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Ten geleide

Een avond met afwisselende en  
jubelende muziek!

Vanavond staat de tweede uitvoering van dit jaar in deze 
kerk op het programma. Na de Johannes Passion van 
Bach, voert nu Händel de boventoon.

Dit jubileumjaar sluit Cantarella af met een aantal 
prachtige kroningsliederen en een ode aan de muziek. 
Hiermee neemt ook onze dirigent Johan Sonneveld na 
meer dan 22 jaar verbonden te zijn geweest aan Cantarella 
muzikaal afscheid van ons koor.

De Ode hebben we vijf jaar geleden ook in deze kerk uitgevoerd en is tegelijk een prachtige 
uitgeleide voor de dirigent. De Anthems en de instrumentale solo’s, die tussen de verschillende 
delen zijn geprogrammeerd maken dat er deze avond veel afwisseling en optimisme zal klinken.

Als koor kijken we daarmee uit naar een nieuwe episode in onze geschiedenis. De dirigent 
gunnen we een memorabele afscheidsgroet en u als bezoeker en luisteraar wensen we een 
ontspannende en inspirerende avond toe.

    Kees Smilde, voorzitter Cantarella

Geachte concertbezoeker...
Wij heten u van harte welkom bij ons concert in het 
 kerkgebouw van de Raamstraat. Gezien de beperkte 
voorzieningen  van dit gebouw (zie bijgaande plattegrond) 
vragen wij uw welwillende aandacht en medewerking bij 
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het volgende:
• De programmaboekjes 

vindt u bij de ingang van 
de kerkzaal.

• Roken en het gebruik 
van de mobiele telefoon 
zijn uiteraard niet 
toegestaan.

• Er is in de kerk geen 
garderobe. U moet 
daarom zelf toezien op 
uw eigendommen.

• In de kerkzaal zijn geen 
toiletten beschikbaar.

• Indien noodzakelijk 
kunt u deze avond in 
het gebouw van de 
Wending gebruik maken 
de daar aanwezige 
toiletten (1e en 2e 
verdieping).

• Tijdens de pauze 
wordt u zowel voor- als 
achterin de kerkzaal 
gratis koffie en thee 
aangeboden.

• Wilt u de lege bekertjes 
en verdere afval in de 
afvalbakken deponeren?

• Als u gebruik moet 
maken van een 
klapstoel, wilt u deze 
dan tijdens de pauze 
en na het concert even 
inklappen, zodat er een 
vrijere doorgang in de 
kerk mogelijk is?

• Indien u na afloop van 
het concert samen met 
de koorleden nog een 
drankje wilt nemen, dan 
bent u van harte welkom 
in het gebouw van de 
Wending.

Wij wensen u een goed concert toe.

Kroonprins George II, vlak voor de 
kroningsplechtigheid, waarvoor de 
Coronation Anthems geschreven zijn.
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De uitvoerenden

Cantarella
zang- en oratoriumvereniging

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella is een 
gemengd koor met ongeveer negentig leden. 
Het koor is in 1958 ontstaan uit een fusie van vier 
koren met als doel de Matthäus Passion van J.S. 
Bach regelmatig uit te voeren. Het koor deed dat 
in het begin van zijn bestaan jaarlijks. Later zijn er 
andere werken op het programma gekomen, zoals 
diverse missen, requiems en oratoria (o.a. van 

Jenny Haisma Adrian Fernandes

Oratoriumvereniging Cantarella te Delft. 
Daarnaast is hij dirigent van de Koninkijke 
Zangvereniging Excelsior in Den Haag, van 
de christelijke oratoriumvereniging Sursum 
Corda in Rotterdam en van het kamerkoor 
Musica Vocalis Scyedam in Schiedam. 
Sonneveld is tevens cantor-organist in 
Barendrecht en verleent regelmatig 
medewerking aan cantatediensten en 
concerten als continuo-speler en als solist. 
In 2015 kreeg hij veel waardering voor de 
leiding van een ‘scratch’ Matthäus Passion 
in Delft. In één dag wist hij een omvangrijk 
gelegenheidskoor in samenwerking 
met orkest en solisten tot een complete 
uitvoering te brengen die alom bewondering 
verwierf.
Dit concert van vanavond is het laatste 
van Cantarella onder zijn leiding. Hij wordt 
opgevolgd door Dennis Broeders.

Jenny Haisma 
sopraan 

Jenny Haisma is een lyrische sopraan en 
vertolkt regelmatig de soli in oratorium 
werken. Daarnaast heeft zij een grote passie 
voor de liedkunst. 
Ook programmeert zij muziek die iets minder 
voor de hand ligt. De insteek is vooral het 
licht te laten schijnen op een vrouwelijke 

componist naast haar mannelijke tijdgenoten. 
Zij heeft een cd uitgebracht met Nederlands 
Vrouwelijke componisten met werken van Henriette 
Bosmans, Anna Cramer, Bertha Frensel Wegener 
Koopman en Elisabeth Kuyper. Een voorproefje 
kunt u beluisteren op youtube.

