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PROGRAMMA 

 
 
 

Tijdens de inloop 
  

Hebe de Champeaux  
de Laboulaye 
 

Mislopen 
Week doorbreken 

Z, T 

Eerste deel 
  

Darius Milhaud Cantate de la paix A, Z, T 

Veljo Tormis Raua needmine (Curse upon iron) A, D, C 

Knut Nystedt Stabat mater A, D, C 

Francis Poulenc 
 

Aussi bas que le silence A, D 

 
PAUZE  

Tijdens de pauze   

Pēteris Vasks Klusās dziesmas (Silent songs) 
1 - Nosāpi pārsāpi - niet in Nijmegen 
2 - Dusi dusi  
4 - Paldies tev vēlā saule - niet in Utrecht 

D 

Tweede deel   

Hebe de Champeaux 
de Laboulaye 
 

Mille regrets A, D, C 

Sven-David Sandström To see a world A, D 

Alec Roth Earthrise A, D, C 

 
 
A – Audite Nova / D – Decamerone / Z – Zingzang / T – Torenvalkjes / C – Cello 



 

 

  



 

 

GEACHT PUBLIEK, 
 
 
 
Tijdens de coronaperiode verstomde de wereld en raakte ons bestaan op allerlei 
vlakken ingeperkt. Deze stilte bracht verdriet en eenzaamheid voor velen, maar zij 
gaf ook ruimte voor nieuwe geluiden. Wereldwijd kwam een gesprek op gang over 
ons mensengedrag. Niet alleen over de consumptiepatronen en de rampzalige 
gevolgen daarvan voor de planeet, maar ook over de manier waarop we met onszelf 
omgaan, binnen families en binnen samenlevingen in wijken, steden en landen. 
 
Vandaag gaat het in deze bijzondere samenwerking van vier koren, een cellist en 
een dichter op soms fluisterzachte en soms oorverdovende wijze over deze stilte. 
 
Wij wensen u heel veel luisterplezier! 
  



 

 

COMPONISTEN 
 
 
 
Hebe de Champeaux de Laboulaye. Naast dirigeren, zingen, en vioolspelen heeft 
Hebe tijdens de coronaperiode haar creativiteit gestopt in het componeren.  
Mille Regrets is een stuk voor 8-stemmig koor en obbligato strijkinstrument op 
dezelfde tekst van het Franse chanson van Josquin des Prez. Het thema ‘adem’, of 
het ontbreken ervan als een metafoor voor niet alleen letterlijk ademnood, maar ook 
psychische verstikking, is een leidraad in het stuk. Daarom is er, net op het moment 
van een zacht koraal in Es-groot, een andere sluiptekst toegevoegd op een sterke 
dissonant die brutaal tegen de stemming ingaat. Hebe schreef dit stuk als reactie op 
krantenberichten over echtparen en familieleden die gedwongen gescheiden van 
elkaar waren in de verpleeghuizen tijdens de coronalockdowns.   
 
Darius Milhaud (1892 - 1974) stamt uit een oude Provençaals-Joodse familie. Al 
vroeg begon hij te componeren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef hij in de 
Franse ambassade in Brazilië, waar hij in contact kwam met voor hem nieuwe 
(volks)muziek. Een vergelijkbare ervaring had hij in de Tweede Wereldoorlog, toen 
hij in de VS doceerde en de jazz ontdekte. De Cantate de la paix schreef hij in 1937 
op teksten van Paul Claudel. Het was een reactie op de immense emotionele en 
materiële verwoesting die de Eerste Wereldoorlog aanrichtte, en roept op tot vrede 
en een respectvolle omgang met elkaar. 
 
Veljo Tormis (1930 - 2017) was een Estse componist, die zich vooral toelegde op 
koormuziek. Hij maakte snel naam als componist in de voormalige Sovjet-Unie 
(Estland was vanaf 1940 geannexeerd en kreeg pas in 1991 zijn onafhankelijkheid), 
al kwam hij ook wel in botsing met de censuur. Maar omdat het grootste deel van 
zijn werk gebaseerd is op volksmuziek, werd het doorgaans ongevaarlijk geacht. 
Raua needmine (Curse upon iron, 1972) is een indringend, rauw en energiek werk 
voor koor en Shamaan-trommel, dat deels is gebaseerd op oude teksten uit de Finse 
mythologie (de Kalevala) in combinatie met nieuwere Estse poëzie. Met deze 
compositie vraagt Tormis op onontkoombare wijze aandacht voor onze relatie met 
de natuurlijk bronnen, en wijst hij erop dat alles wat de mens creëert zich tegen 
hemzelf kan keren als het niet gebeurt met respect voor de levende planeet. 
 



 

 

Knut Nystedt (1915 - 2014) was een vooraanstaande Noorse componist die veel 
voor koor geschreven heeft, vaak op religieuze teksten.  Zijn inspiratie haalde hij uit 
oude bronnen, zoals het gregoriaans of de muziek van Palestrina. Tegelijk paste hij 
nieuwe compositietechnieken toe (hij had onder andere les van Copland), die hij 
vertaalde naar het vocale domein. In die zin heeft hij veel betekend voor het 
ontwikkelen van een nieuw idioom voor vocale muziek. Als dirigent van de Schola 
Cantorum van de Universiteit van Oslo wist hij ook wat er met een koor te bereiken 
valt. In het Stabat mater (1987) wordt de emotionele lading van de tekst verdeeld 
tussen het koor en de cello. Waar de zangers de menigte vertegenwoordigen - soms 
in boze toorn, soms als ingetogen omstanders - daar symboliseert de cello de 
emotie en pijn van de man aan het kruis. 
 
Francis Poulenc (1899 - 1963) kennen we als een Franse componist met een geheel 
eigen, zeer herkenbare stijl. Misschien was die stijl wel zo 'eigen' omdat Poulenc 
grotendeels autodidact was. Hij werd een prominent lid van de Groupe des Six, 
samen met onder andere Arthur Honegger en Darius Milhaud, die zich verzette 
tegen de  invloed van de zware, romantische muziek van Wagner en consorten. Hij 
beschouwde zelf zijn muziek voor koor als het beste wat hij te bieden had. De 
cantate Figure humaine (1943) is gezet op een verzameling teksten van Paul Éluard 
die handelen over de strijd van het Franse volk, en over de hoop op vrijheid door 
het overwinnen van de tirannie. We zingen een kort deel uit deze cantate, Aussi bas 
que le silence. 
 
