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Welkom!
Geachte bezoeker, waarde luisteraar

Emotie en abstractie lijken twee tegenovergestelde begrippen, maar is er 
een punt waar ze elkaar raken? Is het mogelijk om abstractie over te bren-
gen in muziek, en is emotie altijd te vinden in de muziek? 

Tijdens het instuderen van het programma Emotioneel Abstract hebben de 
37 zangers van het NSK zich deze vragen gesteld. Antwoorden vonden zij 
onder meer in de muziek: in de afgelopen weken hebben de zangers ontdekt 
dat abstractie overal aanwezig is, maar het is de emotie die betekenis geeft.

We nemen u graag mee op ontdekkingsreis door de wondere wereld waar 
abstractie en emotie elkaar raken. Abstractie kan emotioneel gebracht wor-
den, zoals in het nonsensgedicht Jabberwocky, dat Säde Rissanen op mu-
ziek zette. Ook in Popovia (Harold Lenselink), waarin geen betekenisvolle 
tekst gebruikt wordt, is emotie te voelen. Laat u verrassen door de abstracte 
klankvelden van Lux Aeterna (György Ligeti) en voel de emotie in Donde 
habite el olvido, de compositie van Joost Kleppe die hij speciaal voor het 
NSK geschreven heeft. 

Speciale aandacht geven wij aan onze jonge en getalenteerde soliste Emma 
Kroon, die met haar cellospel ons programma verrijkt. Zij speelt twee wer-
ken voor cello solo van René Samson, een werk dat in dit programma zijn 
wereldpremière heeft.

Wij zijn geïnspireerd door de componisten David Porcelijn, Sebastiaan 
van Steenberge, Daan Manneke, Harold Lenselink, John Damsma en Joost 
Kleppe, die ons hebben vereerd met een bezoek.

Ik wens u een abstracte avond toe, met een vleugje emotie.

Jorien de Boer
Voorzitter NSK 2016-2017
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Kurt Bikkembergs Dirigent

kan bogen op jarenlange ervaring 
als dirigent en componist met een 
grote voorliefde voor de heden-
daagse koormuziek. Als neocon-
servatief herkent en aanvaardt 
hij de verworvenheden en kwali-
teiten uit het verleden, zonder de 
positieve verwezenlijkingen van 
de huidige generatie uit het oog te 

de bij Frans Kokkelmans en Jon 
Thorsteinsson. Recent was Bart 
als solist te horen in de Krönungs-
messe en Requiem van Mozart, 
Requiem van Chilcott, Les Sept 
Paroles du Christ van Dubois en 
de Paukenmesse van Haydn. Hij 
neemt deel aan het Schutz-Mon-
teverdi Consort, waar hij onder 
andere de tenorsolo’s in de Mari-
avespers van Rosenmöller en de 

Bart Verhagen Zangpedagoog

Bart Verhagen (1983) studeerde Klassieke Zang aan het Conservatorium 
in Maastricht. In 2012 behaalde hij zijn bachelordiploma Uitvoerend- en 
Docerend Musicus. In 2014 behaalde hij zijn masterdiploma. Hij studeer-

verliezen. Evenwel is hij zich bewust van maatschappelijk-economische 
valkuilen, zoals de onbetrouwbaarheid van de media, en verliest hij zich 
hier niet in. Je leven ten dienste stellen van de muziek en van mensen is 
zijn leidmotief. Bikkembergs werkt graag met jongeren (van geest) die 
de muziek centraal willen stellen in hun leven en tijdens concerten, om 
luisteraars schoonheid te laten ervaren. Dit houdt onvermijdelijk zelfstu-
die, zelfreflectie en zelfontwikkeling in; zowel voor de leiding als voor de 
uitvoerders.
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Monteverdi-vespers zong. Hij treedt regelmatig op met zijn ensemble 
Confetti Musicali waarmee hij een divers programma verzorgt.
Ook is Bart actief als koorzanger in binnen- en buitenland. In 2012 nam 
hij deel aan het Schleswig-Holstein Musik Festival-koor. Met dit koor 
gaf hij ook enkele concerten in Frankrijk en China. In 2014 zong hij mee 
met het Nederlands Kamerkoor. Naast zijn werkzaamheden als zanger 
volgt Bart de opleiding aan het Lichtenberger Instituut in Darmstadt. 
Ook is hij als docent verbonden aan het Conservatorium van Maastricht 
waar hij de lessen MethodiZang en Performance verzorgt.

Imre Ploeg Repetitor

Ik ben componist, dirigent, workshopleider en coach. 26 jaar geleden werd 
ik geboren in een muzikaal gezin, als derde van vijf kinderen. In 2012 stu-
deerde ik af aan de Bacheloropleiding Docent Muziek aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Ik genoot ik onder andere compositieles-
sen van Huub de Vriend en koordirectielessen van Jos Vermunt, Fokko 

ten nieuwe verbindingen tussen (koor)zang, spiritualiteit, de ecologische 
crisis en maatschappelijke thema’s. Daarvoor werk ik samen met diverse 
kunstenaars uit andere kunstdisciplines, milieuorganisaties, wetenschap-
pers, jongvolwassenen, koren, musici en onderwijsinstellingen.

