


Programma 
 

 

György Orbán (b. 1947) 

Alma Redemptoris Mater 

 

Béla Bartók (1881-1945) 

Four Slovak Folksongs 

 1. Wedding Song from Poniky 
 2. Song of the Hayharvesters from Hiadel 
 3. Dancing Song from Medzibrod 
 4. Dancing Song from Poniky 

 

Lajos Bárdos (1899-1986) 

- Libera me (Visio de Judicio Ultimo)       
- Tambur (Régi Táncdal)        

 

Franz Liszt (1811-1886) 

Hongaarse Rhapsodie Nr. 13, S.244/13 (a-klein)   

 

György Orbán 
Farewell         

 

Zoltán Kodály (1882-1967) 
Esti dal        

 

 



György Orbán 
Cor Mundum        

 

Lajos Bárdos 
Ave maris stella       

 

Béla Bartók 
uit: Improvisations on Hungarian Peasant-Songs, op. 20 

 1. Molto moderato 
 2. Molto capriccioso 
 3. Lento, rubato 
 4. Allegretto scherzando 

 

Johannes Brahms (1833-1897) 

Zigeunerlieder, op. 103 

 1. He, Zigeuner, greife in die Saiten ein 
2. Hochgetürmte Rimaflut 
3. Wißt ihr, wann mein Kindchen 
4. Lieber Gott, du weißt, wie oft bereut ich hab 
5. Brauner Bursche führt zum Tanze 
6. Röslein dreie in der Reihe 
7. Kommt dir manchmal in den Sinn 
8. Horch, der Wind klagt in den Zweigen 
9. Weit und breit schaut niemand mich an 
10. Mond verhült sein Angesicht 
11. Rote Abendwolken ziehn am Firmament  

 

De toegang tot onze Concerten bij Kaarslicht is gratis. Toch kosten deze concerten 

geld. Bij de uitgang vragen we daarom een vrije bijdrage ter bestrijding van de 

kosten. Bij een gemiddelde gift van 10 euro p.p. kunnen we ook volgend jaar weer 

een reeks bijzondere concerten organiseren. We rekenen op uw medewerking! 



Teksten en vertalingen 
 

 

Alma Redemptoris Mater    György Orbán 

Alma Redemptoris Mater,  
quae per via caeli porta manes,  
et stella maris,  
succurre cadenti, 
surgere qui curat, populo;  
tu quae genuisti,  
natura mirante,  
tuum sanctum Genitorum, 
Virgo prius ac posterius,  
Gabrielis ab ore  
sumens illud Ave,  
peccatorum miserere. 

Lieve Moeder van de Verlosser,  

altijd open hemelpoort,  

en ster der zee,  

help het vallende volk,  

dat wil opstaan:  

Jij die, tot verbazing van de natuur, 

jouw eigen heilige Schepper hebt 

voortgebracht, 

Maagd tevoren en daarna,  

- ontvangen had je al de groet uit 

Gabriëls mond –  

heb medelijden met ons zondaars. 

 

FOUR SLOVAK FOLKSONGS    Béla Bartók 
 
Wedding Song from Poniky      

Thus sent the mother  
her little daughter 
Into a distant land. 
Sternly she bid her:  
“Follow thy husband! 
Never return to me!” 
 
“Lo! I shall change me  
into a blackbird, 
Shall fly to mother’s home; 
There I’ll be waiting  
perch’d in her garden 
On a white lilly’s stem.” 
 
Out came the mother:  
“Who is this blackbird? 

Zo zond de moeder  

haar kleine dochter 

naar een ver land. 

Streng beval ze haar:  

‘Volg je echtgenoot! 

Keer nooit naar mij terug!’ 

 

‘Wel! Ik zal mij veranderen  

in een merel, terugvliegen  

naar het huis van mijn moeder; 

daar zal ik wachten,  

neergestreken in haar tuin 

op de stam van een witte lelie.’ 

 

Moeder kwam naar buiten:  

‘Wie is die merel? 



Strange is her song and sad, 
Forth and begone now,  
thou little birdling, 
From my white lilly’s stem!” 
 
“To a bad husband  
mother, hast sent me 
Forth to a distant land. 
Hard ‘t is to suffer  
such bitter pining 
In an illmated bond.” 

Vreemd is haar lied en treurig, 

Vort en wegwezen nu,  

klein vogeltje, 

weg van de stam van mijn lelie!’ 

