
GROOTS MANNENKOORCONCERT
PROGRAMMABOEKJE

‘Die zomer was het geen oorlog meer’

Zaterdag 18 mei, Citykerk Het Steiger, Rotterdam
Zaterdag 25 mei, Wilhelminakerk, Dordrecht

Koninklijke Zangvereeniging ‘Rotte’s Mannenkoor’ 
en 

Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA

Medewerking:  Ensemble Capelle en Anton Doornhein, orgel
Muzikale Leiding:  Hans van der Toorn

Dit concert wordt U aangeboden door de Stichting Piet Retera Cultuurfonds 
De toegang is vrij

Bevrijdingsfeest mei 1945



Programma
Woord van Welkom                                                                                                                                           
                                                                                           
 Mannenkoor en orgel
1. De Profundis   Arvo Pärt, 1935
2. De Ballade van de 4e Mei Otto Deden,1926                         
                                                            Arr. Hans van der Toorn
 Ensemble Capelle
3. Wie einst in schöner’n Tagen David Popper, 1843-1913
 Mannenkoor, dubbelkwartet en orgel
4. Mis no.2 in G   Charles Gounod, 1818-1893
 Mannenkoor
5. Pie Jesu Domine  Nico Verhoeff, 1904-1977
6. Locus Iste   Anton Bruckner, 1824-1896
 Mannenkoor en dubbelkwartet
7. Ave Maria   Anton Bruckner, 1824-1896
 Ensemble Capelle
8. Drie Petersburgse Liederen Michail Glinka, 1804-1857                                                                                        
 Mannenkoor
9. Taaveti laul nr.137  Cyrillus Kreek, 1889-1962
10. Otsje Nasj
11. Russische Mariahymne  Nicolaj Golovanov, 1891-1953

Pauze

 Mannenkoor
12. Soov    Ester Mägi, 1922
 Mannenkoor en orgel
13. The lost chord   Arthur Sullivan, 1842-1900 
 Ensemble Capelle                             
14. Fünf Stücke   Dmitri Sjostakovitsj,1906-1975
 Dubbelkwartet
15. La belle si nous étions  Francis Poulenc, 1899-1963
16. Clic, clac, dansez sabots Francis Poulenc, 1899-1963
 Mannenkoor
17. Sérénade d’hiver  Camille Saint-Saëns, 1835-1921
18. Finlandia   Jean Sibelius, 1865-1957
 Mannenkoor, orgel en Carol Smits, solo
19. Landerkennung   Edvard Grieg, 1843-1907
       Mannenkoor
20. We’ll meet again  Hughie Charles, 1907-1995 



Project mei 2020
In mei 2020 is het 80 jaar geleden, dat het verwoestende bombardement op 
Rotterdam plaatsvond. En ook 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. 
Beide koren, die u hier vandaag als een groot mannenkoor ziet aantreden, 
vormen dan de kern van een nog groter mannenkoor, dat samen met het 
Delfts Symfonie Orkest, op zaterdag 9 mei 2020 een concert uitvoert in de 
Sint-Laurens in Rotterdam en op 30 mei 2020 in de Onze Lieve Vrouwekerk in 
Dordrecht. 

Drie werken worden dan met 
orkest uitgevoerd. Voor de pauze 
het schitterende ‘Requiem in 
d-mineur voor mannenkoor en 
orkest’ van Luigi Cherubini en na 
de pauze, eveneens met orkest, de 
‘Altrhapsodie’ van Johannes Brahms 
en ‘Landerkennung’ van Edvard 
Grieg. 

Projectzangers gevraagd
Begin september wordt begonnen 
met de werving van projectzangers 
door beide koren, die vanaf januari 

aan de repetities gaan deelnemen. 
In Dordrecht is de repetitieavond 
donderdag en in Rotterdam woensdag. 
Mocht u nu al denken, dat u het leuk 
zou vinden om aan dit project mee 
te doen, dan kunt u voor nadere 
gegevens contact opnemen met een 
van beide koren via de websites. 
Voor de Koninklijke Zangvereeniging 
Rotte’s Mannenkoor is dit (www.
rottesmannenkoor.nl)( en voor het 
Koninklijke Dordrechts Mannenkoor 
(www.kna-dordrecht.nl).
 

Bij de voorpagina

De foto op de voorpagina dateert uit mei 1945. Hij geeft een goed beeld van 
de bevrijdingsfeesten, die destijds door het hele land werden gevierd. Op de 
voorgrond staat, verkleed als prins Gerard Retera en links, half verscholen 
achter het meisje, Piet Retera, verkleed als diens page. Beiden zijn kort 
daarvoor uit hun onderduikadres met hun ouders teruggekeerd naar hun huis 
in Leiden.



Koninklijke Zangvereeniging 
‘Rotte’s Mannenkoor’ 
Het Rotterdamse mannenkoor begon meer dan 160 jaar geleden als een koor 
voor gegoede burgers in Rotterdam en wel op 11 maart 1854. Het koor begon 
met als beschermheer koning Willem III, wiens dochter koningin Wilhelmina 
in 1898 het koor het predicaat ‘Koninklijk’ verleende.

Het koor reisde veel naar het 
buitenland om deel te nemen aan 
concerten en festivals. In 2016 
was dat een trip naar Chester en 
recentelijk, in 2018,  ondernam het 
koor een geslaagde concertreis naar 
Trier.

Belangrijk
Het koor is altijd een typisch 
Rotterdams koor geweest en heeft 
bij belangrijke gebeurtenissen 
gezongen. Het zong bij de opening 
van Rotterdam als Culturele 
Hoofdstad van Europa in 2001, 
de viering van de honderdste 
verjaardag van het Witte Huis (in 
1898 het hoogste kantoorgebouw 
van Europa) en bij de opening van 
de Erasmusbrug in 1996.

