Welkom
Beste concertbezoekers,
Vanmiddag kunt u genieten van een bijzonder werk, het Requiem van Verdi.
In 1868 stelde Verdi voor om, samen met twaalf andere componisten, (gratis!) een
Requiem te schrijven ter nagedachtenis aan de dood van Rossini. De mis zou dat jaar
moeten klinken in de kerk van San Petronio in Bologna. Het bleek een te ambitieus
project. De Messa per Rosinni kwam er nooit.
In 1873 overleed de Italiaanse dichter en humanist Alessandro Manzoni. Verdi
bewonderde hem al zijn hele leven. Een paar maanden na de dood van Manzoni liet
Verdi aan het stadsbestuur van Milaan weten dat hij een requiem zou schrijven ter
nagedachtenis aan deze grote dichter.
Verdi pakte groots uit. De mis werd voor het eerst uitgevoerd op 22 mei 1874 in de
kerk van San Marco in Milaan door een koor van 120 zangers en een orkest van 100
musici en een scala van solisten.
Het Toonkunstkoor van Heerenveen en de Oratoriumvereniging van Bolswardvoeren
vandaag dit Requiem voor u uit. Het samen uitvoeren biedt ons de mogelijkheid om
het Requiem uit te voeren zoals Verdi het ongeveer bedoeld moet hebben. Wij
presenteren u vanmiddag een koor van ongeveer 150 zangers, een orkest van 52 musici
en 4 solisten.
Voor onze beide koren is dit een uniek gebeuren. We hebben samen nooit eerder een
concert gegeven. Dat die samenwerking er nu wel is, is vooral te danken aan het
initiatief van Pauli Yap, die van onze beide koren de even enthousiaste als deskundige
dirigent is.
De koren zijn de repetities afzonderlijk gestart, maar in de afgelopen maanden zijn we
regelmatig bijeen geweest om samen te repeteren. Die gezamenlijkheid heeft ertoe
geleid dat u vanmiddag niet een optreden krijgt van twee aparte koren, maar van één
groot gezamenlijk koor. Qua volume kunnen we met gemak fortissimo zingen. Verdi
schrijft in dit Requiem echter ook regelmatig ultra pianissimo voor. Ook die uitdaging
gaan we heel zachtjes met elkaar aan.
Wij wensen u een prachtige middag toe.
Gerrit Jan Ankersmit, voorzitter Oratoriumvereniging Bolsward
Wicher Pattje, voorzitter Toonkunstkoor Heerenveen

Toonkunstkoor Heerenveen

Het Toonkunstkoor Heerenveen is een gemengd koor, bestaande uit 68 leden. Het
Toonkunstkoor bestaat sinds 1870 en is daarmee het oudste koor van Heerenveen.
Sinds 2006 staat het koor onder de bezielende leiding van Pauli Yap.
Toonkunstkoor Heerenveen heeft een gevarieerd repertoire. Het accent ligt op de
grote koorwerken uit de Barok en Weense Klassieken, afgewisseld met repertoire uit
de Romantiek, de 20e en zelfs de 21e eeuw.
Zingen is hard werken. Iedere repetitie begint met zang- en ademhalingsoefening en
aandacht voor de houding. Er is periodiek een workshop stemvorming. Het koor biedt
facultatief een cursus muziektheorie en er zijn aanvullende stemgroep-repetities.
Samen maken we de kwaliteit van ons koor. We hebben allemaal dezelfde passie. En
allemaal ervaren we iedere repetitie dat er niets leuker is dan samen mooie muziek
maken. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze Facebookpagina en
website www.toonkunstkoorheerenveen.nl.
Wilt u een proefrepetitie bijwonen stuur dan een e-mail te sturen naar Marianne
Vijver: secretaris@toonkunstkoorheerenveen.nl, of bel haar: 0513-654234.
We repeteren iedere donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in Trinitas, Coehoorn
van Scheltingaweg 1, Heerenveen onder leiding van Pauli Yap met Fedde Tuinstra als
begeleider op piano.

Open koorrepetitie
Hebt u zin in zingen en wilt u nader kennismaken met het Toonkunstkoor Heerenveen
dan bent u van harte welkom op
15 februari 2018 om 19.30 uur in Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1,
Heerenveen.

