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Collecte 
 

 

De collecte is bestemd voor de aan dit concert verbonden kosten. We vragen voor 

wie zich dat kan permitteren tenminste € 5,00 p.p.; meer is natuurlijk altijd 

welkom. We weten dat voor sommigen elke euro telt; hún enkele euro telt voor 

ons ook.  

We vragen dit zo nadrukkelijk omdat uitvoeringen van kerkmuziek ons veel waard 

zijn; we willen die in de komende jaren graag voortzetten, maar de daaraan 

verbonden kosten zijn hoog. 

Cappella pro Cantibus en PGO kunnen zich dit alleen permitteren wanneer er 

voldoende inkomsten tegenover staan. 

Vanwege het coronavirus kan dit jaar niet, zoals andere jaren een 

uitgangscollecte gehouden worden. Daarom stellen wij het op prijs als u uw 

bijdrage overmaakt. 

Dit kan op verschillende manieren: 

- naar rekeningnummer NL 17 INGB 0002341294 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Oegstgeest ovv: Allerzielenconcert 

- via de app: kerkgeld of Appostel 

- via QR-code: 

 

 
 

 

 

Wij hopen dat u veel vreugde beleeft aan de concerten van Cappella pro 

Cantibus. Mogen wij op u rekenen? 
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Seele, vergiß sie nicht 
 

Toelichting 
 

Het Allerzielenconcert van Cappella pro Cantibus is inmiddels een gevestigde 

traditie, waarbinnen velerlei muziek tot klinken is gebracht – van het vroegste 

gregoriaans tot wereldpremières. Dit jaar zoekt Cappella de bezinning in de 

warme klanken van de Late Romantiek. 

De Duitse Peter Cornelius (1824 - 1874), kind van acteurs, kwam al sinds zijn 

eerste jaren in aanraking met het toneel en de literatuur. Naast een grote liefde 

voor de literatuur in de personen van Hoffmann, Schiller en Goethe, ontwikkelde 

hij al vroeg een interesse voor de muziek. De inspiratie van Beethovens en 

Schuberts muziek leidde tot studies in compositie en kerkmuziek in Berlijn (1844-

46), waarna Cornelius’ stijl tot echte wasdom kwam onder de hoede van Franz 

Liszt in Weimar (vanaf 1852). Hoewel Liszt hem vanaf hun eerste kennismaking 

aanmoedigde tot het schrijven van religieuze muziek, wijdde Cornelius zich meer 

aan het lied en de opera. De komische opera Der Barbier von Bagdad (in 

première gegaan o.l.v. Liszt in Weimar in 1858) wordt als zijn meesterwerk 

gezien. In de twee andere opera’s Der Cid (1865) en Gunlöd (na zijn dood 

voltooid in 1905) is de sterke invloed van Richard Wagner merkbaar. 
 

En dan is er Hugo Wolf (1860 - 1903): Oostenrijks, medestudent van Gustav 

Mahler en – net als Cornelius – een vurig aanbidder van Wagner. Wolf wordt 

gezien als de componist die als eerste Wagneriaanse invloed integreerde in het 

Duitse lied, in een eigen persoonlijke taal. Hij componeerde tussen 1888 en 1891 

in recordtempo meer dan 200 liederen, waar Wolfs (terechte) faam voornamelijk 

aan te danken is. Deze liederen werden opgemerkt door Liszt, die Wolf 

aanspoorde in grotere genres te gaan componeren. Wolf had een zwakke 

psychische gezondheid en kon weinig tegenslag verdragen; perioden van 

koortsachtige creativiteit werden afgewisseld door zware depressies. Hij werd in 

1898 op eigen initiatief opgenomen, waarna hij uiteindelijk in krankzinnigheid 

stierf. 
 

Inmiddels zijn al enkele gemeenschappelijke factoren genoemd: het Lied en Liszt. 