Adrian Fernandes
tenor 

Adrian Fernandes is geboren te Curaçao, hij 
studeerde klassieke zang aan het Rotterdams 
Conservatorium (Codarts) met als hoofdvakdocent 
Roberta Alexander. Daarnaast kreeg hij coaching 
en masterclasses van o.a. Carolyn Watkinson, Frans 
Huijts, Charlotte Riedijk, Dennis O’ Neill en Vinson 
Cole.
Als tenor voert Adrian veel grote werken uit 
zoals het Weihnachts oratorium, de Mattheus- en 
Johannespassie (tenorsolist en evangelist) en vele 
cantates van J.S. Bach, diverse missen van W.A. 
Mozart, de Messiah van G.F. Händel en andere 
bekende werken van o.a. J. Haydn, C. Monteverdi, 
G. Rossini en B. Britten.
Adrian werkte als tenorsolist mee aan het speciale 
kerstprogramma ‘Rejoice!’ van Combattimento 
en Wishful Singing dat werd uitgevoerd in o.a. 
Paradiso Amsterdam, Orpheus Apeldoorn en de 
Oosterpoort Groningen. In 2017 soleerde hij in 
de zomer op de eerste, succesvolle editie van het 
festival ‘Lekker Klassiek’ in België met maar liefst 
3.500 toeschouwers.
 

Rien Donkersloot
orgel 

Rien Donkersloot studeerde orgel aan het 
Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome en 
Ben van Oosten. In 2008 studeerde hij hiervoor 
summa cum laude af. Tevens behaalde hij het 
diploma kerkmuziek. Hij studeerde beiaard aan de 
Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort bij Frans 
Haagen. In juni 2011 studeerde hij cum laude af.
Hij won diverse prijzen bij orgelconcoursen en Johan Sonneveld

Zang- en oratoriumvereniging Cantarella

Bach, Beethoven, Brahms, Dvorák, Mendelssohn, 
Mozart, Britten en Verdi). Vanaf de jaren negentig 
werden ook minder gangbare composities 
uitgevoerd, zoals in 1993 het drieluik Trionfi van 
Carl Orff. Begin 2015 werkte het koor mee aan 
de openluchtmanifestatie ‘De Laatste Trein’ rond 
de ingebruikname van de nieuwe spoortunnel. 
Later dat jaar volgde een concert met werken 
van F.X. Richter en A. Dvorak. In 2016 werd het 
oratorium Joshua van G.F. Händel uitgevoerd. In 
november 2017 was er een concert met werken uit 
de Engelse koortraditie rond 1900. Begin dit jaar 
stond de Johannes Passion van J.S. Bach op het 
programma. 
Afgelopen oktober werd een geanimeerde en 
succesvolle reis naar Oxford ondernomen, waar  
– naast toeristische rondleidingen – delen van het 
concert van vanavond in drie verschillende kerken 
ten gehore gebracht werden.
Pianist Ronald Jochems is nog de vaste begeleider 
bij de repetities. Hij vertrekt begin 2019 en zal 
worden opgevolgd door Yuliya Urinyova. 
De repetities zijn op dinsdagavond van 20.15-
22.15 uur in het Voorhuis aan de Voorstraat 64 
te Delft. Belangstellenden zijn van harte welkom 
daar eens een kijkje te komen nemen. 
Meer informatie over het koor is te vinden op 
www.cantarella.nl.

Johan Sonneveld
dirigent

Johan Sonnveld studeerde van 1982 tot 1991 aan 
het Rotterdams Conservatorium. Hij studeerde 
orgel bij Jet Dubbeldam, kerkmuziek bij Arie J. 
Keijzer en Barend Schuurman, en koordirectie, 
eveneens bij Barend Schuurman. Sinds 1996 
is Johan Sonneveld dirigent van de Zang- en 
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actief op het gebied van de kamermuziek. Als 
fluitist van het Beaufort kwintet verzorgt hij talloze 
concerten en radio-opnamen en studeert hij enige 
tijd in Banff Canada. Daarnaast treedt hij direct na 
de oprichting in 1986 toe tot het Ives Ensemble, 
dat in korte tijd internationale faam verwerft met 
het uitvoeren van ongedirigeerde kamermuziek 
uit de 20ste en 21ste eeuw en spraakmakende 
cd-registraties. Sinds 2001 combineert hij de functie 
van fluitist met het zakelijk leiderschap van dit 
ensemble. Als orkestraal speler is Rik Andriessen 
de laatste jaren vooral actief als eerste fluitist van 
Holland Symfonie Orkest.