Oldenhuis en Rob Vermeulen. 
Samen met mijn broer Jonathan 
dirigeer ik Kamerkoor JIP. Ik 
componeerde in opdracht voor 
het Kennemer Jeugd Orkest, Di-
vertimento, het Haarlems Studen-
ten Koor, Kamerkoor JIP en an-
dere gezelschappen. 
Vanuit een verbondenheid met de 
toekomst van mijn generatie en de 
natuur, maak ik in diverse projec-
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Emma Kroon Soliste

Emma Kroon (1994) begon met cellolessen toen ze 4 jaar was. Na vele 
jaren studeren bij Monique Bartels aan de Jong-Talent afdelingen van 
de conservatoria van Den Haag en Amsterdam, behaalde zij in mei 
2016 aan het Conservatorium van Amsterdam haar bachelorsdiploma 

strijkorkest de Fancy Fiddlers en won meerdere prijzen tijdens o.a. het 
Prinses Christina Concours en het Nationaal Concours van Stichting 
Jong Muziektalent. Ook bereikte ze in 2014 de halve finale van het 
Nationaal Cello Concours. Ze heeft concerten in binnen- en buitenland 
gegeven, als solist en in ensembles, o.a. tijdens het Grachtenfestival, 
Festival Next Generation (CH), Orford Musique (CA) en als solist op 
tournee met Symfonieorkest Haerlem.
Emma volgde masterclasses bij o.a. Richard Aaron, Anner Bijlsma, Mal-
colm Bilson, Dimitri Ferschtman, Laurence Lesser, Jérôme Pernóo and 
Pieter Wispelwey. De Van de Ende Foundation ondersteunde haar hier-
bij in 2011 en 2013 d.m.v. een studiebeurs. In 2015 maakte het Niemeijer 
fonds en Arsdonandi het mogelijk om aan de Orford Academy te kun-
nen studeren. Ze speelt op een  Jaap Bolink-cello in bruikleen gegeven 
door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

met een 9,5 bij Maarten Mostert. 
Sinds september 2016 vervolgt 
zij hier haar studie in de master-
opleiding bij Dmitri Ferschtman. 
Emma vormt een duo met pianist 
Lucas van der Vegt en is de cel-
liste van het Dostojevski kwartet. 
Ook is ze sinds 2016 lid van het 
Schleswig-Holstein Festivalor-
kest.
Emma was eerste celliste van 
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Joost Kleppe Opdrachtcomponist

Vocale muziek componeren is mijn lust en mijn leven. Zeker als ik mag 
schrijven voor een koor met de kwaliteit van het NSK. Jullie koor heeft 
in mijn loopbaan een speciale rol gespeeld. Precies twintig jaar geleden 
bracht het mijn Sinfonia de uma noite inquieta  in première, toen nog 
onder leiding van Daniel Reuss. Het stuk heeft daarna bij veel koren -o.a. 
het Nederlands Kamerkoor- op de lessenaars gestaan.

Dit nieuwe opdrachtwerk is gebaseerd op een gedicht van Luis Cernuda, 
één van mijn lievelingsdichters. Hij behoorde samen met o.a. Frederico 
García Lorca tot de beroemde Generatie van ’27. Het gedicht Donde 
habite el olvido (Waar de vergetelheid woont) schreef hij als jonge man 
naar aanleiding van een bittere verliefdheid. Een herkenbaar thema voor 
studenten, want juist als je jong bent kan liefdesverdriet er naar mijn 
ervaring enorm hard inhakken. In ruimere zin gaat het gedicht ook over 
de wens aan de hartstochten te ontkomen en een wereld te vinden ‘waar 
het verlangen niet bestaat’.  Een positief sterven, dat je buiten de  tijd en 
het menselijk lijden plaatst.

Een deel van deze compositie heb ik in Andalusië geschreven. In de 
ritmiek en in sommige akkoorden is dan ook de invloed van de Spaanse 
flamenco te herkennen. 

De opdrachtcompositie wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Sopranen

Cindy Spruit
Emma Ceulemans

Eva Meijboom
Jorien de Boer

Maartje Bruinewoud
Machteld Vossen

Merel Spruit
Mirtele Snabilie
Mirthe Jansen
Loni Verweij

Alten

Astrid Hamberg
Daan van der Schaft

Elisabeth Alders
Franka van der Linden

Hanna de Bruin
Katrien Akkermans

Katrien Roebben
Lilia Romero

Vera Liem
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Tenoren

Bart Fölker
Daan Haanstra

Henric-Jan Blok
Joël Pieksma

Karel Stegeman
Pascal Franssen

Tijs Hol
Tom van der Reep

 

Bassen

Arjo Andringa
Coen Rouwmaat

Ernesto Schuddeboom
Frank Cornelisse

Harmen Severiens
James Mitchell

Jildert Denneman
Pieter Pierrot

Quinten Vandevelde
Willem Peek



12



13

Karel Goeyvaerts  Mon doux pilote s’endort aussi 

De enige compositie voor a capella koor van de Vlaamse componist 
Karel Goeyvaerts (1923 – 1993), is het minimalistische werk Mon doux 
pilote s’endort aussi uit 1976. In deze langzaam opbouwende composi-
tie wordt een maat net zo lang herhaald tot de dirigent aangeeft dat er 
moet worden overgegaan naar de volgende maat. Deze overgangen zijn 
minimaal, vaak veranderen er maar één of twee koorpartijen van toon-
hoogte, tekst of ritme. In de jaren vijftig begon Karel Goeyvaerts met de 
eerste composities voor elektronische muziek. De huidige house, dance, 
techno en trance muziek zijn voortgekomen uit de twee stromingen 
van minimalistische en elektronische muziek. Karel Goeyvaerts heeft al 
zich al vroeg beziggehouden met deze twee afzonderlijke stromingen en 
je zou kunnen zeggen dat hij op een bepaalde manier de weg vrij heeft 
gemaakt voor het ontstaan van de hedendaagse elektronische muziek. 
Mon doux pilote s’endort aussi bevat geen invloeden van elektronische 
muziek, maar je zou er wel in trance van kunnen raken en het kan het 
een hypnotiserend effect teweeg brengen.

De tekst is afkomstig van een gedicht van de Grieks-Italiaanse Giorgio 
de Chirico (1888 - 1978), die in de eerste plaats schilder was. Hij was een 
voorloper van het surrealisme en van grote invloed op surrealistische 
kunstenaars als Magritte en Dalí. Het gedicht lassitude (vermoeidheid) 
werd in 1933 voor het eerst gepubliceerd. 