Of eigenlijk: het dramatische en het religieuze. In de koorwerken van beide 

componisten is, hoe romantisch profaan ook, het religieuze nooit ver weg. Veel 

van deze werken kenmerken zich als gedachteniscomposities. Een terugkerend 

element in Cornelius’ oeuvre is de herbewerking van bestaande composities, 

variërend van Bach tot Schubert. Cornelius’ literaire gaven blijken daarbij uit de 

gedichten die hij voor deze bewerkingen op maat maakte. 
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Cornelius is heden ten dage vooral bekend om één carol (The Three Kings), en 

Wolfs koorwerken delven nog steeds het onderspit ten opzichte van zijn prachtige 

liederen. Met dit programma brengen wij deze warmbloedige werken graag weer 

voor het voetlicht. 

Ons concert opent met een toepasselijke bewerking van Schubert. Hierna volgt 

een werk uit Cornelius’ Berlijnse fase, oorspronkelijk voor vierstemmig 

mannenkoor. Na dit soort Latijnse stukken zou Cornelius zich meer dan tien jaar 

niet meer aan het kerkmuzikale genre wijden.  

De Psalmlieder (1872) bestaan weer uit bewerkingen, maar tonen de grote 

ontwikkeling van Cornelius’ kunde. Het zijn prachtige voorbeelden van zijn talent 

in het zetten van teksten en het bewerken van bestaande stukken naar iets, dat 

toch nieuw en fris klinkt. Cornelius heeft het gros van Bachs noten behouden en 

verdeeld over de vier stemmen, waarbij de sopraanpartij vaak de belangrijkste 

melodie draagt. De eerste van deze miniaturen zijn ‘donker’ van karakter en 

chromatisch (d.w.z. beweeglijk qua toonsoorten), terwijl het koraalachtige 

Jerusalem triomfantelijk en ‘helder’ klinkt. 

Toen Cornelius in Wenen verkeerde (1859-1864) ontwikkelde hij een vriendschap 

met de dichter Friedrich Hebbel (1813-1863). Cornelius schreef zelf dat hij zijn 

hechte band met Hebbel net zo belangrijk achtte als die met de grote Wagner. Na 

Hebbels overlijden zette Cornelius diens gedicht Requiem (‘Seele, vergiß sie 

nicht’) voor zesstemmig koor op muziek: één van de meest persoonlijke, rijke en 

intense muzikale uitingen van de begaafde componist. 

Net zoals vele van zijn composities reviseerde Cornelius het werk, tot aan de 

uiteindelijke versie van 1872. Deze versie is het grootste werk van Cornelius’ 

laatste jaren. De opening van Requiem – in donker Bes mineur, vol chromatisch 

stijgende lijnen, opvallende dissonanten en onopgeloste akkoordopeenvolgingen 

– is Cornelius op z’n radicaalst, met een textuur die doet denken aan Liszts late 

werken. 

Cornelius’ laatste compositie is het vierstemmige So weich und warm, op tekst 

van Paul Heyse (1830-1914). Het werd geschreven in oktober 1874, de laatste 

maand van Cornelius’ leven. Ook hier is sprake van een bewerking van een al 

bestaande compositie, maar in dit geval betreft het, heel passend, een ouder lied 

van Cornelius zelf. De simpele afwisseling tussen imitatie en homofonie is een 

passende bekroning van zijn oeuvre; een componist die de grootste effecten 

bereikte met de (ogenschijnlijk) simpelste middelen. 

En dan, geheel in lijn met de warme klanken van Cornelius en Wolf, één van de 

meest geliefde repertoirestukken van Cappella: het Abendlied van Joseph 

Rheinberger (1839 - 1901). Warme koorklanken als troost voor een bijzonder 

Allerzielen. 



 5 

Peter Cornelius – Grablied (Trauerchöre Op. 9, no. 4) 
naar F. Schuberts ‘Der Tod und das Mädchen 

 

Pilger Auf Erden, so raste am Ziele, 
Hier labe dich Frieden nach langer 
Fahrt. 
Was auch dein Herzweh, 
Was auch dein Leid war, 
Heilenden Balsam gab dir der Tod. 
Pilger auf Erden, vom Wandern 
ermattet, 
Nun ruhe im Schoße der Erde aus. 
 