Holland Symfonie Orkest
Het Holland Symfonie Orkest bestaat uit een 
flexibele groep goed op elkaar ingespeelde 
freelance musici.
Brede repertoirekennis en een schat aan ervaring 
bij deze musici zorgen voor prachtige concerten 
op topniveau.
Inmiddels is dit orkest uitgegroeid tot een 
vooraanstaand orkest als het gaat om het 
begeleiden van koren en het geven van zomer-
concerten. Ook geeft dit orkest jaarlijks een aantal 
educatieve voorstellingen voor leerlingen van het 
basis en voortgezet onderwijs.
Zonder subsidie geeft dit orkest jaarlijks ongeveer 
60 concerten.
Het orkest verzorgt ook de jaarlijkse Messiah 
Masterclass uitgezonden door de EO op NPO2.
Het Holland Symfonie Orkest is onderdeel van 
Holland Orkest Combinatie.
 

Holland Symfonie Orkest

beiaardconcoursen.
Rien is organist van de Laurentiuskerk te 
Mijnsheerenland en van de St. Joriskerk in 
Amersfoort. Hij is beiaardier van Haarlem, Goes 
en Ridderkerk. Verder heeft hij een uitgebreide 
lespraktijk en is hij actief als (koor)begeleider.
 

Rik Andriessen
fluit 

Rik Andriessen studeerde fluit bij Peter van 
Munster aan het Koninklijk Conservatorium te Den 
Haag, alwaar hij in 1985 het diploma uitvoerend 
musicus behaalde. Tevens volgde hij er lessen bij 
Frans Vester en studeerde hij traverso bij Barthold 
Kuyken. Na zijn diplomering zette hij zijn studie 
voort bij Rien de Reede. 
Vanaf 1983 is hij veelvuldig werkzaam als freelance 
fluitist bij diverse Nederlandse orkesten en zeer 

Rien Donkersloot Rik Andriessen

ontwerp waar  muziek in zit.
www.pn-ontwerp.nl

010 - 5927029
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Afscheid van Johan Sonneveld
Ruim 22 jaar dirigent met ambitie bij Cantarella

Na een roerige periode betreedt Johan Sonneveld 
per 1 april 1996 de bok bij Cantarella. Het eerste 
grote koor dat hij onder zijn hoede neemt.

Al in oktober van dat jaar dirigeert hij zijn eerste 
concert met Cantarella, waarna er talloze volgen. 
Zijn repertoire-keuze is breed te noemen. Van 
Brahms tot Tippett en van Purcell tot Duruflé, 
met een duidelijke voorliefde voor Bach, in het 
bijzonder zijn passie-muziek,  en werk van Britse 
componisten.

Een jaar later leidt hij de Nelson Mis van Haydn en 
de Nicolaas Cantate van Britten, zijn eerste eigen 
repertoire keuze. De Delftse Courant kopt in een 
vooruitblik: ‘Nelson Mis vuurproef voor nieuwe 
dirigent’ en citeert Johan: “het concert moet 
perfect klinken. Daarom ‘regeer’ ik Cantarella 
voorlopig even met ijzeren hand”.

Hoe lang ‘even’ voor hem heeft geduurd is niet 
helemaal duidelijk, zeker is dat kwaliteit voor hem 
steeds en onvermoeibaar topprioriteit is. Of het 
bereiken van de status: ‘langstzittende dirigent’ 
dat ook was is niet waarschijnlijk, nog los van 
de wat ongelukkige uitdrukking. Johan stáát, 
beweegt en jaagt aan, kritisch, vaak met humor en 
steeds in het belang van de muziek.

Johan is zowel dirigent als musicus, koor- en 
orkestleider èn solist. In dit laatste concert is 
hij vooral de dirigent van Cantarella, maar de 
solopartijen – weliswaar door anderen uit-
gevoerd – ontbreken niet. Dit alles tezamen is 
voor Johan: Muziek.

Cantarella heeft intussen na al die jaren de 
vruchten van zijn ambitie en inzet geplukt en heeft 
stap voor stap een hoger niveau bereikt. Daarvoor 
zijn we als koor Johan dankbaar en schatplichtig.

Nu is het onze beurt om hem mooie nieuwe 
stappen toe te wensen.
Johan, dank je wel en ‘fare well’ !

  Kees Smilde
  Voorzitter
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G.F. Händel en zijn werken

Four Coronation 
Anthems 
Händel schreef de vier Coronation Anthems voor 
de kroning van koning George II en koningin 
Caroline van Engeland in 1727. Eén van de laatste 
daden van de vorige koning George I voor zijn 
dood was de naturalisatie van Händel tot Engels 
staatsburger. 
Händel koos teksten uit die in de Engelse traditie 
al langer in gebruik waren bij kroningen. 

ANTHEM I De tekst van Zadok the priest komt 
uit 1Koningen1: 38-42. Het is het verhaal over 
de zalving van Salomo door de priester Sadok 
en de profeet Nathan, en de vreugde van het 
volk hierover: ‘Toen werd er op de ramshoorn 
geblazen en iedereen riep: “Leve koning 
Salomo!”’. Deze tekst werd al  gebruikt sinds de 
kroning van koning Edgar in het jaar 973, maar 
sinds 1727 is dat altijd in de zetting van Händel.