Het koor zingt een uitgebreid en 
gevarieerd repertoire. Naast het 
klassieke mannenkoorrepertoire, 
operaliederen, missen, Slavisch 
repertoire en bij gelegenheid ook 
populaire liederen ten gehore 
gebracht. Tegelijkertijd gaat het koor 
samenwerking met andere koren en 
muziekverenigingen niet uit de weg. 
In december 2017 resulteerde deze 
samenwerking in twee bijzondere 
Kerstconcerten in Rotterdam en 
Dordrecht, waarbij samengewerkt 
werd met het Koninklijk Dordrechts 
Mannenkoor KNA en het Rotterdams 
Symfonisch Blaasorkest.

Sinds 1 januari 2016 is Hans van der 
Toorn de energieke en beproefde 
vaste dirigent van ons koor.



Koninklijk Dordrechts 
Mannenkoor KNA
Het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA is in 1898 opgericht door en voor 
de fabrieksarbeiders van de Dordtse Gasmeterfabriek. Historisch hoogtepunt 
was het behalen van het Nederlands kampioenschap in de hoogste categorie 
in 1934. Mede hierdoor werd in 1938, bij het 40-jarig bestaan, de titel 
Koninklijk door Hare Majesteit aan de vereniging toegekend. 

De vereniging bloeide als nooit 
tevoren: een prachtig koor, te 
vergelijken met de Maastreechter 
Staar, waarmee goede banden waren. 

Vernieuwing
De afgelopen jaren heeft KNA zich 
nadrukkelijk vernieuwd. Op het 
Najaarsconcert in 2014 werden 
Baltische liederen uitgevoerd met 
als hoogtepunt de spectaculaire 
uitvoering van de sage Sampo Cuditur 
van Veljo Tormis. Eregasten waren 
de ambassadeur van Estland en de 
Dordtse wethouder van Cultuur. 
Nu staan werken van Edward Elgar, 
Ralph Vaughan Williams en Benjamin 
Britten op het repertoire.

Zesde prijs
KNA treedt regelmatig op tijdens 
festivals en zelf georganiseerde 
concerten. In 2014 stond KNA 
in de finale van het landelijk 
Zangersfestival in Zwolle en behaalde 
daar de zesde prijs. Tijdens het 
Groot Dordrechts Korenfestival 2015 
trad KNA samen op met het Schotse 
Linlithgow RFC Male Voice Choir voor 
een enthousiast publiek.

Op17 november jongstleden voerde 
het koor met orkest met veel succes 
‘De Vier Zonen van Dordrecht’ van 
Kors Monster uit. Ook het Dordtse 
mannenkoor heeft Hans van der 
Toorn als dirigent. 



Hans van der Toorn, dirigent
De liefde voor de muziek begon voor Hans van der Toorn in de parochiekerk 
van de Heilige Familie aan de Bergsingel in Rotterdam Noord. Op 7-jarige 
leeftijd was hij sopraan in het koor dat werd geleid door Ton Vijverberg, die 
later zijn leraar piano en orgel werd. 

Op 14-jarige leeftijd werd hij 
aangesteld als organist in diezelfde 
parochiekerk. Op het Conservatorium 
studeerde hij als hoofdvak 
koordirectie. Zijn eerste grote koor 
werd de Koninklijke Zangvereniging 
Excelsior te Den Haag 
en daarna kwam het 
Toonkunstkoor te 
Leiden. 

Hij ontdekte opera 
toen hij repetitor 
werd van het koor 
van de Rotterdamse 
Opera. In 1995 werd 
Hans dirigent van het 
Koninklijk Dordrechts 
Mannenkoor KNA 
en nog later kwam 
Bravi Bravi in beeld. 
Al vele jaren is Hans 
dirigent van COV 
Excelsior Leiderdorp. 
In 2016 nam hij ook 
de directie van het 
Rotte’s Mannenkoor 
op zich.

Avontuur
De opera werd een 
grote liefde naast 
het oratorium. 
Vanwege zijn brede 
belangstelling eist 
Hans veel flexibiliteit 

van zijn koren. Componisten 
zoals Bohuslav Martinů, Arvo Pärt, 
Benjamin Britten, Edward Elgar, maar 
ook Veljo Tormis komen aan bod.  Elk 
concert is voor hem en de zangers 
een avontuur, een ontdekkingstocht.



Ensemble Capelle

Ensemble Capelle is een van de 
ensembles, die zijn samengesteld 
uit een flexibel netwerk van 
professionele en semiprofessionele 
musici in en rond Capelle aan den 
IJssel. De ensembles uit dat netwerk 
geven regelmatig concerten, 
waarbij de nadruk ligt op de barok, 
de klassieke en de romantische 
perioden, maar waarbij uitstapjes 
naar de jazz en het salonrepertoire 
ook voorkomen.

Ensemble Capelle bestaat uit de 
volgende musici die in dit concert in 
wisselende combinaties aantreden:
Godelieve van Zijl, viool, is op 
vijfjarige leeftijd met vioolles 
begonnen. Zij combineerde 
het spelen in orkesten en 
kamermuziekformaties met haar 
werk als sociaalpsychiatrisch 
verpleegkundige. Momenteel 
studeert ze hoofdvak viool aan de 
Schumann Akademie.