De compositie en tekst zorgen tezamen voor een werk waarbij je je ogen 
kunt sluiten en langzaam weg kunt dobberen, terwijl de haven steeds 
verder uit het zicht verdwijnt. Het doet denken aan het moment tussen 
slapen en waken, nog wel bewust van de omgeving, terwijl zich ook al 
surrealistische dromen beginnen te vormen. 

door Mirtele 
Snabilie 

Fernande, zie je deze tedere bloem? ...
De haven is ver en moe van het wachten
Mijn lieve gids valt ook in slaap.
Vertaling door Mirtele Snabilie
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Lasse Enersen  Agua Nocturna 

Aan het begin van dit werk breiden stemmen zich uit als golven, uit-
genodigd door de mysterieuze loopjes van de cello partij, tot het eerste 
couplet van het gedicht wordt ingezet. 

De tekst van Agua Nocturna komt uit het gelijknamige gedicht van de 
de Mexicaanse dichter, diplomaat en literaire nobelprijswinnaar Octa-
vio Paz (1914-1998). Octavio Paz streefde binnen zijn gedichten ernaar 
woorden te ontdoen van regels en utilitaire doeleinden om zo te komen 
tot hun magische essentie. De melodie van de cello leidt binnen dit stuk 
kunstig het koor naar elk nieuw couplet, al toespelingen makend naar de 
emotionele gevoelens die het gedicht over nachtelijke wateren kan op-
roepen. Angst, ingetogenheid, eenzaamheid, verwondering en duisternis 
verschijnen en vervlieden, zowel in de beschreven weerspiegelingen in 
de tekst als de melodieën.

Lasse Enersen (1978) omschrijft zichzelf simpelweg als een ‘Fins-Noor-
weegse componist gebaseerd in Los Angeles’. Zijn composities sieren 
diverse films, TV programma’s, computerspellen en reclames. Zo schreef 
hij onder andere additionele muziek voor de film The Twilight Saga: 
New Moon en het kerstliedje van het spel Angry Birds Seasons. Hij in-
teresseert zich in economie, disruptieve innovaties, cinema, investerin-
gen, hoe mensen staan in relatie tot het leven, zelfbevrijding en analoge 
synthesizers.

Agua Nocturna is het enige concertwerk dat Lasse Enersen heeft ge-
schreven. Het werk was geschreven ter ere van de compositie competitie 
‘Waterworks’ van het Deense kamerkoor Hymnia in 2003 en won bin-
nen deze competitie de eerste prijs.

door Vera Liem
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Agua Nocturna 

La noche de ojos de caballo que 
tiemblan en la noche,
la noche de ojos de agua en el 
campo dormido,
está en tus ojos de caballo que 
tiembla,
está en tus ojos de agua secreta.

Ojos de agua de sombra,
ojos de agua de pozo,
ojos de agua de sueño.

El silencio y la soledad,
como dos pequeños animales a 
quienes guía la luna,
beben en esos ojos,
beben en esas aguas.

Si abres los ojos,
se abre la noche de puertas de 
musgo,
se abre el reino secreto del agua
que mana del centro de la noche.

Y si los cierras,
un río, una corriente dulce y silen-
ciosa,
te inunda por dentro, avanza, te 
hace oscura:
la noche moja riberas en tu alma.

 

Nacht met de ogen van een paard 
dat trilt in de nacht, 
Nacht met ogen van water, in slaap 
in het veld, 
is in je ogen, een paard dat trilt 
is in je ogen van geheim water. 

Ogen van schaduw-water, 
Ogen van bronwater, 
Ogen van droomwater. 

Stilte en eenzaamheid, 
twee kleine dieren, geleid door de 
maan, 
drinken in je ogen, 
drinken in die wateren. 

Als je je ogen opent, 
opent de nacht deuren van muskus, 
gaat het geheime koninkrijk van 
het water open dat vloeit vanuit het 
midden van de nacht. 

En als je je ogen sluit, 
vult een rivier, een stille en mooie 
stroom, 
je van binnenuit, vloeit voorwaarts, 
verduistert je: 
nacht brengt z’n natheid naar stran-
den in je ziel. 
Vertaling door Pascal Franssen
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 Daan Manneke  Madrigaal 

Daan Manneke (Kruiningen, 1939) wordt ook wel ‘componist van de 
ruimte’ genoemd. Het begrip ruimte kan letterlijk opgevat worden en 
verwijzen naar de fysieke ruimte waar de muziek ten gehore wordt ge-
bracht, een ruimte die bij elk concert weer anders is. Ook kan de muziek 
zelf ruimtelijk zijn. Deze laatste interpretatie van ruimte komt tot uit-
drukking in Madrigaal, in de veelheid aan muzikale texturen, de losse 
structuur waarbinnen de zangers improviseren, en het vrije gebruik van 
de klankmogelijkheden van de menselijke stem.
In ‘Emotioneel Abstract’ zingt het NSK onder andere muziek die niet 
op een traditionele notenbalk is genoteerd, maar op een andere ma-
nier. De deels grafische, abstracte muzieknotatie van Madrigaal geeft 
de vrije ruimte aan de vele klanken die de menselijke stem kan maken. 
De abstractie van het werk ligt niet alleen in het uiterlijk van de parti-
tuur, maar ook in het gebruik van de tekst. Het gedicht Koninginnepage 
wordt opgedeeld in negen verschillende fragmentjes, die elk een geheel 
ander karakter hebben. De woorden worden verder geabstraheerd tot 
het niveau van lettergrepen en zelfs losstaande letters. Er is grote vrijheid 
voor het koor en aan de hand van de negen fragmenten bepalen zij hoe 
het werk verloopt. De individuele zangers improviseren, zingen in hun 
eigen tempo en kiezen zelf wanneer en óf zij bepaalde elementen herha-
len. Hierdoor klinkt het werk tijdens geen enkel concert, in geen enkele 
ruimte, hetzelfde.
Bij het woord ‘emotie’ denk je al gauw aan grootse gevoelens, zoals we 
die bijvoorbeeld kennen uit de opera. In het gedicht Koninginnepage 
geen grootse dramatiek, maar een gebeurtenis in de natuur, namelijk 
een vlinder die ontpopt uit haar cocon. Ook hierin, schijnbaar iets 
kleins, kunnen we emotie vinden. Nu zien we het ontpoppen van een 
vlinder niet gauw voor onze neus gebeuren, maar er zijn tal van andere 
gebeurtenissen in het dagelijks leven en de natuur die je ontroeren of 
laten glimlachen. Een reiger die stil langs de slootkant staat, een zwerm 
spreeuwen die prachtige vormen maakt in de lucht, of een klein kindje 
achterop een fiets dat met verwondering om zich heen kijkt. Waarin 
vindt u vanavond de emotie?

door Loni Verweij
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De Koninginnepage

Ze barstte uit haar kokon
en rustte uit op een tak.