Oratorium Vereniging Bolsward

De Oratoriumvereniging Bolsward is een gemengd koor, bestaande uit 86 leden, die uit
40 verschillende plaatsen in Friesland komen. Sinds 1999 is de muzikale leiding van de
OVB in handen van Pauli Yap. Door haar enthousiasme en de kunst om mensen te
motiveren is het aantal koorleden in haar periode als dirigente meer dan verdubbeld.
Grote naamsbekendheid kreeg het koor door de jaarlijkse uitvoering (sinds 1996 op
twee achtereenvolgende avonden) van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian
Bach in de Martinikerk te Bolsward. Behalve de uitvoeringen van de Matthäus geeft
het koor ook ieder najaar een concert.
Het koor repeteert iedere maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur in Het Centrum aan
de Gasthuissingel 33 te Bolsward, onder de bezielende leiding van Pauli Yap met Jan
van Liere aan de piano.

Open koorrepetitie
Wij zoeken nieuwe leden. Lijkt het u niet prachtig om samen met ons volgend jaar de
Matthäus-Passion mee te zingen? In het najaar van 2018 staat Psalm 42 en het
Lobgesang van Mendelssohn-Bartholdy op het programma.
Wilt u kennismaken met het koor, musiceren op hoog niveau en genieten van
prachtige uitvoeringen? Kom dan vrijblijvend naar onze open repetitie. De koffie
staat klaar. U bent van harte welkom op
27 november 2017 om 19.30 uur in het Centrum, Gasthuissingel 33, Bolsward.

Dirigent Pauli Yap
Pauli Yap studeerde piano aan het
Arnhems Conservatorium bij Jacques
Hendriks. Zij rondde deze studie cum
laude af en vervolgde haar pianostudie
bij Willem Brons aan het Sweelinck
Conservatorium van Amsterdam. In
diezelfde tijd studeerde zij koor- en
orkestdirectie aan de conservatoria van
Tilburg, Zwolle en Amsterdam bij o.a.
Daniel Reuβ.
Pauli Yap is dirigent van Oratorium
Vereniging Bolsward en Toonkunstkoor
Heerenveen waarmee ze o.a. jaarlijks de
Matthäus Passion in Bolsward uitvoert
en in een tweejaarlijkse traditie in Heerenveen de Johannes Passion.
Het Warnser Bach Ensemble, gespecialiseerd in barokmuziek, richtte Yap in 2000 op.
Sedertdien heeft het ensemble verscheidene hoogtepunten uit de barok op de
lessenaren gehad, van bekende en minder bekende componisten. In 2015 vierde het
gezelschap haar 15-jarig bestaan met de Hohe Messe van Bach.
Tevens staan onder Yaps leiding het najaarsprojectkoor van podium frysKlassiek, It
Kryst Kollektyf, dat kerstconcerten verzorgt en Lyts Vocaal, een 16-koppig a-cappella
ensemble dat concerten geeft ‘op ludieke wijze’.
Yap is artistiek leider van Stichting podium frysKlassiek. Naast het dirigeren treedt zij
op als pianiste. Zij ontwikkelde muziekmethode NOOTzaak!, een impuls en handreiking
voor leerkrachten en kinderen voor waardevol muziekles in het basisonderwijs.

“Stel je voor, het laatste moment van afscheid van een dierbare, en je kunt nog één
keer iets voor diegene betekenen, voor de overledene doen. Namelijk, dat je, als
levende, de zeer innige wens uitspreekt voor eeuwige rust voor de overledene en
‘dat het licht over hem of haar zal mogen schijnen’. Hoe mooi is dat, als je dat samen
musicerend kan doen? Het Requiem van Verdi vind ik een magistrale compositie.
Verpletterend van intensiteit en zeggingskracht. In zeven delen die onder een
fantastische spanningsboog bijna naadloos in elkaar overgaan, volgt het ene geniale
idee het andere op.
Als een ware dramaturg weet Verdi de juiste muzikale middelen aan te wenden om
verbeelding te geven aan universele gevoelens van elk mens. En telkens als ik bezig
ben met dit Requiem en vanuit mijn partituur opkijk, de mede-musici in de ogen zie,
overvalt me het gevoel dat je de som van al die emoties die in een mensenleven
passeren meekrijgt.”

