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Van de redactie 
 

Er komt weer een concert, en dus is er ook weer een Notenkraker. 
Fijn dat we weer kunnen zingen met elkaar!! 
 
Ik vind het is altijd spannend of er genoeg kopij zal zijn. Maar er zijn gelukkig altijd 
koorleden die een bijdrage leveren. Ook onze dirigent Pim heeft weer een stukje 
geschreven, en er is een wintervertelling van Gerard Smallegange. 
 

Genoeg te lezen dus! Veel plezier, Joke Smallegange 
 

-.-.-.-.- 
 

Een reisverslag van Theo Klanke, tenor 
 

 
Requiem Mozart in Praag  

 
Half mei vertrok ik, als reisbegeleider bij IC-Productions, weer voor een concertreis van 5 
dagen naar Praag. Onder de projectleden bevond zich deze keer ook Nel van der Veen.  
Na een aantal repetities hebben wij in Praag het Requiem van Mozart met orkest Atlantis 
uitgevoerd, onder leiding van dirigent Wim van Herk. 
Het bleek dat tijdens zo’n lange busreis met veelal voor elkaar onbekende deelnemers, er 
toch al snel een bijzondere binding ontstond, mede door het feit dat men een gezamenlijk 
doel had namelijk het uitvoeren van het “Requiem van Mozart”. 
 
Naast het concert voor een volle Salvatorkerk, hebben we kunnen genieten van de prachtige 
stad, een aantal excursies, het mooie weer en een boottocht over de Moldau.  
Ook hebben Nel en ik een bezoek gebracht aan de indrukwekkende opera “Der Fliegende 
Höllander” van Wagner in de stadsopera van Praag.  
Al met al een geslaagde en gezellige reis met gemotiveerde zangers, een goed orkest, 
goede solisten, een uitstekende dirigent, een enthousiast publiek en een attractief bijkomstig 
programma. 
 
Nu kijk ik uit naar de concertreis van IC-Productions in het najaar: naar Hamburg voor de 
uitvoering van “Ein Deutsches Requiem” van Brahms, dat lijkt me een mooie opmaat naar 
ons eigen concert van 4/5 2023 waar wij als KOV Middelburg ook het Requiem van Brahms 
zullen gaan uitvoeren. 
 
 

                                  
                                                          

  Praag                    Theo en Nel in de Stadsopera 
 



 Een alternatief herfstgedicht van Driek van Wissen,  

voor het jaar 2005 Dichter des Vaderlands. 

 

“De plantsoenarbeider spreekt” 

 

Natuur is voor tevredenen of legen – 

dat heeft meen ik de dichter Bloem gezegd. 

Maar ik denk dikwijls: vond hij dat nou echt 

of heeft hij welbewust de tijd verzwegen 

waarin de kou weer komt, de gure regen 

en zich geen blad meer aan de bomen hecht?  

Kwam hij nooit in een najaarsstorm terecht? 

Heeft hij nooit eikels op zijn kop gekregen? 

 

Nee, mijn humeur wordt in de herfsttijd slecht.  

Als Moedertje Natuur haar kleed aflegt 

staat mij die striptease alle jaren tegen. 

Dan liggen er weer blâren allerwegen 

en wie mag dan die rotzooi op gaan vegen? 

Dat is het lot van de plantsoenenknecht! 

 

 

 

 



Wintervertelling door Gerard Smallegange, uit het boek “Tuin van mijn verhalen”, 2011 

 

Het is buiten een halve graad boven nul. Er staat een harde noordenwind. De regen, half 

druppels ijskoud water en half natte sneeuw, zwiept en striemt langs en op alles wat ze kan 

raken. En toch, merkwaardig zou je zeggen, heb ik het naar m’n zin buiten. Even de hele tuin 

en de omgeving erbuiten bekeken en geïnspecteerd. Op de slotweide voor ons huis, ligt 

zoals altijd een grote haas doodstil in een half kuiltje, vlakbij een boom. In onze achtertuin, 

half in de verdorde planten van de border, half op een plukje gras, ligt een andere haas ook 

doodstil. Zij zien mij, ik zie hen, we laten elkaar met rust. Ze blijven altijd liggen, als ik 

tenminste een paar meter afstand houd. Die beesten moeten een geweldig goede 

thermostaat in hun lijfje hebben. Want ze voelen zich goed, ook bij deze temperatuur. Ik 