De zon droogde haar,
ze ademde

en opende haar schitterende vleugels.

Twee vliesdunne waaiers
droegen haar slanke lijf

haar de bloemen.

Ze daalde neer,
ontrolde haar tong
en kuste een roos.
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György Ligeti  Lux Aeterna 

Wanneer in de jaren 1960 auto’s de wereld veroverden, de eerste hoge-
snelheidstreinen in gebruik werden genomen en de eerste ruimtemissies 
pionierswerk verrichtten, schreef György Ligeti (1923- 2006) het zes-
tienstemmige werk Lux Aeterna (1966). Oorspronkelijk was het gecom-
poneerd voor de Schola Cantorum in Stuttgart voor 16 solostemmen, 
maar de muziek is vooral bekend geworden door de Film A space Odys-
sey (2001). De muziek kan als een reactie gezien worden op de snelheid 
waar we in deze wereld leven. Ligeti’s werk vertraagd de tijd. 
Lux aeterna lijkt misschien wel de meest abstract klinkende muziek van 
dit concert. De componist maakt gebruik van melodieën die gebaseerd 
zijn op de noten B, A, C en Bes. In het Duitse notensysteem wordt het 
B,A, C, H. Een heus eerbetoon aan de grootste der componisten: J.S. 
Bach. Alleen is het moeilijk te horen… De toondichter rekt de tijd en de 
klanken zo lang dat je eigenlijk geen melodie meer hoort. Ons auditief 
waarnemen vervalt in het zien van een dichte mist. Je kan er noch kop 
noch staart aan vinden. 
Heb je ooit eens een hele poos naar een kaarslichtje gekeken? Op het 
eerste zicht zie je een vlam die beweegt. Niks bijzonders. Na een tijdje 
ontdek je dat de kaarsvlam verschillende kleuren heeft. Helemaal bo-
venaan vuurrood, in het midden meer wit en onderaan wordt het zelfs 
blauw. Probeer eens te luisteren naar Lux Aeterna zoals je naar dat 
kaarslicht keek. Doe je ogen dicht, luister, voel, ruik en zie. Misschien 
ontdek je in die dichte mist wel een lichtpuntje, dat kaarsje met die vele 
kleuren. Een kaarsje dat wel eeuwig lijkt te branden…

door Quinten Vandevelde

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Requiem aeternam dona eis, Do-
mine, 
et lux perpetua luceat eis.

Laat het eeuwige licht over hen 
schijnen, Heer,
met uw heiligen in de eeuwigheid,
omdat u genadig bent.
Schenk hun eeuwige rust, Heer,
en laat het eeuwige licht over hen 
schijnen.
Vertaling door Karel Stegeman
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 René Samson  Twee stukken voor cello solo

I. Lyrische fantasie
II. Thema en variaties in vrije fugavorm

De twee stukken voor cello solo zijn door René Samson in 1991 ge-
componeerd, maar waren tot aanvang deze tournee nog niet eerder 
uitgevoerd. Op verzoek van het NSK ben ik op zoek gegaan naar een 
solowerk voor cello van Nederlandse bodem dat past binnen het thema 
Emotioneel Abstract. Naar mijn mening is een persoon nooit zonder 
emotie, ook abstractie wekt emotie op. Het uitvoeren van muziek is in 
feite een proces van het vormen van emotie uit de abstracte weergave 
van noten op papier. Zeker in het geval van nieuwe muziek, wat alleen 
nog in de gedachten van de componist geklonken heeft, moet je op zoek 
naar de betekenis ‘tussen de noten’.
In het werk zelf is ook de relatie tussen abstractie en emotie terug te 
vinden. De structuur, als het ware het skelet van het stuk, is het abstracte 
wat ervoor zorgt dat emotie gevormd kan worden. De plaatsing van de 
verschillende onderdelen in de muziek bepaalt voor een groot deel hoe 
ze overkomen. In het tweede deel, Thema en variaties in vrije fugavorm, 
speelt abstractie een grotere rol. Het beginthema wordt steeds op een 
andere wijze verweven in de structuur, die stap voor stap uitgebreider 
wordt, en is steeds lastiger te herkennen. Toch blijft het thema altijd aan-
wezig en zorgt het voor de abstracte buitenlijnen waarbinnen emoties 
iedere keer een ander verhaal kunnen vertellen.

door Emma Kroon
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Programma Overzicht

Mon doux pilote s’endort aussi
Karel Goeyvaerts

Agua Nocturna
Lasse Enersen

Madrigaal
Daan Manneke

Lux Aeterna
György Ligeti

Lyrische Fantasie
René Samson

Donde habite el olvido
Joost Kleppe

-Pauze-
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Popovia
Harold Lenslink

Rondes
Folke Rabe

doe
Frans Geysen

In Shikara Tala
David Porcelijn

Thema en variaties in vrije fugavorm
René Samson

O Crux Splendidior
Sebastiaan van Steenbergen

Jabberwocky
Säde Rissanen
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Joost Kleppe  Donde habite el olvido 

