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Toelichting op Allerzielenconcert 

 
Het Allerzielenconcert van Cappella pro Cantibus is inmiddels een gevestigde 
traditie, waarbinnen velerlei muziek tot klinken is gebracht – van het vroegste 
gregoriaans tot wereldpremières, van a cappella repertoire tot werken met 
orkest. Na de bijzondere editie van 2020 met de combinatie met opnames en 
live-uitvoering, zoekt Cappella de bezinning in composities die de volle rijkdom 
van de koorklank tot uitdrukking brengen. 
 
De componisten van deze werken zijn van alle tijden, maar er zijn veel 
raakvlakken. 
 
Allereerst is er de dubbelkorigheid zelf: een specialisme van Venetiaanse 
Renaissance-componisten als Gabrieli en Monteverdi (alhoewel aldaar 
gepionierd door ‘onze’ Adriaen Willaert!), door componisten als Heinrich 
Schütz naar het noorden gehaald. Zijn verzamelbundel Geistliche Chor-Music 
uit 1648 is een staalkaart van zijn kunde, zoals het vandaag toepasselijke 
Selig sind die Toten. Bemerk hoe bij iedere zetting van ‘sie ruhen’ de muziek 
letterlijk tot berusting wordt gebracht, met soms verrassend modern klinkende 
‘overlap’ tussen vertraagde harmonieën. 
 
Die Venetiaanse dubbelkorigheid is in de muziekgeschiedenis altijd een soort 
model geweest, zeker in de vele ‘neo’-stromingen van de 19e en 20e eeuw. 
Schütz’ composities en zijn praktijk van verspreid opgestelde koren waren 
zeker een model voor de jonge Mendelssohn, zoals te horen is in zijn geliefde 
Denn er hat seinen Engeln. Diens tijdgenoot Robert Lucas Pearsall – een 
grotendeels autodidactische componist uit Bristol – interpreteerde de polyfonie 
van weleer op geheel 19e-eeuwse wijze in zijn Lay a garland; het resultaat, 
een opmerkelijke mix van stijlen voor 1840, balanceert volgens musicologen 
‘vakkundig tussen integer en kitsch’… 
 
Ook aan het einde van de 19e eeuw bleef het principe van de grote 
meerstemmigheid voor componisten interessant. Het ‘Caecilianisme’ van het 
Duitse katholieke reveil richtte de blik weer op de polyfonie, met Palestrina als 
grote profeet. Rheinbergers Abendlied, met tekst uit het verhaal van de 
Emmaüsgangers, was hiervan een dankbaar gevolg. 
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De meerkorigheid was en is een basis in de Engelse koormuziek, simpelweg 
vanwege de kooropstellingen in menig kathedraal en college chapel. De 
werken van William Harris, de Director of Music van St. George’s Chapel in 
Windsor, zijn allemaal vanuit die context gedacht. Bring us, O Lord God en 
Faire is the Heaven (eerder uitgevoerd door CpC in combinatie met werk van 
Elgar) zijn nog steeds zeer geliefd repertoire in de Engelse koormuziek. 
 
De rijke polyfonie van weleer is verder vertegenwoordigd door Alonso de 
Lobo’s Versa est in luctum (‘Mijn harp is tot treuren gestemd’), geschreven 
voor een memoriedienst voor Philips II. Ondanks Philips’ reputatie in onze 
Lage Landen heeft deze vorst veel betekend voor de kunsten, en had zijn 
overlijden vele fraaie composities (o.a. Victoria’s Officium Defunctorum) tot 
gevolg. De ‘treurende harp’ komt tot uitdrukking in een eindeloze hoeveelheid 
dalende melodieën. 
 
Als bewust contrast hierop zijn er ook vertegenwoordigers van de volle 
koorklank van de 20e en 21e eeuw, waaronder Michael Tippetts Steal away uit 
A Child of Our Time. Ook hier worden een oud gegeven (een spiritual) op alle 
mogelijke manieren ‘uitgesponnen’ om het drama van de Dag des Oordeels 
uit te beelden. 
 