Pēteris Vasks (1946) is een Letse componist die zich eerst bekwaamde als 
contrabassist aan de muziekacademies van Riga en van Litouwen. Hij speelde in 
verschillende Europese orkesten. Vanaf de jaren 90 brak hij ook door met eigen 
composities. Zijn werken worden transparant en communicatief genoemd. Lyrische 
passages worden afgewisseld met opwindende dissonanten, dan wel onderbroken 
door zwaarmoedige delen in marstempo. Zijn latere werken zijn doorspekt met 
Letse folklore en thema’s rondom de lange onafhankelijkheidsstrijd van het Letse 
volk. Veel van zijn werk verwijst ook naar de natuur. In de ingetogen gedichten die 
de tekst vormen van de vier Klusās dziesmas (Silent songs, 1992) is de grens 
voelbaar tussen leven en dood. Toch is er ook hoop en liefde in deze liederen. 'The 
Silent songs are lit up by the light of a late evening', aldus de componist zelf. 
 
 



 

 

Sven-David Sandström (1942 - 2019) was een Zweedse componist, musicoloog, 
kunsthistoricus en muziekpedagoog. In zijn loopbaan componeerde hij zo’n 300 
werken waaronder opera's, oratoria, zowel intieme als massieve koorwerken, 
kamermuziek, kerkmuziek, muziek voor ballet en filmmuziek. Vocale werken nemen 
een voorname plek in in zijn oeuvre. To see a world in a grain of sand (2008) is gezet 
op een aantal regels uit William Blake's gedicht Auguries of innocence. Het stuk 
handelt op een ingetogen manier over de tegenstelling die we als mensen creëren 
(rijkdom tegenover armoede, de elite tegenover de kansarmen) en nodigt de 
luisteraar uit om de kwetsbare schoonheid en balans in de natuur weer terug te 
vinden. 
 
Alec Roth (1948) is een Engelse componist. Hij is vooral bekend door zijn 
samenwerking met schrijver en dichter Vikram Seth bij de productie van de opera 
Arion and the Dolphin in 1994, gebaseerd op de mythe van Arion. Wij zingen het 
stuk Earthrise, een koorwerk dat is geïnspireerd op de gelijknamige foto die in 1968 
vanuit een baan om de maan werd genomen, waarbij de positieve en negatieve 
kanten van de heerschappij en controle over de wereld door de mensheid in 
ogenschouw worden genomen. Het werk is gemaakt in opdracht van het Britse koor 
Ex Cathedra ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan, in hetzelfde jaar (2009) als 
de 40e verjaardag van de maanlanding. Het is geschreven voor 40-stemmig koor, 
naar het model van Thomas Tallis' beroemde Spem in alium. Earthrise bevat ook een 
voorbeeld van 'oogmuziek' - op de middelste twee pagina's van de partituur spelt 
het notenbeeld het woord 'ecce' (Latijn voor 'zie') terwijl het koor hetzelfde woord 
zingt (zie de afbeelding bij liedtekst verderop). 
 
 
 
 
  



 

 

HEBE DE CHAMPEAUX 
 
 
 
Hebe is een Nederlands-Amerikaanse 
dirigent, mezzosopraan en violiste. Ze 
begon op 4-jarige leeftijd met viool 
spelen. Ze heeft haar vioolstudie 
Bachelor of Music cum laude afgerond 
aan de San Francisco State University, 
waar ze uitgebreid instructie kreeg in 
kamermuziek van het Alexander String 
Quartet. 
Daarna behaalde ze haar Master of 
Music orkestdirectie aan de Indiana 
University in Bloomington en een 
Bachelor of Music in koordirectie aan 
het Conservatorium van Amsterdam. Ze 
studeerde orkestdirectie bij Imre Pallo, 
Thomas Baldner, Yair Samet en 
koordirectie bij Jos Vermunt en Jos van 
Veldhoven. Later studeerde ze ook zang 
bij Hein Meens, Pierre Mak, James 
McCray, Esther Linssen, Capucine 
Chiaudani en Ira Siff. Ze werd aan de 
Indiana University benoemd tot 
Graduate Assistent Conductor voor het 
IU Opera Theater seizoen 2004-2005. 
Ze volgde masterclasses directie bij 
Kurt Masur, Jorma Panula, Boris 
Hinchev, Colin Metters en vocale 
workshops oude muziek met Rebecca 
Stewart, Adrian van der Spoel en 
Gabriel Garrido. In 2007 was ze de 
winnares van de Jury’s Prize tijdens de 
Bela Bartok International Opera 
Conducting Competition en in 2009 

ontving ze een eervolle vermelding van 
de Taki Concordia Conducting 
Fellowship voor vrouwelijke dirigenten. 
 
Hebe was gastdirigent/violist bij het 
Romanian Opera House. In Nederland 
dirigeerde ze het Promenade Orkest, 
Continuo Rotterdam en Florilegium 
Musicum in samenwerking met 
verschillende grote oratoriumkoren. In 
het buitenland dirigeerde ze het 
St. Petersburg State Academic 
Orchestra en de Bulgaarse Staats 
Opera. 
 
Hebe is sinds 2010 werkzaam in 
Nederland. Onder haar leiding staan nu 
het Leiden English Choir, Kamerkoor 
Decamerone, Audite Nova Kamerkoor, 
Sonante Symfonieorkest, het Autunno 
Strijkensemble en het Apeldoorns 
Symfonieorkest. Ze zingt mee in 
Cappella Amsterdam, het Amsterdam 
Baroque Choir, Studium Chorale en in 
het recent opgerichte vocaal kwartet 
Hollands Collectief. Hebe is ook als 
docent actief en heeft ondere andere 
masterclasses directie verzorgd bij 
Bureau Huismuziek en in het 
Muziekpakhuis in Amsterdam. Tijdens 
de zomermaanden geeft Hebe 
zangworkshops bij Buitenkunst.



 

 

WILLEMIJN KNÖDLER 
 
 
 
Willemijn studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag en het 
Conservatorium van Amsterdam bij 
Monique Bartels, Gregor Horsch en 
Doris Hochscheid, en behaalde haar 
masterdiploma in 2012 aan de Royal 
College of Music in Londen bij Melissa 
Phelps. Zij volgde barokcellolessen bij 
Viola de Hoog en Richard Tunnicliffe. 
Tijdens haar studie genoot zij 
masterclasses van onder andere Valter 
Despalj, Colin Carr, Christophe Coin, 
Pieter Wispelwey, Anner Bijlsma, 
Johannes Goritzki en Julian Lloyd 
Webber. Recente tournees waren die 
met de English Touring Opera en ‘les 
24 violons du Roi’ onder leiding van 
Roger Norrington, met wie zij op de 
BBC Proms speelde. Willemijn soleerde 
met de celloconcerten van Haydn, 
Tchaikovsky, Schumann en Boccherini 
en speelt graag kamermuziek in 
verschillende bezettingen. 
 