 

‘Naar een slechte echtgenoot, moeder, 

heb je mij gezonden,  

weg naar een ver land. 

Het is zwaar  

om zulk bitter smachten te ondergaan 

in zo’n slecht samengaand verbond.’ 

 

Song of the Hayharvesters from Hiadel 

Where the Alps soar so free, 
Flow’ry vale bright with glee; 
There to rest! Oh! there’s no 
Bed in the world softer! 
 
Done the work of the day, 
Fill’d the barn with our hay. 
Comes the night, let us turn 
peacefully home, (and rest,) Brethren! 

Waar de Alpen zich vrij verheffen, 

het bloemrijke dal helder van 

vrolijkheid; Daar te rusten! Oh! Er is 

geen bed in de wereld zachter! 

 

Het werk van de dag gedaan, 

de schuur gevuld met ons hooi. 

Kome de nacht, laat ons vredig 

huiswaarts keren (en rusten), broeders! 
 

Dancing Song from Medzibrod 

Food and drink’s thy only pleasure 
And to dance recklessly. 
 
But to work with pin and needle 
Never appeals to thee. 
 
To the bagpipeplayer have I  
Paid four dimes foolishly, 
 
So that you may dance with others, 
And I am quite lonely. 

Eten en drinken is je enige plezier 

en roekeloos te dansen. 

 

Maar werken met pen en naald 

is nooit aantrekkelijk voor je. 

 

Aan de doedelzakspeler heb ik 

stom genoeg vier dubbeltjes betaald, 

 

zodat jij met anderen kunt dansen, 

en ik nogal alleen ben… 
 

Dancing Song from Poniky 

Bagpipe shall be playing! 
Pairs in dance be swaying! 

De doedelzak zal spelen! 

Dansende paren zwieren! 



Piper play till all is spent 
To our heart’s and heels’ content! 
 
 
Play on, bright and bonny, 
While yet lasts the money! 
Tavernkeeper, here’s for thee! 
Here is for the piper’s fee! 
 
Once a goat was straying; 
Now his skin is playing! 
While the goat no more can prance, 
Bagpipe now makes young folk dance! 

Speler speel tot alles op is 

tot tevredenheid van onze harten en 

hielen! 

 

Speel door, helder en lieflijk, 

zolang er nog geld over is! 

Barman, deze is voor jou! 

En hier de fooi voor de speler! 

 

Eens zwierf er een geit rond; 

nu speelt zijn huid! 

En terwijl de geit niet meer kan 

steigeren, doet de doedelzak jonge 

mensen dansen! 
 

Libera me (Visio de Judicio Ultimo)   Lajos Bárdos 

Libera me, Domine,  
de morte aeterna,  
in die illa tremenda, 
quando caeli movendi sunt et terra,  
dum veneris judicare saeculum per 
ignem.  
 
Tremens factus sum ego et timeo,  
dum discussio venerit,  
atque ventura ira. 
 
Dies illa, dies irae,  
calamitatis et miseriae,  
dies magna et amara valde. 
 
Requiem aeternam  
dona eis Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 

Bevrijd mij, Heer,  

van de eeuwige dood  

op die verschrikkelijke dag,  

als hemel en aarde bewogen worden,  

en U zult komen om de wereld 

te oordelen met vuur.   

 

Bang ben ik geworden en ik vrees het 

moment dat het oordeel zal komen  

en uw woede op handen is.  

 

Die dag, dag van toorn,  

van rampspoed en ellende,  

die grote en zeer bittere dag.  

 

De eeuwige rust, 

geef hen dat Heer, 

en het eeuwige licht verlichte hen. 
 

 

 

 



Tambur (Régi Táncdal)     Lajos Bárdos 

Tambur, tambur, andandori… 
 
Sweetheart, come along with me 
to the music so entrancing. 
Gay and lively melodies, 
they will set your feet a-dancing. 
Come, oh come to the dance fair 
maiden, 
gleeful singing our hearts will gladden, 
joy is ours my darling! 
 
Strike the merry cimbalom 
and set the bass to booming. 
Hear the piper pipe his gay ditty 
to the merry thrumming. 
Dance and turn to the music lively, 
step and toss to the measure sprightly, 
more and more never ending 
  
 

 
Bending, bowing gracefully 
like a gently swaying flower, 
heaven sent you to be mine, 
there was ne’er so prized a dower. 
Your sweet face does my heart beguile, 
you are more fair when you blushing 
smile 
than roses fresh in a garden. 
 
