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Inleiding
Het Utrechts Kamerkoor (UKK) en Photonen vocaal ensemble brengen een uniek
dubbelconcert dat u voert van de Dam in de Amstel tot aan de voet van de
Domtoren, en vice versa. Beide koren zingen werken van componisten komend uit
en werkzaam in de steden waar de twee kamerkoren hun wortels hebben:
Amsterdam en Utrecht. De koren laten horen hoe levendig de vocale traditie is die
beide steden kenmerkt.
Het UKK is al vele jaren een van de bekende kamerkoren van Utrecht en staat sinds
enige jaren onder leiding van Bauwien van der Meer. Het bestaat inmiddels 70 jaar.
Photonen is al eerder te horen geweest in de Pieterskerkconcertserie en is daarnaast
ook bekend van de TV serie KLEM. Het koor viert in 2022 zijn 25-jarig bestaan en
staat vanaf het begin onder leiding van Jeroen Spitteler.

Over het programma:
In dit duoconcert wijdt Photonen zijn programma aan componisten uit Amsterdam.
Natuurlijk is er muziek van de grote meester van de Polyfonie wiens 400ste sterfjaar
vorig jaar groots werd herdacht: Jan Pzn Sweelinck, door tijdgenoten ook wel de
'Orpheus van Amsterdam' genoemd. Photonen zingt de relatief onbekende Cantique
de Siméon en de prachtige achtstemmige Psalm 42 – Ainsi qu’on oit le cerf bruire.
Een vleug laat-romantische muziek uit Amsterdam klinkt met Alphons Diepenbrocks
prachtige Dämmerung, dat deze op 21-jarige leeftijd schreef.
Photonen zingt, naast oude muziek, ook graag muziek van deze tijd. Zo brengt het
een ode aan de jonge Estse componist Pärt Uusberg, de enige niet-Amsterdammer
op het programma. Van hem zingt het koor Muusika, dat een tweeluik vormt met
Oorsprong, het muzikale antwoord dat dirigent Jeroen Spitteler in 2020 schreef.
Vorig jaar ging het noodgedwongen digitaal in première en Photonen zingt het nu
voor het eerst live. Een bijzonder werk is ook Dit zijn de bleeke, bleeklichte weken,
van de jonge veelzijdige Amsterdamse componiste Mathilde Wantenaar.
Na zo’n lange concertpauze is Photonen blij ook een première te kunnen brengen:
de gelaagde, van weemoed en verlangen doortrokken tekst van Goethe inspireerde
Jeroen Spitteler tot een nieuwe toonzetting van Kennst du das Land wo die Zitronen
blühn? Tot slot verheugt Photonen zich erop om samen met UKK Un beau baiser van
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Louis Andriessen te kunnen zingen, een werk dat Photonen eerder zong in de
BNN/Vara tv-serie Klem.
Op 23 en 24 april geeft Photonen jubileumconcerten, waarin enkele werken die
vandaag klinken zijn opgenomen.
Als tegenhanger van het programma van Photonen wijdt het Utrechts Kamerkoor
zijn programma in dit duoconcert uitsluitend aan componisten uit Utrecht.
Achtergrond daarvan is dat het UKK-programma tegelijk een opstap is naar de
viering van het feit dat het dit jaar 900 jaar geleden is dat de stad Utrecht stadsrecht
kreeg.
Op 2 juni 1122 gaf keizer Hendrik V na ruzie met bisschop Godebald de Utrechters
namelijk stadsrechten. Daarmee werd Utrecht officieel een stad. Als bijna de eerste
stad van het land. Utrecht was in de middeleeuwen zelfs de belangrijkste en
grootste stad van de Noordelijke Nederlanden.
De viering van 900 jaar stadsrecht vindt in Utrecht plaats vanaf de Stadsdag op 2 juni
tot en met Sint Maarten op 11 november. Thema van de viering is ‘Stad zonder
muren’: open, betrokken, gastvrij en verbonden met elkaar. Precies
tegenovergesteld aan een van de rechten die het stadsrecht bood, te weten het
bouwen van een muur ter verdediging van de stad. Dat vond vanaf 1122 gestaag
rondom Utrecht plaats tot in 1872 toen de Bijlhouwerstoren als laatste restant van
de muur werd gesloopt en er een stad zonder muren resteerde.
Het huidige concertprogramma van Utrechtse componisten is voor het Utrechts
Kamerkoor daarom tevens te beschouwen als de try out voor de concerten in de
komende viering van 900 jaar stadsrecht. En speciaal voor die viering heeft het UKK
dankzij subsidie van de stad een compositie kunnen laten vervaardigen: de ballade
‘Utrecht met recht’ (tekst Michiel Angenent, muziek Willem Wander van
Nieuwkerk).
Waar en wanneer het UKK meer precies dit programma in de feestperiode ten
gehore zal brengen is nog niet bekend. Het voornemen is om dit een aantal keren te
doen.
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Het Utrechts Kamerkoor
Het Utrechts Kamerkoor is een gemengd klassiek koor dat op 6 januari 1952 onder
de naam Viva la Musica werd opgericht. Het repertoire omvat een brede schakering
aan werken uit de Europese koorliteratuur vanaf de Renaissance tot heden:
hoofdzakelijk a capella werken in een thematische programmering. Omdat het koor
een relatief kleine omvang heeft, voert het werken die voor een grotere bezetting
bestemd zijn, in de vorm van projecten uit, waaraan gastzangers kunnen
deelnemen. Het laatste concert dat zo is uitgevoerd was de Kanon Pokajanen van
Arvo Pärt in de dorpskerk van Vorden en de Sint Willibrorduskerk in Utrecht
(februari 2019).
Met enige regelmaat geeft UKK concerten en daarop bent u van harte welkom. Zo
gaf het koor op 1 januari 2020 het tweejaarlijks Nieuwjaarsconcert in de Geertekerk.
Dat programma had als thema Russische en Europese koormuziek in de 19-20e
eeuw en bevatte stukken van Sviridov, Stravinsky, Rachmaninov, Schnittke, Pärt,
Bruckner, Manneke, en Gjeilo. Op 21 november 2021 bracht het koor het concert
Troost met muziek van Bach, Distler en Kukuck.
Op 1 januari 2023 staat het inmiddels traditionele tweejaarlijkse nieuwjaarsconcert
van UKK gepland. Deze keer zal de muziek geconcentreerd zijn rond werken van
Benjamin Britten. In het koor wordt dit concert ook al wel het ‘bloemenconcert’
genoemd. Dat belooft dus iets.
Verder bereidt het UKK met twee Belgische koren (Koor Floriaan uit Antwerpen
o.l.v. Ada Bakelants, en het West-Vlaams dameskoor Zimra uit Izegem o.l.v. Diederik
Glorieux) momenteel een project voor een gezamenlijk optreden om de twee jaar in
elk van de drie steden voor. Het eerste optreden zal eind 2023 in Utrecht
plaatsvinden. De koren laten speciaal voor deze gelegenheid een koortriptiek
componeren. Hiervoor werden de Nederlandse componiste Mirjam de Wit en de
Vlaamse tekstdichteres Veerle Demuynck gevraagd. De triptiek verbindt de drie
koren met elkaar, op drie concerten, op drie verschillende locaties. De triptiek wordt
een onderdeel van het concert. Daarnaast brengen de drie koren elk ook een eigen
repertoire. Zowel voor de gemeenschappelijke compositie als voor het eigen
repertoire wordt beroep gedaan op een instrumentaal ensemble.
UKK staat sinds drie jaar onder leiding van dirigent Bauwien van der Meer. Het koor
telt momenteel 20 leden, maar bij de tenoren en baritons is verdere uitbreiding nog
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gewenst. UKK repeteert op de dinsdagavond van 19:45 uur tot 22:00 uur in de
gymzaal van de basisschool De Odyssee aan de Homeruslaan 40, Utrecht. Verdere
informatie over het koor vindt u op de website www.utrechtskamerkoor.nl. U kunt
zich daar ook aanmelden voor de Nieuwsbrief, die met enige regelmaat verschijnt.
Wilt u lid van het koor worden, dan kunt zich via een contactformulier op de website
aanmelden, maar u kunt zich ook rechtstreeks aanmelden via het e-mailadres
utrechtskamerkoor@gmail.com.
Het Utrechts Kamerkoor heeft de volgende leden:
Sopranen
Anja van Velzen
Caroline de Boer
Ingrid Wiertz
Maike Schark
Yvonne van Iersel