De opdrachtcompositie is geschreven voor het NSK 2017 door Joost 
Kleppe. Hij is een Nederlands componist, geboren 1963 in Amsterdam, 
die zich vooral toelegt op de vocale muziek. Kenmerkend voor hem zijn 
een gevoelige, licht schrijnende lyriek, een intense hartstochtelijkheid, 
en een inventieve en speelse ritmiek. Al deze elementen komen duidelijk 
terug in de opdrachtcompositie. Voor deze compositie is de tekst Donde 
habite el olvido (Waar vergetelheid woont) gebruikt van dichter Luis 
Cernuda, een Spanjaard geboren in 1902. Cernuda was een lid van Ge-
neración del 27, een groep Spaanse dichters. Hij was openlijk homosek-
sueel wat problemen opleverde onder het regime van Franco, waardoor 
hij ook gevlucht is uit Spanje. Zijn korte relatie met Serafin Fernandez 
Ferro inspireerde tot het schrijven van Donde habite el olvido. 
De componist Joost Kleppe heeft het in grote lijnen een driedelige 
structuur gegeven: langzaam-snel-langzaam, met als thematiek dood 
(als droevige vergetelheid), liefde (als verschrikkelijke engel) en dan 
weer dood (bevrijding.) In de bevrijdende fragmenten speelt de majeur-
achtige frygische toonreeks (zie hieronder) een grote rol. In het eerste 
deel wordt de plaats van de vergetelheid, de dood, beschreven. Het deel 
wordt krachtig en droevig naar het einde toe: deze plaats waar je geen 
naam meer hebt en vrij bent van verlangen is een onmogelijke wereld.. 
Het tweede deel is snel en vurig, met de typisch Spaanse ritmes van de 
flamenco. Hieruit volgt de climax van het werk door een gescandeerd 
unisono ritme van het hele koor, daar waar de totale afhankelijkheid van 
de verliefde persoon wordt uitgedrukt: geen ander gezichtspunt dan de 
ander, oog in oog. De liefde doet pijn, wellicht hoort u dit in de scherpe 
ritmes of herhaalde teksten. In het derde en laatste deel komt de dood 
terug, als een verlossing uit de kwellende liefde. De dichter beseft dat hij 
voorbij de emotie, in de onschuld van een kind, bevrijding kan vinden. 
Er komt rust terug in de muziek. Tegelijkertijd blijft het pijnlijk omdat 
de dichter zelf naar die jeugdige onschuld hunkert. Luis Cernuda bleef 
zijn leven lang verlangen naar de liefde van veel jongere mannen, en hij 
bleef altijd een strijd voeren tussen ‘La realidad y el deseo’: de werkelijk-
heid en het verlangen. 

door Franka van der Linden
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Joost Kleppe over zijn werk:

Toen het Nederlands Studenten Kamerkoor mij vroeg iets voor hen te 
componeren voor hun programma  Emotioneel Abstract, dacht ik met-
een aan een hartstochtelijke Spaanse tekst over verliefdheid. Omdat ver-
liefdheid zo heftig kan zijn als je jong bent, en omdat Zuid-Europeanen 
die emotie zo kleurrijk en dramatisch kunnen bezingen.
En toen stierven mijn beide ouders, kort na elkaar. Dat was verdrietig, 
maar ook zag ik een glimp van iets wat je ‘liefde, voorbij de dood’ kunt 
noemen. In een gedicht van Luis Cernuda vond ik beide thema’s -ver-
liefdheid en dood- terug, op een mooie manier met elkaar vervlochten.
Componeren is per definitie een abstractie. Je bent als componist, vanuit 
je eerste emotionele bevlogenheid, altijd het abstracte muzikale materi-
aal aan het ordenen. Ook maak je een architectuur, een spanningsboog, 
en daar moet je je hoofd bij gebruiken. In Donde habite el olvido spelen 
twee intervallen de hoofdrol: de kleine secunde en de kwint. De kleine 
secunde staat daarbij voor de pijn in deze tekst; de kwint zowel voor de 
dood als voor een bevrijding. 
Voor de muziekwetenschappers: Vier reeksen van 5 tonen, waarin 
bovenstaande twee intervallen voorkomen, vormen de basis van deze 
compositie. Het zijn, met uitzondering van de lydische,  ladders die veel 
in Spaanse volksmuziek worden gebruikt. Zij worden aangevuld met een 
octotonische 6-reeks, die in mijn composities altijd een grote rol speelt.
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Donde habite el olvido 

Donde habite el olvido, 
En los vastos jardines sin aurora; 

Donde yo sólo sea 
Memoria de una piedra sepultada entre ortigas 
Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios. 

Donde mi nombre deje 
Al cuerpo que designa en brazos de los siglos, 

Donde el deseo no exista. 

En esa gran región donde el amor, ángel terrible, 
No esconda como acero 

En mi pecho su ala, 
Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. 

Allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, 
Sometiendo a otra vida su vida, 

Sin más horizonte que otros ojos frente a frente. 

Donde penas y dichas no sean más que nombres, 
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo; 
Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, 

Disuelto en niebla, ausencia, 
Ausencia leve como carne de niño. 

Allá, allá lejos; 
Donde habite el olvido.

Luis Cernuda
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Waar de vergetelheid woont

Waar de vergetelheid woont,
In de onmetelijke tuinen zonder dageraad;
Waar ik alleen nog
Herinnering zal zijn aan een steen begraven tussen brandnetels
Waarboven de wind zijn slapeloosheid ontvlucht.

Waar mijn naam het lichaam zal achterlaten
Dat hem bepaald heeft in de omarming van de eeuwen.
Waar het verlangen niet bestaat.

In dat wijde domein waar de liefde, verschrikkelijke engel.
Haar vleugels niet als staal
In mijn borst begraaft,
Glimlachend vol luchtige gratie, terwijl de marteling toeneemt.

Daar waar deze drang eindigt, die een meester vergt naar eigen gelijkenis,
Zijn leven onderwerpend aan een ander leven,
Met geen ander gezichtspunt dan die ander, oog in oog.

Waar verdriet en vreugde niets méér zullen zijn dan woorden,
Hemel en geboortegrond rondom een herinnering;
Waar ik uiteindelijk vrij zal zijn, zonder het zelf te beseffen,
Opgelost in nevel, in afwezigheid,
Een afwezigheid licht als het vlees van een kind.

Daar, daar ver weg;
Waar de vergetelheid woont.