Pilger auf Sternen, unsterbliche Seele, 
Du schwebst zum Himmel auf 
goldnem Pfad. 
Badest im Glanzmeer göttlicher 
Klarheit, 
Nur, was dem Staub war, gabst du 
dem Staub, 
Pilger auf Sternen, die Träne der 
Sehnsucht 
Geleite zur ewigen Heimat dich. 
 

Pelgrim op aarde, rust uit op je 
reisdoel, 
hier laaft je vrede na de lange tocht. 
Wat ook je hartzeer, 
wat ook je pijn was, 
helende balsem schonk je de dood. 
Pelgrim op aarde, van het zwerven 
afgemat, 
rust nu uit in de schoot der aarde. 
 
Pelgrim op de sterren, onsterfelijke 
ziel, je zweeft naar de hemel over een 
gouden pad. 
Baadt in de glanzende zee van 
goddelijke helderheid, 
slechts wat van het stof was, gaf je het 
stof, 
Pelgrim op de sterren, moge de tranen 
van verlangen je geleiden naar het 
eeuwige vaderland. 
 

 

 

Zovelen die mij dierbaar zijn 
 

Stil zou ik willen zijn vandaag 
En toeven en verwijlen 
Bij zovelen die mij dierbaar zijn 
Maar die rusten in de aarde 
Geborgen in de eeuwigheid van uw liefde 
 

Ik draag hun namen in mijn hart, 
En meer nog dan hun namen 
De herinnering aan wie ze zijn geweest… 
Zij hebben van mij gehouden, 
Ik hield van hen. 
 

Zij hebben mij mee gemaakt 
Tot wie ik nu ben. 
Zo talrijk zijn ze reeds God: 
Familieleden, goeie vrienden, buren… 
Stil zou ik willen zijn vandaag 
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En in die stilte – uw stilte  
Dankbaar toeven en verwijlen 
Bij zovelen die mij dierbaar zijn 
En die rusten in de aarde 
Mogen zij ook rusten in uw vrede. 
 

Onbekend 
 

 

Peter Cornelius - Requiem aeternam  
arr. James Gibb 

 

Requiem aeternam dona eis Domine 
Et lux perpetua luceat eis, 
Requiem aeternam, dona eis requiem. 

Heer, geef hen de eeuwige rust 
en het eeuwige licht verlichte hen. 
Geef hen de eeuwige rust. 

 

 

Hugo Wolf - Im stillen Friedhof 
 

Wenn ich im stillen Friedhof geh, 
Wird mir so schwer zu Herzen, 
Daß man die treuste Menschenbrust 
Die mitgetragen Leid und Lust 
So eilig kann verschmerzen. 
 
Grass wäschst darüber, ach, wie bald, 
Das Grab wird selber heiter; 
Wie wenn ein Blatt vom Wipfel fällt, 
So geht ein Leben aus der Welt! 
Die Vögel singen weiter. 
 
O Menschenherz mit deinem Stolz! 
Was flüstern die Zypressen? 
Wir steh’n auf einem schmalen Raum, 
Darunter liegt ein Herze kaum, 
So is es schon vergessen. 
 

Wanneer ik naar het stille kerkhof ga 
Wordt het mij zwaar ter harte 
Dat de trouwste mensenborst 
Het meegedragen lijden en lust 
Zo snel te boven kan komen. 
 
Gras groeit daarover, ach zo snel 
Het graf wordt zelf sereen; 
Zoals een blad van de boom valt, 
Zo gaat een leven de wereld uit! 
De vogels zingen verder. 
 
O mensenhart met jouw trots! 
Wat fluisteren de cipressen? 
Wij staan op een smalle ruimte 
Nauwelijks ligt een hart daaronder 
Of het is al vergeten. 
 