Nu remplaceert Willemijn bij het 
Holland Symfonieorkest, het 
Residentieorkest en de Rotterdam 
Philharmonic Strings en maakt ze deel 

uit van het vernieuwende Ensemble 
Montage, dat met beeld, geluid en 
andere zintuigen een verhaal aan het 
publiek brengt en waarmee zij jaarlijks 
op het Noorderzon Festival in 
Groningen speelt. Ook speelt zij al meer 
dan tien jaar, het liefst op het dak van 
een woonboot of fietsend op een 
bakfiets, in Duo Macchiato met violiste 
Mariana Hutchinson. Met pianiste 
Claudette Verhulst speelt zij graag 
recitals met een verhaal en beeld. 
Willemijn maakt ook zelf voorstellingen 
aan de hand van eigen illustraties. 
 
Willemijn geeft celloles bij haar thuis in 
Den Haag en 'Pi: muziek voor kleuters' 
aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. ’s Zomers geeft zij vaak 
recitals en assisteert zij celliste Lowri 
Blake bij haar cellocursus 'Cellos at 
Belle Serre' in Zuid-Frankrijk. 
Willemijn speelt op een cello die een 
exacte kopie is van een Testore (1734) 
uit 1901 door de Voller Brothers in 
Londen, met een strijkstok gemaakt 
door Lothar Seifert rond 1930. 

  



 

 

KIRSTIN GRAMLICH 
 
 
 
Kirstin studeerde Kirchenmusik aan de 
Hochschule für Musik in Keulen. In 
2001 kwam zij naar Nederland voor een 
masteropleiding orgel aan het 
Koninklijk Conservatorium Den Haag  
bij Jos van der Kooy. Zij werd in 2013 
benoemd als cantor-organist van de 
Lebuinuskerk in Deventer. Ze studeerde 
koordirectie aan het Conservatorium 
van Amsterdam bij Jos Vermunt en Jos 
van Veldhoven. Ze is artistiek leider 
van de Lebuinuscantorij en oprichter 
van het Uriëlconsort, een vocaal 
ensemble eveneens verbonden aan de 
Lebuinuskerk en het kinderkoor De 
Torenvalkjes, dat vandaag ook 
meezingt.  

CLAARTJE CHAJES 
 
 
 
Claartje schrijft poëzie en proza. Ze 
portretteert ook mensen en plekken in 
haar poëzie. 'Ik val op zinnen die de ziel 
een duwtje geven. Ik hou van dansen 
met taal. Ik schrijf tussen de regels 
door. Zodra een idee, frustratie, beeld of 
fascinatie me in beslag neemt, ontstaat 
een tekst.' 

  



 

 

KAMERKOOR AUDITE NOVA 

 
 
 
Audite Nova is in 1967 opgericht door een aantal leden van het Nijmeegs Studenten 
Koor Alphons Diepenbrock. Het koor is sindsdien nauw verbonden met de Radboud 
Universiteit Nijmegen. De naam Audite Nova verwijst naar de titel van een lied van 
de Nederlandse componist Orlando di Lasso. Het betekent 'hoort dit nieuws, deze 
nieuwe geluiden'. Ook nu, 55 jaar na de oprichting, wil Audite Nova nog steeds 
nieuwe wegen inslaan. Er wordt telkens weer naar gestreefd om verrassende en 
gewaagde programmering van kamermuziek uit alle stijlperiodes van de westerse 
koormuziek te koppelen aan een hoog muzikaal niveau. 
 

Sopranen 

Ineke Boschloo 
Irma Bruens 
Judith Maaskant 
Judith Tangermann 
Sammie Tarenskeen 
Ellen van ’t Veer 
Charlotte Verhees 
Marjon Werter 

Tenoren 

Mark Hagers 
Piet van Kalmthout 
Ruurd Lof 
Jeroen van Mierlo 
Michiel Sanders 
Peter Weersink 

Bassen 

Jacob Belzen 
Jean-Marc Bouyeure 
Kasper Griffioen 
Nico de Milliano 
Jacques van der Smissen 
Joseph Steenbrink 
Michael Tangermann 
Vincent Verbruggen 
Cees van Woerkum 
 

Alten 

Janneke den Draak 
Maria Janssen 
Margriet Heinen 
Joke Pruijn 
Jacqueline Pötgens 
Bernadette Ritzen 

  



 

 

KAMERKOOR DECAMERONE 

 
 
 
Decamerone is een Utrechts kamerkoor dat a capellamuziek zingt. Het repertoire 
loopt uiteen van oude muziek tot muziek uit de negentiende en twintigste eeuw. In 
1988 werd het koor opgericht als octet, maar groeide al snel uit naar tien zangers. 
Uit die tijd stamt de naam Decamerone, een verwijzing naar de raamvertelling 
Decamerone (‘Boek der tien dagen’) van de Italiaanse schrijver Giovanni Boccaccio. 
Inmiddels is het kamerkoor in omvang verdubbeld. 
 

Sopranen 

Majorie de Been 
Marian Beijer 
Wies Hontelez 
Ellen Janssen 
Stieneke van der Wildt 

Tenoren 

Henk Gilhuis 
Krijn de Graaff 
Rein Kraakman 
Jos Muskens 
Maurits Overdulve 

Alten 

Fiona Bolam 
Petra Hamers 
Kristine Kavelaars 
Karin Oxfoort 
Josian Strous 
Jeanine van der Velden 

Bassen 

Fedde Bloemhof 
Frank Hindriks 
Vincent Lorijn 
Peter Scholtens 
Thies de Waard 

  



 

 

ZINGZANG 

 
 
 
Zingzang is een kinderkoor in 
Amsterdam-Noord (onder leiding van 
Hebe de Champeaux) dat 
voornamelijk klassiek repertoire zingt, 
maar ook af en toe uitstapjes maakt 
naar musical en pop repertoire. De 
kinderen leren in allerlei verschillende 
talen zingen, krijgen simpele theorie- 
en solfège-les, en werken door veel 
kleine en grote optredens aan een 
goede podiumpresentatie.  
Hoewel kleinschalig en gericht op veel 
individuele aandacht en vocale groei, 
zijn er inmiddels drie groepen van 
verschillende leeftijden en niveau's. 
Er wordt hard gewerkt en tegelijkertijd 
is het hecht, gezellig en hebben de 
kinderen vooral veel plezier in het 
ontdekken van hun eigen solostem en 
de magie van het musiceren in een 
ensemble. 
 