Alten
Cilia van Thiel
Gwen van Boven
Marjan Vernooy
Paulien Özdemir
Petra Moors
Xana van Jaarsveld

Tenoren
Bert de Vries
Bert Damsma
Pim de Groot
Fred van der Puijl
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Jacques Bedaux
Jan Douwstra
Michiel Angenent
Victor de Ruiter
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Photonen
Photonen Vocaal Ensemble is een kamerkoor van ongeveer 26 ervaren
amateurzangers en staat sinds de oprichting 25 jaar geleden onder leiding van
dirigent/artistiek leider Jeroen Spitteler. Photonen richt zich op het gehele vocale
repertoire van de afgelopen 1000 jaar dat geschikt is voor een vocaal ensemble. Zo
zijn werken uitgevoerd van onder andere Hildegard von Bingen, Guillaume de
Machaut, Josquin, Sweelinck, Schütz, Johann Sebastian Bach, Brahms, Poulenc,
Ravel, Fauré, André Martin, Rachmaninov, Olivier Messiaen, Benjamin Britten, Veljo
Tormis en Eric Whitacre.
Photonen zong in april 2016 de Nederlandse première van For Love is Strong van de
Amerikaanse componist David Lang. Voor wat het hedendaagse repertoire betreft
wordt speciale aandacht gegeven aan Nederlandse componisten als Ton de Leeuw,
Guus Janssen en Carlos Micháns. In 2005 componeerde Martijn Voorvelt in opdracht
van Photonen Hondsdagen op zowel Nederlandse als Engelse tekst. Ook bracht
Photonen in 2007 de première van Het lachen van het licht van Jan Boerman. In
2015 componeerde Gustavo Trujillo speciaal voor Photonen het muziekstuk
Stemmen/Fonés. Dirigent Jeroen Spitteler is zelf steeds productiever als componist
en schreef diverse werken voor Photonen en zijn andere koren, waarvan er enkele
vandaag op het programma staan.
Het twintigjarig jubileum in 2016 werd gevierd met twee programma's: Die blaue
Stunde met veel modern werk, en het kerstconcert Light of Lights met werken uit de
Angelsaksische kersttraditie (waaronder A Ceremony of Carols van Britten) met
harp- en orgelbegeleiding.
Naast a capellaprojecten en projecten met instrumentaal ensemble heeft Photonen
de traditie om eens in de twee jaar grotere koorwerken uit te voeren. Zo werden
onder andere de Johannes Passion van J.S. Bach, het Requiem van W.A. Mozart, de
Hohe Messe van J.S. Bach, het Requiem van Fauré en de Messiah van Händel
uitgevoerd. Eind 2017 voerde Photonen de Mariavespers van Claudio Monteverdi
uit met solisten en orkest, en in 2019 zong Photonen samen met het Utrechts
Vocaal Ensemble de Vespers van Rachmaninov.
Photonen figureerde in alle drie de seizoenen van de BNN/Vara-serie Klem, en zal
ook weer te zijn in de vervolgfilm die dit jaar wordt gemaakt.
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In 2022 viert Photonen zijn 25-jarig bestaan, met diverse concerten, o.a. in april met
het programma LUX, rond het voor Photonen toepasselijke thema Licht:
Een foton kwantum
van licht – photonen kunnen
door zingen stralen
(Haiku van Kareljan Schoutens)