Heed my sighs and clasp my hand, 
I am ever for you yearning 
Love for you consumes with 
so great a flame my poor soul burning! 
Other swains come to court and woo 
you, 
Be mine only, my one love true, 
And joy will ours be forever. 

Farewell        György Orbán 

Farewell our friend, 
farewell to you! 
 
No letter no call, 
no spring and no fall. 
No humour no voice, 
no new path no choice… 
 
Our friend, farewell. 
Your bells have rung, and yes, 
The songs you sang 
will still be sung. 
 
No passion no rush, 
no rest and no hush, 
No joy and no tears, 
no love no new years… 
 
Our friend, farewell… 

Vaarwel, vriend van ons, 

vaarwel voor jou! 

 

Geen briefje geen telefoontje, 

geen lente en geen herfst. 

Geen humor geen stem, 

geen nieuwe weg geen keuze… 

 

Vriend van ons, vaarwel. 

Jouw klok heeft geslagen 

en ja, de liederen die jij zong 

zullen nog steeds gezongen worden. 

 

Geen passie geen haast, 

geen rust geen verstilling, 

geen vreugde en geen tranen, 

geen liefde geen nieuwe jaren… 

 

Vriend van ons, vaarwel… 



Esti Dal        Zoltán Kodály 

Erdő mellett est vélëdtem, 
Subám fejem alá tëttem, 
Öszszetëttem két kezemet, 
Úgy kértem jó Istenëmet: 
 
Én Istenëm, adjál szállást, 
Már mëguntam a járkálást, 
a bujdosást, 
Az idegën földön lakást. 
 
Adjon Isten jó éjszakát, 
Küldje hozzám szent angyalát, 
Bátoritsa szivünk álmát, 
Adjon Isten jó éjszakát, 

Tegen de avondschemering was ik bij 

het bos. Ik legde mijn jas onder mijn 

hoofd, vouwde mijn handen samen en 

zo vroeg ik aan mijn goede God:  

 

Heer, schenk mij een onderdak.  

Ik heb genoeg van het almaar 

doelloos zwerven  

door vreemde landen.  

 

Schenk mij een goede nachtrust  

en stuur mij een heilige engel  

die ons steunt in de dromen van ons 

hart. Schenk mij een goede nachtrust. 

  

Cor Mundum       György Orbán  

Cor mundum crea in me Deus 
et spiritum rectum innova in me. 
Ne proicias me a facie tua. 
Libera me de sanguinibus  
et exsultabit lingua mea iustitiam 
tuam! 
Labia mea aperies,  
holocuastis non delectaberis, 
si voluisses sacrificium:  
cor contritum et humiliatum non 
despicies. 

Schep in mij een zuiver hart, God, en 

vernieuw in mij een standvastige geest. 

Verwerp mij niet voor uw aanschijn. 

Bevrijd mij van bloedschuld 

en laat mijn tong juichen om uw 

gerechtigheid! 

Open mijn lippen, 

brandoffers behagen U niet, 

als Gij al offers wilt: 

een gebroken en nederig hart wijst Gij 

niet af. 
 

Ave maris stella      Lajos Bárdos  

Ave maris stella 
Dei Mater alma,                                    
Atque semper virgo                            
Felix caeli porta.                                
 
Sumens illud Ave 
Gabrielis ore, 
Funda nos in pace 
Mutans Evae nomen. 

Wees gegroet, sterre der zee 

gezegende Moeder Gods  

en altijd maagd, 

gelukkige poort naar de hemels. 

 

Toen u de groet ‘Ave’ ontving 

bij monde van Gabriël, 

was dat de bron van onze vrede: 

Eva’s naam werd omgekeerd. 



Solve vicla reis 
Profer lumen caecis 
Mala nostra pelle 
Bona cuncta posce. 
 
Virgo singularis 
Inter omnes mitis 
Nos culpis solutos 
Mites fac et castos. 
 
Vitam praesta puram 
Iter para tutum: 
Ut videntes Iesum 
Semper collaetemur. 
 
Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus.   
Spiritui Sancto,              
Tribus honor unus.          
 
Amen 

Breek de banden van de zondaars, 

breng licht bij de blinden, 

drijf weg onze ziekte, 

vraag om al het goede. 

 

Maagd zonder weerga, 

zachtmoediger dan alle anderen, 

verlos ons van onze schulden  

en maak ons zachtmoedig en rein.  