 

 

Pianosolo 

Uit: Pianosonate nr. 8 in c kl.t.: Adagio cantabile 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
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Peter Cornelius – Jerusalem (Drei Psalmlieder, no. 3) 
Naar Menuet no. 2 uit de Partita in Bes van J.S. Bach 
 

Heil und Freude ward mir verheißen,  
Eingeh’n wird’ich zum Haus des 
Herrn; 
Deine Schwelle soll ich begrüßen, 
Deinen Tempel Jerusalem! 
 

Hoch und herrlich bist du erbauet, 
Alle Völker wandern zu dir; 
Gottes Namen hörst du verkünden 
Hörst du preisen, Jerusalem! 
 

Friede herrsche in deinen Mauern, 
Heil den Hütten, den Hallen Heil! 
Heil den Herzen, die voll von Liebe 
Treu dir schlagen, Jerusalem! 
 

Zegen en vreugde was mij beloofd, 
het huis van de Heer zal ik 
binnengaan; 
Jouw drempel zal ik begroeten, 
jouw tempel, Jerusalem! 
 

Hoog en heerlijk ben je opgericht, 
alle volkeren trekken naar jou op, 
de naam van God hoor je verkondigen 
hoor je prijzen, Jerusalem! 
 

Moge vrede heersen binnen jouw 
muren; Gezegend de hutten, 
gezegend de hallen! Gezegend de 
harten die vol liefde trouw voor je 
kloppen, Jerusalem! 

 

Peter Cornelius - An Babels Wasserflüssen (Drei Psalmlieder, 

no. 2) 
Naar de Sarabande uit de Franse suite no. 3 van J.S. Bach 

 

Stromflut dahin rauscht durch Babels 
Gefilde: Herzblut, so brichst du in 
Tränen hervor! 
Zion, du strahlst hell in qualvolle 
Träume, da doch dein Volk dich auf 
ewig verlor! Dir grünt der Oelbaum, 
kühl weht dir die Palme noch, 
Uns brach das Herz, blühet nie mehr 
empor. 
Schmachvoll bedrängt uns der Ruf 
unsres Feindes: 'Singt uns von Zion!' 
so heischt sein Gebot; 
Doch Weh, mein Volk, dir unendlich 
Wehe, sängst du des Herrn Lied dem 
Feind, der dir droht! Einmal zuletzt nur 
beim Heimgang ertön' einst, 
Zion, O Zion, dein Lied noch im Tod. 

Een watervloed raast door Babels 
velden: Hartebloed, zo barst je in 
tranen uit! 
Sion je straalt helder in smartelijke 
dromen omdat je voor eeuwig je volk 
verloor. Voor jou groeit de olijfboom, 
wuift de palm je verkoeling toe. 
Ons hart brak, het bloeit nooit meer 
op. 
Smadelijk benauwt ons de roep van 
onze vijand: ‘Zing ons van Sion!’, zo 
luidt zijn gebod; Doch wee, mijn volk, 
oneindig wee, dat je het lied van de 
Heer zingt voor de vijand die je 
bedreigt Eenmaal tenslotte alleen nog 
bij het heengaan, klinkt nog eenmaal, 
Sion, o Sion, jouw lied in de dood. 
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Orgelsolo 

Uit: 24 Pièces en style libre, Op. 31, No. 17: Lied 

Louis Vierne (1870-1937) 

 

 

Herbst 
 

Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
Als welkten in den Himmeln ferne 
Gärten.  
Sie fallen mit verneinender Gebärde. 
 

Und in den Nächten fällt die schwere 
Erde aus allen Sternen in die 
Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand 
da fällt. 
 

Und sieh dir andre an: es ist in allen. 
Und doch ist Einer, welcher dieses 
Fallen unendlich sanft in seinen 
Händen hält. 
 

Rainer Maria Rilke (1875-1926) 
 

Herfst 
 

De bladeren vallen, vallen als van ver, 
als verwelkten in de hemel verre 
tuinen. 
Ze vallen met ontkennende gebaren. 
 

En in de nachten valt de zware aarde 
uit alle sterren in de eenzaamheid. 
Wij allen vallen. Deze hand hier valt. 
 