ANTHEM II Let thy hand be strengthened is 
ontleend aan Psalm 89: 14 en 15.

ANTHEM IV De tekst van My heart is inditing 
werd gebruikt door Henry Purcell voor de kroning 
van James II in 1685. Het is een bewerking van 
Psalm 45 en verzen uit het boek Jesaja. Händel 
heeft de tekst zo gewijzigd dat hij bij een koningin 
paste, want In 1727 werd dit namelijk gezongen 
bij de kroning van koningin Caroline.

Hoewel de Coronation Anthems dus speciaal 
geschreven zijn voor de kroningsceremonies 
kunnen ze zich verheugen in een grote mate van 
populariteit en ze worden dan ook regelmatig 
uitgevoerd, niet alleen bij speciale gelegenheden.

Georg Friedrich Händel 

Georg Friedrich Händel werd geboren in 1685 in 
Halle in Duitsland. Hij behoorde, samen met J.S. 
Bach, tot de belangrijkste barokcomponisten. Hij 
stamde niet uit een muzikaal geslacht, maar was 
al op jonge leeftijd aangetrokken tot de muziek. 
In het begin van de achttiende eeuw verhuisde hij, 
op voorspraak van de Medici’s, naar Florence en 
later naar Rome. In deze periode schreef hij al veel 
werken, vooral in het Italiaans.
In 1710 keerde hij terug naar Duitsland (Hannover), 
waar hij in dienst kwam van de keurvorst. In 1712 
werd deze laatste gekroond als koning Georg I 
van Engeland. Händel verhuisde met hem mee en 
vestigde zich in Londen. In 1727 werd hij Engels 
staatsburger. 
In zijn Londense tijd schreef hij vele opera’s en 
oratoria, naast instrumentale werken. Händel stierf 
in 1759.

wij verzoeken u dringend uw mobiele telefoon uit te schakelen

Zadok de priester en Nathan de profeet 
zalfden Salomon tot Koning
En heel het volk verheugde zich en riep
God behoede de Koning
Lang leve de Koning
Moge de Koning eeuwig leven
Amen, halleluja

Moge uw hand sterk zijn 
en uw rechterhand verheven
Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van 
uw troon
barmhartigheid en waarheidsliefde staan in uw 
dienst
Halleluja

Mijn hart is vol van goede woorden
Ik draag mijn gedichten voor over de koning

Koningsdochters zijn onder uw voorname 
vrouwen 
Aan uw rechterzijde stond de koningin in 
gouden kledij
En de koning zal verlangen naar uw schoonheid
Koningen zullen uw opvoedende vaders zijn
en koninginnen uw zorgende moeders

ANTHEM I 
ZADOK THE PRIEST
Zadok the priest and Nathan the prophet 
annointed Solomon King
And all the people rejoiced and said:
God save the King
Long live the King
May the King live forever
Amen, Alleluia

ANTHEM II 

Let thy hand be strengthened    
And thy right hand be exalted
Let justice and judgment be the preparation of 
thy seat
Let mercy and truth go before thy face
Alleluia

ANTHEM IV 
MY HEART IS INDITING
My heart is inditing of a good matter
I speak of the things which I have made unto 
the King
Kings daughters were among thy honourable 
women
Upon thy right hand did stand the Queen in 
vesture of gold;
and the King shall have pleasure in thy beauty
Kings shall be thy nursing fathers
and queens shall be thy nursing mothers

LET THY HAND BE STRENGTHENED

Concerto for flute in g-minor   HWV 287

Organ concerto opus 4 nr 3   HWV 291
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Ode for  
St-Cecilia’s Day 
Händel schreef de cantate Ode for St-Cecilia’s 
Day in 1739, ter gelegenheid van de naamdag van 
deze heilige.

De jonge Romeinse vrouw Cecilia stierf de 
marteldood, omdat ze voor haar geloof maagd 
wilde blijven. Een paar eeuwen later werd zij 
beschermheilige van muziek en musici als gevolg 
van een vertaalfout: van ‘Terwijl orgeltonen 
klonken, zong Cecilia in haar hart voor de Heer’ 
maakte die vijftiende-eeuwse vertaling “Cecilia 
zong tot de Heer, terwijl ze zichzelf op het orgel 
begeleidde”.
In Engeland wordt de dag van Sint Cecilia,  
22 november, vaak gevierd met een muziek-
festival. Voor zo’n festival werd vaak in opdracht 
nieuwe muziek geschreven. De componisten 
kunnen flink uitpakken en laten dan allerlei  
instrumenten en muzikale invallen de revue 
passeren. Er zijn dan ook heel wat ode’s aan 
Cecilia gemaakt, onder meer door Henry Purcell 
en Benjamin Britten, die andere grote Engelse 
componisten.
En Händel dus. Hij schreef deze ode op een tekst 
van John Dryden, het gedicht ‘A Song for  

St. Cecilia’s Day’ uit 1687, dat het motto heeft 
‘From harmony, from heav’nly harmony’, en 
gebaseerd is op het pythagoreïsche thema van 
de muziek als Harmonia mundi, de wereldse 
harmonie. Kort samengevat: de hemelse harmonie 
schiep de wereldse harmonie (de muziek) en aan 
het einde der tijden gaat de wereldse harmonie 
weer op in de hemelse harmonie, in übermuziek, 
als het ware. En intussen is er de muziek die 
het hele menselijke bestaan kan bevatten en 
weerspiegelen, en waarmee we reiken naar de 
hemelse harmonie.
 

