
Lichtpuntjes...Het Weesper 4 mei Herdenkingsconcert  
 
Musici uit Weesp slaan de handen ineen voor een gevarieerd concert waarin rouw, verzet en hoop 
samengaan. Met composities die in het aangezicht van de dood zijn geschreven in concentratiekampen, 
liedjes die in de Tweede Wereldoorlog miljoenen op de been hielden, liedjes die dat nu nog steeds doen, 
delen uit Mozarts ontroerende Requiem, en…twee wereldpremières van Weesper componisten.   
Het programma is samengesteld door Martijn Voorvelt in samenwerking met de musici en wordt 
gepresenteerd door Alexander Bauwens. 
 
Lichtpuntjes 
Wolfgang Amadeus Mozart Lacrimosa uit Requiem (1791)      

   Camerata Fectionata o.l.v. Fred Smalbrugge; Hanneke Huibers piano  
 
Martijn Voorvelt   Verhalen/herhalen (2017, wereldpremière)   
    Marije Johnston viool 
 
Olivier Messiaen  deel VIII uit Quatuor pour la fin du temps (1940-41)   

   Marije Johnston viool; Hanneke Huibers piano 
 
Viktor Ullmann   Abendphantasie (1944)        
    Hanneke Huibers sopraan; Laura Hölzenspies piano  
    Tekst: Friedrich Hölderlin 
 
Gaby Rogers/Harry Philips Goodbye Children Everywhere (1939)     
Walter Kent/Nat Burton  (There'll be Blue Birds over) the White Cliffs of Dover (1941)   
Ross Parker/Hughie Charles  We'll meet again (1939)       

   Anne Koerselman mezzosopraan, piano 
 
Wolfgang Amadeus Mozart Hostias uit Requiem     

   Camerata Fectionata o.l.v. Fred Smalbrugge; Hanneke Huibers piano  
 
Olivier Messiaen  deel V uit Quatuor pour la fin du temps 

   Theo Marks cello; Laura Hölzenspies piano 
 
John Dowland   Melancholy Gaillard (ca. 1600) 
    Christiaan de Jong gitaar 
Christiaan de Jong  Lichtpuntjes. Hommage aan A. Webern (2017, wereldpremière)   

Christiaan de Jong gitaar en elektronica 
 
Leonard Cohen   Halleluiah (1984)       
John Lennon   Imagine  (1971)       

Noon o.l.v. Gerard van Amstel; Marije Johnston viool, Theo Marks cello;  
Christiaan de Jong gitaar 

 
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem (1791)      
Omdat Mozart geld nodig had, nam hij de opdracht van een anonieme boodschapper om een requiem 
(dodenmis) te schrijven aan. Hij was doodziek, en stierf tijdens het componeren op 33-jarige leeftijd. Anderen 
voltooiden het werk, dat nu ook een requiem voor de componist zelf was geworden. Al gauw werd het een 
universele klaagzang voor alle doden, jong of oud, arm of rijk. Het Weesper koor Camerata Fectionata onder 
leiding van Fred Smalbrugge zingt vanavond twee delen. 
 
Martijn Voorvelt: Verhalen/herhalen (2017, wereldpremière)      
Dat ik besta is een wonder, want de Joodse familie van mijn moederskant is tijdens de Tweede Wereldoorlog 
grotendeels omgekomen in concentratiekampen. Mijn oma Rosa (1909-2004) dook onder en overleefde de 
oorlog. Ze vertelde er zelden over, dat was te moeilijk voor haar. De paar verhalen die ze me heeft verteld, 
verhalen over angst en de moed der wanhoop, zijn al vervaagd. Zo blijven we vergeten, gedoemd de 
geschiedenis te blijven herhalen. Het is belangrijk de verhalen te blijven doorgeven.  
Mijn dochter van 9 is vernoemd naar mijn oma, en speelt viool; een vioolsolo was dus passend. 