Boudewijn Bruil, viool, kreeg zijn 
opleiding van Douwe Walta, eerste 
violist in het Gelders Orkest, speelde 
mee in het opleidingsorkest o.l.v. Jan 
Out van het muzieklyceum in Arnhem 
en was naast zijn werk 22 jaar 
altviolist in het begeleidingsorkest 
Continuo.
Marijke Meijer, cello, studeerde 
naast haar studie rechten in Leiden 
aan het Haags Conservatorium 
hoofdvak cello bij Anner Bijlsma. Zij 
heeft naast haar werk als advocaat 
in verschillende orkesten en 
kamermuziekensembles gespeeld.
Marieke Dekker, piano, studeerde 
aan het Rotterdams Conservatorium 
hoofdvak piano bij Willy Fens. Daarna 
studeerde zij privé bij concertpianist 
en klavierpedagoog Bram Boelee. 
Zij heeft zangles bij Jenny Haisma 
en is dirigente van drie koren in de 
Krimpenerwaard en Rotterdam en 
omgeving.



Al vroeg bleek zijn interesse voor het orgel; op negenjarige 
leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen bij Nico de 
Raad te Katwijk. Na zijn opleiding op het Rotterdams 
Conservatorium nam hij deel aan diverse cursussen, o.a. 
bij Albert de Klerk en Kamiel d’Hooghe. Verder volgde hij 
interpretatielessen bij Marie Louise Langlais-Jaquet aan 
het ‘Conservatoire International de Musique’ te Parijs, die 
bekroond werden met een unanieme toekenning van de 
Grand Prix. 

In 1985 won Anton het ‘Nationaal 
Orgelconcours’ te Leiden in de 
categorie romantiek. Bij het 
Internationaal Bach Concours 1995 in 
de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem 
was hij een van de finalisten. Vanwege 
zijn verdiensten voor de Franse 
orgelcultuur ontving hij in 1997 
de bronzen en in 2004 de zilveren 
medaille ‘Arts, Sciences et Lettres’.

Anton Doornhein is werkzaam 
als muzikaal begeleider bij de 
Rotterdamse Dansacademie, de 
Stichting voor Kunstzinnige Vorming 
te Rotterdam en bij de Vrije Akademie 
Westvest te Delft. Als organist is hij ook 
verbonden aan de R.K. Dominicuskerk 
in Rotterdam en aan de begraafplaats 
Oud Eik en Duinen te ’s-Gravenhage.

Anton Doornhein, organist

Over de componisten
Tijdens dit concert maakt U kennis met een ruim aanbod aan componisten, 
die voor mannenkoren prachtige werken gecomponeerd hebben. Het concert 
is dan natuurlijk ook bedoeld als promotie voor de koorzang in het algemeen 
en de mannenkoorzang in het bijzonder. 

- Het Ensemble Capelle, dat in wisselende samenstelling de muzikale intermezzi 
verzorgt, speelt voor de pauze een werk van de Tsjechische componist David 
Popper (1843-1913), die heel veel werk voor zijn eigen instrument de cello 
heeft geschreven en een werk van de ‘vader’ van generaties Russische 
componisten, de aristocraat Michail Glinka(1804-1857). Na de pauze staat een 
werk van Dmitri Sjostakovitsj(1906-1975) op het programma. Sjostakovitsj is 
bekend van zijn 15 schitterende symfonieën en de opera ‘Lady Macbeth uit 
Mtsensk’. Hij had het soms moeilijk om te kunnen componeren wat hij wilde, 
maar bleef toch zijn hele leven in Rusland. 
- Wat betreft ‘We’ll meet again’ hoeft de naam van de veelzijdige componist  
Hughie Charles(1907-1995) nauwelijks genoemd te worden. De naam van Dame 
Vera Lynn (1917) is onverbrekelijk met dit lied verbonden. Het koor hoort U in 



een arrangement voor vier mannenstemmen aan het einde van het concert.
- De Franse componist Camille Saint-Saëns(1835-1921) wordt ten onrechte 
vaak alleen in verband gebracht met de opera ‘Samson et Dalila’ en ‘Le 
Carnival des Animaux’. Hij was bijzonder productief en componeerde in het 
jaar van zijn dood nog even vijf hoboconcerten. In mannenkoorkringen is 
zijn landgenoot Francis Poulenc(1899-1963) zeer bekend vanwege de ‘Quatre 
Petites Prières de Saint-François d’Assise’ en de laatste jaren ook vanwege tal 
van uitvoeringen van zijn opera ‘Dialogues des Carmélites’. Dat hij ook niet te 
versmaden lichtvoetiger werk toonzette, hoort U in dit concert.   
- De Finse componist Jean Sibelius (1865-1957) geldt als de nationale Finse 
componist bij uitstek. In zijn muziek greep hij graag terug op mythen en 
sagen uit het Finse verleden. Dat is ook geen wonder, want de Finnen kregen 
pas in 1918 hun eigen onafhankelijke staat. Daarvoor stonden zij onder het 
gezag van de Russische tsaar en vele eeuwenlang van de Zweedse koningen. 
Finlandia uit 1899 is zijn bekendste werk.
- Edvard Grieg (1843-1907) liet zich in zijn werk sterk inspireren door 
volksmuziek en oude sagen en mythen. Voor componisten uit de 19e eeuw 
was dat niet ongewoon. Zeker niet, omdat ook Noorwegen pas in 1905 weer 
een zelfstandig koninkrijk werd. Het zoeken naar nationale wortels in het 
verleden is dan bijna vanzelfsprekend. 
- Voor Estland gold ongeveer hetzelfde als voor Finland. Pas in 1918 werd 
het voor de eerste maal een onafhankelijke staat. De Tweede Wereldoorlog 
maakte hieraan een einde. Het werd tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
een Sovjetrepubliek. Deze geschiedenis tekende de loopbaan van Ester Mägi 
(1922), die zich vooral door de Estische volksmuziek liet inspireren. Datzelfde 
gold in mindere mate ook voor Cyrillus Kreek (1889-1962). Hij componeerde 
ook veel op religieuze teksten.
- De Est Arvo Pärt (1935) is momenteel een van de meest uitgevoerde 
componisten in de wereld. Door zijn religieuze composities kwam hij 
in tegenstelling tot de drie voorgaande landgenoten in conflict met de 
autoriteiten. In 1980 emigreerde hij naar het Westen. Sacrale werken vormen 
de hoofdmoot van zijn composities. Ook het wereldlijke werk is eigenlijk 
sacraal van karakter.
- De Britse componist Arthur Sullivan(1842-1900) is bij velen bekend van onder 
andere werken als ‘The Mikado’, een typisch Engelse variant op de operette. 
U hoort in ons concert, dat hij ook liederen prachtig kon toonzetten.
- De vooral rond Dordrecht actieve componist Otto Deden(1926) zette de 
‘Ballade van de 4e mei’ op muziek voor gemengd. Onze dirigent arrangeerde 
het werk voor vierstemmig mannenkoor en zette er nog een orgelpartij onder.
- Dat de Franse componist Charles Gounod(1818-1893) wel eens een mis 
componeerde, is een understatement. Hij componeerde daarnaast uiteraard 
ook opera’s als ‘Faust’ en ‘Roméo et Juliet’ en nog veel meer in bijna alle 
klassieke genres.