Sint Cecilia 

OUVERTURE (instrumentaal) 

1. RECITATIEF (tenor) 
From harmony, from heavenly harmony
This universal frame began.

2. BEGELEID RECITATIEF (tenor) 
When nature, underneath a heap of jarring 
atoms lay,
And could not heave her head,
the tuneful Voice, was heard from high,
Arise! Arise ye more than dead!
Then cold, and hot, and moist, and dry,
In order to their stations leap
And music’s power obey

 

Uit harmonie, hemelse harmonie, ontstond 
deze universele orde.

  
Toen de natuur onder een hoop knarsende 
atomen lag en haar hoofd niet kon oprichten, 
werd van boven een welluidende stem 
gehoord: 
“Sta op, gij die meer dan dood zijt!”.
Toen sprongen koud en heet, vocht en droog, 
elk naar hun eigen plaats, gehoorzaam aan de 
macht van de muziek.
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3. KOOR 
From harmony, from heavenly harmony,
This universal frame began.
Through all the compass of the notes it ran,
The diapason closing full in man.

4. ARIA (sopraan) 
What passion cannot music raise, and quell?
When Jubal struck the chorded shell,
His listening brethren stood ‘round.
And wondering on their faces fell,
To worship that celestial sound
Less than a god they thought there could not 
dwell.
Within the hollow of that shell
That spoke so sweetly and so well.
What passion cannot Music raise and quell?

4. ARIA (tenor) MET KOOR 
The trumpet’s loud clangour excites us to arms,
With shrill notes of anger and mortal alarms,
The double-double-double beat,
Of the thund’ring drum,
Cries hark! Hark! Cries hark the foes come!
Charge! Charge! Charge! Charge!
‘Tis too late, ‘tis too late to retreat!

6. MARS (instrumentaal)

7. ARIA (sopraan)
The soft complaining flute
In dying notes discovers
The woes of hopeless lovers,
Whose dirge is whispered by the warbling lute.

8. ARIA (tenor)
Sharp violins proclaim,
Their jealous pangs,
And desperation.
Fury, frantic indignation!
Depth of pains, and height of passion,
For the fair disdainful dame.

9. ARIA (sopraan)
But oh! what art can teach,
What human voice can reach

The sacred organ’s praise?
Notes inspiring holy love,
Notes that wing their heavenly ways
To join the choirs above.

10. ARIA (sopraan)
Orpheus could lead the savage race,
And trees unrooted left their place
Sequacious of the lyre:

11. BEGELEID RECITATIEF (sopraan)
But bright Cecilia raised the wonder higher:
When to her Organ vocal breath was given
An Angel heard, and straight appeared –
Mistaking Earth for Heaven.

12. SOLO (sopraan) EN KOOR
As from the power of sacred lays
The spheres began to move,
And sung the great Creator’s praise
To all the blest above;
So when the last and dreadful hour
This crumbling pageant shall devour,
The trumpet shall be heard on high,
The dead shall live, the living die,
And music shall untune the sky

Uit harmonie, hemelse harmonie, ontstond 
deze universele orde.
Van harmonie tot harmonie doorliep het alle 
tonen in hun volledige bereik en vond het 
stemmenweefsel zijn voltooiing in de mens.

Is er een  hartstocht die muziek niet kan 
oproepen of bedwingen?
Toen Jubal zijn besnaarde schelp bespeelde 
stonden zijn broers luisterend om hem heen 
en lieten zich verbaasd voorover vallen om dit 
hemelse geluid te vereren.
Niets minder dan een god, zo dachten zij, kon 
er niet wonen in de holte van die schelp, die zo 
zoet sprak en zo schoon.
Is er een  hartstocht die muziek niet kan 
oproepen of bedwingen?

Het luide geschal van de trompet roept ons tot 
de wapens, met schelle tonen van woede en 
kreten van doodsnood.
De driedubbele slag van de donderende 
trommel roept: “hoor, de vijand komt er aan. 
Ten aanval! Het is te laat om ons terug te 
trekken”.

De zacht klagende fluit onthult in stervende 
tonen de smart van geliefden zonder hoop, 
wier treurzang wordt gefluisterd door de 
tokkelende luit.