Een programma met o.a. het monumentale vijfdelige Te Deum van Sweelinck,
harmonische klanken van de Schot James MacMillan en de Amerikaan Jake
Runestad en de wereldpremière van een nieuwe compositie van Jeroen Spitteler:
The Moon was but a Chin of Gold/Onder die Maan, op teksten van Emily Dickinson
en Etty Hillesum. Photonen zingt LUX op zaterdag 23 april in de Tuindorpkerk in
Utrecht en op zondag 24 april in de Waalse Kerk in Amsterdam (Serie Couleur
Vocale). Meer informatie op www.photonen.nl.
Photonen bestaat uit de volgende leden:
Sopranen
Anna Luijmes
Danielle de Wit
Emoh Coester
Frouke Schrijver
Ilona van Tuinen
Koosje vd Weij
Linda vd Reijden
Sjoukje vd Laan

Alten
Bente Appelhof
Dorine Krekelberg
Liesbeth Voorrips
Mieke Flim
Nelleke Scholten
Seppie Groot

Tenoren
Dick Visser
Joeri Hendrix
Johan Westera
Martijn Spruit
Wout Janse
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Hans Kronemeijer
Jeroen Tazelaar
Joost Kool
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Moritz Geiger
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Bauwien van der Meer
Na een afgeronde studie Kunstgeschiedenis studeerde Bauwien van der Meer zang
aan het Koninklijk Conservatorium. Haar Master behaalde ze aan de Nieuwe Opera
Academie. In 2015/2016 deed Bauwien de postmasteropleiding koordirectie aan het
Utrechts Conservatorium bij Fokko Oldenhuis en Rob Vermeulen. In 2015 richtte zij
het Nieuw Vocaal Ensemble op, bestaande uit een kleine groep gevorderde
koorzangers. Sinds 2020 zingt ze in het Groot Omroepkoor. Bauwien is een
veelvuldig gevraagde zangeres in het opera- en oratoriumrepertoire. Ze is tevens de
vaste sopraan van vocaal kwartet Quatre Bouches en ze heeft een eigen trio: het
Eisler Trio dat eigen bewerkingen speelt voor cello en gitaar en zang. Ook maakte ze
haar feministische voorstelling: Fantastic Women.
Sinds april 2019 dirigeert Bauwien het Utrechts Kamerkoor.
Jeroen Spitteler
Jeroen Spitteler startte zijn muzikale loopbaan als jongenssopraan en solist onder
leiding van Maurice Pirenne in de Schola Cantorum van de Sint Jansbasiliek in Den
Bosch. Na zijn studie Klassieke Talen aan de UVA, studeerde hij koordirectie bij
Daniël Reuss aan het Conservatorium van Amsterdam en had les van onder meer
Paul van Nevel, Jan Boogaarts en Jos van Veldhoven. Solozang studeerde hij aan het
Koninklijk Conservatorium van Den Haag.
Na jarenlang te hebben gezongen bij onder andere Cappella Amsterdam, de
Nederlandse Bachvereniging en Cappella Pratensis, zingt hij momenteel als bas bij
Studium Chorale en in het in 2021 mede door hem opgerichte ensemble Capella
Sacelli. Sinds enige jaren is hij ook als componist actief.
Het repertoire waarmee hij zich als dirigent bezighoudt loopt van de vroege
middeleeuwen tot aan muziek waarvan de inkt maar net droog is, en van a capella
koormuziek tot werken voor koor en orkest in grote bezetting. Zijn speciale liefde
voor de polyfonie van de 16de eeuw heeft geleid tot de oprichting van Ensemble
Hermes.
Naast artistiek leider van Ensemble Hermes, is hij vaste dirigent van de kamerkoren
Photonen vocaal ensemble, het Utrechts Vocaal Ensemble, het Basilius College in
Utrecht en het vrouwenkoor Les Femmes Vocales, dat hij in 2020 oprichtte.
Daarnaast leidt hij het Midsummer Ensemble, een intensief zomerproject voor koor
en okest, en het Nederlands Projectkoor.
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Programma
UTRECHTS KAMERKOOR
Hendrik Andriessen
Hendrik Andriessen, organist en componist, werd geboren in Haarlem in een
artistiek gezin: zijn vader Nico was organist en zijn moeder Gesina Vester schilderes,
broer Willem pianist en broer Mari beeldhouwer. In 1934 kwam Hendrik naar
Utrecht als organist en dirigent in de Sint-Catharinakathedraal. Hij was daar ook
docent aan de katholieke kerkmuziekschool en vanaf 1937 directeur van het
Utrechts conservatorium. Vandaar dat wij de vrijheid hebben genomen om hem tot
de Utrechtse componisten te rekenen. Zijn jongste zoon Louis werd daadwerkelijk in
Utrecht geboren in 1939.
De Tre canzoni , waar wij de eerste twee van zingen, werden gecomponeerd in 1956
en opgedragen aan het Nederlands Kamerkoor olv Felix de Nobel. Ze passen in de
traditie van het zestiende-eeuwse Italiaanse madrigaal.
Sento nel core
Sento nel core certo dolore
che la mia pace turbando va.