 

Schenk ons een zuiver leven, 

bereid ons een veilige weg, 

opdat we ooit Jezus zien, 

en wij tezamen verheugd zijn. 

 

Geloofd zij God de Vader 

de hoogste eer voor Christus. 

En ook aan de Heilige Geest, 

de eer komt toe aan één wezen. 

 

Amen 

 

ZIGEUNERLIEDER     Johannes Brahms 

He, Zigeuner, greife in die Saiten ein 

He, Zigeuner, greife in die Saiten ein! 
Spiel das Lied vom ungetreuen 
Mägdelein! 
Laß die Saiten weinen, klagen, traurig 
bange, 
Bis die heiße Träne netzet diese 
Wange! 

Hé, zigeuner, bespeel de snaren! 

Speel het lied van het ontrouwe meisje! 

 

Laat de snaren huilen, klagen, treurig 

en bang 

tot deze wangen nat zijn van hete 

tranen! 
 

Hochgetürmte Rimaflut 

Hochgetürmte Rimaflut,  
wie bist du so trüb, 
an dem Ufer klag ich laut  
nach dir, mein Lieb! 
Wellen fliehen, Wellen strömen, 
rauschen an den Strand heran zu mir; 

Torenhoog water van de Rima,  

hoe somber ben je, 

aan de oever treur ik  

om jou, mijn liefste! 

Golven ijlen, golven stromen,  

ruisen over het strand op mij toe; 



an dem Rimaufer laß mich ewig 
weinen nach ihr! 

laat me aan de oever van de Rima 

eeuwig huilen om haar. 
 

Wißt ihr, wann mein Kindchen 

Wißt ihr, wann mein Kindchen  
am allerschönsten ist? 
Wenn ihr süßes Mündchen  
scherzt und lacht und küßt. 
 
Schätzelein, du bist mein,  
inniglich küß ich dich, 
dich erschuf der liebe Himmel  
einzig nur für mich! 
 
Wißt ihr, wann mein Liebster  
am besten mir gefällt? 
Wenn in seinen Armen  
er mich umschlungen hält. 

Weten jullie wanneer mijn kindje 

het allermooist is? 

Als haar zoete mondje  

grapt en lacht en kust. 

 

Schatje, je bent van mij,  

ik kus je liefdevol,  

De hemel heeft jou  

alleen voor mij geschapen!  

 

Weten jullie wanneer mijn lief  

mij het liefst is?  

Als hij mij innig 

in zijn armen houdt. 
 
Schätzelein, du bist mein…  

 

Schatje, je bent van mij… 

 

Lieber Gott, du weißt, wie oft bereut ich hab 

Lieber Gott, du weißt, wie oft bereut 
ich hab, 
daß ich meinem Liebsten einst ein 
Küßchen gab. 
 
Herz gebot, daß ich ihn küssen muß, 
denk so lang ich leb an diesen ersten 
Kuß. 
 
Lieber Gott, du weißt, wie oft in stiller 
Nacht 
ich in Lust und Leid an meinen Schatz 
gedacht. 
 
Lieb ist süß, wenn bitter auch die Reu, 
armes Herze bleibt ihm ewig, ewig 
treu. 

Lieve God, u weet, hoe vaak ik het 

berouwd heb 

dat ik mijn liefste ooit een kusje gaf. 

 

 

Mijn hart beval me hem te kussen,  

ik denk zo lang ik leef aan die eerste 

kus. 

 

Lieve God, u weet hoe vaak ik in stille 

nachten  

vol lust en lijden aan mijn lieve schat 

heb gedacht.  

 

De liefde is zoet, al is berouw bitter,  

arm hart, blijf hem eeuwig, eeuwig 

trouw. 



Brauner Bursche führt zum Tanze 

Brauner Bursche führt zum Tanze  
sein blauäugig schönes Kind, 
schlägt die Sporen keck zusammen, 
Czardas Melodie beginnt. 
Küßt und herzt sein süßes Täubchen, 
dreht sie, führt sie, jauchzt und 
springt!  
Wirft drei blanke Silbergulden auf das 
Cimbal, daß es klingt. 

Bruine jongen voert zijn mooie 

blauwogige meisje naar de dansvloer, 

laat zijn sporen tegen elkaar slaan,  

de czardas wordt ingezet.  