Heleen Koele – sopraan
HELDER,
WARM,
FLEXIBEL
EN
VEELZIJDIG.
Woorden die vaak genoemd worden als
het gaat over het zingen van Heleen
Koele.
Zij beweegt zich op alle terreinen van
haar vak. Of het nu gaat om een
oratorium, een opera, een lied of om
ensemblezang; alles met hart en ziel.
Heleen Koele werkte als solist met
orkesten als Concerto d‘ Amsterdam
(2008, 2009),
Amsterdam Sinfonietta (2000, 2008,
2010) en het Combattimento Consort
(2000, 2009, 2011).
De flexibiliteit van haar stem maakt dat Heleen wordt gevraagd voor uiteenlopend
repertoire, zoals de passies van Bach, het Requiem van Brahms, het Requiem van Verdi
of van Tippett “A child of our time“.
De pers over het Requiem van Brahms o.l.v. Marcus Creed “de meeste warmte werd
tentoongespreid door de sopraan Heleen Koele. Haar goudgerande stem liet het “Ihr
habt nun Traurigkeit” gloeien, zeldzaam en intens“ (De Telegraaf).
Naast dramatische rollen als Suor Angelica (Puccini) en Euridice (Gluck) ontdekte
Heleen Koele haar komisch talent in de natuur van Friesland: 2008 Fra Diavolo
(Aubert), 2009 Il Pittore Parigino (Cimarosa), augustus 2010 Figaro, naar Le Nozze di
Figaro van Mozart.
Samen met haar vaste pianisten Steven Faber en Bernhard Touwen vormt Heleen een
duo. Rondom een bepaald thema, bijvoorbeeld “wat doen verschillende componisten
met dezelfde tekst” worden liedrecitals gegeven door het hele land. Uitgegeven CD: “I
am a person too“ met liederen over de jeugd.
Met het Jeugd Orkest Nederland o.l.v. Jurjen Hempel zong Heleen de Vier Letzte Lieder
van Richard Strauss.
Heleen maakt sinds 1998 deel uit van het Nederlands Kamerkoor.

Requiem Verdi is een van mijn lievelingsstukken. Mooie ontroerende ensembles en
prachtige solo's.
Er is dramatiek – altijd weer de rillingen over mijn rug van de trompetsoli en de
orkestinzet daarná – maar ook ingetogenheid. Juist die verschillen maakt het werk
zo bijzonder, het is nergens over de tóp....
Geweldig dat twee fantastische koren dit prachtige werk samen gaan zingen!!!

Myra Kroese – alt
Alt-mezzo Myra Kroese studeerde zang
aan de conservatoria van Rotterdam en
Den Haag, respectievelijk bij Jan Heije en
Sophia van Sante. Zij nam daarnaast
privé-les bij Ronald Klekamp en volgde
masterclasses bij Jard van Nes, Robert
Holl en Horst Günther. Haar repertoire
als soliste omvat vooral bekende oratoria
door de eeuwen heen, van Vivaldi’s
Gloria tot Verdi’s Requiem.
Ook in de hedendaagse muziek neemt zij
altsoli voor haar rekening, zoals in
werken van Mary Finsterer en Claude
Vivier. Zij zong en speelde in meerdere
opera’s, waaronder ‘Mörder, Hoffnung
Der Frauen’ en ‘Sancta Susanna’van Paul Hindemith.
Myra Kroese verzorgt liedrecitals in samenwerking met de Canadese pianiste Nathalie
Doucet, ondermeer bij Stichting Recital. In maart 2014 trad zij op met Trio Tangata in
een programma met tangomuziek.
Zij werkte met veel verschillende dirigenten waaronder Ed Spanjaard (Mozart), Jos van
Immerseel (Beethoven 9 en Johannes Passion) Frans Brüggen (Matthäus Passion), en
Reinbert de Leeuw (Sofia Goebaidoelina). Myra Kroese was tot 2008 vast verbonden
aan het Nederlands Kamerkoor, van 2008 tot heden is zij verbonden aan het koor van
de Nationale Opera. In april 2015 vertolkte zij een van de hoofdrollen in de opera
“Polen in Plan Zuid” van Caroline Ansink en Olaf Mulder. Deze opera kreeg vijf sterren
in de theaterkrant.
“Ik hoorde het Verdi Requiem voor het eerst toen ik een beginnende zangstudente
was. Vanzelfsprekend zong ik enthousiast de mezzo-partij door, zoals ik alles door
zong in die tijd. De betekenis van de tekst drong nauwelijks tot me door en de
diepgang van het werk ook niet. Maar zelfs zónder dat alles was het al heerlijk om te
zingen en om het werk te horen op een oude opname, met ondermeer Christa
Ludwig en Elisabeth Schwarzkopf! De eerste keer dat ik het Requiem in een koor
zong was rond 1980, onder leiding van Jan Eelkema. Ik weet nog heel goed dat ik
( rijkelijk laat…) op de repetitie aankwam en net het ‘Dies Irae’ ingezet werd, met die
onbarmhartige paukenslagen!
Zo vól eerbied was ( en ben ik nog steeds en nu nog méér zelfs) voor die fantastische
Verdi, hoe hij deze muziek bedacht heeft! Pas op mijn veertigste zong ik de mezzopartij voor het eerst tijdens een concert, het stond al jaren op mijn verlanglijst.
Sindsdien zing ik het werk met enige regelmaat, het is en blijft mijn favoriete
oratorium!”