Zangers 

Eva de Champeaux de Laboulaye 
Abel de Champeaux de Laboulaye 
Laura Fuchs 
Loulou van Meel 
Esmay van Tongeren 

DE TORENVALKJES 

 
 
 
Iedere vrijdagmiddag komt een groep 
kinderen uit heel Deventer samen in 
de Lebuinuskerk om samen te zingen. 
De groep heet de Torenvalkjes, 
vernoemd naar de beroemde kerktoren 
die Deventer zijn gezicht geeft. Onder 
leiding van dirigent Kirstin Gramlich 
zingen de kinderen, in de leeftijd van 
6 tot 12 jaar, een afwisselend 
repertoire en krijgen ze muziekles 
aangeboden. Al een aantal jaren 
werken de Torenvalkjes mee aan 
diensten in de Lebuinuskerk, meestal 
op hoogtijdagen, en worden ze ook bij 
andere gelegenheden van de stad 
Deventer gevraagd om muzikale 
medewerking te verlenen. 
 

Zangers 

Annabel Creemer 
Marlijn Creemer 
Berend Diepenhorst 
Pien de Jong 
Toby Scheres 
Marlene van Beek 

 

 



 

 

Tijdens de inloop 

HEBE DE CHAMPEAUX DE LABOULAYE 

Mislopen 

Tekst: Claartje Chajes 

 
Alles dat we mislopen 
Is in rook opgelost 
De rook glijdt mee 
Met de wolken 
Boven onze hoofden 
En als we onze benen  
In de lucht steken 
Raken we ons gemis 
Nog net 
 

 

Week doorbreken 

Tekst: Claartje Chajes 

 
Hoe zaterdag is het vandaag? 
Ik heb er wat zondag bijgedaan 
Ik dacht dat kan helpen 
Om van dat woensdagse 
Af te komen 
Ik krijg de week niet 
Doorgebroken 
 

 

 
 
  



 

 

Eerste deel 

DARIUS MILHAUD 

Cantate de la paix 

Tekst: Paul Claudel 

 
Pourquoi les nations ont elles frémi? 
Et pourquoi les peuples ont ils formé de 
vains projets? Écoute-moi, mon peuple, 
et incline la te ̂te, et ouvre-moi ton cœur, 
car c’est moi qui ai fabriqué l’aurore et 
le soleil ! Oh que si tu les connaisais, je 
dis ces choses en toi qui mènent à la 
paix! et si tu avais été attentif, ah, ta 
paix aurait été comme un fleuve et ta 
justice aurait débordé comme la mer. 
Comme un fleuve inépuisable, et ta 
justice aurait débordé comme la mer! 
À l’ombre de celui que mon cœur 
désirait, je me suis assise. À l’ombre de 
celui que mon cœur désirait, j’ai été 
faite comme quelqu’un qui trouve la 
paix. 
Seigneur, il y a deux nations dans mon 
ventre, il y a deux peuples dans mon 
sein l’un contre l’autre divisés! 
Mais moi, moi, ne suis-je pas celui qui 
fais de deux choses d’une seule? 
Pourquoi les nations ont-elles frémi? 
Pourquoi les nations ont-ils formé de 
vains projets? 
Les uns se sont tournés à droite et ils 
ont faim encore, les autres à gauche ont 
mordu et ils ne sont pas remplis.  

Waarom huiveren de landen? 
En waarom bedenken ze hun ijdele 
plannen? Luister, mijn volk, en buig het 
hoofd en open je harten voor mij, want ik 
heb de dageraad en de zon geschapen! 
Oh, als je ze zou kennen, ik praat over de 
dingen die naar vrede leiden. en als je met 
aandacht geluisterd had zou je vrede zijn 
als een rivier en je zin voor gerechtigheid 
zou als de zee alles doen overstromen! 
Zoals een onuitputtelijke rivier en zou je 
zin voor gerechtigheid als de zee alles 
doen overstromen! In de schaduw van 
degene naar wie mijn hart uitgaat zet ik 
me neer. In de schaduw van degene naar 
wie mijn hart uitgaat ben ik gemaakt tot 
iemand die de vrede vindt. 
Heer, er zijn twee landen in mijn buik, er 
zijn twee volkeren in mijn borst, geschei-
den van elkaar, de een tegen de ander! 
Maar ik, ben ik niet degene die van twee 
dingen één ding maakt? 
Waarom huiveren de landen? 
En waarom bedenken ze hun ijdele 
plannen? 
Sommigen sloegen rechtsaf en hebben 
nog steeds honger, de anderen aten ter 
linkerzijde maar zijn niet verzadigd. 



 

 

Ils ont dévoré la chair de leur propre 
bras, Mannassé contre Ephrai ̈m, 
Ephrai ̈m contre Mannassé, et tous 
ensemble contre Juda. Et chacun a 
dévoré la chair de son prochain.  
Mais c‘est moi qui ai fabriqué l’aurore et 
le soleil. Car le Royaume de Dieu n’est 
pas de manger et de boire, mais la 
justice et la paix, et cette joie qui est 
dans l’Esprit Saint.  
Et moi qui ne faisais que parler, me 
voici! Voici que je descendrai sur le 
peuple comme un fleuve, comme le flot 
qui se gonfle, et comme l’océan qui 
déborde, et comme les intumescences 
de l’abi ̂me! 
Toute violence et toute rapine, et le 
ve ̂tement me ̂lé de sang, il sera jeté au 
feu, il sera l’aliment de la flamme.  
Le Lion mangera co ̂te à co ̂te avec 
l’agneau. Il mangera de la paille comme 
un bœuf.  
J’ai effacé ce pacte que vous avez fait 
avec la mort. Car c’est moi qui suis le 
fleuve et c’est moi qui remplis tous les 
sens comme l’Euphrate! Afin que vous 
buviez et que vous mangiez, et que dans 
votre cœur il y ait affluence de tous les 
biens!  
Car c’est moi qui suis le fleuve et moi 
qui suis le flot qui se gonfle et moi, c’est 
moi, qui suis l’océan qui monte et qui, 
par-dessus toutes choses établit sa 
communication et son niveau! 

Ze hebben het vlees van hun eigen arm 
verslonden, Manassé tegenover Ephraïm, 
Ephraïm tegenover Manassé, en samen 
tegenover Juda. En eenieder verslond het 
vlees van zijn naaste. Maar ik ben het die 
de dageraad en de zon heeft geschapen. 
Want het Koninkrijk van God gaat niet 
over eten en drinken, maar over 
gerechtigheid en vrede. En over de 
vreugde van de Heilige Geest. 
En ik die alleen maar sprak: hier ben ik!  
Zie hoe ik op de mensen neer zal dalen als 
een rivier, als een vloed die aanzwelt en 
als een rivier die overstroomt en zoals de 
kwalijke dampen uit de afgrond! 
 
Alle geweld en alle plundering, en het met 
bloed doordrenkte gewaad, het zal in het 
vuur gegooid worden, het zal voedsel zijn 
voor de vlammen. De leeuw zal eten naast 
het lam. Hij zal stro eten als de os. 
 