Hij kust en liefkoost zijn zoete duifje, 

draait haar rond, voert haar rond, 

juicht en springt! 

En werpt drie witte zilveren guldens op 

de cimbaal, zodat die blijft klinken. 
 
Röslein dreie in der Reihe 

Röslein dreie in der Reihe  
blüh’n so rot, daß der Bursch zum 
Mädel geht ist kein Verbot! 
Lieber Gott, wenn das verboten wär, 
ständ die schöne weite Welt  
schon längst nicht mehr, 
ledig bleiben Sünde wär! 
 
Schönstes Städtchen in Alföld  
ist Ketschkemet, 
dort gibt es gar viele Mädchen 
schmuck und nett! 
Freunde, sucht euch dort ein 
Bräutchen aus, 
freit um ihre Hand und gründet euer 
Haus, 
Freudenbecher leeret aus! 
 

Drie roosjes op een rij bloeien rood,  

het is jongens niet verboden naar de 

meisjes te gaan  

Lieve God, als dat verboden was, 

bestond de mooie wijde wereld allang 

niet meer, 

als vrijgezel blijven een zonde was! 

 

Het mooiste stadje van Alföld  

is Ketschkemet, 

daar vind je veel knappe, leuke meisjes! 

 

Vrienden, zoek daar naar een bruidje, 

ding naar haar hand en sticht een huis,  

drink de beker van het genot helemaal 

leeg! 

Kommt dir manchmal in den Sinn 

Kommt dir manchmal in den Sinn, 
mein süßes Lieb, 
was du einst mit heil’gem Eide  
mir gelobt? 
Täusch mich nicht, verlaß mich nicht, 
du weißt nicht, wie lieb ich dich hab; 
lieb du mich, wie ich dich, 
dann strömt Gottes Huld auf dich 
herab. 

Denk je wel eens,  

mijn zoete lief, 

aan wat je me ooit met een heilige eed 

aan mij hebt beloofd? 

Bedrieg me niet, verlaat me niet, 

je weet niet hoeveel ik van je houd; 

hou jij van mij zoals ik van jou,  

dan word je overspoeld door Gods 

genade. 



Horch, der Wind klagt in den Zweigen 

Horch, der Wind klagt in den Zweigen 
traurig sacht;  
süßes Lieb, wir müssen scheiden:  
gute Nacht. 
Ach wie gern in deinen Armen  
ruhte ich, 
Doch die Trennungsstunde naht,  
Gott schütze dich! 
 
Dunkel ist die Nacht,  
kein Sternlein spendet Licht; 
süßes Lieb, vertrau auf Gott  
und weine nicht. 
Führt der liebe Gott mich einst  
zu dir zurück,  
bleiben ewig wir vereint  
in Liebesglück. 

Hoor, de wind klaagt in de takken, 

treurig zacht; 

lieve schat, we moeten afscheid nemen: 

goede nacht.  

Ach, hoe graag zou ik rusten 

in jouw armen, 

maar het afscheidsuur nadert,  

God bescherme je! 

 

Donker is de nacht,  

geen sterretje geeft licht; 

lieve schat, vertrouw op God  

en huil maar niet. 

Als die lieve God mij ooit  

naar jou terugbrengt, 

blijven we eeuwig verenigd  

in liefdesgeluk. 
 

Weit und breit schaut niemand mich an 

Weit und breit schaut niemand mich 
an, und wenn sie mich hassen, was 
liegt mir dran? 
Nur mein Schatz, der soll mich lieben,  
soll mich lieben allezeit, 
soll mich küssen, umarmen und 
herzen in Ewigkeit. 
Kein Stern blickt in finsterer Nacht; 
keine Blum mir strahlt in duftiger 
Pracht. 
Deine Augen, deine Augen sind mir 
Blumen, Sternenschein, 
die mir leuchten so freundlich,  
die blühen nur mir allein. 

In de verste verte is er niemand die 

naar mij kijkt,  en als ze me haten, wat 

kan mij dat schelen? 

Alleen mijn schat moet van mij houden,  

moet altijd van mij houden,  

moet me kussen, omarmen en liefkozen, 

tot in eeuwigheid. 

Er is geen ster die kijkt in de donkere 

nacht; er is geen bloem die met geurige 

pracht naar mij straalt.  

Jouw ogen, jouw ogen zijn voor mij 

bloemen, het licht van sterren, 

die mij zo prettig verlichten,  

die bloeien, alleen voor mij. 
 