 
Olivier Messiaen: Quatuor pour la fin du temps (1940-41)  
Messiaens Quatuor is een van de indrukwekkendste meesterwerken van de afgelopen honderd jaar. De Franse 
componist schreef het achtdelige werk voor klarinet, viool, cello en piano in het concentratiekamp Stalag VIII-A. 
Voor musici die daar ook gevangen zaten, en instrumenten die toevallig voorhanden waren. Een tekst uit de 
Openbaringen van Johannes, waarin een engel uit de hemel neerdaalt en het einde der tijden aankondigt, 
vormde de inspiratie: een verwijzing naar de apocalyptische verschrikkingen van de naziterreur. De première 
vond plaats op 15 januari 1941 in het kamp. Vijfduizend Franse krijgsgevangenen luisterden ademloos, in de 
ijzige kou, drie kwartier lang stond de tijd stil. We horen vanavond twee van de acht delen: een duet voor viool en 
piano en een duet voor cello en piano.  
 
Viktor Ullmann: Abendphantasie (1944)  
De Joods-Tsjechische componist Viktor Ullmann overleed in het concentratiekamp Theresienstadt, waar veel 
kunstenaars en intellectuelen gevangen zaten. Hij schreef er vele tientallen liederen en koorwerken, waaronder 
Abendphantasie op een tekst van Hölderlin. Het beeld van een vredige wereld met glooiende heuvels, waar 
iedereen ’s avonds huiswaarts keert van zijn werk om uit te rusten, en zich te bezinnen op leven en dood, is des 
te pregnanter als men weet in welke verschrikkelijke omstandigheden de muziek is geschreven. 
 
Gaby Rogers/Harry Philips Goodbye Children Everywhere (1939)     
Walter Kent/Nat Burton  (There'll be Blue Birds over) the White Cliffs of Dover (1941)   
Ross Parker/Hughie Charles  We'll meet again (1939)       
De Britse zangeres Vera Lynn bood tijdens de Tweede Wereldoorlog miljoenen mensen hoop. Via de radio 
bereikten haar liedjes evacués, militairen aan het front of in ziekenhuizen, en zij die thuis achterbleven. Goodbye 
Children Everywhere is speciaal geschreven voor de vele duizenden Londense kinderen die in 1939 in alle haast 
geëvacueerd werden om onder te duiken op het platteland. Het werd iedere nacht uitgezonden door de BBC om 
de kinderen te laten weten dat hun moeders aan hen dachten.  
Lynns populairste lied, We’ll meet again, was van grote betekenis voor militairen die aan het front vochten en hun 
familieleden thuis. Ook White Cliffs of Dover was voor miljoenen een nostalgisch hart onder de riem. 
Vera Lynn is nu 101, een toonbeeld van levenskracht en optimisme. 
 
John Dowland   Melancholy Gaillard  
Christiaan de Jong  Lichtpuntjes. Hommage aan A. Webern     
De Weesper componist, gitarist en fluitist Christiaan de Jong speelt twee korte stukken. Zijn eigen gloednieuwe 
werk voor gitaar en elektronica Lichtpuntjes eert de Weense componist Anton Webern die zo ongelukkig aan zijn 
einde kwam vlak na de Tweede Wereldoorlog: toen hij ’s avonds buiten een sigaretje stond te roken, ontwaarde 
een Amerikaanse legerkok het lichtpuntje in het duister en schoot - per vergissing of uit nervositeit - de componist 
dood. De titel Lichtpuntjes slaat ook op het karakter van Weberns composities: kort, subtiel, en pointillistisch als 
de sterrennacht waarin hij zijn fatale sigaret rookte. En van grote invloed op de componisten van de naoorlogse 
culturele ‘wederopbouw’. 
 
Leonard Cohen   Halleluiah        
John Lennon   Imagine        
John Lennon overleed in 1980, Leonard Cohen vorig jaar. Beiden hebben songs geschreven die internationale 
volkshymnen zijn geworden, liederen die iedereen mee kan zingen, die verbinden en hoop geven. In het licht van 
het onnoemelijke leed in de conflictgebieden van nu en van de miljoenen wanhopige vluchtelingen, maar ook van 
terroristische aanslagen en angst in het eens zo veilige westen, hebben zowel Lennons Imagine als Cohens 
Halleluiah alleen maar meer aan kracht en betekenis gewonnen.  
Imagine is uit 1971; het jaar waarin Mozart zijn Requiem schreef en stierf was 1791. Toeval, ja, maar wel mooi 
toeval. 
 
 
 