- Over de Oostenrijkse componist Anton Bruckner(1824-1896) kun je lyrisch 
schrijven over zijn Derde Symfonie. Net als zijn Franse tijdgenoot Gounod 
componeerde hij ook heel veel voor de kerk. Twee voorbeelden daarvan hoort 
U in ons concert.
- Nicolaj Golovanov(1891-1953) dirigeerde tot kort voor zijn dood het orkest 
van het Bolsjojtheater en produceerde daarnaast als componist een hele reeks 
werken uit de orthodoxe liturgie, waaronder de wonderschone Mariahymne, 
die U gaat horen.
- Nico Verhoeff(1904-1977) componeerde een ingetogen ‘Pie Jesu Domine’, 
opgedragen aan een gefusilleerde verzetsman.

Citykerk Het Steiger, Rotterdam
Het Steiger is een rooms-katholieke parochiekerk met aangrenzend een 
dominicanerklooster. Officieel is de kerk gewijd aan Dominicus en het 
klooster aan Petrus van Verona. Vanwege de ligging van kerk en klooster aan 
de Steigersgracht is het beter bekend als de Steigerkerk, de Steigersekerk, 
Citykerk Het Steiger of kortweg Het Steiger.

Op 14 mei 1940 werd Rotterdam gebombardeerd door de Duitsers. De hele 
binnenstad was verwoest, zo ook de katholieke kerken aan resp. de Hoogstraat 
en de Van Oldenbarneveltstraat. Tijdens de oorlog en in de jaren daarna 
werkten de dominicanen vanuit de twee andere kerken. 

Na de oorlog werden er plannen gemaakt voor herbouw. Hierbij werd er 
gekozen om niet twee maar één nieuwe kerk te laten bouwen, inclusief een 
groot klooster. Op 14 mei 1960, exact twintig jaar na het bombardement werd 
Het Steiger ingewijd.



Wat zingen wij?
Teksten en vertalingen

De Profundis
Arvo Pärt
 
1. De profundis clamavi ad te, Domi-
ne;
2. Domine exaudi vocem meam.
3. Fiant aures tuae intendentes in 
vocem deprecationis meae.
4. Si iniquitates observaveris, Domi-
ne, Domine quis sustinebit?
5. Quia apud te propitiatio est; et 
propter legem tuam sustinui te, 
Domine.

6. Sustinuit anima mea in verbo eius;

7. Speravit anima mea in Domino.

8. A custodia matutina usque ad noc-
tem speret Israhel in Domino.
9. Quia apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.
10. Et ipse redimet Israhel ex omni-
bus iniquitatibus eius.

1. Uit de diepten roep ik tot u, Heer;

2. Heer, hoor mijn stem,
3. Moge uw oren gericht zijn op het 
luisteren naar mijn smeekgebed. 
4. Als u onze zonden blijft gedenken, 
HEER, Heer, wie houdt dan stand? 
5. Want bij u is vergeving; daarom 
eert men u met ontzag, Heer.

6. Mijn ziel ziet uit naar hem en ver-
langt naar zijn woord,
7. Mijn ziel verlangt vol hoop naar de 
Heer.
8. Moge Israël hopen op de Heer van 
de wake in de morgen tot de nacht.
9. Want bij de HEER is mededogen, 
en rijkelijk de verlossing.
10.En Hij zal Israël verlossen uit al 
zijn ongerechtigheden.

Ballade van de 4e mei. 
Otto Deden en arr. Hans van der Toorn

Ik heb de doden nooit gezien, de angst, de massagraven.
Ik heb de honger niet gekend, de kille grauwe dagen.
Ik heb de cellen niet gezien, ik heb geen vriend verloren.
Ik heb er niets van meegemaakt, ik ben erna geboren.

Maar ik heb de foto’s wel gezien van stukgeschoten huizen,                                        
het grijze oorlogsmonument, de reeksen witte kruizen.
Wat hebben wij ervan geleerd? De oorlog blijft ons dreigen.
Daarom zal ik op vier mei toch eerbiedig zwijgen.



Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie 
eleison.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus Te. Benedicimus Te.
Adoramus Te. Glorificamus Te.

Gratias agimus Tibi propter magnam 
gloriam tuam. 
Domine Deus Rex caelestis, Deus 
Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 

Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, mise-
rere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus 
Dominus. 
Tu solus altissimus, Iesu Christe. 

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei 
Patris.

Amen                                                         
 
Sanctus, sanctus, sanctus,                                                                                  
Dominus Deus Sabaoth;                                                                               

Pleni sunt caeli et terra gloria tua,                                                               

Hosanna in excelsis. 
 