Mond verhült sein Angesicht 

Mond verhüllt sein Angesicht, 
süßes Lieb, ich zürne dir nicht. 
Wollt ich zürnend dich betrüben, 

De maan verbergt zijn gezicht, 

lieve schat , ik ben niet boos op je. 

Als ik je bedroefd kon maken met mijn 



sprich, wie könnt ich dich dann lieben? 
Heiß für dich mein Herz entbrennt, 
keine Zunge dir’s bekennt. 
Bald in Liebesrausch unsinnig, 
bald wie Täubchen sanft und innig. 

boosheid, hoe zou ik dan van je houden?  

Mijn hart staat in vuur en vlam voor 

jou, maar niemand heeft het je nog 

bekend. Binnenkort gek van liefde, 

binnenkort zacht en liefdevol als duifjes. 
 

Rote Abendwolken ziehn am Firmament  

Rote Abendwolken zieh’n  
am Firmament, 
sehnsuchtsvoll nach dir, mein Lieb, 
das Herze brennt. 
Himmel strahlt in glüh’nder Pracht, 
und ich träum bei Tag und Nacht  
nur allein  
von dem süßen Liebchen mein. 

Rode avondwolken trekken  

langs het firmament, 

vol verlangen naar jou, mijn lief,  

brandt mijn hart.  

De hemel straalt met een prachtige 

gloed en ik droom bij dag en nacht 

alleen maar 

van mijn zoete lief! 
 

Uitvoerenden 
Jeroen Liedorp 
Jeroen Liedorp begon op tienjarige leeftijd met 
pianospelen. De eerste 6 jaar had hij les van Jan 
Groeneveld uit Krimpen aan de Lek. Vervolgens 
bereidde hij zich gedurende twee jaar voor bij 
Frans Wieringa op de toelating tot het 
Rotterdams Conservatorium. Hij behaalde daar 
in juni 1994 zijn diploma Docerend Musicus en 
in mei 1997 het diploma Uitvoerend Musicus bij 
de pianist Michael Davidson. Vervolgens haalde 
hij twee jaar later de aantekening 
liedbegeleiding bij pianist Kelvin Grout. Jeroen 
volgde masterclasses bij o.a. Lazar Berman, 
Philippe Entremont, Graham Johnson en Roger 
Vignoles. 

Met sopraan Ingrid Kappelle heeft hij in 2008 
en 2009 prachtige recitals gegeven in de kleine 
zaal van het concertgebouw te Amsterdam, waarvan het recital in 2008 ook te 
beluisteren was op Radio 4. In de zomer van 2008 was hij de solist in het 



pianoconcert van Grieg met het Jacob Obrecht Symfonie Orkest te Bergen op 
Zoom. In september 2008 heeft Jeroen in Ierland samen met mezzosopraan 
Hilary Reynolds een CD opgenomen met liederen van o.a. Brahms, Strauss en 
Finzi. 

Jeroen vormt een duo met sopraan Jenny Haisma. In 2012 is een CD uitgekomen 
met liederen van Nederlandse vrouwelijke componisten. Jeroen werkt ook veel 
samen met fluitist Imre Rolleman. Jeroen is voor coaching een paar maal naar 
meesterliedbegeleider Roger Vignoles in Londen geweest. 

Voor meer informatie: www.jeroenliedorp.nl 

 

Cees-Willem van Vliet 

Cees-Willem van Vliet studeerde orgel en 
kerkmuziek aan de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht, bij Jan Raas en Reitze 
Smits. Zijn mastertitel met de grootste 
onderscheiding voor orgel behaalde hij 
aan het Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen, als student van Joris Verdin. 
Vervolgens voltooide hij aan datzelfde 
instituut ook zijn masters koordirectie 
bij Luc Anthonis. Tevens studeerde hij er 
kamermuziek, sociaal-artistieke 
muziekpraktijk en klavecimbel bij Ewald 

Demeyere en volgde hij koorstages bij o.a. Kaspars Putniņš en Philippe 
Herreweghe.  

Cees-Willem is cantor-organist van de Bergkerk in Amersfoort, waar hij onder 
meer initiatiefnemer en artistiek leider is van ‘Muziek op de Berg’, een 
maandelijkse serie concerten op het kruispunt van kerk & cultuur. Daarnaast is 
hij vaste bespeler van het historische en oudste orgel van de stad Amersfoort, dat 
van de Lutherse Kerk aan de Langestraat en bespeelt hij veelvuldig het orgel van 
de Utrechtse Domkerk.  