Ik heb het pact uitgewist dat je met de 
dood hebt gesloten. Want ik ben de rivier 
en ik ben het die alle zinnen voedt als de 
Eufraat. Opdat je zou kunnen drinken en 
eten en dat er in elk hart een overvloed 
mag zijn van alle goeds! 
 
Want ik ben de rivier en ik ben de 
aanzwellende stroom en ik ben de oceaan 
die omhoog komt en die alles bedekt en 
met elkaar verbindt en zijn plaats geeft! 
 

  



 

 

VELJO TORMIS 

Raua needmine (Curse upon iron) 

Tekst: gebaseerd op het Finse gedicht Kalevala  

 
Ohoi sinda rauda raiska! 
 
rauda raiska, rähka kurja, 
liha sööja luu pureja, 
vere üütuma valaja! 
Kust said kurja, kange’eksi, 
üleliia ülbe’eksi? 
 
Hurjuh sinda, rauda raiska! 
Tean ma sündi sua sõgeda, 
arvan algust su õela! 
 
Käisid kolme ilmaneitsit, 
taeva tütarta tulista, 
lüpsid maale rindasida, 
soo pääle piimasida. 
 
Üks see lüpsis musta piima, 
sest sai rauda pehme’eda; 
teine valgeta valasi, 
sellest tehtud teraksed, 
kolmas see veripunasta, 
sellest malmi ilma tulnud. 
 
Ohoi sinda rauda raiska, 
rauda raiska, rähka kurja! 
Ei sa siis veel suuri olnud, 
ei veel suuri, ei veel uhke, 
kui sind soossa solguteldi, 
vedelassa väntsuteldi. 
Hurjuh sinda, rauda raiska! 

Wee loeder, vervloekt ijzer! 
 
Vervloekt ijzer, vervloekt veenerts, 
jij vleesvreter, bottenknager. 
Jij vergieter van onschuldig bloed! 
Schoft, waar heb je je kracht vandaan, 
Vertel me, waar je hoogmoed? 
 
Wees vervloekt loeder, vervloekt ijzer. 
Ik ken je oorsprong, jij verblinde nar, 
ik weet waar je vandaan komt, jij schurk. 
 
Eens wandelden drie natuurgeesten, drie 
vurige dochters des hemels, ze zoogden de 
aarde uit hun volle borsten, zij ver-goten 
de melk over de velden der aarde. 
 
De eerste maagd sproeide zwart ijzer 
dat in buigzaam smeedijzer veranderde. 
De tweede maagd gaf witte melk 
dat tot gehard staal werd. 
Uit de derde maagd stroomde bloedrode 
melk dat tot moeraserts werd. 
 
Wee loeder, vervloekt ijzer, 
vervloekt ijzer, vervloekt veenerts! 
Toen was je niet zo hoogmoedig, 
niet zo machtig en niet zo trots, 
toen je nog in het veen en het moeras 
sopte en je in veenpoelen vertrapt werd. 
Wees vervloekt loeder, vervloekt ijzer. 



 

 

Tean ma sündi sua sõgeda, 
arvan algust su õela! 
 
Susi jooksis sooda mööda, 
karu kõmberdas rabassa, 
soo tõusis soe jalusta, 
raba karu käpa alta. 
Kasvid raudased orased, 
soe jalgade jälile, 
karu käppade kohale. 
 
Ohoi rauda, laukalapsi, 
rabarooste, pehme piima! 
Kes su küll vihale käskis, 
kes pani pahale tööle? 
 
Surma sõitis sooda mööda, 
taudi talveteeda mööda, 
leidis soost terakse taime 
raua rooste laukaalta. 
Leidis soost terakse taime 
raua rooste laukaalta. 
 
Nii kõneles suuri surma, 
taudi tappaja tähendas: 
mäe alla männikussa, 
põllulla küla päralla, 
talu aitade tagana: 
siin saab surma sepipada, 
siia ahju ma asetan, 
siia tõstan lõõtsad laiad, 
 
hakkan rauda keetamaie, 
raua roostet lõõtsumaie, 
rauda tampima tigedaks. 
 
 

Ik ken je oorsprong, jij verblinde nar, 
ik weet waar je vandaan komt, jij schurk. 
 
Er rende een wolf over het veen. 
Een beer sukkelde over het moeras. 
En het veen roerde zich  
onder de wolfsporen bewoog het moeras. 
Daar kiemde het ijzerzaad 
in de sporen van de wolf  
onder de afdrukken van de berenpoten. 
 
Ha ijzer, spruit van de veenpoelen, 
kind uit rode roest en zachte witte melk! 
Zeg mij, wie maakte je tot onheilbrenger? 
Wie verordonneerde jouw boze werken? 
 
De dood reed door het moeras, 
de pest zwierf door het winterland. 
Ze vonden de ijzerkiemen in het veen, 
het roestige ijzer in de veenpoelen. 
Ze vonden de ijzerkiemen in het veen, 
het roestige ijzer in de veenpoelen. 
 
Daar sprak de machtige Dood, 
daar sprak de dodelijke Pest: 
in een dennenbos op een heuvel, 
in een veld achter het dorp, 
ver van de boerenhoeven, 
daar moet de smidse van de dood zijn. 
Daar bouw ik een smeltoven, 
daar richt ik een machtige blaasbalg op, 
 
daar zal ik het ijzer gaan koken, daar 
wakker ik het aan en smelt ik het roest-
rode veenerts en sla ik woede in het ijzer. 
 
 



 

 

Rauda, vaene mees, värises, 
jo värises, jo võbises, 
kuulis kui tule nimeda, 
tule kurja kutsumista. 
 
Ohoi sinda, rauda raiska! 
Ei sa siis veel suuri olnud, 
ei veel suuri, ei veel uhke, 
kui sa ääsilla ägasid, 
vingusid vasara alla. 
 
….kui sa ääsilla ägasid, 
vingusid vasara alla. 
Taat see ahjulta ärises, 
hallipardi vomni päälta: 
 
Rauda rasvana venikse, 
ila kombel valgunekse, 
veerdes alla ääsiilta, 
voolates valutulesta. 
 
Veel sa rauda pehmekene, 
mis ka sind karastatakse, 
terakseksi tehtanekse? 
 
Toodi ussilta ilada, 
musta maolta mürgikesta. 
Ei see raud kuri olekski, 
 
Ilma usside ilata, 
mao musta mürkideta. 
Taat see ahjulta ärises, 
hallipardi vommi päälta: 
 
Varja nüüd vägeva Looja, 
kaitse kaunike Jumala, 
 

Het arme ijzer, beefde en sidderde, 
beefde, sidderde, trilde, schudde 
toen het de roep om vuur hoorde, 
de roep om de vlammende woede hoorde. 
 