trouwens ook. Maar ik ben er op gekleed. Waterdichte schoenen, waterdichte pet, waterdicht 

jack. Die hazen hebben alleen hun aloude, goede bontje, wel in de winteruitvoering. Ik 

verzamel een paar manden hout om het kachelvuur hoog te houden. Als ik het een beetje 

koud krijg, zaag ik een paar verse stammetjes appelhout, voorraad voor volgend jaar. M’n 

zaagbok staat op een goede plek: achter het houthok en wat grote struiken, en onder de 

bomen uit de wind. Als het keihard gaat regenen, hoor ik m’n echtvriendin welluidend 

jodelen. Dat betekent dat er gebikt moet worden. Dat komt goed uit. Lekker weer opdrogen, 

een poosje binnen werken, en wie weet, vanmiddag nog een beetje buiten zijn. 

Het is een paar weken later. Het jaar loopt ten einde, morgen is het Kerstmis. De winter 

houdt ons vast in z’n greep. Steviger dan hij in jaren gedaan heeft. Gisteren was het 

sneeuwdek gestegen tot 25 cm. En dat in Zeeland, nog vóór de Kerst! Acht à negen graden 

vorst hebben we ook al gehad. Terwijl we op ons eiland zowel aan de noord- als aan de 

zuidzijde niet verder dan 10 km van zee afzitten. Ongehoord; de wereld zal misschien 

opwarmen, maar deze winter is kouder dan ik me in 25 jaar herinner. De struiken en heggen 

buigen diep neer onder de sneeuwlast. Als ik de auto uit het koetshuis rijd, moet ik eerst met 

een stok tegen de takken van de notenboom aantikken. De sneeuw doet de takken zo diep 

doorbuigen, dat ik er niet zondermeer onderdoor kan. Op de witte wereld om ons heen zijn 

velerlei vogels uiterst zichtbaar bezig met overleven. Ze zijn veel minder schuw dan anders. 

We voeren ze bij, dat weten ze. Merels, lijsters, velerlei zangvogeltjes, spechten, duiven, 

Vlaamse gaaien, eksters, ze hokken in groten getale in de bosjes tegenover de keuken. Daar 

hangen slingers met pinda’s en vetbollen. Daar ligt graan e.d. Géén mooier vogelpanorama 

dan achter ons aanrecht en het keukenraam. Het valt trouwens op dat we dit jaar erg veel 

vinken hebben en maar weinig staartmezen.  

Op de kasteelweide aan de andere kant van ons landweggetje is een grote schare wulpen – 

met hun lange snavels als minikromzwaarden – neergestreken, en een groepje kleinere 

snippen. De witte eendjes die daar normaliter bivakkeren, hebben een pendeldienst 

ingesteld tussen de weide en de huizen ertegenover. Iedere dag zitten ze luid kwakend voor 

het keukenraam van een buurman. Die voert ze regelmatig oud brood e.d. Dat wordt 

uitermate en luid snaterend gewaardeerd. De roofvogels zijn ook extra actief deze dag. Valk, 

sperwer en buizerd laten zich dagelijks zien. Verzwakte dieren worden het slachtoffer. Toen 

ik laatst op bezoek was op een monumentale boerderij, liet de boer/vogelkenner me een 

dode sperwer zien die door een groepje agressieve kraaien net zo lang op de huid gezeten 

was, tot hij het loodje legde. Bij ons in de bomen van de tuin is sinds een paar dagen een 

grote zwerm kramsvogels neergestreken. Dat gebeurt vaker in de winter. Maar zo’n grote 



groep als nu hebben we nog niet gehad. Het zal wel erg koud zijn in het hoge Noorden, waar 

ze vandaan komen. Vanmorgen kwam Joke binnen met een kerkuil in haar handen. Die lag 

midden op de oprit. Dood, bezweken aan de winter. Helemaal gaaf, alleen een beetje bloed 

bij de snavel. Hij woonde in een uilenkast op de zolder van ons koetshuis, dat ook vele 

muizen herbergt. Wat een prachtige dier is zo’n kerkuil. Hij ligt in de diepvries. Als onze 

dochter de dierenarts thuiskomt, wordt hij onderzocht en eventueel ontleed. 

De bomen en struiken staan in diepe rust onder een deken van sneeuw. Maar niet allemaal. 