Ik voel in mijn hart een zekere smart
die mijn rust steeds verstoort.

Splende una face che l’alma accende.
Se non è amore, amor sarà.

Er schittert een fakkel die mijn ziel doet
branden. Als het geen liefde is, zal het liefde
worden.

Stornello
Bella, bellina, quando vai per acqua,
la via della fontana ti favella;
e’l rusignol che canta per la macchia,
e’va dicendo che sei la più bella.

Mooi meisje, als je water gaat halen
spreekt de weg naar de bron je toe;
het is de nachtegaal die zingt in het
kreupelhout, en die steeds zegt dat jij de
mooiste bent.

Sei la più bella e la più graziosina,
Sembri una rosa colta sulla spina;
sei la più bella e la più graziosetta,
sembri una rosa sulla spina fresca.

Jij bent de mooiste en de lieflijkste,
je lijkt op een roos, geplukt van de doorn,
jij bent de mooiste en de lieftalligste,
je lijkt op een fris doornroosje.
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Herman Strategier
Herman Strategier, componist, organist en dirigent, werd geboren in Arnhem. Net
als zijn leermeester Andriessen was Herman ook zoon van een organist. Hij volgde
lessen op de Utrechtse Kerkmuziekschool en was in 1949 de opvolger van Hendrik
Andriessen als organist in de Utrechtse kathedraal. Daarnaast gaf hij les aan de
conservatoria van Utrecht en Den Haag.
Hij schreef de Trois Chansons in opdracht van de Gemeente Amsterdam in 1965.
Van deze liederen zingen wij les compagnons de la Marjolaine, van oorsprong een
vrolijk Frans volkslied.
Les compagnons de la Marjolaine
Qu’est-ce qui passe ici si tard,
compagnons de la Marjolaine,
gai, gai, dessus le quai.
Ce sont les chevaliers du guet.
Que demandent ces chevaliers?
Une fillette à marier.

Wie komt hier zo laat langs,
compagnons van de Majoraan,
vrolijk, vrolijk op de kade?
Het zijn de ridders van de wacht.
Wat vragen die ridders?
Een meisje om te trouwen.

11

van Dom tot Dam
PHOTONEN
Jan Pzn Sweelinck
Cantique de Siméon – De lofzang van Simeon
De tweedelige Cantique de Siméon is gebaseerd op de tekst uit het evangelie van
Lukas (2:29-32) waarin Simeon het kind Jezus ziet in de tempel, hem herkent als de
Messias, en zegt 'Nu kan ik in vrede sterven, want ik heb de Heiland gezien.' In
tegenstelling tot Sweelincks psalmen wordt het werk zelden uitgevoerd. Het is
uitgegeven in de psalmenbundel uit 1604 waarin het stilistisch past, maar strikt
genomen niet toe behoort omdat deze lofzang is gebaseerd op de (nieuwtestamentische) evangeliën. De Midden-Franse berijming is van de dichter Clément
Marot (1538), de Nederlandse berijming van Marnix van Sint Aldegonde (1580).
Or laisses, Createur,
en paix ton serviteur,
ensuyvant ta promesse:
puisque mes yeux ont eu
ce credit d'avoir veu
de ton salut l'addresse.

Laet dijnen knecht voortaen,
o Heer, in vrede gaen,
nae dijnen woord vol trouwen,
want mijn gesicht verheugt
mach met volkomen vregt,
nu dijnen Heylant schouwen.

Salut mis au devant
de tout peuple vivant,
pour l'ouïr et le croire
resource des petits,
lumiere des Gentils
et d'Israël la gloire.