En hoe verhoudt de cellomuziek zich tot dit alles? 
Benjamin Britten schreef zijn derde suite voor cello in 1971, geïnspireerd door 
Rostropovich’ uitvoeringen van de bekende Bach-suites. Brittens gehele suite 
is gebaseerd op het Kontakion, muziek uit de orthodoxe uitvaartliturgie. Britten 
weet dit sombere en plechtige materiaal op veelsoortige wijzen uit te werken. 
En richting het einde van onze uitvoering schudden koor en cello elkaar de 
hand, als Rachmaninoffs zetting van het Onze Vader het laatste cellodeel 
inleidt. 
 
Van de in Nederland betrekkelijk onbekende Amerikaanse componist René 
Clausen klinkt daarna het intieme Set me as a seal, op tekst van het Hooglied: 
een tekst die prachtig balanceert tussen ‘wereldlijk’ en ‘geestelijk’, en op deze 
Allerzielen bewust als antwoord op alle verlies en gemis klinkt:  
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Set me as a seal upon you heart 
As a seal upon your arm 
For love is strong as death 
Many waters cannot quench love 
Neither can the floods drown it. 
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Will Todd (1970) - None Other Lamb 
Tekst: Christina Rossetti 
 
None other Lamb, none other Name, 
none other hope in heav’n or earth or sea, 
none other hiding-place from guilt and shame, 
none beside Thee. 
 
My faith burns low, my hope burns low; 
only my heart’s desire cries out in me 
by the deep thunder of its want and woe, 
cries out to Thee. 
 
Lord, Thou art Life, though I be dead; 
love’s fire Thou art, however cold I be; 
nor heaven have I, nor place to lay my head, 
nor home but Thee. 
 
Benjamin Britten (1913-1976) - Cellosuite no. 3: I. Lento 
 
Heinrich Schütz (1585-1672)  - Selig sind die Toten 
Tekst: Openbaring 14:13 
 
Selig sind die Toten, 
die in dem Herren sterben, 
von nun an. 
Ja, der Geist spricht: 
sie ruhen von ihrer Arbeit, 
und ihre Werke folgen ihnen nach. 
 
Benjamin Britten - Cellosuite no. 3: II. Allegro (marcia) 
 
Alfonso Lobo (1555-1617) - Versa est in luctum  
Tekst: Job 30:31 en 7:16 
 
Versa est in luctum cithara mea, 
et organum meum in vocem flentium. 
parce mihi Domine, 
nihil enim sunt dies mei. 
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Mijn citerspel werd tot rouwklacht. 
Mijn fluitspel tot bitter geween. 
Spaar mij, o Heer, 
want mijn dagen zijn een ademtocht. 
 
William Harris (1795-1856)  - Holy is the true light 
Tekst: G.H. Palmer 
 
Holy is the True Light, and passing wonderful, 
lending radiance to them that endured in the heat of the conflict, 
from Christ they inherit a home of unfading splendour, 
wherein they rejoice with gladness evermore. 
Alleluia! 
 
Benjamin Britten - Cellosuite no. 3:  III. Con moto (canto) & 
                       IV. Lento (barcarola) 
 
Felix Mendelssohn (1809-1847) - Denn er hat seinen Engeln befohlen  
Tekst: Psalm 91, 11-12 
 
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 
dass sie dich auf den Händen tragen und du 
deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest. 
 
Joseph Rheinberger (1839-1901) - Abendlied 
Tekst: Lukas 24:29 
 
Bleib bei uns, denn es will Abend werden, 
und der Tag hat sich geneiget. 
 
Benjamin Britten - Cellosuite no. 3: V. Allegretto (dialogo) 
 
Michael Tippett  (1905-1998) - Steal away  
Uit: Tippett’s oratorium ‘A Child of our Time’ 
 
Steal away, steal away, steal away to Jesus, 
Steal away, steal away home; 
I han't got long to stay here. 
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My Lord, he calls me, he calls me by the thunder, 
the trumpet sounds within-a my soul; 
I han't got long to stay here. 
 
Green trees a-bending, poor sinner stands a-trembling, 
the trumpet sounds within-a my soul; 
I han't got long to stay here. 
 