De winterjasmijn heeft al gele bloemetjes. De Viburnum Bodnantense Dawn bloeit volop met 

roze bloemetjes tussen de sneeuw in. Ook de winterprunus (Prunus Subhirtella Autumnalis) 

staat op het punt van bloeien. Allemaal signalen dat de kortste dag voorbij is en de lente 

terugkomt. Met koude voeten in de sneeuw staande, zie ik hoog in de lucht een vlucht 

winterganzen in volmaakte V-vorm zachtjes snaterend de bleekblauwe hemel doorklieven op 

weg naar het Zuiden. Het is een beeld van huiveringwekkende schoonheid. Even later 

komen donkere wolken uit het Oosten; ze brengen nieuwe sneeuwvlokken. Tijd om Kerst te 

gaan vieren en het einde van het jaar in te luiden. 

 

 

 

Foto Silvia Wennekes 

 
 
 

-.-.-.- 
 



Kerst – Pomanders maken 

 
Sommige geuren doen denken aan Kerstmis, en de geur van sinaasappel met kruidnagel is zo’n geur. 
Zo’n pomander ziet er mooi uit, en het is ook leuk om ze te maken, zeker met kinderen. 
 
Wat is een Pomander? 
 
Vroeger, toen de mensen zich nog niet of nauwelijks wasten zoals in de middeleeuwen, droeg men 
pomanders als geursieraad om minder aangename geurtjes te verdoezelen.  
 
Tegenwoordig zie je vooral met Kerst deze geurbommetjes van citrusfruit bestoken met kruidnagel 
verschijnen. Mooi als versiering, en het ruikt nog lekker ook. 
 
Benodigdheden 
 
Om deze kerstpomanders te maken heb je nodig: 

• Citrusfruit. Vaak worden sinaasappels gebruikt, maar grapefruit, citroenen of 
mandarijnen zijn ook heel geschikt 

• Hele kruidnagels 
• Een punaise om mee te prikken. 
• Een mooi lint om de pomander, aan op te hangen, 4 x zo lang als de hoogte van de 

vrucht.  
• Haaknaald  

 
Aan de slag 
Neem een citrusvrucht, en prik met de punaise op de gewenste plekken gaatjes in de schil waar je 
daarna de kruidnagels in steekt. Je kunt allerlei patronen bedenken: strepen, vierkantjes, cirkels, net 
wat je mooi vind. Maar maak het de eerste keer niet te ingewikkeld. 
 
Als je de pomander wilt ophangen, kun je met een grote haaknaald van boven naar beneden door de 
vrucht steken, het lint dubbelvouwen en op de vouw aan de haaknaald doen.  
Nu het lint voor de helft door de vrucht heentrekken en onderaan een knoopje leggen in de 
uiteinden. Dan het lint verder doortrekken, en dan kun je de vrucht ophangen aan de lus. 
 
 
 

 
 

Een mooie schaal met dennenappels , steranijs en een kerstbal is ook heel decoratief. 
-.-.-.-.-                                



Kerstmuziek uit Frankrijk en Engeland 

 

Muziek Gabriël Fauré 

La vierge â la creche, tekst Alphonse Daudet, gedichtenbundel Les Amoureuses, 1858 

Dans ses langes blancs, fraîchement cousus, 
La vierge berçait son enfant-Jésus. 
Lui, gazouillait comme un nid de mésanges. 
Elle le berçait, et chantait tout bas 
Ce que nous chantons à nos petits anges… 
Mais l’enfant-Jésus ne s’endormait pas. 

« Doux Jésus”, lui dit la mère en tremblant, 
« Dormez, mon agneau, mon bel agneau blanc. 
 Dormez ; il est tard, la lampe est éteinte. 
Votre front est rouge et vos membres las ; 
Dormez, mon amour, et dormez sans crainte. » 
Mais l’enfant-Jésus ne s’endormait pas. 

 

Et Marie alors, le regard voilé, 
Pencha sur son fils un front désolé : 
« Vous ne dormez pas, votre mère pleure, 
« Votre mère pleure, ô mon bel ami… » 
Des larmes coulaient de ses yeux ; sur l’heure, 
Le petit Jésus s’était endormi. 