 
 

En welke je ook ziet: het is in allen. 
En toch Een is er, die dit vallen 
oneindig zacht in zijn handen houdt. 
 

 

Hugo Wolf – Gottvertrauen 
 

An Himmelshöh'n  
Die Sterne geh'n in fester, stiller Bahn; 
Der Mensch, das schwache Kind der 
Zeit, blickt zu der ew'gen Herrlichkeit 
Mit glaubensvollem Trost hinan. 
 
 

Durch Wolken bricht der Hoffnung Licht 
zur Erdenwelt herab; 
Wer's aufnahm in sein frommes Herz, 
Der wandelt ohne Furcht und Schmerz 
Mit Gottvertraun zum stillen Grab. 

Aan de hoge hemel gaan de sterren in 
een vaste, stille baan; 
De mens, het zwakke kind van de tijd, 
blikt op naar de eeuwige heerlijkheid 
met geloofsvolle troost. 
 
Het licht van de hoop breekt door de 
wolken omlaag naar de aardse 
wereld; Degene die het in zijn vrome 
hart opnam die wandelt zonder vrees 
en smart in godsvertrouwen naar het 
stille graf. 
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Peter Cornelius – Requiem (´Seele, vergiss Sie nicht‘) 
 

Seele, vergiß sie nicht, 
Seele, vergiß nicht die Toten! 
 

Sieh' sie umschweben dich, 
Schauernd verlassen 
Und in den heiligen Gluten, 
Die den Armen die Liebe schürt, 
Atmen sie auf und erwarmen 
Und genießen zum letzten Mal 
Ihr verglimmendes Leben. 
 
 

Seele, vergiß sie nicht, 
Seele, vergiß nicht die Toten! 
 

Ach, wenn du dich ihnen verschließest, 
So erstarren sie bis hinein in das 
Tiefste, 
Dann ergreift sie der Sturm der Nacht, 
Dem sie zusammengekrampft 
In sich trotzten im Schoß der Liebe, 
Und er jagt sie mit Ungestüm 
Durch die endlose Wüste hin, 
Wo nicht Leben mehr ist, 
Nur Kampf losgelassener Kräfte, 
Und erneuertes Sein. 
 
Seele, vergiß sie nicht, 
Seele, vergiß nicht die Toten. 

Ziel, vergeet ze niet, 
Ziel, vergeet niet de gestorvenen! 
 

Zie, ze zweven om je heen, 
huiverend verlaten 
En in de heilige gloed, die bij de 
armen de liefde aanwakkert, 
ademen ze op en worden ze warm 
en genieten voor de laatste keer van 
hun langzaam uitdovend leven. 
 
Ziel, vergeet ze niet, 
Ziel, vergeet niet de gestorvenen! 
 

Ach, als je je voor hen afsluit, 
dan verstijven ze tot in hun binnenste. 
Dan grijpt hen de storm van de nacht, 
die ze ineengekrompen 
trotseerden in de schoot van de 
liefde. En hij jaagt hen op met 
onstuimigheid dwars door de 
eindeloze woestenij, waar geen leven 
meer is, slechts de strijd van 
vrijgelaten krachten, en een 
vernieuwd bestaan. 
 
Ziel, vergeet ze niet, 
Ziel, vergeet niet de gestorvenen! 

 

 

De mensen van voorbij  

De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ‘t einde van het jaar. 
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De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 

Hanna Lam 

 

Peter Cornelius – So weich und warm 
 

So weich und warm hegt dich kein  
Arm als wenn die Mutter dich umfängt. 
 
Kein Trost so traut dich übertaut, 
Als wenn ihr Aug' an deinem hängt. 
 
Drum sei gesinnt als gutes Kind, 
Daß sterbend sie dich segnet ein: 
Sonst ob auch Lieb und Freundschaft 
blieb, 
bist dennoch mutterseelenallein. 
 