Benjamin Britten - Cellosuite no. 3: VI. Andante espressivo (fuga) 
 
William Harris  - Bring us, O Lord God 
Tekst: John Donne (1572-1631) 
 
Bring us, O Lord God, at our last awakening  
into the house and gate of heav'n,  
to enter into that gate and dwell in that house,  
where there shall be no darkness nor dazzling,  
but one equal light;  
no noise nor silence, but one equal music; 
no fears nor hopes, but one equal possession;  
no ends nor beginnings, but one equal eternity;  
in the habitation of thy glory and dominion,  
world without end. Amen. 
 
Benjamin Britten – Cellosuite no. 3: VII. Fantastico (recitativo) 
 
Robert Lucas de Pearsall (1795-1856) - Lay a garland 
Tekst: Beaumont en Fletcher 
 
Lay a garland on her hearse 
of dismal yew. 
Maidens, willow branches wear, 
say she died true. 
Her love was false, but she was firm 
Upon her buried body lie 
lightly, thou gentle earth. 
 
Benjamin Britten - Cellosuite no. 3: VIII. Presto (moto perpetuo) 
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Sergei Rachmaninoff  (1873-1943) - Otche nash 
Tekst: Russische Onze Vader 
 
Otche nash 
Otche nash, Izhe yesi na nyebye syekh 
Da svyatitsya imya Tvoye, 
Da priydet Tsarstviye Tvoye, 
yako na nyebyesi i nazyemli 
Khlyep nash nasushni dazhd’nam dnyes, 
i ostavi nam dolgi nasha 
yakozhe I mi ostavlyayem dolzhni kom nashim 
i nye vyedi nas vo iskusheniye 
Otche nash. Otche nash`no izbavi nas 
Ot lukavago, ot lukavago 
Amin 
 
Benjamin Britten: Cellosuite no. 3: IX. Lento solenne (passacaglia) 
 
René Clausen (1953) - Set me as a seal 
Uit: Clausen’s cantate ‘A new World’ voor koor, soloïsten en orkest 
Tekst: Hooglied 8:6 
 
Set me as a seal upon your heart, 
as a seal upon your arm, 
for love is strong as death. 
 
Many waters cannot quench love, 
neither can the floods drown it. 
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Curriculum vitae 
 
Rens Tienstra studeerde achtereenvolgens Orkestdirectie, Compositie en 
Kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, en verdiepte zich 
daarnaast in het Gregoriaans aan de conservatoria van Amsterdam en Den 
Haag, en de Folkwang Universität der Künste in Essen (D). Tienstra behaalde 
een Master of Music (2013) met een onderzoek naar de relaties tussen 
gregoriaans en hedendaagse compositie, een Master of Arts (2016) aan de 
Universiteit van Birmingham met een onderzoek naar de late koorwerken van 
Ton de Leeuw, en in januari 2020 promoveerde hij magna cum laude aan de 
Folkwang-Universität met een proefschrift over melodievarianten in het 
Laaglandse gregoriaans.  

Tienstra’s praktijk omvat de rijkdom van een kathedrale koorpraktijk in 
combinatie met de oudste en nieuwste muziek – van oeroud gregoriaans tot 
wereldpremières. Hij is actief als dirigent/docent in de Haarlemse Kathedrale 
Basiliek St. Bavo en de daaraan gelieerde Koorschool, dirigent van de Schola 
Cantorum Amsterdam, Schola Gregoriana Noordwijk en Cappella pro 
Cantibus, arrangeur, begeleider en programmeur. Tienstra geeft geregeld 
lezingen en workshops over allerhande muzikale onderwerpen. 

Zijn composities en arrangementen werden inmiddels gespeeld door 
uiteenlopende groepen: de grote Europese kathedrale koren, het Nieuw 
Ensemble, Nederlands Blazers Ensemble, ASKO|Schönberg-ensemble, 
Prometheus Ensemble en koren als het Hollands Vocaal Ensemble, Cappella 
Breda en de Utrechtse Studentencantorij. Zijn muziek klonk in alle grote 
concertzalen en kathedralen, op binnen- en buitenlandse festivals, 
muziektheaterproducties en klokkentorens. 