Heer, ontferm U, Christus, ontferm 
U, Heer, ontferm U. 
Eer aan God in den hoge en vrede op 
aarde aan de mensen die Hij lief-
heeft. 
Wij loven U. Wij prijzen U.
Wij aanbidden U. Wij verheerlijken 
U.
Wij zeggen U dank voor uw grote 
heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God al-
machtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Chris-
tus; 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de 
Vader;
Gij die wegneemt de zonden der 
wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der 
wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de 
Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij 
alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus 
Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijk-
heid van God de Vader.

Amen

Heilig, heilige, heilig,
de Heer, de God der hemelse 
machten
Vol zijn hemel en aarde van uw 
heerlijkheid
Hosanna in den hoge.

                                                                                     

Mis no.2 voor mannenkoor en orgel in G. 
Charles Gounod



O salutaris hostia

O salutaris hostia, Quae coeli pandis ostium.                                                                                                        
Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium.

O, heilbrengende offerande, die de poort van de hemel opent.                                                             
Krijgslustige vijanden bedreigen ons, Geef  kracht, breng hulp.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.                   
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.                    
Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, 
dona nobis pacem.          

Lam Gods

Dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
der wereld, ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden 
der wereld,
geef ons de Vrede.

Pie Jesu Domine
Nico Verhoeff

Pie Jesu Domine, Dona ei Requiem. Amen                                                                                                                
Barmhartige Jezus, Geef hem de eeuwige Rust. Amen

Locus Iste
Anton Bruckner 

Locus iste a Deo factus est, inaestimabile sacramentum, irreprehensibilis 
est.                                                                                                  
Deze plaats is door God gemaakt, een onschatbaar sacrament,  hij is 
onberispelijk.

Ave Maria.
Anton Bruckner
 
Ave Maria gratia plena Dominus 
tecum Benedicta tu in mulieribus et 
Benedictus fructus ventris tui. Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro 
nobis peccatoribus, nunc et in hora 
mortis nostrae. Amen.
                                                               

Wees gegroet, Maria, vol van genade, 
de Heer is met U. Gij zijt de geze-
gende onder de vrouwen en gezegend 
is Jezus, de vrucht van Uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, bid 
voor ons zondaars, nu en in het uur 
van onze dood. Amen.



Taaveti laul nr. 137
Davids Psalm Cyrillus Kreek

Paabeli jõgede kaldail istusime mei 
e ja nutsime, kui mõltlesime Siioni 
pääle.
Halleluuja! 
Me riputasime kandled sääl
remmelga okste külge. 
Halleluuja!
Need kes meid sääl vangi viisid ja 
kes meid ära raiskasid, Nõudsid 
rõõmulaulu meie käest. 
Halleluuja! 

Aan de oevers van Babylon zaten wij 
en weenden, als we aan Sion 
dachten.
Halleluja!
We hingen onze citers aan de 
wilgentakken.
Halleluja!
Zij, die ons gevangen hielden,
zij, die ons mishandelden, eisten van 
ons een lied. 
Halleluja!

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, op aarde zoals in 
de hemel;
geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden;
zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven; 
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. 
Amen.

Otsje Nasj 

Otsje nasj, izje jesy na nebesich,
da swjatitsja imja Twoje;
da priidet Tsarstwije Tvoje;
da budet wolja Twoja, jako na nebe-
sy i na zemly;
chleb nasj nasoesjniej dasjd’ nam 
dnes’;
i ostawy nam dolgy nasja jakozje
i my ostawljajem dolzjnikom nasjym;
i ne wedi nas vo iskoesjenije,
no izbawy nas ot lukawago. 
Amin. 

Hoe kunt U KNA ondersteunen? 

Voor het in stand houden van de zangkunst, in het bijzonder die van KNA, is steun 
van het publiek nodig. Die kan op verschillende manieren gegeven worden:
- Bijwonen van concerten van KNA. Raadpleeg hiervoor onze agenda op http://
www.kna-dordrecht.nl.
- Sponsor of donateur worden tegen elk bedrag naar keuze. 
- Lid worden van de Club van 50 voor een vast bedrag van €50 met als tegenpres-
tatie twee gratis toegangskaarten voor onze jaarconcerten.
- Lid worden van KNA. 
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan e-mail naar Richard van Spronsen, secretaris van 
KNA, r.e.vanspronsen@gmail.com.



Russische Mariahymne
Nicolaj Golovanov

Dostojnojestja, kovo  istinu blazjiti tja, 
Bogoroditsu, prisnoblazjenuju i prenje po rotsjnuju i Matjer Boga natsjewo.
Tsjesnej chuju Cheruvim i Slanejchuju bjes somnjenja Serafim, bjez ist lanija 
Boga Slava rozjunju, sush tsjuju Bogoroditsu Tjaveli tsjajim.                                                                                                       

Waarlijk, u zalig prijzen moeten wij, o Moeder Gods, altijd gebenedijd; 
Gij ongerepte Moeder van onze Heer en God. 
Gij zijt eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen en zoveel roemrijker dan de 
Serafijnen. Ongerept hebt gij het Woord gebaard:
Gij zijt waarachtig de Moeder Gods, u vereren wij.

Soov. Een wens
Ester Mägi
 
Jõudu tööle see on tgivana soov.
Jõudu tööle see on inmeline soov. 
Selle soovi sees on hää ja sügav hool, 
Lase  kõlada sel soovil  Meistri pool.
Jõudu tarvis see on igivana vastus. 
Jõudu tarvis see on imeline vastus. 
See on  tõö ja vaeva tasakaalukeel, 
Lase kõlada tal veel ja veel ja veel. 
Jätku leiba see on igivana soov. 
Jätku leiba see on imeline soov. 
Selle soovi sees on hää ja sügav sisu 
Ja ei korva seda ütlus head isu. 
Jätku leiba see on meie kõigi soov. 
Jätku tarvis see on igivana vastus. 
Jätku leiba see on ainuõige vastus. 
See on  tõö ja tasu tasakaalukeel, 
Lase kõlada tal veel ja veel ja veel.