 

Fris gewikkeld in zijn doeken 
wordt het kind Jezus gewiegd door de maagd 
Hij schreeuwt als een nest jonge mezen 
zij wiegt hem en zingt heel zacht 
de liedjes die we voor onze engeltjes zingen 
Maar het kind Jezus wil niet slapen 
 
“Lieve Jezus”, zegt z’n moeder met bevende 
stem, 
“ga toch lekker slapen, m’n lammetje, m’n 
mooie witte lammetje 
slaap nu toch, het is al laat, en de lamp gaat 
bijna uit 
Je voorhoofd is rood, je wangen zijn bleek, 
Slaap toch m’n liefje, slaap zonder bange 
dromen” 
Maar het kind Jezus wil niet slapen 
 
En dan buigt Maria met tranen in haar ogen 
en een wanhopige blik zich over haar zoon  
“Je wilt niet slapen, je laat je moeder huilen, 
Je moeder moet huilen, o m’n lieve schat…” 
Haar ogen lopen van tranen over,  
en op dat moment is Jezus ingeslapen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=L-taijq1y3o 
  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L-taijq1y3o


 “Hymn to the virgin”, anonieme middeleeuwse Engelse tekst, met Latijnse toevoegingen. 

Op muziek gezet door Benjamin Britten, op 16-jarige leeftijd. 
Engelse vertaling met medewerking van Susana Powell, Latijnse vertaling met medewerking 

van Bert van Klaveren. 
 

               Middle English                                     Nederlands                             Latijn + vertaling 

Of on that is so fayr and 
bright; 
Velut maris stella 
 
Brighter than the day is light; 
Parens et puella 
 
Ic crie to TheThou see to me, 
Levedy preye thi Sone for me; 
Tam pia 
 
That ic mote come to Thee; 
Maria 
 
Al this world was for-lore; 
Eva peccatrice 
 
Tyl our Lord was y-bore; 
De te genetrice 
 
With ave it went away 
thuster nyth and comz the 
day; 
Salutis 
 
The welle springeth ut of The; 
Virtutis 
 
Levedly, flour of alle thing; 
Rosa sine spina 
 
Thu bere Jhesu, hevene king; 
Gratia divina 
 
Of alle The ber’st the pris, 
Levedly, quene of paradys; 
Electa 
 
Mayde milde moder es; 
Effecta 

U, zo mooi en stralend,  
 
 
 
helderder dan het daglicht 
 
 
ik roep tot u, zie mij aan, 
geliefde, bid voor mij tot uw 
zoon 
 
dat ik tot u mag komen 
 
 
De hele wereld was verloren 
 
 
Maar toen werd onze Heer 
geboren, 
 
En het duister verdween,  en 
de dag brak aan 
 
 
 
Die bron is uit u ontsprongen 
 
 
Geliefde, mooiste bloem van 
alle 
 
U baarde Jezus, de hoogste 
koning 
 
Van alle moeders droeg u de 
hoogste prijs, geliefde, 
koningin van het paradijs 
 
U bent de milde moeder 

Velut maris stella 
Als de Sterre der Zee 
 
Parens et puella 
Moeder en Maagd 
 
Tam pia 
Zo vroom 
 
 
Maria 
Maria 
 
Eva peccatrice 
Door de zonde van Eva 
 
De te genetrice 
Door U geboren 
 
Salutis 
Dag van heil 
 
 
 
Virtutis 
Bron van deugd 
 
Rosa sine spina 
Roos zonder doornen 
 
Gratia divina 
Door Goddelijke genade 
 
Electa 
Uitverkorene 
 
 
Effecta 
Volmaakte 

 
Om te luisteren:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=-Z0O8X26UIU 

https://www.youtube.com/watch?v=-Z0O8X26UIU


Van Pim Overduin: Luisteren met je ogen dicht, en een film maken van het 

verhaal dat je hoort.  

KERST MET JOHAN SEBASTIAAN BACH, 

die als geen ander een muzikale lading mee wist te geven aan zijn teksten. Een paar opvallende 

momenten in het Weihnachts Oratorium uitgelicht. 