Vertaling: Joost Kleppe
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Harold Lenselink Popovia 

Als componist en pianist schreef Harold Lenselink Popovia, een werk uit 
de bundel uit A Jazzy Dozen. Lenselink heeft veel ervaring als componist 
voor Universiteit Utrecht en het vocaal jazz ensemble Umbellifera.

Als u goed naar Popovia luistert, zijn de verschillende instrumenten uit 
een bigband te ontleden. Zo zijn de tenoren de trompetten en de bassen 
de contrabassen. Het werk bestaat uit solistische en begeleidende stem-
men met enkel nietszeggende woorden. Geniet van de snelheid en de 
swing waarmee het koor het uivoerd en geniet van de mooie geïmpro-
visseerde scatten van de koorleden, wat ze geleerd hebben van Harold 
Lenselink zelf.
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 Folke Rabe  Rondes 

Folke Rabe (1935) is een Zweeds componist. Tijdens zijn muzikale 
opleiding in Stockholm heeft hij les gehad van onder andere Witold 
Lutosławski en György Ligeti. Naar eigen zeggen hebben zijn wereldrei-
zen een grote invloed gehad op zijn muzikale loopbaan.
Het unieke en veelzijdige karakter van Rabe’s composities wordt weer-
spiegeld in het brede scala van zijn muzikale interesses. Hij componeert, 
speelt jazztrombone, geeft les, werkt mee aan radioproducties en doet 
veldwerk op alle uithoeken van de planeet. Tegenwoordig is hij voor-
namelijk actief als freelance-componist van avant-garde werken, zoals 
Rondes. 
Rondes (1964) is het toppunt van abstractie in muziek. Het werk laat 
alle conventies van tonaliteit en structuur achter zich, en richt zich op 
timbre en effect. Tekst is afwezig en de geluiden die u hoort zijn geluiden 
die in een beleefd gesprek niet thuishoren. Er zitten zelfs niet-muzikale 
elementen in verweven, die zorgen voor een uitvoering die het geluid 
voorbij gaat. Niets is te gek. 
De partituur is een kunstwerk op zich, met tekeningen van de uit te 
voeren fragmenten in plaats van de bekende notenbalk waarop noten en 
ritmes staan geschreven. Vergeet niet een van de koorleden te vragen u 
te laten zien hoe zo’n avant-garde partituur eruitziet. 

door Pieter Pierrot 
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Frans Geysen  doe 

Frans Geysen (1936) is een vooraanstaande Belgische componist. Zijn 
composities zijn experimenten over het idee van wat muziek precies in-
houdt zonder emoties er een rol in laten spelen. Zijn stijl heeft veel weg 
van de Amerikaanse minimalistische componisten, maar Geysen trekt 
ook nog tonaliteit in twijfel. Geysen stelt de abstractie van muziek als 
tegenovergestelde van emoties.

De compositie ‘doe’ is ook een experiment in monotonie, die hij bena-
drukt in zijn werk als reflectie van het Vlaamse landschap. De titel komt 
van de enige klank dat het koor zal zingen. 

Het bijzondere van het werk is dat het een spiegelend geheel is. We 
beginnen met een zuivere toon die uiteindelijk wordt uitgebreid naar 
verschillende stemmingen, naar verschillende ritmiek, naar verschillen-
de intervallen. Maar er zijn altijd twee stemmen die tegelijkertijd elkaar 
spiegelen. Dat is niet de enige spiegel. Het werk wordt van enkele no-
ten uitgebreid naar een groot geheel, maar dat grote geheel krimpt dan 
ook weer tot die enkele noten. Zo is de spiegel van het werk niet alleen 
verticaal (tegelijkertijd tussen twee stemmen) maar ook horizontaal (alle 
stemmen over het hele stuk).

Met de compositie houdt van Geysen een spiegel op voor de zanger als 
voor de luisteraar met de vraag, ‘wat is muziek als het totaal ontheven is 
van emotie?’

door Eva Meijboom
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HET NSK IN DE OPERA - DAT MAG U NIET MISSEN

Het NSK is gevraagd het operakoor te vormen in de hagelnieuwe opera 
Fortress Europe.

Een actuele opera op het scherpst van de snede, over het vluchtelingen-
debat, opkomend populisme en de houdbaarheid van Europa. Al vanaf 
december repeteert een delegatie oud-NSK’ers aan deze nieuwe muziek 
van Calliope Tsoupaki. De regie is in handen van Floris Visser.

In samenwerking met Opera Trionfo en Asko|Schönberg speelt het NSK 
deze opera in Amsterdam, Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch.

Speellijst
ma 20 maart - Amsterdam, Stadsschouwburg
di 21 maart - Amsterdam, Stadsschouwburg
wo 22 maart - Amsterdam, Stadsschouwburg
wo 14 mei - Rotterdam, Rotterdamse Schouwburg
do 8 november - ‘s-Hertogenbosch, locatie ntb

www.nskk.nl/fortress-europe
www.operaforwardfestival.nl (Amsterdam)
www.operadagenrotterdam.nl (Rotterdam)
www.novembermusic.net (‘s Hertogenbosch)
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David Porcelijn In Shikara Tala 

David Porcelijn is wereldberoemde orkestdirigent, maar niet erg gekend 
in zijn geboorteland, Nederland. Hij studeerde  fluit, compositie en 
orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarna 
zette hij zijn studies verder in Genève, de start van een lange, interna-
tionale carriëre. Hij dirigeerde onder andere het London Philharmonic 
Orchestra. In 1992 werd hij gekroond tot beste operadirigent tijdens de 
biennale van Munchen. Buiten zijn werk als orkestdirigent, gaf Porcelijn 
les in verschillende conservatoria, presenteerde hij op de radio en com-
poneerde hij een aantal werken, waaronder In Shikara Tala.