Leon van Liere – tenor
De tenor Leon van Liere studeerde
klassiek zang bij Frans Huijts aan het
Rotterdams Conservatorium. Na zijn
afstuderen werd hij gecoacht door
Raymond Modesti, Rudolf Piernay en
Brian Masuda. Verdere lessen en
masterclasses volgde hij bij onder meer
Roberta Alexander, Carolyn Watkinson,
Alexander Oliver en Dennis O’Neill.
Als oratoriumzanger vertolkte hij soli in
onder andere de Matthäus Passion en
Johannes Passion van Johann Sebastian
Bach, Georg Friedrich Händels Messiah,
Die Schöpfung en Die Jahreszeiten van
Joseph Haydn, het Requiem en diverse missen van Wolfgang Amadeus Mozart, Elias en
Paulus van Felix Mendelssohn, het Requiem van Giuseppe Verdi en Stabat Mater en
het Requiem van Antonin Dvořak.
Op het gebied van opera zong Leon rollen als Tamino (Die Zauberflöte, Mozart),
Rinuccio (Gianni Schicchi, Giacomo Puccini), Rodolfo (La Bohème, Puccini) en Ismaele
(Nabucco, Giuseppe Verdi). Als gast bij de Dutch National Opera Academy was hij Il
Podestà in La Finta Giardiniera van Mozart, zong en danste hij in Pulcinella van Igor
Stravinsky en speelde hij de rol van de zoon in Less Truth More Telling van Thierry
Tidrow. Verder vertolkte hij de rollen van Willem Mons en Nicolaas Witsen in The Tsar,
his wife, her lover and his head van Monique Krüs en Maximiliaan en Cacambo in een
korte, Nederlandstalige versie van Leonard Bernsteins Candide, geproduceerd door de
Nederlandse Reisopera.

“Het is voor mij zeer bijzonder het Requiem van Verdi te mogen uitvoeren. Voor ik
naar het Conservatorium ging heb ik het stuk vele malen bekeken en beluisterd in
een uitvoering van Herbert von Karajan en als tenorsolist een zeer jonge Luciano
Pavarotti. Die uitvoering heeft me mede geïnspireerd om te proberen zanger te
worden en toen ik het stuk voor het eerst als solist zong, was het, door het
herhaaldelijk horen en voelen van die muziek, alsof ik het al vele malen had
uitgevoerd.”