Snerpende violen verkondigen 
de kwelling van hun jaloezie 
en wanhoop, 
woede, vertwijfelde verontwaardiging, 
hun diepste pijn en hoogste hartstocht 
voor de schone, hooghartige vrouwe.

Maar oh! Welke kunst kan ons leren te prijzen, 
welke menselijke stem kan zo de lof zingen, 

zoals het heilige orgel dat kan?
Tonen die inspireren tot heilige liefde,
tonen die op vleugels hun weg naar boven 
zoeken, om zich aan te sluiten bij de hemelse 
koren.

Orpheus kon het barbaarse ras leiden en 
ontwortelde bomen verlieten hun plaats om 
zijn lier te volgen.

Maar de stralende Cecilia verrichtte een nog 
groter wonder: toen de adem van haar stem 
zich bij haar orgel voegde hoorde een engel 
dat en liet zich zien, omdat hij de aarde voor de 
hemel aanzag.

Zoals door de macht van heilige gezangen de 
hemelse sferen in beweging kwamen en de 
lof zongen van de grote Schepper voor alle 
gezegenden daarboven,
zo zal, als het laatste, verschrikkelijke uur dit 
instortende schouwspel zal verslinden,
de trompet daarboven te horen zijn.
Zo zullen de doden leven en de levenden 
sterven en zal muziek het gewelf ontstemmen. 
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stonden zijn broers luisterend om hem heen 
en lieten zich verbaasd voorover vallen om dit 
hemelse geluid te vereren.
Niets minder dan een god, zo dachten zij, kon 
er niet wonen in de holte van die schelp, die zo 
zoet sprak en zo schoon.
Is er een  hartstocht die muziek niet kan 
oproepen of bedwingen?

Het luide geschal van de trompet roept ons tot 
de wapens, met schelle tonen van woede en 
kreten van doodsnood.
De driedubbele slag van de donderende 
trommel roept: “hoor, de vijand komt er aan. 
Ten aanval! Het is te laat om ons terug te 
trekken”.

De zacht klagende fluit onthult in stervende 
tonen de smart van geliefden zonder hoop, 
wier treurzang wordt gefluisterd door de 
tokkelende luit.

Snerpende violen verkondigen 
de kwelling van hun jaloezie 
en wanhoop, 
woede, vertwijfelde verontwaardiging, 
hun diepste pijn en hoogste hartstocht 
voor de schone, hooghartige vrouwe.

Maar oh! Welke kunst kan ons leren te prijzen, 
welke menselijke stem kan zo de lof zingen, 

zoals het heilige orgel dat kan?
Tonen die inspireren tot heilige liefde,
tonen die op vleugels hun weg naar boven 
zoeken, om zich aan te sluiten bij de hemelse 
koren.

Orpheus kon het barbaarse ras leiden en 
ontwortelde bomen verlieten hun plaats om 
zijn lier te volgen.

Maar de stralende Cecilia verrichtte een nog 
groter wonder: toen de adem van haar stem 
zich bij haar orgel voegde hoorde een engel 
dat en liet zich zien, omdat hij de aarde voor de 
hemel aanzag.

Zoals door de macht van heilige gezangen de 
hemelse sferen in beweging kwamen en de 
lof zongen van de grote Schepper voor alle 
gezegenden daarboven,
zo zal, als het laatste, verschrikkelijke uur dit 
instortende schouwspel zal verslinden,
de trompet daarboven te horen zijn.
Zo zullen de doden leven en de levenden 
sterven en zal muziek het gewelf ontstemmen. 
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Graag maken we u opmerkzaam op ons volgende

CONCERT OP VRIJDAG 15 NOVEMBER 2019

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella zal dan een uitvoering geven van 

Mis in C opus 86 - L. van Beethoven
Vesperae solennes de confessore K.339 - W.A. Mozart

in de Delftse Raamstraatkerk. Het geheel staat onder muzikale leiding van dirigent  
Dennis Broeders met begeleiding door het Holland Symfonie Orkest.

 
LET U OP NADERE AANKONDIGINGEN VIA ONZE WEBSITE! 

WWW.CANTARELLA.NL

Locatie Juniusstraat 8: za. 3 februari 2018, 10-13 u.
• gymnasium, atheneum, tweetalig vwo, vrijeschoolafdeling m/h/v, havo, mavo, kopklas

Locatie Van Bleyswijckstraat 72 (Sc Delfland): wo. 7 februari 2018, 17-20 u.
• vmbo beroepsgerichte leerwegen 

Locatie Aart van der Leeuwlaan 12: za. 3 februari 2018, 10-13 u.
• praktijkonderwijs

Locatie Maria Duystlaan 12
• Internationale Schakelklassen

OPEN DAGEN 
GROTIUS COLLEGE

iedereen is zichzelf.... samen zijn wij het Grotius!  

www.grotiuscollege.nl
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CANTARELLA ZOEKT  
NIEUWE ZANGERS !!
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, voor alle stemgroepen. Heeft u altijd al 
willen meezingen in een (groot) koor? Kom dan eens naar onze open repetities 
in het Voorhuis aan de Voorstraat 64, dinsdagavond van 20.15 tot 22.15.