David Porcelijn kwam ons een bezoekje brengen in Utrecht tijdens een 
van onze repetitieweekends. Hij vertelde ons dat In Shikara Tala tot 
stand kwam na een concert dat hij had bijgewoond in Utrecht. Hij raakte 
zo overdonderd door het spel van de sitar en tabla, en door de geluiden 
die de tablaspeler hierbij maakte, dat hij besloot deze klanken in een 
sound poem te gieten.  Shikara is de taal waarin het ritme van de trom-
mels en de sitar wordt genoteerd. Elke aanslag wordt vertaald naar een 
fonetische klank zoals ti ki ti of poing da. 
Sluit tijdens dit stuk je ogen en luister hoe het koor verandert in een bat-
terij trommels, die je zo meeneemt naar India.

door Katrien Roebben
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Sebastiaan van Steenberge O Crux Splendidior

Sebastiaan van Steenberge (1978) is een Vlaams organist, dirigent en 
componist. Hij schreef het werk ‘O Crux Splendidior’ (o schitterend 
kruis), waarin abstractie en emotie samenkomen. De tekst dateert uit de 
middeleeuwen en is een lofzang op het kruis waaraan Christus gekrui-
sigd werd:

Het kruis wordt aanbeden, omdat het synoniem staat met het offer van 
Christus. Het kruis wordt vereenzelvigd met Christus, die door te ster-
ven alle zonden van de mensheid op zich neemt, en wordt zo metafoor 
voor het verlossen van de mensheid van het kwaad. Het verheerlijken 
van het ‘zoete hout’ en de ‘zoete nagelen’ is een intense manier om als 
Christen dankbaar te zijn voor het dragen door Jezus van alle lasten van 
de wereld.

door Merel Spruit

O crux, splendidior cunctis astris, 
mundo celebris, 
hominibus multum amabilis, sanctior 
universis,
quae sola fuisti digna portare talentum 
mundi,
dulce lignum, dulces clavos, dulcia 
ferens pondera:
salva presentem catervam, in tuis hodie 
laudibus congregatam.
Alleluia, alleluia.

O kruis, helderder dan alle sterren, 
wereldberoemd,
zeer geliefd onder de mensen, heiliger 
dan allen,
die als enige het waard was het losgeld 
van de wereld te dragen,
zoet hout, zoete nagels, die de zoete last 
droegen:
verlos uw hier aanwezige kudde, die 
hier ter uwer eer verzameld is.
Halleluja, halleluja.
Vertaling door Karel Stegeman



32

 Säde Rissanen  Jabberwocky 

Säde Rissanen (1965) is een Finse componiste en zangeres. Zij zong 
onder andere mee in het Finnish Radio Chamber Choir. Als onderdeel 
van de vijfdelige “Human Organ” serie schreef ze in 2000 Jabberwocky, 
een zesstemmig werk a capella met als tekst het gelijknamige nonsensge-
dicht van Lewis Carroll uit “Through the Looking-Glass and what Alice 
Found There.”

Het gedicht verhaalt het avontuur van een jongen die erop uitgaat om 
de verschrikkelijke Jabberwock te verslaan, een grijpgraag monster met 
draakachtige trekken. Aan het begin van het werk duiken we in de sfeer 
van een desolaat, grimmig, bijna spookachtig landschap waar het mon-
ster rondwaart. Dan verschijnt daar de Jabberwock! Een intens gevecht 
met rake klappen volgt, tot de jongen victorieus terugkeert met de kop 
van het monster. O frabjous day! Callooh, Callay!

De emoties die in het gedicht langskomen zijn door Rissanen prachtig 
uitvergroot in de muziek. Mixturen van dissonante harmonieën creëren 
een abstracte, eigenaardige sfeer die de onzinwoorden, die het gedicht 
rijk is, magisch aanvullen. Zo krijgen de zo goed als betekenisloze woor-
den muzikaal vorm. Het is een episch, bloedspannend avontuur van 
begin tot eind!
 

door Pieter Pierrot 
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Jabberwocky 
 ́ Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

´´Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the jubjub bird, and shun
The frumious bandersnatch!´´

He took his vorpal sword in hand;
Long time the manxome foe he sought 

So rested he by the tumtum tree,
And stood awhile in a thought.

And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey the 
tulgey wood,
And burbled as it came!

One, two! One, two! And through and 
through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with his head
He went galumphing back.

´´And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh, callay!´´
He chortled in his joy.

´Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
- Lewis Caroll

 ’t Wier bradig, en de spiramants
Bedroorden slendig in het zwiets:
Hoe klarm waren de ooiefants,
Bij ’t bluifen der beriets.

Pas op de Wauwelwok, mijn kind!
Zo scherp getand, van klauw zo wreed!
Zorg dat Tsjoep-Tsjoep je nimmer 
vindt, Vermijd de Barbeleet.

Hij nam zijn gnijpend zwaard ter hand:
Lang zocht hij naar den aarts-schavoest

Maar nam rust in lommers lust
Op een tumtumboomknoest.

En toen hij zat in diep gedenk,
Kwam Wauwelwok met vlammend 
oog, Dwars door het bos met zwalpse 
zwenk,
Sluw borbelend wijl hij vloog.

Eén, twee! Hup twee. En door en door
Ging kler de kling toen krissekruis.
Hij sloeg hem dood en blodd’rig rood
Bracht hij het tronie thuis.

Hebt gij versnaggeld Wauwelwok?
Kom aan mijn hart, o jokkejeugd!
O, heerlijkheid, fantabeltijd!
Hij knorkelde van vreugd.