Wee loeder, vervloekt ijzer! 
Toen was je niet zo hoogmoedig, 
Niet zo machtig en niet zo trots, 
toen je in de witgloeiende oven kreunde, 
kreunde onder de slagen van de hamers. 
 
…toen je in de witgloeiende oven kreunde 
onder de slagen van de hamers. Daar 
kreunde de oude man in de oven, klaagde 
de grijsaard vanuit het vuur. 
 
Het ijzer strekt zich, breidt zich uit als 
modder, stroomt en druipt als speeksel, 
sijpelt uit het blazende vuur, 
stroomt uit de verzengende gloed. 
 
Nu ben je nog mild en zacht, ijzer, 
hoe moeten we je harden, opdat je 
van onschuldig ijzer tot staal wordt? 
 
Neem het speeksel van een adder, 
breng het gif van een slang! Want het ijzer 
is niet van het boze bezeten, 
 
zonder het speeksel van een slang, 
zonder het gif van een adder. 
Zo dreinsde de oude man in de oven, 
Zo kreunde de grijsaard vanuit het vuur: 
 
Bescherm ons, almachtige Schepper! 
Bewaar ons, grote God, 
 



 

 

Uued ajad. Uued jumalad.  
Kahurid, lennukid,  
tankid, kuulipildujad.  
 
et ei kaoks see mees koguni,  
hoopis tükkis ema lapsi, 
 
Uus raud ja teras,  
uhiuued, targad,  
täpsed, vägevad tapjad,  
automaatsete sihtimisseadmetega  
tuumalaengut kandvad,  
tõrjerelvadele kättesaamatud raketid. 
 
Looja loodusta elusta,  
Jumala alustatusta. 
 
Noad, odad, kirved,  
taprid, saablid,  
lingud, tomahawkid, bumerangid,  
ammud, nooled, kivid, kaikad, 
küüned, hambad, liiv ja sool, 
tuhk ja tõrv, napalm ja süsi.  
 
Uus ja kõige kaasaegsem tehnika,  
elektroonika viimne sõna,  
 
valmis liikuma igasse punkti,  
kõrvalekaldumatult sihti tabama,  
peatama, rivist välja lööma, hävitama,  
võitlusvõimetuks tegema,  
haavama, teadmata kaotama,  
 
tapma raua, terase,  
tapma raua, terase, kroomi, 
titaani, uraani, plutooniumi 
ja paljude teiste elementidega, 

Nieuwe tijden, nieuwe goden, 
kanonnen, vliegtuigen, 
tanks en geweren. 
 
Opdat de mens niet ten onder gaat, 
en het mensenkind beschermd is. 
 
Nieuw staal, nieuw ijzer, 
fonkelnieuwe, intelligente, 
precieze almachtige wapens, 
uitgerust met automatische besturing 
en atoomkoppen. 
Niet te stoppen met afweerraketten. 
 
Tegen vernietiging, tegen uitsterving, 
Altijd onderdeel van Gods schepping. 
 
Messen, speren, bijlen,  
hellebaarden, sabels, 
slingers, tomahawks, boemerangen, 
pijlen en bogen, stenen en knuppels 
en klauwen en tanden, zand en zout, 
stof en pek, napalm en kolen. 
 
Fonkelnieuwe moderne techniek, 
nieuw elektronisch wapen, 
 
vliegt in alle richtingen, 
niet van de koers af te brengen, treft het 
doel verlamt, vernietigt, roeit uit, 
maakt hulpeloos en weerloos, verwondt, 
veroorzaakt onafzienbaar verlies. 
 
En doodt, doodt met ijzer en staal 
doodt met ijzer en staal, met chroom 
titaan, uranium, plutonium, 
en ontelbare andere elementen. 



 

 

raua, terase, kroomi, titaani,  
uraani, plutooniumi  
ja paljude teiste elementidega,  
 
raua, terase, kroomi, titaani,  
uraani, plutooniumi ja paljude 
teiste elementidega. 
 
Ohoi sinda, rauda kurja,  
mõõka sõja sünnitaja,  
rauda rähka, kulda kilpi,  
sina teras, nurja tõugu! 
 
Hurjuh sinda, rauda raiska!  
Oleme ühesta soosta,  
ühest seemnest me siginud, 
 
sina maasta, mina maasta,  
musta mulda me mõlemad,  
ühe maa pääl me elame,  
ühe maa sees kokku saame,  
maad meil küllalt siis mõlemal. 

doodt met ijzer en staal, met chroom 
titaan, uranium, plutonium, 
en ontelbare andere elementen. 
 
doodt met ijzer en staal, met chroom 
titaan, uranium, plutonium, en ontelbare 
andere elementen. 
 
Ha schurk, kwaadaardig ijzer! 
Kling van het zwaard, moeder van de 
oorlog! Gouden beschermer van het 
moeraserts, jij bent het echte kwaad. 
 
Wees vervloekt, loeder, vervloekt ijzer. 
Wij zijn verwant, wij zijn aan dezelfde 
stam, uit hetzelfde zaad ontsproten. 
 
Jij komt uit de aarde, ik kom uit de aarde. 
In de zwarte aarde zijn wij broeders. 
Want we leven beiden op dezelfde aarde, 
en tot aarde keren wij beiden terug. 
er zal genoeg land voor ons beiden zijn. 
 

 

  



 

 

KNUT NYSTEDT 

Stabat mater   

Stabat mater dolorosa juxta crucem 
lacrymosa dum pendebat filius. 
Cujus animam gementem, contristatam 
et dolentem, pertransivit gladius. 
 
 
O quam tristis et afflicta fuit illa 
benedicta Mater unigeniti! 
Quae moerebat et dolebat, 
pia Mater, dum videbat nati poenas 
inclyti. 
 
Quis est homo qui non fleret, Matrem 
Christi si videret in tanto supplicio? 
Quis non posset contristari, Christi 
matrem contemplari dolentem cum 
Filio? 
 
Pro peccatis suae gentis vidit Jesum in 
tormentis et flagellis subditum. 
Vidit suum dulcem natum moriendo 
desolatum dum emisit spiritum. 
 
Eja mater, fons amoris! me sentire vim 
doloris fac, ut tecum lugeam. 
Fac, ut ardeat cor meum in amando 
Christum Deum, ut sibi complaceam. 
 
 
Sancta Mater, istud agas crucifixi fige 
plagas cordi meo valide. 

De diepbedroefde Moeder stond wenend 
bij het kruis terwijl haar Zoon daar hing. 
Haar klagende ziel, medelijdend en vol 
smart, werd als door een zwaard 
doorstoken. 
 
O hoe bedroefd en aangedaan was die 
gezegende moeder van de Enig-geborene! 
Die rouwde en treurde, de vrome Moeder, 
terwijl ze zag de foltering van haar 
glorieuze zoon. 
 