Martijn Sanders – bas
Martijn Sanders studeerde aan het
Utrechts conservatorium bij Henny Yana
Diemer en aan de operaopleiding van de
Universität für Musik und darstellende
Kunst in Wenen.
Nadat hij een eerste prijs won op het
Nico Dostal concours in St Pölten
(Oostenrijk)
debuteerde
hij
ter
gelegenheid
van
de
Wiener
Mozartwoche als Papageno en zong hij in
datzelfde jaar de rol van Dandini
(Cenerentola-Rossini) in het festival van
Rheinsberg. Daarna vertolkte hij rollen
bij o.a. de Wiener Kammeroper,
Stadtheater Baden, Opera Trionfo en op verschillende internationale festivals.
Bij de Nederlandse opera vertolkte hij rollen in Die Gezeichneten (Schreker),Tea (Tan
Dun) en bij de Nationale Reisopera zong hij de rol van Patrocles in Tippet’s King Priam.
Andere operaengagementen zijn Le Nozze di Figaro (Figaro) in Tokyo, The Rape of
Lucretia (Junius) bij de Bangkok Opera en Hanoioperahouse ,Escamillo bij de
Opernfestspielen Klosterneuburg en in het Belgrade Music Festival zong hij de rol van
Jovan in Isidora Zebeljan’s succesvolle opera Zora D.
Ook als liedzanger en concertsolist heeft Martijn Sanders een grote reputatie
opgebouwd en is hij te horen op de belangrijke podia in binnen en buitenland. Zo zong
hij o.a Bach’s Matthäus-passion o.l.v. Jaap van Zweden en John Nelson, Joseph in
Berlioz’ L’ enfance du Christ o.l.v. Michael Tabachnik, en de Don Quichotteliederen van
Ravel en Ibert met het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Alexander Liebreich. In de
Zaterdagmatinee van het Concertgebouw was hij te horen als Protesilaos in Rudolf
Escher’s Protesilaos en Laodamia.
Martijn Sanders debuteerde onlangs in de Münchener Philharmonie als Vitellius in
Herodiade (Massenet). In nov 2010 soleerde hij in Rachmaninov’s The Bells op het
vierjaarlijkse Prins Clausconcert in aanwezigheid van HM Koningin Beatrix. De
afgelopen jaren is Martijn Sanders als vast ensemblelid in diverse rollen te horen en te
zien bij Opera Zuid.
"Ik ken geen andere componist die zoveel prachtige melodieën, beklemmende
ritmiek en dramatische kontrasten heeft gebruikt om de indringende
dodenmisteksten op muziek te zetten.
Het verdriet van Verdi om de dood van iemand die hij vereerde kon niet duidelijker
tot uitdrukking komen dan in dit geniale werk. Het is dan ook voor mij een eer om
dit Requiem voor het eerst te mogen zingen!"

Het Promenade Orkest

Het Promenade Orkest (HPO) is in 2004 opgericht door een aantal musici van het
opgeheven Nederlands Promenade Orkest. Het HPO heeft als belangrijkste werkgebied
de professionele begeleiding van amateurkoren. Tussen 2004 en nu heeft het orkest
een schat aan koormuziek begeleid, met hoogtepunten als The Sea Symfony (Vaughan
Williams), The Dream of Gerontius (Elgar) en het War Requiem (Britten).
De vele positieve reacties van oude en nieuwe klanten zijn het overtuigende bewijs dat
het orkest in zijn huidige samenstelling een zeer goede koers vaart, zowel in artistiek
als in organisatorisch opzicht.
Het orkest bestaat uit een grote vaste kern en heeft een duidelijke structuur met vaste
concertmeesters, aanvoerders en eerste blazers.
Het HPO speelt in elke gewenste samenstelling en in elke gewenste grootte. Ook in het
repertoire betoont het zich zeer flexibel: van barok tot musical. Het orkest speelt in
heel Nederland.

1.

Introitus

De dalende lijn van de celli benadrukt de sombere stemming van de intochtszang.
Met vier groepjes van steeds dalen noten smeken de sopranen om rust. Bij het
zingen van eeuwig licht slaat de sfeer om naar majeur. Verrassend komt dan de inzet
van een korte koorfuga met de woorden van psalm 65: “U komt de lofzang toe”. Het
requiem-motief keert weer, waarna het kwartet solisten het “Kyrie” inzet, de roep
om ontferming, die door het koor wordt opgenomen.
Requiem aeternam – koor
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Geef hun, o Heer, de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hen.
U komt de lofzang toe, op God, in Sion,
en voor u wordt in Jeruzalem de gelofte
vervuld.
Verhoor mijn gebed,
tot U komt al wat leeft.

Kyrie – sopraan, alt, tenor, bas en koor
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U

2.

Sequentia

Eén van de mooiste en tevens meest aangrijpende gedichten uit de Middeleeuwen
is het “Dies irae”. Voor de dichters een uitdaging tot vertaling en voor de
componisten tot vertoning. Verdi heeft dit deel met bijzondere voorliefde
behandeld. De felle dramatiek van het laatste oordeel en de intense smeking om
genade van de berouwvolle zondaar heeft hij op onnavolgbare wijze in klanken
omgezet. Menselijke stemmen en orkestrale kleuren bieden hem een uitgebreid
palet. Felle trompetten en milde klarinetten, dik bezette massale klanken van het
koor en solo-trekje of solistenensembles, alles wordt ingeschakeld om zijn inspiratie
in klank om te zetten. Aan de warme, door-en-door romantisch melodie van het
Lacrymosa kan niemand zich ontworstelen.
Voor de vertaling volgen wij de tekst van J.W. Schulte-Nordholt uit het Liedboek voor
de Kerken, gezang 278.