Met een knipoog naar huidige televisietrends zou je het ‘comaluisteren’ of ‘binge listening’ kunnen 

noemen: het lang achter elkaar genieten van meerdere afleveringen van een serie muziekstukken. In 

één concert bijvoorbeeld zes cantates van Johann Sebastian Bach tot je nemen. Zes werken van zo’n 

twintig minuten, die oorspronkelijk verspreid over de kerstperiode in 1734-35 te Leipzig klonken, nu 

samengevat in één oratorium: heerlijk, die overdaad van mooie klanken! Bij goede tv-series word je 

doorgaans niet alleen meegesleept door het verhaal: de vormgeving van het geheel, het 

camerastandpunt, de kleine details die de regisseur aanbrengt zijn minstens zo interessant. Bij een 

goede muziekserie is het niet anders. Een topregisseur als Johann Sebastian Bach wist dat als geen 

ander: meer dan zijn tijdgenoten wist hij veel van zijn noten een extra betekenis te geven.  

Tönet ihr Pauken 

Een goede film begint vaak met een interessant shot: de regisseur wil natuurlijk dat de kijker blijft 

hangen en niet meteen doorzapt naar een ander net. Ook Bachs muzikale kerstreeks begint op een 

bijzondere manier. Een lage noot in de bas en een solo van de pauken, voordat de rest van de 

instrumenten feestelijk losbarst. Maar… wat moeten we aan met de koorinzet? Een tekst als ‘Jauchzet, 

frohlocket, auf, preiset die Tage’ verwacht je bij een tekstbewuste componist als Bach toch (zeker voor 

de sopranen) niet in zo’n laag register. En het woordje ‘auf’ (‘sta op’) klinkt – op een onbeklemtoond 

maatdeel – haast weggemoffeld. 

Had Bach zijn dag niet? Wie de wereldlijke versie uit BWV 214 van dit openingsdeel erbij pakt, ziet 

wat er aan de hand is: hier sluit de tekst helemaal aan bij de muzikale context: ‘Tönet ihr Pauken, 

erschallet, Trompeten!’. In het handschrift van Bach staat deze logische tekst overigens óók in het 

Weihnachtsoratorium, maar dan doorgestreept(!) en vervangen door de nieuwe, veel minder bij de 

noten passende tekst. Was Bach op de vingers getikt door de Kerkenraad, omdat hij een te wereldlijke 

tekst gebruikte? We weten het niet, maar de stralende noten die vervolgens in de bovenstemmen “vom 

Himmel hoch” naar beneden roetsjen luiden hoe dan ook een heerlijke sessie “comaluisteren” in…. 

Kerstfilm 

In verschillende delen van de tweede cantate wemelt het van de interessante muzikale details op 

verschillende niveaus, die het Weihnachts Oratorium tot een ultieme kerstfilm maken. In de tenoraria 

‘Frohe Hirten, eilt, ach eilet’ spoort Bach de vrolijke herders aan om het pasgeboren kind te gaan zien 

met een beweeglijke en levendige fluitpartij. De canonische stemvoering van fluit en tenor kan duiden 

op het haastig volgen van elkaar. In het basrecitatief ‘So geht denn hin, ihr Hirten’ komt de oproep om 

in beweging te komen vanuit de snelle nootjes in de continuo partij, die halverwege overgaan in een 

wiegende beweging. De rustige sfeer van de altaria ‘Schlafe, mein Liebster’, een gevoelig slaaplied 

(met lange noten op de woorden ‘Ruh’ en ‘Schlafe’ en rustige zuchtjes in de melodie), vormt een groot 

contrast met het jubelende engelenkoor ‘Ehre sei dir Gott’, een extravert loflied dat van kleur en 

beweging verandert bij de tekst ‘und Friede auf Erden’. Zet Bach in het laatste tenorlijntje van dit koor 

zijn handtekening door de noten B (de Duitse Bes) A C en H (de Duitse B) erin te verwerken? 

 



 

En als laatste een wintergedicht met een kwinkslag  😊 

 

 

 

Driek van Wissen: In de kou 

 

Wie bij de tijd wil blijven, skiet –  

dus trekken honderdduizendtallen 

elk jaar naar Zermatt of Sankt Gallen 

òp naar het wintersportgebied. 

 

Doch Koning Winter die dit ziet 

beveelt verstoord aan zijn vazallen  

de pret nu maar eens te vergallen 

en al wat hij beveelt, geschiedt. 

 

En of de mensen vuisten ballen, 

van woede, onmacht of verdriet, 

of vurig bidden met z’n allen,  

het helpt hen andermaal geen biet: 

 

De sneeuw valt waar ze niet moet vallen 

en waar het wel moet, valt ze niet.  

 

-.-.-.-.- 

 

 

 

 
 

 
-.-.-.-.- 



 