Den Heylant lang verbeyt,
end claerlijck voorbereyt
den volckren, van den Heere:
een licht dwelck openbaer,
den Heydnen schijnt seer claer,
Dijns volcks Israels eere.
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Mathilde Wantenaar
De veelzijdige jonge Amsterdamse componiste Mathilde Wantenaar componeerde
stukken voor het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Nederlands Blazers
Ensemble en Amsterdam Sinfonietta en schreef diverse opera's, zoals een
familieopera op teksten van Toon Tellegen. Zij won diverse compositieprijzen. Het
werk dat Photonen zingt schreef zij in opdracht van de NTR ZaterdagMatinee en
werd in première gebracht door het Groot Omroepkoor.
De Volkskrant (Frits van der Waa) schreef: 'Wantenaar weet de mogelijkheden van
een a-cappellakoor heel goed te benutten. De matte, maar toch broeierige sfeer van
de tekst krijgt gestalte in vocale contouren, die net als de woorden zelf, ietwat
ouderwets aandoen, maar waarin spannende tegentonen en stemvoeringen de
muziek verrassend houden.'
Jeroen Spitteler zegt erover: 'ik raakte met haar in gesprek, en dit werk leek me erg
geschikt voor Photonen. De muziek is dicht op de subtiele tekst van Gorter
geschreven, het komt zintuigelijk over. Wantenaar gaat op een lyrische manier met
het Nederlands om, dat vind ik bijzonder. Ik wil ook graag het Nederlands als
zangtaal onder de aandacht brengen'.
Dit zijn de bleeke, bleeklichte weken (2019)
Tekst: Herman Gorter (Uit: Verzen – 1890)
Dit zijn de bleeke, bleeklichte weken,
'k zie de menschen gaan, ze steken
hun schamele hoofden in 't stil daglicht,
elk heeft een ander gezicht.
'k Hoor hoe ze tegen elkander spreken
woorden die bleken en vèr weken,
dan zijn ze weer alle wèg,
en 't is eenzaam als een weg.
Mijn hoofd is leeg en mijn mond is droog,
mijn oogen branden omhoog,
't is koud en stoffig en wit
al dat licht, waarin ik zit.
Mijn hoofd heb ik in mijn handen,
elkaar voelen warm de wanden
van 't vleesch, mijn beenen zijn moe
van 't leven dat ik toch doe.
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Pärt Uusberg
Muusika (2008) – Muziek
Tekst: Juhan Liiv (1864-1913)
In het gedicht Muusika zoekt de schrijver naar de oorsprong van muziek. Het werk
van de jonge Estse koordirigent/componist/acteur Pärt Uusberg wordt gekenmerkt
door harmonie en meditatie. Het grootste deel van zijn werk is koormuziek, en is
voornamelijk gebaseerd op liturgische teksten of de poëzie van Estse dichters.
Kuskil peab alguskokkukõla olema,
kuskil suures looduses, varjul.
On tema vägevas laotuses,
täheringide kauguses,
on tema päikese sära sees,
lillekeses, metsakohinas,
emakõne südamemuusikas
või siImavees -

Ergens moet ’t schuilen: de allereerste
harmonie, verborgen, in ’t wild, ergens.
Is ‘t in ongerepte verten,
in de verre gang van sterren,
in zonnehitte, in bloesem,
in ‘t fluisteren van bomen,
in ‘t hartelied uit moedermond,
of in tranen? -

Kuskil peab surematus olema,
kuskilt alguskokkukõla leitama:
kust oleks muidu inimese rinda
saanud ta – muusika?

Ergens moet het zijn, onvergankelijk,
ergens is het oorspronkelijke lied te
vinden: hoe anders kan het zingen
in de ziel van mensen – de muziek?