Cees-Willem is dirigent van Gemengde Zangvereniging Vriendschap en was in 
2013 mede oprichter van het Nieuw Krimpenerwaards Kinderkoor. Hij is een 
veelgevraagd begeleider van koren en ensembles en heeft met vele dirigenten en 
musici samengewerkt. Als organist verzorgde hij diverse premières van nieuwe 
werken voor (koor en) orgel, waar hij eveneens een aantal prijzen en landelijke 



aandacht mee won (Kortrijk 2010, Kampen 2013). Als harmoniumspeler speelde 
hij o.a. in de Cité de la Musique in Parijs in werk van Strawinsky en Arnold 
Schönberg, met Brussels Philharmonic o.l.v. Michel Tabachnik. 

Als dirigent en speler zoekt hij steeds naar uitdagende en samenhangende 
programma’s, waarbij de luisteraar steevast wordt verrast met hagelnieuwe 
muziek of oude muziek in een onverwachte context. 

Voor meer informatie: www.cwvanvliet.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrienden van Vriendschap 
Vrienden van Vriendschap maken het mogelijk dat ons koor financieel kan blijven 
voortbestaan. Nieuwe Vrienden zijn dan ook altijd welkom! Vrienden krijgen 
tweemaal per jaar onze nieuwsbrief met daarin informatie over concerten en 
activiteiten van Vriendschap. Bovendien kunt u tijdens optredens een stoel 
bespreken en bestaat er de mogelijkheid om eenmaal per jaar een speciale 
repetitie-avond bij te wonen. 

U kunt Vriend van Vriendschap worden door u op te geven via een formulier dat u 
bij de uitgang ontvangt, of via onze website. U kunt vriend worden voor een  
jaarlijkse bedrag van € 10 of meer. Via onze nieuwsbrief ontvangt u dan steeds 
een betalingsherinnering. We hopen op uw steun! 



Gemengde Zangvereniging Vriendschap 
 

Al 121 jaar en nog springlevend en van waarde in het culturele landschap van de 
Krimpenerwaard… Gemengde Zangvereniging Vriendschap is een klassiek koor 
dat tot doel heeft om een breed klassiek repertoire op een zo hoog mogelijk 
niveau te zingen. Het koor heeft inmiddels een goede reputatie in het brengen 
van bijzondere programma's op bijzondere locaties. Onze jaarlijkse Concerten bij 
Kaarslicht in de dan feeëriek verlichte Dorpskerk van Berkenwoude zijn 
inmiddels een begrip geworden in de regio. Door het jaar heen neemt 
Vriendschap haar leden én u als luisteraar mee op een altijd weer verrassende 
ontdekkingsreis door de geschiedenis én de actualiteit van de koormuziek, onder 
leiding van dirigent Cees-Willem van Vliet en steeds vergezeld van 
gerenommeerde solisten.  

Voor meer informatie: www.zangverenigingvriendschap.nl  

 

SOPRANEN 

Will van den Berge, Anne van Dijke, Everlien Flier, Adri Fuchs, Marina Glas, Karin 
Haighton-Goudriaan, Carmen de Jong, Susanne Kliegel-Rothfusz, Riekje Kop 
Jansen, Sigrid Laurensse, Tineke Maatje (lid bestuur), Lucia Schmohl, Marian 
Timmer, Addy van Vredendaal (voorzitter), Colinda van Wijngaarden, Riet van 
Wijngaarden 

ALTEN 

Ineke Bakker, Sonja van Dijk, Erna den Dulk, Annie Hendriks, Jeanne Hoefnagel, 
Cock Hörchner-Boon, Anne Kuijpers, Jeanette van der Laken (secretaris), Renate 
Mols, Mariolein Post, Marianne Rijkaart, Willie Stoppelenburg, Lenie Verburg, 
Cathrienke Vlot, Corrie van der Voet 

TENOREN 

Pieter Hörchner, Tjabel Nieuwenhuizen, Ed Rothfusz-Kliegel, Willem van Rij (lid 

bestuur), Paul Teuling (penningmeester), Gerrit Timmer   

BASSEN 

Leslie Bodicoat, Henk Focke, Jaap van der Laan, Gerard Mellegers, Martin 
Schrader, Frederik Vos 