Welk mens zou niet huilen bij het zien van 
Christus’ Moeder in zo’n marteling? 
Wie zou niet mede lijden bij het 
aanschouwen van de vrome Moeder, 
lijdend samen met haar Zoon? 
 
Voor de zonden van zijn volk zag zij Jesus 
bij de folteringen en een geseling onder-
gaan. Zag zij haar geliefde zoon sterven in 
eenzaamheid toen hij de geest gaf 
 
Ach Moeder, bron van liefde! laat mij de 
kracht van het verdriet voelen,  opdat ik 
met U treuren kan. Maak dat mijn hart 
gaat branden bij het houden van Christus 
de Heer, opdat ik Hem behage. 
 
Heilige Moeder, zorg ervoor, grif de 
wonden van de gekruisigde diep in mijn 
hart. Van uw gewonde zoon die zich 



 

 

Tui nati vulnerati, tam dignati pro me 
pati poenas mecum divide. 
 
Fac me tecum pie flere, crucifixo 
condolere, donec ego vixero. 
Juxta crucem tecum stare, te me tibi 
sociare in planctu desidero. 
 
Virgo virginum praeclara, mihi jam non 
sis amara, fac me tecum plangere. 
Fac ut portem Christi mortem, passionis 
fac consortem et plagas recolere. 
 
 
Fac me plagis vulnerari, fac me cruce 
inebriari et cruore filii. 
Inflammatus et accensus, per te, virgo, 
sim defensus in die Judicii. 
 
 
 
Christe, cum sit hinc exire,da per 
Matrem me venire ad palmam victoriae. 
Quando corpus morietur, fac, ut animae 
donetur Paradisi gloria. 
Amen. 

verwaardigde zo voor mij te lijden, 
deel met mij zijn pijnen. 
 
Laat mij oprecht met u wenenl de 
gekruisigde beklagen, zolang ik leef. 
Met U bij het kruis staan en gretig te delen 
in uw klagen wil ik. 
 
Uitverkoren Maagd der Maagden, 
moge U voor mij niet meer verbitterd zijn, 
laat mij met U klagen. Laat mij dragen 
Christus dood en deelhebben aan zijn 
lijden, en zijn wonden gedenken. 
 
Laat zijn wonden mij wonden, laat mij in 
een roes brengen door het kruis, en het 
bloed van de Zoon. In vlam gezet en 
aangestoken, door U, Maagd, moge ik 
verdedigd worden, op de dag des 
oordeels. 
 
Christus, als het tijd is hier te vertrekken, 
laat mij door uw Moeder toekomen de 
zegepalm. Als mijn lichaam sterft, maak 
dat mijn ziel gegeven wordt de glorie van 
het Paradijs. Amen. 
 

 

  



 

 

FRANCIS POULENC 

Aussi bas que le silence   

Uit: Figure humaine / tekst: Paul Éluard  

 
Aussi bas que le silence 
d'un mort planté dans la terre, 
rien que ténèbres en tête, 
 
aussi monotone et sourd, 
que l'automne dans la mare 
couverte de honte mate; 
 
le poison veuf de sa fleur 
et de ses bêtes dorées 
crache sa nuit sur les hommes. 
 

Even diep als de stilte 
van een in de aarde gestopte dode, 
niets dan duisternis, 
 
even monotoon en mat 
als de herfst in de vijver 
bedekt met doffe schaamte; 
 
het vergif, ontdaan van zijn bloesem 
en zijn vergulde gedierte 
spuwt zijn nacht over de mensen. 

PAUZE 

Tijdens de pauze 

PĒTERIS VASKS 

Klusās dziesmas (Silent songs) 

Tekst: Knuts Skujenieks 

 
1  
Nosāpi pārsāpi (niet in Nijmegen) 
 
nosāpi pārsāpi  
mūžu gara diena 
lai tevi aiznest 

 
 
 
pijn voorbij 
het leven een lange dag 
laat je meenemen 



 

 

nēzdogā zaļā 
lai tevi aprakt 
puķes un rozes 
tad celsies augšām 
tad atsāpēsi 
 

in een zakdoek groen 
laat je begraven 
bloemen en rozen 
dan herrijzen 
dan herstellen 
 

2 
Dusi dusi 
 
dusi dusi nogurusi  
man vēl nakts nav atnākusi 
saule blāzmu nolikusi 
tālu prom pret tavu pusi 
klusi klusi mirdzējusi 
vienu dziesmu dziedājusi 
vienu pusi iesākusi 
otru pusi aizmigusi  

 
 
 
slaap slaap jij, vermoeide 
voor mij kwam de nacht nog niet 
de zon hield de dageraad tegen 
ver weg van je zijde 
zachtjes zachtjes schijnend 
een lied gezongen 
een deel begonnen 
een ander deel in slaap gevallen 
 

4  
Paldies tev vēlā saule (niet in Utrecht) 
 
paldies tev vēlā saule 
ka gauži sasildīji 
par māti un par muti 
par manu dvašu biji 
es nezinu kas paliks 
šo sūro vārdu starpā 
bet sirds pie ceļmalas 
kā klusa rudzu vārpa 
 

 
 
 
dank, jij late zon 
die me zo verwarmde 
mijn moeder, mijn mond 
mijn adem was je 
ik weet niet wat blijven zal 
tussen deze bittere woorden 
behalve het hart aan de kant van de weg 
als een stille roggeaar 

  



 

 

Tweede deel 

HEBE DE CHAMPEAUX DE LABOULAYE 

Mille regrets  

Mille regrets de vous abandoner et 
d’elonger votre face amoureuse. 
J’ai si grand dueil et peine douloureuse, 
qu’on me verra brief mes jours deffiner. 
When you breathe I die 
I die inside 
 
 

Duizendvoudig spijt om u ter verlaten,  
uw lieflijke gezicht niet meer te zien. 
Ik voel me zo verdrietig en ontwricht, dat 
men mij binnenkort zal heen zien gaan. 
Wanneer jij ademt, sterf ik 
sterf ik van binnen 
  

SVEN-DAVID SANDSTRÖM 

To see a world in a grain of sand 

Tekst: William Blake 

 
To see a world in a grain of sand,  
and a heaven in a wild flower, 
hold infinity in the palm of your hand, 
and eternity in an hour.  
 

Om een wereld te zien in een zandkorrel  
en een hemel in een wilde bloem,  
houd de oneindigheid in de palm van je 
hand en de eeuwigheid in een uur. 