Jeroen Spitteler
Oorsprong (2020)
Oorsprong is een muzikaal antwoord op Muusika van Pärt Uusberg. Over het
ontstaan van Oorsprong zegt Spitteler: 'Aanvankelijk was ik vooral gecharmeerd van
het mooie werkje van Uusberg. De tekst van het gedicht van Juhan Liiv raakte me
daarna heel direct: de vraag naar hoe muziek voor ons werkt, waar het aan raakt en
wat het met ons doet, met ons als individu en als gemeenschap. Tijdens deze
coronacrisis, waarin we gedwongen afstand moeten nemen, er vele obstakels en
hindernissen zijn en we extra creatief moeten zijn, was het de muziek die ons weer
samen heeft gebracht.' Oorsprong ging – i.v.m. de coronamaatregelen – online in
première op 1 mei 2020, uitgevoerd door het Utrechts Vocaal Ensemble &
Photonen. Oorsprong werd genomineerd voor de Matthijs Vermeulenprijs.
Dit is de eerste keer dat Photonen het live zingt.
(Tekst zie hiervoor bij Muusika)
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UTRECHTS KAMERKOOR
Jetse Bremer
Utrecht door
Tekst: Ruben van Gogh
Jetse Bremer is een Utrechtse dirigent en internationaal bekende componist en
arrangeur. Alle genres komen aan bod in zijn creaties. De stijl varieert van jazz, pop
tot klassiek en hedendaags. Hij componeerde in 2013 Utrecht door in opdracht van
het kamerkoor Decibelle.
’s Nachts trekt de gracht alle blikken naar beneden,
de huizen worden kades en je loopt niet maar je stroomt.
En voor je iets kan zeggen, ben je zomaar weggegleden,
een onbekende diepte in, waar niemand van je droomt.
’s Nachts langs de gracht, hoor je ’t schreeuwen van Romeinen,
al zijn we eeuwen verder, al was dit toen de Vecht.
Wanneer je achterom kijkt zie je schaduwen verdwijnen,
als ’t in Utrecht donker wordt lijkt alles levensecht.
’s Nachts gaat het verleden over in het heden,
onder deze maan hebben Romeinen gestaan,
hielden Fransen kantoor komt je de stad anders voor,
onder deze maan moet ook ik verder gaan, Utrecht door.
’s Nachts bij de Dom hoor je fluisterende stemmen
elkaar geheimen delen die verwaaien met de wind
dan is het veel te laat om je verbeelding nog te remmen
omdat je in het donker eigen waangedachten vindt.
’s Nachts gaat het verleden over in het heden,
onder deze maan hebben Spanjolen gestaan,
hielden Duitsers kantoor komt je de stad anders voor,
onder deze maan moet ook ik verder gaan, Utrecht door.
Naar de zon in de singels naar het licht op de daken
Utrecht door!
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Willem Wander van Nieuwkerk
Willem Wander van Nieuwkerk, geboren in Amsterdam en woonachtig in Utrecht, is
componist en was tot voor kort docent Nieuwe Muziek aan het Conservatorium van
Amsterdam. Speciaal voor het jubileum Utrecht 900 jaar stadsrecht componeerde
hij, op een tekst van ons koorlid Michiel Angenent, de ballade Utrecht met recht.
Zoals in de inleiding al aangegeven is de huidige uitvoering hiervan een try-out.
Ballade Utrecht met recht
Tekst: Michiel Angenent
Weg zijn de muren die haar beschermden,
die zich zevenhonderdvijftig jaar
vanwege het buitenlands gevaar
over de oude stad ontfermden.
Castellum, burcht, bisschopsstad,
wal, muur, gracht.
Hendrik vijf of Godebald,
wie heeft er hier de macht?
Dan poorten, torens, bastions
Kar, bus, trein
Nu heeft de Uithof tramstations
zo veel studenten dat daar zijn
Weg ook de ronde Bijlhouwerstoren,
honderdvijftig jaar terug geslecht,
de stad ondermijnde zo haar recht
maar werd zo wel gastvrij herboren.
Jacobi-, Buur-, Geertekerk,
pad, steeg, straat.
Stadsbestuur of gildemerk
wie ruilt hier woord voor daad.
Kasteel en kloosters, kampement,
huis, buurt, wijk.
Nu Leidsche Rijn recht overend
onttrokken aan het boerenrijk.
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Weg alle ruzies uit het verleden
met het stadsrecht is de Stichtenaar
ervaren na negenhonderd jaar
ook zonder muren zeer tevreden.
Janskerkhof, Dom, Tolsteegpoort,
kalk, zand, steen.
Plantenbak of rij-comfort
wat wil toch iedereen?
Studenten, burgers, overheid,
vaart, gracht, Vecht.
In onze zo moderne tijd
wordt niet gevochten maar overlegd
Utrecht met recht stad met recht.
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PHOTONEN
Jeroen Spitteler
Kennst du das Land wo die Zitronen blühn? (2022, première)
Tekst: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn is een beroemd gedicht van Goethe. Het
werd gepubliceerd als het openingsgedicht in het eerste hoofdstuk van Boek 3 van
Wilhelm Meisters Lehrjahre. Het personage in de roman die als auteur van het
gedicht wordt opgevoerd, is Mignon. Het openingsvers roept Italië op. De gelaagde,
van weemoed en verlangen doortrokken tekst van Goethe inspireerde Jeroen
Spitteler tot een nieuwe toonzetting.
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn,
ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl?
Dahin! dahin
möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Ken je het land, waar de citroenen bloeien,
In ‘t donker loof de gouden sinaasappels
gloeien, een milde wind vanuit de blauwe
hemel daalt, de mirte rust, een lauwertak
naar boven taalt? Zeg, ken je het?
Daarheen! daarheen
wil ik met jou graag gaan, mijn lief, meteen.

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach.
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl?
Dahin! dahin
möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.

Ken je het huis? Zijn dak rust op een zuilenrij.
De eetzaal blinkt, de suite ligt er stralend bij,
En marmerbeelden overal – ze zien mij aan
Wat heeft men jou, och arme kind, gedaan?
Zeg, ken je het? Daarheen! daarheen
wil ik met jou graag gaan, mijn beschermer,
meteen.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg;
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut!
Kennst du ihn wohl?
Dahin! dahin
geht unser Weg! O Vater, laß uns ziehn!