Dies irae - koor
Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sybilla.

Dag des oordeels, dag des Heren
alles zal tot as verteren
zoals de profeten leren.

Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!

Dag van schrik die aan zal breken
als de Rechter recht zal spreken,
het kwaad op aarde zal wreken.

Tuba mirum – bas en koor
Tuba mirum spargens sonum,
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.

De bazuinen zullen schallen
door het dodenrijk,
en allen voor de troon terneer doen
vallen.
Dood en schepping zullen beven
als de mens verrijst ten leven,
als hij rekenschap moet geven.

Liber scriptus – alt en koor
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

En dan wordt het boek gelezen
en de wereld wacht vol vrezen
hoe het vonnis wordt gewezen.

Judex ergo cum sedebit
quidquid latet, apparebit,
nil inultum remanebit.

Is de Rechter dan gezeten,
dan zal hij ’t verborgne weten,
alle straf wordt toegemeten.

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla:
teste David cum Sybilla.

Dag des oordeels, dag des Heren
alles zal tot as verteren
zoals de profeten leren.

Quid sum miser – sopraan, alt en tenor
Quid sum miser tunc dicturus,
quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

Waar moet ik dan van gewagen?
Welke helper moet ik vragen?
Niemand kan uw oordeel dragen.

Rex tremendae – sopraan, alt, tenor, bas en koor
Rex tremendae majestatis,
Koning in verschrikking tronend,
qui salvandos salvas gratis,
en toch mild de schuld verschonend,
salva me, fons pietatis.
red mij, mij uw trouw betonend.

Recordare – sopraan en alt
Recordare Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.

Jezus, heb toch medelijden,
denk, hoe Gij voor mij moest lijden.
Sta mij op die dag terzijde.

Quaerens me sedisti lassus,
redemisti crucem passus,
tantus labor non sit cassus.

Die, mij zoekend, zijt gebonden
mij verlost hebt van mijn zonden
zijn dan tevergeefs uw wonden?

Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.

Grote Rechter van de wrake,
laat mij uw vergeving smaken,
voor Gij ’t vonnis op zult maken.

Ingemisco – tenor
Ingemisco tanquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce, Deus.

Schuldig ben ik aan het kwade,
rood van schaamte om mijn daden,
God, ik smeek U, schenk genade.

Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.

Die Maria hebt vergeven
en de moordenaar schonk het leven,
mij ook hebt Gij hoop gegeven.

Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.

Houd mij mijn gebed ten goede,
Getrouwe, voor het woeden
van het helse vuur mij hoeden.

Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequastra,
statuens in parte dextra.

Wil mij met uw schapen weiden,
en mij van de bokken scheiden,
mij ter rechterzijde leiden.

Confutatis – bas en koor
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.

Gaan de zondaars eens verloren
is hun ’t helse vuur beschoren
roep mij uit als uitverkoren.

Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis.
gere curam mei finis.

Hoor, ik roep in angstig klagen,
’t hart verbrijzeld en verslagen,
mij op die dag der dagen.

Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sybilla.

Dag des oordeels, dag des Heren
alles zal tot as verteren
zoals de profeten leren.

Lacrymosa – sopraan, alt, tenor, bas en koor
Lacrymosa dies illa,
O, die dag vol tranen,
qua resurget ex favilla
waarop uit het stof herrijzen zal
judicandus homo reus.
de schuldige mens die geoordeeld
wordt.
Huic ergo parce, Deus,
pie Jesu Domine,
dona eis requiem!
Amen!

Wil hem dan sparen, God,
zachtmoedige Heer Jezus,
geef hun de rust.
Amen.

--- PAUZE ---

3.

Offertorium

Het offertorium, waarbij de gaven van brood en wijn aan God worden opgedragen,
is door Verdi toevertrouwd aan het solistenkwartet. In het orkest treden vooral
hobo, klarinet en cello op de voorgrond.
Na het felle “Dies irae” hier meer verstilde lyriek in intieme vorm.
Domine Jesu Christe - sopraan, alt, tenor en bas
Domine Jesu Christe, rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni
et de profundo lacu.

Heer Jezus Christus, Koning vol ere,
verlos de zielen van alle overleden
gelovigen voor de straffen van de hel
en de diepe afgrond.

Libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifier sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Bewaar hen voor de muil van de leeuw,
dat de onderwereld ze niet verzwelge,
dat ze niet in het duister vallen:
maar laat de heilige Michael, de
vaandrager, hen voeren naar het heilig
licht, dat Gij eens beloofd hebt aan
Abraham en zijn nageslacht.

Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam faciemus,
fac eas, Domine, de morte transire ad
vitam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Offeranden en lofgebeden, Heer,
dragen wij aan u op.
Aanvaard ze voor die zielen,
die wij thans gedenken,
doe hen, Heer, overgaan van de dood
naar het leven,
dat Gij eens beloofd hebt aan Abraham
en zijn nageslacht.

Libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni,
fac eas transire ad vitam.

Verlos de zielen van alle overleden
gelovigen voor de straffen van de hel,
laat hen overgaan naar het leven.

4.

Sanctus

Na de drie inzetten van de beide koren voor de driemaal heilige Majesteit van God,
ontspint zich een knappe dubbelfuga, waarin men evenzeer de strenge vorm
bewondert als de Italiaanse melodiek; het geheel mondt uit in een grootse climax.
Sanctus – dubbelkoor
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth,
pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis!

5.

Heilig, heilig, heilig,
is God, de Heer der legerscharen,
hemel en aarde zijn vol van uw glorie.
Hosanna in de hoge!
Gezegend, die komt in de naam des
Heren.
Hosanna in de hoge!

Agnus Dei

Sopraan en alt zetten de 13 maten lange melodie in. Eerst wordt deze letterlijk
overgenomen door het koor, vervolgens weer door de solostemmen. Daarna volgen
nog andere variaties waarin koor, solisten en orkest deelnemen. Alles even
eenvoudig als groots.
Angus Dei - sopraan, alt en koor
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld
wegneemt, geeft hun rust.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld
wegneemt, geef hun de eeuwige rust.

6.

Communio

De communie-zang “Lux aeternam” wordt door drie solostemmen gezongen en is
geheel vervuld van dankbaarheid en vertrouwen. Bij de inzet van de bas horen we
een paukensolo en donkere akkoorden om het beklemmende duister te
benadrukken. Bij de stemmen van de drie solisten voegt zich later de fluit om het
licht te suggereren.
Lux aeternam - sopraan, tenor en bas
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

7.

Het eeuwige licht verlichte hen, Heer,
met uw heiligen in eeuwigheid,
omdat Gij barmhartig zijt.
Geef hun, Heer, de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hen.

Libera me

Een stuk van meesterlijke structuur. De gebedstoon van de sopraan wordt door het
koor overgenomen. Bij de gedachten aan het laatste oordeel komt nog eenmaal
motieven uit het “Dies irae” (nummer 2) terug in alle heftigheid en intensiteit. De
smeekbede om eeuwige rust van het begin wordt nu door de sopraan en koor á
capella opnieuw ingezet, maar nu een halve toon lager. Na een heftige passage van
de sopraan zetten de kooralten in met een melodie die verwant is aan het Dies irae.
Even wordt deze fuga onderbroken voor een wat rustiger passage om dan nog eens
compacter te worden herhaald. Daarna komt de gebedsmelodie weer terug. Zo
bereiken koor en sopraan het bevrijdende C-groot-akkoord, waarin dit dramatische
requiem en slot vol blijde verwachting vindt.
Libera me - sopraan en koor
Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda, quando coeli
movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per
ignem.

Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood,
op die schrikwekkende dag, als hemel
en aarde geschokt zullen worden,
wanneer Gij de wereld komt oordelen
door vuur.

Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit atque ventura ira,
quando coeli movendi sunt et terra.

Ik beef en ik ben bang als het verhoor
begint en de komende wraak, als hemel
en aarde geschokt zullen worden.

Dies ilia, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.

Wee die dag, dag van gramschap,
rampspoed en ellende,
dag zo groot en vol bitterheid.

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Geef hun, Heer, de eeuwige rust,
en het eeuwige licht verlichte hen.

Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda, quando coeli
movendi sunt et terra,
dum veneris judicare saeculum per
ignem.

Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood,
op die schrikwekkende dag, als hemel
en aarde geschokt zullen worden,
wanneer Gij de wereld komt oordelen
door vuur.

Libera me!

Bevrijd mij!
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