Zie onze website WWW.CANTARELLA.NL/MEEZINGEN voor nadereinformatie.

zang- en oratoriumvereniging

CANTARELLA

Bij dit concert zingen mee:
Sopranen   Patty Adelaar, Helma van den Bergh, Ingrid Dam, Kaat Deprez, Lies van Eijk, 
Cécile Fassaert, Netty Figaroa, Carla Gerbrands, Margit Gill, Marja Groot, Eva Hermans, Adry 
Hoevenaars, Renate Kelter, Marjanne Laansma, Willy de Lange, Elzelina van Lent, Margret van der 
Maarel, Beppy van der Meijden, Alie Notenboom, Anita Rocchi, Tineke Schoonakker, Esmeralda 
van der Schrier,
Jolanda Verweij.

Alten   Inge Baltus, Joyce Beumer, Mariet Biever, Ivonne Brans, Joke Bruinzeel, Mirjam de Bruyn, 
Corry Buijs, Mariska Dötsch, Diet Draisma, Loekie ten Have, Nelli van der Hoek, Reina Hollestelle, 
Rietje de Jager, Agnes de Jong, Marlies Krul, Marian van Loenen, Greta Oostenbrug, Jeanine 
Pasman, Gabriëlle Ponjee, Christien Rodenburg, Wies Rood, Peyronne Solis, Toos Thoolen, Corry 
Unger, Marga Vintges, AnneMichelle Wiersma, Susanne Wilmer, Josien Woudstra, Netty Zegers, 
Mireille Zwaan.

Tenoren   Arie van den Bergh, Jaap, Boon, Nico, Bouman, Bert van den Braak, Hans Geers, 
Kees de Graaff, Frank de Kiefte, Sander Siebenga, Embert van Tilburg, Ron Wesenbeek, Evert 
Woudstra.

Bassen   Jurjen Battjes, Jan Bijl, Rob Duijs, Jelle Faddegon, Faas Groot, Cees den Hertog, 
Gerard Hollestelle, André Huijben, Gerben Joustra, Bart-Jan Kelter, Pieter Kruit, Rob te Lintel 
Hekkert, Wytze Oostenbrug, Jan Edo Otten, Aren Roetman, Kees Smilde, Willibrord Smit, Paul 
Visee.
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COLOFON  Dit programmaboekje is een  
 uitgave van ZOV Cantarella. 

 Tekst: ZOV Cantarella 
 Vormgeving: P& ontwerp, Maasland 
 Drukwerk: Druk. Tan Heck, Delft



zang- en 
oratoriumvereniging

CANTARELLA

Coronation
Anthems 1, 2 & 4

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Ode for  
St-Cecilia’s Day
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VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018  20.15 UUR  RAAMSTRAATKERK  DELFT

 WWW.CANTARELLA.NL



Beleef deze 
feestelijke 

muziek!
Vier ons jubileumconcert mee op vrijdag  

16 november 2018 met feestelijke muziek 
van Georg Friedrich Händel

VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018  AANVANG 20.15 UUR  RAAMSTRAATKERK  DELFT

 WWW.CANTARELLA.NL

Kaarten: voorverkoop € 25,–;  aan de zaal € 27,50; Jongeren t/m 17 jaar  € 15,–.  Toegang inclusief koffie/thee en  programmaboekje. 
Voorverkoop via muziekhandel Van Buytene, de leden van het koor of te reserveren via:

JENNY HAISMA  - SOPRAAN          ADRIAN FERNANDES - TENOR         RIEN DONKERSLOOT - CONTINUO/ORGEL         
HOLLAND SYMFONIE ORKEST          JOHAN SONNEVELD - DIRIGENT  

zang- en 
oratoriumvereniging

CANTARELLA

   •  Ode for St. Cecilia’s Day
   •  Coronation Anthems I, II en IV 
	 	 	 •		Concerto		for	flute	in	g-minor
	 	 	 •		Organ	concerto	opus	4	no.	3

ZAAL OPEN 19.30 UUR
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ZWANENZANG  DIRIGENT  CANTARELLA  
         MUZIKAAL PROTEST TEGEN BREXIT 

 

Concert door 'Cantarella' in r.k. kerk aan de Raamstraat in Delft op 16 november 

Na ruim 22 jaar gaat dirigent Johan Sonneveld het stokje overgeven aan een 
opvolger. Vanavond dirigeeerde hij zijn eigen afscheidsconcert, waarvoor hij 
zelf het programma had mogen samenstellen. Als groot barokliefhebber koos 
hij voor muziek van Händel. De nagenoeg uitverkochte Raamstraatkerk genoot 
van de ‚Ode for St. Cecilia’s Day‘, drie ‚Coranotion Anthems‘ en een fluit- en 
orgelconert van deze grote componist. 