Ken je de berg, zijn nauwe, dichtbewolkte
gang? Het muildier zoekt zijn weg, voor mist
noch nevel bang; In de spelonk, daar woont
het oude drakenbroed; Het stoot de rots,
daaroverheen de vloed! Zeg, ken je het?
Daarheen! daarheen
voert onze weg! O vader, zo meteen!
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Alphons Diepenbrock (1862-1921)
Dämmerung – Schemering
Tekst: Johann Wolfgang von Goethe
Alphons Diepenbrock wilde dirigent worden, maar studeerde klassieke talen op
aandringen van zijn vader. Hij promoveerde op het werk van Seneca en werd, om in
zijn levensonderhoud te voorzien, leraar klassieke talen, maar besteedde zoveel
mogelijk tijd aan componeren. Als kind had hij piano- en vioolles, maar was op het
gebied van componeren vrijwel autodidact. Door zijn tijdgenoten werd hij
gewaardeerd om de wijze waarop hij poëzie en muziek combineert, waarbij het
woord nooit ondergeschikt werd aan de muziek. Het laatromantische Dämmerung is
een van zijn eerste koorwerken, dat hij schreef op 21-jarige leeftijd. Hij baseerde zijn
vocale werk vooral op gedichten uit de Duitse en Franse romantiek en van de
Tachtigers.
Dämm’rung senkte sich von oben,
schon ist alle Nähe fern;
doch zuerst emporgehoben
holden Lichts der Abendstern!
Alles schwankt ins Ungewisse,
Nebel schleichen in die Höh’;
schwarzvertiefte Finsternisse
widerspiegelnd ruht der See.

Schemering daalde neer,
weldra is alle nabijheid ver;
maar de avondster, als eerste
opgegaan, licht vriendelijk op!
Alles verkeert in het ongewisse,
nevels kruipen omhoog;
diepzwarte duisternis weerspiegelend
rust het meer.

Dort, am östlichen Bereiche
ahn’ ich Mondenglanz und -glut,
schlanker weiden Haargezweige
scherzen auf der nächsten Flut.
Durch bewegter Schatten Spiele
zittert Luna’s Zauberschein,
und durchs Auge schleicht die Kühle
sänftigend ins Herz hinein.

Daar, in oostelijke richting
vermoed ik het schijnsel van de maan,
slanke, fijnvertakte wilgen werpen
schertsende schaduwen op het nabije
water. Door beweeglijk schaduwspel
trilt Luna's betoverend schijnsel,
en de koelte, die door de ogen naar
binnen dringt, brengt het hart tot
bedaren.
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Jan Pzn Sweelinck
Psalm 42 - Ainsi qu'on oit le cerf bruire – ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen
Sweelinck presenteert een achtstemmige zetting van de beroemde Psalm 42, op de
oorspronkelijke melodie van Claude Goudimel. De Franse tekst stamt uit Genève en
is waarschijnlijk van Theodorus Beza. De vertaling is de Nederlandse berijming uit
1773. De psalm doet denken aan een madrigaal, met zijn dramatische wendingen,
en fijne dissonanten die naadloos versmelten met de tekst.
Ainsi qu'on oit le cerf bruire,
pourchassant le frais des eaux:
Ainsi mon coeur qui souspire,
Seigneur, apres tes ruisseaux:
Va tousjours criant suyvant,
le grand Dieu vivant:
Helas, donques quand sera ce,
que verray de Dieu la face?

’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

Jours et nuicts pour ma viande
de pleurs me vay soustenant,
quand je voy qu'on me demande,
où est ton Dieu maintenant?
Je fons en me souvenant,
qu'en troupe j'alloy menant,
priant, chantant, grosse bande
fair' au temple son offrande.

k Heb mijn tranen, onder 't klagen,
Tot mijn spijze, dag en nacht;
Daar mij spotters durven vragen:
"Waar is God, dien gij verwacht?"
Mijn benauwde ziel versmelt,
Als zij zich voor ogen stelt,
Hoe ik onder stem en snaren,
Feest hield met Gods blijde scharen.