 

 

 



 

 

ALEC ROTH 

Earthrise 

Antiphon 
 
O oriens,  
splendor lucis aeternae et sol iustitiae: 
veni et illumina sedentes in tenebris et 
umbra mortis.  
(O- Antiphon D) 
 
 

 
 
O dageraad, glans van het eeuwige licht 
en zon van gerechtigheid:   
kom, en verlicht hen die in de duisternis 
zitten en in de schaduw van de dood.  
(O- Antiphon =) 

Part 1  
Man’s drive to explore and exploit 
 
Quid est homo quod memor es eius? 
Aut filius hominis quoniam visitas eum? 
Constituisti eum super opera manuum 
tuarum; omnia subiecisti sub pedibus 
eius. 
(Psalm F: D, I-F) 
 
Ad silicem extendit manum suam; 
subvertit a radicibus montes. 
In petris rivos excidit; et omne 
pretiosum vidit oculus eius. 
Profunda quoque fluviorum scrutatus 
est; et absconda produxit in lucem. 
Sapientia vero ubi invenitur? Et quis est 
locus intelligentiae?  
(Job KF: L-MK) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wat is de mens, dat U aan hem denkt, en 
het mensenkind, dat U hem bezoekt? 
U hebt hem het werk van uw handen 
toevertrouwd; en alles aan zijn voeten 
gelegd. 
 (Psalm A: =, C-A) 
 
De mens slaat zijn hand aan het harde 
gesteente, hij keert de bergen vanaf de 
wortel om. In de rotsen hakt hij gangen 
uit, zijn oog ziet alles wat kostbaar is. 
Hij doorzoekt de diepten van rivieren, en 
wat verborgen is, brengt hij naar buiten in 
het licht. Maar de wijsheid, waar wordt 
die gevonden? En waar is de plaats van 
het inzicht?  
(Job FA: G-HF) 



 

 

 
  



 

 

Part 2 
Contemplation of the earth seen  
from space 
 
Ecce O ecce. 
Levate in excelsum oculus vestros et 
videte; quis creavit haec? 
Quis mensus est pugillo aquas? Et 
caelos palmo ponderavit?Quis adpendit 
tribus digitis molem terrae? 
Qui sedet super gyrum terrae; et 
habitatores eius sunt quasi lucustae. 
Qui extendit velut nihilum caelos; et 
expandit eos sicut tabernaculum ad 
inhabitandum. 
 
Qui dat secretorum scrutatores quasi 
non sint; iudices terrae velut inane fecit. 
Ecce gentes quasi stilla situlae. Ecce 
insulae quasi pulvis exiguus. 
(Isaiah OP: KQ,MK,KK,KR,MD) 
 
 
 

 
 
 
 
Zie O zie. Sla uw ogen op omhoog, en zie 
wie deze dingen geschapen heeft; Wie 
heeft de wateren met de holte van zijn 
hand opgemeten, of van de hemel de maat 
genomen met zijn palm? Wie heeft de 
vorm van de aarde gevat met drie 
vingers? Hij is het die zetelt boven de 
omtrek van de aarde, waarvan de 
bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het 
die hemel uitspant tot niets; en deze 
uitspreidt als een tent om in te wonen. 
 
Hij is het die zoekers naar wijsheid maakt 
tot niets, rechters van de aarde maakt tot 
leegheid. Zie, de volken zijn als een 
druppel in een emmer. Zie, de eilanden 
zijn als fijn stof. (Jesaja IJ: FK,HF,FF,FL,H=) 
 

Part 3 
A plea for true wisdom and 
understanding 
 
Audite haec, omnes gentes; auribus 
percipite, omnes qui habitatis orbem, 
quique terriginae, et filii hominum, in 
unum, dives et pauper: 
Os meum loquetur sapientiam, et 
meditatio cordıs mei prudentiam.  
(Psalm OL: K-O) 
 
Dominus sapientia fundavit terram; 
stabilivit caelos prudentia. 

 
 
 
 
Hoor dit, alle volken, neem het ter ore, alle 
bewoners van de wereld, alle geborenen, 
kinderen van mensen, rijk en arm samen: 
mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en 
de overdenking van mijn hart zal vol 
inzicht zijn.  
(Psalm IG: F-I) 
 
De Heer heeft de aarde met wijsheid 
gegrondvest, de hemel met inzicht 



 

 

Sapientia illius eruperunt abyssi, et 
nubes rore concrescunt. 
 
Fili mi, ne effluant haec ab oculis tuis; 
custodi legem atque consilium, 
Et erit vita animae tuae, et gratia 
faucibus tuis. 
Tunc ambulabis fiducialiter in via tua, et 
pes tuus non inpinget. 
(Proverbs R: ML-KR) 
 
Beatus homo qui invenit sapientiam, et 
qui affluit prudentia. 
Melior est adquisitio eius negotiatione 
argenti; et auro primo fructus eius. 
Pretiosior est cunctis opibus; et omnia 
quae desiderantur huic non valent 
conparari. 
 
Longitudo dierum in dextera eius; in 
sinistra illius divitiae et gloria. 
Viae eius viae pulchrae; et omnes 
semitae illius pacificae. 
Lignum vitae est his qui adprehenderint 
eam; et qui tenuerit eam beatus.  
(Proverbs R: MR-MF) 
 
 

gevestigd. Door zijn wijsheid hebben de 
diepe wateren zich een weg gebaand, en 
druipen de wolken van dauw. 
Mijn kind, laat ze niet wijken van je ogen: 
neem wijsheid en bedachtzaamheid in 
acht. En zij zullen leven zijn voor je ziel, 
een sieraad voor je hals. Dan zul je je weg 
onbezorgd gaan en je voet niet stoten. 
(Spreuken L: HG-FL) 
 
 
Gezegend is de mens die wijsheid vindt, 
de mens die inzicht verkrijgt, 
Het is beter haar te verkrijgen dan de 
opbrengst van zilver en haar vruchten zijn 
beter dan het puurste goud. 
Zij is kostbaarder dan de grootste 
rijkdom; en al wat te wensen is, is met 
haar niet te vergelijken. 
Lengte van dagen is in haar rechterhand, 
in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. 
Haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar 
paden zijn vrede. Zij is een boom des 
levens voor wie haar vastgrijpen: wie 
haar vasthouden, zijn gezegend. 
(Spreuken L: HL-HA) 
 

Antiphon 
 
O sapientia, qua ex ore altissimi 
prodisti, attingens a fine usque ad 
finem, fortiter suaviter disponensque 
omnia: veni ad docendum nos viam 
prudentiae. 
(O-Antiphon M) 

 
 
O wijsheid, voortgekomen uit de mond 
van de allerhoogste, gij strekt van het ene 
eind tot het andere, en beschikt alles met 
kracht en mildheid: kom, om ons de weg 
van de voorzichtigheid te leren. 
(O-Antiphon H) 
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Majorie de Been, Jeanine van der Velden, Thies de Waard, Cees van Woerkum. 
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