God zij met u, een oude wens. 
God zij met u, een magische groet. 
Het drukt bezorgdheid uit. 
Laat hem klinken in Gods huis.
Insgelijks, het oude antwoord.
Insgelijks, het enige antwoord. 
De balans tussen werk en beloning. 
Laat het altijd en overal klinken. 
Dat ’t u smake, een oude groet. 
Dat ’t u smake. Een magische groet.
Het is een wens met diepe inhoud.
Bon appetit is echt wat anders.
Dat ’t u smake, een oud antwoord.
Dat ’t u smake, een oud antwoord. 
Dat ’t u smake, het juiste antwoord.
De balans tussen werk en beloning.                                                                   
Laat het altijd en overal klinken.



The Lost Chord
Het verloren akkoord
Arthur Sullivan

Seated one day at the organ,
I was weary and ill at ease,
and my fingers wandered idly
Over the noisy keys.

I know not what I was playing, 
Or what I was dreaming then, 
But I struck one chord of music 
the sound of a great Amen.

It flooded the crimson twilight,
Like the close of an angel’s psalm,
And it lay on my fevered spirit
With a touch of infinite calm.

It quieted pain and sorrow,
Like love overcoming strife;
It seemed the harmonious echo
From our discordant life.

It linked all perplexed meanings
Into one perfect peace,
And trembled away into silence
As if it were loth to cease.

I have sought, but I seek it vainly,
That one lost chord divine,
Which came from the soul of the 
organ,
And entered into mine.

It may be that death’s bright angel
Will speak in that chord again,
It may be that only in Heav’n
I shall hear that grand Amen.

Op een dag achter het orgel, 
was ik lusteloos en niet op mijn 
gemak, en mijn vingers zwierven 
doelloos over de klankvolle toetsen.

Ik weet niet wat ik speelde, of waar-
over ik toen droomde; sloeg een 
muziekaccoord aan, met de klank 
van een groots Amen. 

Het overspoelde de schemering, als 
het slot van een Engelenpsalm, en 
het lag op mijn koortsige geest met 
een vleug van oneindige kalmte.

Het bracht pijn en verdriet tot rust, 
zoals liefde gaat boven ruzie; het 
scheen de harmonieuze echo van ons 
gerafelde leven 

Het verbond alle verwarrende bete-
kenissen in een volmaakte vrede, en 
trilde weg in stilte alsof het niet was 
bedoeld om op te houden.

Ik heb gezocht, maar ik zoek het 
tevergeefs, dat ene verloren godde-
lijke akkoord, dat kwam uit de ziel 
van het orgel en verhuisde naar die 
van mij. 

Misschien dat de stralende Dood-
sengel pas weer in dat akkoord zal 
spreken, het kan zijn, dat alleen in 
de hemel ik dat grootse Amen zal 
horen.



Wilhelminakerk, Dordrecht
De Wilhelminakerk is in 1899 in gebruik genomen. De naam is ontleend aan het 
feit dat bij de aanvang van de bouw in 1898 Koningin Wilhelmina meerderjarig 
werd en de troon besteeg.

De kerk is gebouwd in rationalistische stijl, met Neoromaanse vormen. De 
kerk heeft een ronde vorm, zodat de bezoekers rondom het liturgisch centrum 
zitten. Het idee om de kerk in een ronde vorm te bouwen was afkomstig van 
de theoloog Abraham Kuyper. De glas-in-loodramen zijn vervaardigd door de 
glazenier Wim Korteweg uit Dordrecht. De kerk is sinds 15 januari 2010 een 
gemeentelijk monument.

Het orgel is in 1902 door de orgelbouwer Van den Bijlaardt gebouwd. Hij 
gebruikte een orgelfront uit de achttiende eeuw. Achter dit orgelfront uit 
1715 bevindt zich nu een in 2005 gerestaureerde Bakker & Timmenga-orgel uit 
1906. Dit orgel komt uit de voormalige Duystraatkerk te Rotterdam Delfshaven 
en beschikt over 1170 orgelpijpen die zich in een orgelkast bevinden van vijf 
bij vijf meter en vijf meter hoog. Door de ronde vorm heeft de kerk een goede 
akoestiek.

Omdat enkele leden van de Wilhelminakerk een rol speelden in het verzet in 
de Tweede Wereldoorlog, stond na deze oorlog de Wilhelminakerk bekend als 
verzetskerk.



La belle si nous étions 
Meisje, als wij waren
Francis Poulenc

La bell’si nous étions dedans stu hautbois on s’y mangerions fort bien des 
noix
On s’y mangerions à notre loisi nique nac no muse                      
Belle vous m’avez t’emberlifi,t’emberlificoté par votre biauté.
La bell’si nous étions dedans stu vivier on s’y mettrions des p’tits canards 
nager
On s’y mettrions à notre loisi nique nac no muse (etc.)
La bell’si nous étions dedans stu fourneau on s’y mangerions des p’tits pâtés 
tout chauds
On s’y mangerions à notre loisi (etc.)
La bell’si nous etions dedans stu jardin on s’y chanterions soir et matin.
On s’y chanterions à notre loisi (etc.)

Meisje, als we in het bos waren konden we naar hartenlust noten eten.
We konden eten zoveel we wilden.
Meisje, je hebt me in de war gebracht met je schoonheid.
Meisje, als we bij de vijver waren konden we eendjes erin laten zwemmen.
We konden ze laten zwemmen zoveel we wilden.
Meisje als we bij de oven waren, konden we hete gebakjes eten.
We konden eten zoveel we wilden.
Meisje, als we in de tuin waren, konden we dag en nacht zingen.
We konden zingen zoveel we wilden.