20

van Dom tot Dam
UTRECHTS KAMERKOOR
Willem Wander van Nieuwkerk
Het volgende lied is onderdeel van de 'Utrechtse Heiligenspiegel', een verzameling
door Andries Govaart geschreven liederen rond de heiligen van de
binnenstadskerken van Utrecht, op muziek gezet door Willem Wander van
Nieuwkerk.
Keervers
Uw zon gezeefd door het venster,
Eeuwige wordt zichtbaar in deze tijd,
open onze ogen voor getuigen van Uw licht.
Hymne van Jacobus
Je roept mij uit, het strijdt in mij,
je lijft me in, je koopt me vrij.
Wie ben je die ons wijst, onthutst
Het kind in doodslaap wakker kust?
Je voert me mee de hoogte in,
je licht is jouw woord en je verbindt
de hemel, aarde, God en mens
een plaats naast jou, mijn hartewens.
Je bidt in je verlatenheid,
ik deel niet in je wanhoopsstrijd,
drink ik de kelk van lijden zwaar,
ga ik jouw weg, ben jij dan daar?
Leeg is het graf, je blijft bij ons,
je wijst de weg de angst voorbij,
verlicht door sterren in de nacht,
het beest, het zwaard, verliezen macht.
Geloofd zij God in heerlijkheid,
de kroongetuige van uw rijk,
Christus die leeft en ook de Geest,
die ons tot navolging beweegt.
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Monique Krüs
De kleurrijke composities van de Utrechtse componist Monique Krüs omvatten
opera, muziektheater, kamermuziek, liederen, werken voor koor, orkest en voor
media. Monique Krüs is een Utrechtse sopraan en componist met een lange carrière
als operazangeres . Zij studeerde solozang aan het Mozarteum in Salzburg en was
verbonden aan het Operahuis van Essen (D). Ze zong hoofdrollen in o.a.Traviata,
Entführung, Rake’s Progress en nam deel aan vele wereldpremieres.
Als componist is zij autodidact. In opdracht van het vocaal ensemble The Gents
schreef ze Denkend aan Holland. Aanvankelijk voor mannenkoor maar nu is het
bewerkt voor gemengd koor.
De sfeer in het lied sluit prachtig aan bij de dromerige tekst.
Denkend aan Holland
tekst: Hendrik Marsman 1899 - 1940 (Herinnering aan Holland)
Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
De lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.
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PHOTONEN & UTRECHTS KAMERKOOR
Louis Andriessen (1939-2021)
Un beau baiser – Een fijne kus
Uit: de Opera George Sand (1983)
Tekst: Alfred de Musset – Uit: Madame la Marquise (1829)
Componist Louis Andriessen, geboren te Utrecht in 1939 en vanaf 1965 tot zijn dood
in 2021 woonachtig in Amsterdam is een van de belangrijkste Nederlandse
componisten van de afgelopen eeuw, uit een roemrijk muzikaal geslacht, Hij schreef
de opera George Sand voor Toneelgroep Baal. Dit poëtische werkje maakt daar deel
van uit. De sensuele tekst komt uit een gedicht van Alfred de Musset, die later een
stormachtige verhouding kreeg met de schrijfster Georges Sand. Photonen zong het
eerder in de tv-serie Klem.
Un beau baiser
Donne-moi, ma belle maîtresse,
un beau baiser, car je te veux
raconter ma longue détresse,
en caressant tes beaux cheveux.

Geef me, mijn schone geliefde,
een fijne kus, want ik wil je
vertellen van mijn voortdurend lijden
terwijl ik je mooie haren streel

Photonen Nieuws
Komende concerten van Photonen: zaterdag 23 & zondag 24 april zingt Photonen
zijn jubileumprogramma LUX, rond het voor Photonen toepasselijke thema Licht.
In het programma LUX o.m. het monumentale Te Deum van Sweelinck, werk van
James MacMillan, Mathilde Wantenaar, en een première van een nieuwe
compositie van Jeroen Spitteler: The Moon was but a Chin of Gold / Onder die
Maan, op teksten van Emily Dickinson en Etty Hillesum.
zaterdag 23 april 2022 - 20.15 Tuindorpkerk – Utrecht
zondag 24 april 2022 - 15.15 Waalse Kerk – Amsterdam
Photonen brengt op 2 en 3 juli in de Dominicuskerk in Amsterdam (op loopafstand
van het Centraal Station) de Petite Messe Solennelle van Rossini m.m.v. pianiste
Femke de Graaf.
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Op de website vindt u meer informatie over concerten, kaartverkoop en ANBIstatus, en kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief. Photonen ziet u graag terug bij
een volgend concert.
Meezingen? Er is ruimte bij de alten, tenoren en bassen. Kijk op www.photonen.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van onze concerten? Dan kunt u zich op onze
nieuwsbrief abonneren op www.photonen.nl.
Kijk ook op onze FaceBookpagina https://www.facebook.com/photonen.

UKK Nieuws
Komende concerten van UKK zullen o.a. plaatsvinden
in het kader van Utrecht 900 jaar stadsrecht.
Het huidige Utrechtse programma is een onderdeel
van die concerten. Tijd en locatie zijn nog niet bekend.
Op 1 januari 2023 geven wij ons traditionele Nieuwjaarsconcert in de Geertekerk.
Nieuwsbrief UKK
Hebt u genoten van het concert en smaakt het naar meer?
Bij de ingang van de kerk ligt een lijst waarop u zich kunt opgeven voor onze
nieuwsbrief. Of ga naar www.utrechtskamerkoor.nl en schrijf u in.
Elke tiende aanmelder ontvangt een gratis concertkaartje!
Vrienden van het Utrechts Kamerkoor
Het optreden van het Utrechts Kamerkoor wordt mede mogelijk gemaakt door de
bijdrage van onze Vrienden van het Utrechts Kamerkoor. Deze steun hebben we
hard nodig. Ook u kunt zich aansluiten bij de “Vrienden van het Utrechts
Kamerkoor”. Met een kleine financiële bijdrage steunt u het Utrechts Kamerkoor bij
haar activiteiten, en wordt u op de hoogte gehouden van haar concerten.
Natuurlijk wordt u als Vriend uitgenodigd om de door ons zelf georganiseerde
concerten te bezoeken tegen een gereduceerde prijs. Er wordt een stoel voor u
gereserveerd. U wordt Vriend van het Utrechts Kamerkoor door jaarlijks een
bijdrage van ten minste € 25 over te maken op rekeningnummer NL92 INGB 0002
3073 52 t.n.v. Utrechts Kamerkoor te Utrecht, onder vermelding van “Vriend van het
Utrechts Kamerkoor” en uw e-mailadres.
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