Vriendschap in 2018 
 

KARL JENKINS – THE ARMED MANN 

Op zaterdag 9 juni 2018 staat Vriendschap wederom in de Goudse Sint Jan. Met 
dit keer het iconische werk van de voormalige Britse rockartiest Karl Jenkins: 
The Armed Mann. Hij schreef dit grootse ‘statement tegen de oorlog’ als een 
hedendaags antwoord op de middeleeuwse ‘messe l’homme armé’: een 
grootschalig werk voor koor, solisten en orkest, opgebouwd uit de klassieke 
misonderdelen, aangevuld met elementen uit andere religieuze tradities en 
indringende filmbeelden. Vriendschap zal worden begeleid door de Holland 
Orkest Combinatie. 

 

CONCERTEN BIJ KAARSLICHT – THE WOMAN’S VOICE 

Naast ‘The Armed Mann’ klinkt ‘The Woman’s Voice’, werken van vrouwelijke 
componisten die zelden voor het voetlicht worden gebracht. In het 100ste sterjaar 
van één van de eerste grote vrouwelijke Franse componisten, Lily Boulanger, 
brengt Vriendschap een bijzonder programma met werken van o.a. Hildegard von 
Bingen, Lily Boulanger, Imogen Holst en hedendaagse componisten als Cecilia 
McDowall en Jenni Brandon, Rita Hijmans en Erika Budai. Noteer de data alvast: 
vrijdag 16 en zaterdag 17 november 2018! 

 

Meezingen met The Armed Mann? 
Als u koorervaring heeft (of mensen kent die dat hebben), bent u van harte 
uitgenodigd om mee te zingen met The Armed Mann!  

Repetities starten op woensdagavond 7 februari en lopen tot aan het concert in 
juni (behoudens de schoolvakanties). Audities vinden plaats op zaterdag 27 

januari in de Zwaan te Berkenwoude. Kosten voor deelname bedragen 80 euro 
(partituur: 20 euro).  

Geïnteresseerd?  
Meld u via de contactpagina op www.zangverenigingvriendschap.nl! 



Nieuw Krimpenerwaards Kinderkoor 
 

Sinds 2013 kent Gemengde Zangvereniging Vriendschap ook het Nieuw 
Krimpenerwaards Kinderkoor. Een uniek koor waar kinderen van 4 t/m 12 jaar 
kunnen leren zingen op hoog niveau! En het is meer dan alleen ‘liedjes zingen’: in 
verschillende leeftijdsgroepen maken kinderen kennis met klassieke, oude en 
hedendaagse koormuziek van over de hele wereld. Daarbij leren ze hun stem 
gebruiken, noten lezen en van blad zingen. Een onvergetelijke ervaring waar je 
een leven mee voort kunt. Uniek in de Krimpenerwaard!  

Kijk voor meer informatie op www.nieuwkrimpenerwaardskinderkoor.nl of 
spreek Colinda van Wijngaarden, coördinator, aan na afloop van de concerten. 

 

 

 

Sponsors 
 

 

 
 

www.ortec.nl 

 
www.topsportkrimpen.nl 
 

www.pma.info 

 

Supermarkt Emté, Stolwijk 

Kapsalon MaTaJoy, Ouderkerk aan den 

IJssel 



 
 

www.rabobank.nl  

 

 
 

www.hofstede-optiek.nl 

 

 
 

Van der Voet Beheer B.V. 

Beleggingspanden, aanbiedingen verhuurde 

woningen/winkels: 

Postbus 2008 

2930 AA KRIMPEN AAN DE LEK 

Tel. 0180 59 07 46 

Email: Voet.beheer@12move.nl 

 

 
 

Jan Rijkaart, WLTM-makelaar, Stolwijk 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
www.gooscommunicatiemakers.nl 

 

 



 

 

Concerten bij Kaarslicht 2018 
 

vrijdag 16 en zaterdag 17 november 

 

The Woman’s Voice 

 

Hildegard von Bingen – Lily Boulanger – Imogen Holst – Cecilia 
McDowall – Jenni Brandon – Erika Budai – e.a.    

 

Noteer nú vast in uw agenda! 

 

TOT VOLGEND JAAR! 

 

 

Informeer ook naar onze streekproducten! 

 

 
 

 

www.zangverenigingvriendschap.nl 

 

Gemengde Zangvereniging ‘Vriendschap’ is opgericht op 11 januari 1896  
en aangesloten bij de K.B.Z.O.N. 