Und wenn ergreist in treuem Geist, 
Du manch' ein Jugendbild bewahrst, 
Vor Allem hoch beglückt dich doch, 
Daß deiner Mutter Kind du warst. 
Drum sei gesinnt als gutes Kind, 
Daß sterbend sie dich segnet ein: 
Sonst ob auch Lieb und Freundschaft 
blieb, 
Bist dennoch mutterseelenallein. 

 

Geen enkele arm koestert je zo zacht 
en warm als wanneer je moeder je 
omhelst. 
Er is voor jou geen troost zo 
overweldigend als wanneer haar oog 
op het jouwe is gericht. 
Daarom wees een goed kind, 
opdat ze, stervend, jou mag zegenen: 
anders, ook al bleven liefde en 
vriendschap, ben je nog steeds 
moederziel alleen. 
 

En wanneer, vergrijsd in trouwe 
geest, je menig jeugdbeeld bewaart, 
wees dan bovenal heel gelukkig 
dat je het kind van je moeder was. 
Daarom wees een goed kind, 
opdat ze, stervend, jou mag zegenen: 
anders, ook al bleven liefde en 
vriendschap, 
ben je nog steeds moederziel alleen. 
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Allerzielen is terugdenken aan mensen die bij ons waren, maar niet meer onder 

ons zijn. 

Allerzielen is terugdenken aan dierbaren die in ons hart en in onze liefde blijven 

voortleven over de muur van het sterven heen. 

Allerzielen is even de pijn weer voelen van het afscheid maar is blijven geloven in 

het eeuwig leven. 

Allerzielen is weer beseffen dat wij op aarde slechts op weg zijn naar het beloofde 

land, waar reeds velen zijn aangekomen 

Na het laatste lied kunt u in alle rust uw weg vervolgen naar buiten, de avond in. 

De stewards geven aan als uw rij aan de beurt is om op te staan. U kunt ook nog 

even toeven en verwijlen op uw plaats. Bij het naar buiten gaan ontvangt u een 

kaars die u thuis kunt aansteken. Zo branden bij ons allen kaarsen als vlammende 

getuigen dat sterven leven is.   

 

 

 

Joseph Rheinberger - Abendlied 
Opus 69, (Drei Geistliche Gesänge) No. 3) 

 

Bleib bei uns, denn es will Abend 
werden.  
Und der Tag hat sich geneiget.  
Bleib bei uns, denn es will Abend 
werden. 
Und der Tag hat sich geneiget.  
O bleib bei uns, denn es will Abend 
werden. 
 
Lukas 24:29 

Blijf bij ons, want het wordt avond. 
En de dag is ten einde gekomen. 
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Rens Tienstra Rens studeerde achtereenvolgens Orkestdirectie, Compositie en 

Kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij verdiepte zich daarnaast 
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hedendaagse compositie, en een Master of Arts (2016) aan de Universiteit van 
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van kamerkoor Cappella pro Cantibus en de Schola Gregoriana Noordwijk, 
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Amsterdams Kinderkoor en cantor bij de Schola Cantorum Amsterdam. Zijn 

muzikale praktijk behelst de volledige reikwijdte van de muziekgeschiedenis, van 

de oudst bekende tot de meest nieuwe muziek. 

Zijn composities werden inmiddels gespeeld door uiteenlopende groepen als het 

Nieuw Ensemble, Nederlands Blazers Ensemble, ASKO|Schönberg-ensemble, 

Prometheus Ensemble en Hollands Vocaal Ensemble. Zijn muziek klonk op 
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Leonard Seeleman (1997) volgde vanaf zijn achtste jaar pianolessen bij Koos 

van Strien en Gert J. Hans. Van 2020 tot 2017 studeerde hij orgel bij John 

Propitius te Driebergen. In deze periode kwam zijn muzikaliteit tot volle ontplooiing 
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studeert hij orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Jos van der 

Kooy, en piano en koordirectie bij Gert J. Hans. Daarnaast studeert hij 

bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Leonard is als organist verbonden aan 

een drietal gemeenten en begeleider van verschillende koren. Hij was tot voor kort 

tweede organist van de Westerkerk te Amsterdam en is per 1 oktober eerste 

organist van de PGO. 

 