Clic clac, dansez sabots
Klik klak, laat de klompen dansen.
Francis Poulenc

Clic clac dansez sabots et que crèvent les bombardes
Clic clac dansez sabots et qu’éclatent les pipeaux
Mais comment mener la danse, quand les belles n’y sont pas. ...
Allons donc quérir les filles ben sur qu’il n’en manqu’ra pas? ...
Ben l’bonjour messieux et dames  donn’rez-vous la bell’ que v’la? ...
Le père: Les fill’s c’est fait pour l’ménage et pour garder la maison. ...
Ouais mais pour fair’ marriage vous faudra ben des garçons ...
Vous n’en avez point fait d’autre vous patronne et vous patron ...
Le père: Allez donc ensemble au diable ça s’ra ben un débarras. ...
Ah! patron et vous patronne qu’on s’embrasse pour de bon. ...



Klik klak, laat de klompen dansen, laat de schalmeien kraken
Klik klak, laat de klompen dansen, laat de fluiten klinken
Maar hoe moeten we nu dansen, als er geen meisjes zijn.
Laten we dus meisjes gaan halen, er zullen er toch wel genoeg zijn?
Wel goedendag, mijnheer en mevrouw. geeft u ons uw dochter daar?
De vader: Dochters zijn voor het huishouden en en om het huis te bewaken.
Ja, maar om een huwelijk te regelen, hebt u wel jongens nodig;
U hebt het ook niet anders gedaan, mijnheer en mevrouw.
De vader: Loop toch allemaal naar de duivel, opgeruimd staat netjes.
Ach, mijnheer en mevrouw, laten we elkaar toch echt omhelzen.

Sérénade d’hiver 
Camille Saint-Saëns

La. la. la enz.

Nous venons pour chanter, Madame,

La Sérénade en votre honneur
Puissions-nous avoir le Bonheur
Que la chanson plaise à votre âme

La, la, la enz. 

Toutes les portes nous sont closes
Que l’âme du moins s’ouvre à nous
Qui ne demandons à genoux
Qu’un sourire à vos lèvres roses

Il vente, il fait froid, mais qu’impor-
te
Si votre visage vermeil
Nous jette un rayon de soleil
Qui nous réchauffe à votre porte.

Du printemps la lumière aimante 
Rit chez vous en toute saison,
Et, Madame, en votre maison
Tous les jours le rossignol chante. 

Ah enz.    

Wij komen om een serenade te zin-
gen, mevrouw
De serenade te uwer ere
Zouden wij het geluk kunnen hebben
Dat het lied u bevalt.

Alle deuren zijn voor ons gesloten
Open minstens uw hart voor ons
Die u slechts op hun knieën vragen
Om een glimlach om Uw rode lippen.

Het waait, het is koud, maar wat 
maakt het uit
Als uw blozende gezicht 
Ons een zonnestraal toewerpt
Die ons verwarmt aan uw deur.

Het liefelijke licht van de lente
Lacht bij u in ieder seizoen,
En, mevrouw, in uw huis
Zingt iedere dag de nachtegaal.



Maintenant voulez-vous connaître
Qui sont ces gens masqués de noir
Vous venant dire le bonsoir
Et chanter sous votre fenêtre?

Daignez apprendre qui nous sommes:

Nos yeux sont cachés sous des loups,

C’est pour mieux rire des jaloux.

Mais nous sommes des gentils hom-
mes, 
Pleins d’honneur et de courtoisie,
Gardant deux amours en nos coeurs.

Les Dames en la poésie.                                

Wilt u nu weten
Wie die zwart-gemaskerde
mensen zijn, die u goedenavond 
komen wensen
En zingen onder uw raam?

Verwaardig u om te vernemen wie 
wij zijn
Onze ogen zijn verborgen onder 
maskers, 
Dat is om beter te lachen om jaloers-
heid 

Maar wij zijn echte heren, 

Vol van eer en hoffelijkheid, 
Met twee liefdes in onze harten.

De dames en de poëzie.

Finlandia
Jean Sibelius

Oi Suomi, katso, sinun päiväs koittaa
Yön uhka karkoitettu on jo pois
Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa
Kuin itse taivahan kansi sois
Yön vallat aamun valkeus jo voittaa
Sun päiväs koittaa, 
Oi synnyinmaa
 
Oi nouse Suomi, nosta korkealle
Pääs seppelöimä suurten muistojen
Oi nouse Suomi, näytit maailmalle
Sä että karkoitit orjuuden
Ja ettet taipunut sä sorron alle
On aamus alkanut
Oi Synnyinmaa



Finland, zie, hoe Uw daglicht begint door te breken,
En de dreiging van de nacht voorgoed verdreven is.
De leeuwerik zingt zijn lied hoog in het ochtendgloren
En de blauwe hemel verspreidt zijn schitterende geluid,
Terwijl de dag de machten van de nacht doet wijken:
Uw daglicht breekt door, O Finland, vaderland van ons!

Finland, sta op, en reik naar het allerhoogste,
Uw hoofd nu gekroond door een groots verleden.
Finland, sta op, want heel de wereld mag weten,
Dat U Uw slavernij hebt afgeworpen,
En nooit meer onder onderdrukking lijden zal.
Uw dag is gekomen, O Finland, vaderland van ons!

Landerkennung
Edvard Grieg

Und das war Olav Trygvason
steuert über’s Nordmeer hin,
fern nach dem jungen Königreiche,
keiner erwartet’ ihn.
Bald er’s erblicken konnte:
Was steigt dunkel empor am Horizon-
te?