’t Wier bradig, en de spiramants
Bedroorden slendig in het zwiets:
Hoe klarm waren de ooiefants,
Bij ’t bluifen der beriets.
Vertaling door Alfred Kossman
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John Damsma  Typewriter 

The typewriter is het meest bekende werk van componist Leroy Ander-
son, geschreven in 1950. Het stuk valt te karakteriseren als ‘grappig werk 
voor orkest’. Leroy Anderson (1908-1975) was Amerikaans componist 
en dirigent. Zijn interesse in de muziek werd gewekt door zijn moeder 
die hem pianolessen gaf van jongs af aan. Andersons muziek valt in het 
genre klassiek, maar volgens John Williams werd hij ‘meester van de 
lichte muziek’. 
De titel heeft dit stuk te danken aan het bijzondere percussie-instru-
ment, namelijk een typemachine. In dit werk hebben de bel, het schuif-
mechanisme en natuurlijk het aanslaan van de toetsen de hoofdrol. Het 
typen gaat volgens Anderson zo snel dat er drummers nodig zijn die 
hun techniek in de polsen gebruiken om op tijd te zijn.
Maar niet alleen de polsen van de typemachinespeler moeten vlot zijn: 
de tongen van zangers moeten net zo snel zijn om het tempo van een or-
kest bij te houden in het arrangement voor koor van John Damsma. Of 
je het stuk nu als koor of als orkest uitvoert, het is een heerlijke melodie 
die de gehele nacht in je hoofd kan doorspoken na een repetitiedag.  

door Emma Ceulemans
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Over het Nederlands Studenten Kamerkoor

Het Nederlands Studenten Kamerkoor is een projectkoor met ongeveer 
36 deelnemers, dat ieder najaar door middel van audities wordt samen-
gesteld uit de meest talentvolle amateurzangers in de Nederlandse stu-
dentenwereld. In drie weekenden en één week repeteren zij vervolgens 
intensief aan een ambitieus hedendaags programma rondom een jaarlijks 
wisselend thema, waarmee ze op tournee gaan door heel Nederland.
 In 1974 werd het NSK opgericht door een aantal enthousiaste 
koorzangers. De eerste vijftien projecten stonden onder leiding van Cees 
Rotteveel. Daarna werd het NSK onder andere gedirigeerd door Daniel 
Reuss, Huub Kerstens, Hans Leenders, Fokko Oldenhuis en Maria van 
Nieukerken. Dit jaar staat het NSK voor de vijfde keer onder leiding van 
Kurt Bikkembergs.
 Het NSK biedt studenten dé gelegenheid om kennis te maken met 
uitdagend hedendaags kamerkoorrepertoire, waar de meeste studenten-
koren niet aan toekomen. De professionele opzet en begeleiding, bijzon-
dere samenwerkingen met componisten, intensieve repetitieperiode en 
afsluitende tournee maken het NSK voor velen tot een ontzettend fijne en 
leerzame ervaring om nooit te vergeten!

Audities NSK 2017

Heb je zin gekregen om mee te zingen in het NSK? In het najaar van 2016
zullen de audities plaatsvinden voor de tournee van 2017. Als je meer wil 
wetenover het NSK of de audities, kijk dan op onze website www.nskk.nl, 
volg onsop facebook, ofmail naar info@nskk.nl.

Wordt partner van het NSK

Om financieel gezond te blijven is het NSK is altijd op zoek naar nieuwe 
zakelijke partners met een hart voor cultuur. Wij kijken graag wat wij 
voor u kunnen betekenen. Zo is er de mogelijkheid om bij ons te adverte-
ren maar ook kunnen wij u zakelijk evenement muzikaal kunnen aankle-
den. Voor info en interesse contacteer sponsoring@nskk.nl. 
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Word vriend van het Nederlands Studenten Kamerkoor

De concerten van het NSK komen o.a. tot stand door de sponsoring van 
de Vrienden van het NSK. Hun steun maakt een concertreeks als Emoti-
oneel Abstract mogelijk. Daarnaast dragen Vrienden bij aan andere ini-
tiatieven, zoals het operaproject Fortress Europe - i.s.m. Opera Trionfo 
en Asko|Schönberg - waar oud-deelnemers het operakoor van vormen. 
Voorstellingen zijn eind maart al!

Vriend zijn kost €25 of € 20 (voor studenten) per jaar. 

U krijgt:
•  de exclusieve mogelijkheid cd’s van NSK-concerten te bestellen;
•  gratis toegang voor één persoon op een volgend NSK-concert  
 naar keuze*;
•  tweemaal per jaar een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van  
 het NSK. 

Meer weten, of Vriend worden? Bezoek de Vriendenstand (bij de banner 
van het NSK) of mail naar vrienden@nskk.nl!

*: Voor concerten in duurdere zalen kan dit een (extra) korting zijn i.p.v. gratis toegang.
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Dagelijks Bestuur
Jorien de Boer   Voorzitter
Pascal Franssen Secretaris
Daan van der Schaft  Penningmeester
Daan Haanstra  Acquisiteur
Maartje Bruinewoud PR-commissaris
Katrien Akkermans  Koorcommissaris
Bart Fölker   Sponsorcommissaris

Algemeen Bestuur   
Nathan Tax   Zakerlijk Leider 
Ruben Timmer  Secretaris 
Anson van Rooij Penningmeester

Artistiek Team
Kurt Bikkembergs  Artistiek leider
Imre Ploeg   Repetitor
Bart Verhagen   Zangpedagoog

Comité van Aanbeveling
Henk Heuvelmans
Daan Manneke
Leo Samama
Daniël Reuss
Michael Gohl
Harold Lenselink

Artistieke Commissie
Fokko Oldenhuis
Louis Buskens
Daphne Wassink
Servaas Schreuders

ORGANISATIE
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Met dank aan

Concertorganisatie
Stichting Pieterskerk Utrecht

Drukwerk
Stein Leene – ontwerp poster en flyer

Locatie- en instrumentverhuur
Kathedrale Koorschool Utrecht
Groepsaccommodatie de Zonnewende
Sint Bonifaciushuis
Optoon Pianoverhuur
EMSG Quadrivium

Opnames
Sofie Lodders – geluidsopname
Dick Snellenberg – video-opname

Speciale dank aan
Stichting Vrienden van het NSK, Lydia Bax, Janna Barel, Joost Clae-
rhoudt, Rita van Odenhoven, Bob van der Schaft, Hein Bruinewoud, 
Gerti Rijpma, Merel Hol, Sebastiaan van Steenberge, David Porcelijn, 
Daan Manneke, Joost Kleppe, Harold Lenselink, John Damsma en allen 
die we hier onverhoopt zijn vergeten te noemen.
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Emotioneel Abstract wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van den Berch van 
Heemstede Stichting



www.nskk.nl
info@nskk.nl

facebook.com/nl.studenten.kamerkoor
twitter:@studentenkoor #emotioneelabstract