 
Wilma Pistorius is geboren in Zuid-Afrika. Toen ze drie jaar oud was, kwam 
ze voor het eerst in aanraking met de cello en was meteen verliefd. Een jaar 
later had ze haar eerste celloles. Toen ze naar Nederland verhuisde, 
studeerde ze bij Lenian Benjamins en Jeroen den Herder, en volgde ze 
masterclasses bij Jean-Guihen Queras, Alexander Rudin, Xenia Jankovic, en 
anderen. Ze studeerde in 2014 af aan het conservatorium van Rotterdam. 
Omdat Wilma ook componiste is, heeft ze in het bijzonder een affiniteit voor 
hedendaagse muziek, en gaat ze graag op zoek naar interessante en liefst 
minder bekende stukken voor solo cello. Daarnaast speelt ze ook graag 
kamer- en barokmuziek. Ook experimenteert en avonturiert zij met 
improvisatie en muziektheater. 
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Cappella pro Cantibus is een vocaal ensemble uit Oegstgeest. Het koor zet 
zich in voor het ten gehore brengen van religieuze muziek van alle eeuwen. 
Het koor zingt regelmatig in concert en liturgie. In het verleden werden 
klassieke werken als Bachs Magnificat, Weihnachtsoratorium en Johannes-
Passion, Haydn’s Die Schöpfung, Fauré’s Requiem en Vivaldi’s Gloria 
uitgevoerd, maar kwamen ook de Messe Solennelle van Louis Vierne, 
Thomas Tallis’ 40-stemmige Spem in alium, hedendaagse muziek van 
Manneke, De Leeuw, Stravinsky, Rutter, Frigyes Hidas, en een 
wereldpremière van Rens Tienstra aan bod. Het koor heeft inmiddels vier 
CD’s uitgebracht, waarvan Vocale kerkmuziek – Jaco van Leeuwen (2012) de 
meest recente is. 
Het koor telt ongeveer vijfentwintig leden. De muzikale leiding van het koor 
was 25 jaar lang in handen van Theo Tobé. Hierna kwamen Dick Duijst (5 
jaar) en Martin van der Brugge (1 jaar). Van 2006 tot 2013 stond het koor 
onder leiding van Cor Brandenburg. Sinds 2013 is Rens Tienstra de dirigent. 
 
www.cappellaprocantibus.nl 
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Hou je van zingen? Cappella pro Cantibus zoekt tenoren! 
We willen graag uitbreiden met een of meer tenoren. 
Iedere zondagavond repeteren we van 20.00 tot 22.00 uur in de 
Regenboogkerk, Mauritslaan 12, Oegstgeest.  
 
Heb je belangstelling? Stuur dan een e-mail via www.cappellaprocantibus.nl 
(menukeuze Contact). 
 
 
Vrienden van Cappella pro Cantibus 
De ‘Vrienden van Cappella’ vormen onze trouwe achterban.  
Waardeert u Cappella pro Cantibus en vindt u het belangrijk dat de 
kerkmuziek blijft klinken in Oegstgeest en omgeving?  
Wij zullen het zeer op prijs stellen als u het koor financieel wilt steunen. 
(Bankrekeningnummer NL 79 INGB 0004051161 t.n.v. Cappella pro Cantibus, 
Oegstgeest).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aankondiging 
Passieconcert 
m.m.v. Cappella pro Cantibus 
Datum: zondag 9 april 2022 
Plaats en tijd: volgen nog  
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Collecte 

 

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kosten van het Allerzielen 
concert.  

U kunt uw bijdrage ook overmaken op één van de volgende wijzen: 

- naar rekeningnummer NL 17 INGB 0002341294 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Oegstgeest ovv: Allerzielenconcert 

- via de app: Appostel 
- via QR-code (IDeal): 
 

 

 
 
 
Wij hopen dat u veel vreugde beleeft aan de concerten van Cappella pro 
Cantibus. Mogen wij op u rekenen? 
 