Und das war Olav Trygvason,
ohne Zugang schien das Land,
alle die jungen Königswünsche
scheiterten an dem Strand, 
bis einer aus dem Volke
weiße Spitzen entdeckt’ in blauer 
Wolke.

Und das war Olav Trygvason,
plötzlich glaubt’ er klar zu schau’n

hochragend graue Tempelmauern, 
schneeweiße Kuppeln traun. 
Fasst’ ihn die Sehnsucht mächtig, 
mit den Seinen zu stehn im Land so 
prächtig.

En dat was Olav Trygvason,
komt aangevaren over de Noordzee,
naar zijn verre jonge koninkrijk,
niemand verwachtte hem.
Zo gauw als hij het kon ontwaren
Wat rijst donker op aan de horizon?

En dat was Olav Trygvason
ontoegankelijk scheen het land,
alle jonge koningswensen  
liepen dood op het strand,
tot een van zijn mensen                                                                                                                                           
witte spitsen ontdekte in blauwe 
wolken.

En dat was Olav Trygvason,
plotseling geloofde hij duidelijk te 
zien
loodrechte grijze tempelmuren,
sneeuwwitte koepels rondom.
Hem greep het verlangen hevig aan,
om met de zijnen in het land te 
staan  zo prachtig.



Auf tat sich’s Land in Frühlings-
pracht, 
Wasserfälle brausten rings, 
über das Meer die Stürme fuhren, 

still durch die Wälder ging’s.
Orgeln und Glocken klangen. 
Und der König sprach, zaubrisch 
umfangen:  

Hier gefunden sind die Gründe, 

Tempelwölbung trotzt der Hölle!
Geister beben, Herzen schlagen, 

hier des Höchsten Lob zu sagen. 

Dass mein Glaube fest sich gründe
wie des Gletschers reine Rundung, 
steh’ erhaben, licht und reine, 
nur von Gott erfüllt alleine.

Olav gleich, wir Alle beten, 
wo wir vor den Höchsten treten; 

Geister beben, Herzen schlagen, 

hier des Höchsten Lob zu sagen. 

Dass mein Glaube fest sich gründe
wie des Gletschers reine Rundung, 
steh’ erhaben, licht und reine,
nur von Gott erfüllt alleine.
Nur von Gott! Nur von Gott! 
                              

Het land toonde zich in lentepracht,

watervallen ruisten luid rondom,
terwijl over de zee de stormen raas-
den,
was het in de bossen doodstil. 
Orgels en klokken klonken.
En de koning sprak, door emotie 
overmand:

Hier zijn de redenen voor mijn ont-
roering,
de tempelronding verslaat de hel!
Mijn geest beeft, mijn hart klopt 
luid,
hier kun je alleen maar de Allerhoog-
ste loven.
Laat mijn geloof sterk worden 
als de welving van een gletsjer,
laat mijn geest zich verenigen 
in de natuur met God alleen. 

Net als Olav, bidden wij allen,
voor het aangezicht van de Aller-
hoogste; 
Onze geesten beven, ons hart klopt 
luid, 
Hier kun je alleen maar de Aller-
hoogste loven.
Laat ons geloof sterk worden 
als de welving van een gletsjer,
laat onze geest zich verenigen 
In de natuur met Hem.
Slechts met God! Slechts met God!



We’ll meet again
Hughie Charles

Let’s say goodbye with a smile, old friend, for a while, old friend. We must 
part. I’m thankful for our friendship I’ll never forget you’re my old pal.
We’ll meet again don’t know where, I don’t know when but I know we’ll 
meet again some sunny day.
Keep smiling through  just like you always do, ‘till the blue skies drive the 
dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, 
tell hem it won’t be long. They’ll be happy to know that as you heard me go 
I was singing this song.
We’ll meet again etc.

Laat ons vaarwel zeggen met een glimlach, oude vriend, heel even, oude 
vriend. We moeten scheiden. Ik ben dankbaar voor onze vriendschap. Ik zal 
nooit vergeten, dat jij mijn oude makker bent.
We zullen elkaar weer ontmoeten al weet ik niet waar en wanneer maar wel 
dat het zal zijn op een zonnige dag.
Blijf lachen zoals je altijd doet, tot de blauwe luchten de donkere wolken 
heel ver verdrijven. Zeg hallo tegen de mensen, die ik ken, het duurt niet 
lang. Zij zullen blij zijn, dat ik dit lied zong, toen jij mij hoorde gaan.

‘Rotte’s Mannenkoor zoekt donateurs en sponsoren

Wie zoeken wij? Mensen die minimaal € 2,50 per maand of € 30,00 per 
jaar over hebben om in Rotterdam een mannenkoor op goed niveau te 
behouden. En ook mensen en bedrijven, die iets meer over hebben voor 
hun geliefde muziek en daarvoor graag als sponsor een bijdrage van € 
10,00 per maand of € 120 per jaar willen bijdragen. Het streven is 200 
donateurs en 50 sponsoren te werven, waarmee het beoogde bedrag 
bereikt wordt. Als donateur krijgt u bij aanmelden eenmalig een gratis 
toegangskaart voor een concert van Rotte’s Mannenkoor en ons koorblad 
“de Nagalm” per e-mail toegestuurd. Wordt u sponsor, dan kunnen wij 
u elk jaar verblijden met één gratis toegangskaart voor een concert van 
Rotte’s Mannenkoor en krijgt u ons koorblad “de 
Nagalm” per e-mail toegestuurd.

Wij maken het makkelijk voor u. Scan de QR-code 
en u komt direct op het aanmeldingsformulier 
terecht. Als u dat invult, krijgen wij automatisch 
uw informatie toegestuurd en kunnen wij u als 
donateur van ons mannenkoor inschrijven.
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