Fans van Johan en Cantarella         
Al vroeg waren de banken en stoelen 
van de katholieke kerk in de 
Raamstraat bezet, meest door fans 
van het koor, maar ook van 
vertrekkend dirigent Johan 
Sonneveld. Onder hen trof ik een 
erelid van Cantarella aan, dat maar 
liefst 42 jaar bij het koor gezongen 
had. „Ik heb drie dirigenten versleten,“ 

vertelde ze me,“maar Sonneveld was 
de beste en de pittigste!“  De voorzitter 
van Cantarella vestigde in zijn 
openingswoord de aandacht op het 
afscheidskarakter van dit concert.“Ik 
hoop daarom“, zo zei hij, „dat U extra 
goed wilt luisteren, dat Cantarella extra 
mooi zal zingen, het orkest exra mooi 
zal spelen en nogmaals, dat U vooral 
goed deze laatste keer zult letten op 
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onze dirigent, Johan Sonneveld!“ Het 
puliek zou deze oproep niet onbetuigd 
laten want nadat de solisten zoals 
gebruikelijk onder een beleefd applaus 
op waren gekomen, verhevigde dit 
applaus en werd langgerekter toen de 
dirigent met de hem zo kenmerkende 
lenige tred het podium betrad. Het 
publiek was met hem en zou net als 
koor en orkest aan zijn lippen hangen. 
Na afloop zou het toch al luide applaus 
opnieuw oplaaien en overgaan in een 
staande ovatie, toen Sonneveld 
bescheiden maar blij het slotapplaus in 
ontvangst nam. 

 

Het koor droeg nieuwe shawls in de kleuren en 
loop van de vlag van United Kingdom 

Het programma                                              
De dirigent stak met de keuze van het 
programma zijn voorliefde voor de 
barok en Engelse muziek dus niet 
onder stoelen of banken. Anders dan 
anders bij Cantarella was het concert 
dit keer gewijd aan één componist, G. 
F. Händel, voor het gemak nu ook 
maar ingelijfd bij de Engelse 
componisten. De drie ‚Coronation 
Anthems‘  werden breed en vaak 
majestueus gezongen. Jubelend door 
Cantarella waar nodig. De ‚Ode for St-
Ceciliaday‘ was goed gekozen in deze 
tijd van het jaar en in dit gebouw (22 
november het feest van St. Cecilia, 

patrones van de kerkmuziek). De 
uitvoering hiervan klonk inderdaad 
‚geïnspireerd’ zoals de dirigent zelf 
later tijdens de evaluarie van het cocert 
zou zeggen. Opnieuw viel op over wat 
een mooi herenkoor Cantarella 
beschikt. De tenoren zouden best 
versterkt willen worden denk ik, al 
weerden ze zich uitstekend. Met name 
de beurtzangen tussen solisten en 
koor kwamen goed over, vooral ‚The 
trumpet’s loud clangour‘. Het 
solistenaandeel was trouwens erg 
groot en dat was helemaal niet erg als 
je hoorde hoe Adrian Fernandes 
(tenor) en Cantarella’s huissopraan 
Jenny Haisma zongen.   

 

   Sopraan Jenny Haisma 

Maar, eerlijk is eerlijk, de edelste en 
mooiste klanken kwamen van het 
Holland Symfonie Orkest. Hoe 
hartveroverend klonk niet de ouverture 
van de Cecilia Ode! En over wat voor 
een solisten kan dit orkest beschikken 
(fluit, trompet, celli).Het is te hopen dat 
de nieuwe dirigent de sammenwerking 
met dit geweldige orkest voort gaat 
zetten. Het fluitconcert en het 
orgelconcert kwamen de afwisseling 
ten goede. Wel was het eeuwig zonde 
dat bij dit orgelconcert geen gebruik 
werd gemaakt van het prachtige 
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kerkorgel uit deze kerk, maar van een 
kistorgel. Hierdoor leek het af en toe 
meer op een vioolconcert dan op een 
orgelconcert. 

Johan Sonneveld                              
In het begin van zijn carriere bij 
Cantarella had Sonneveld zich in de 
Delftsche Courant laten ontvallen dat 
hij Cantarella voorlopig met ‚ijzeren 
hand‘ zou leiden. Welnu, dat heeft het 
koor geen windeieren gelegd. Het 
contact tussen koor en dirigent is erg 
intens. De concentratie is groot.  

 

Sonneveld is niet de man van wijdse 
en grootse gebaren, maar de zangers 
begrijpen zijn kleinste teken. Ook het 
orkest volgt zijn aanwijzingen 
nauwgezet. Sonneveld dirigeert zeer 
punctueel met ook grote aandacht voor 
dynamische schakeringen. Bij de 
evaluatie met zijn koor na afloop zou 
hij spreken van ‚een fijn concert‘. Een 
understatement voor het publeik. Men 
was uitzinnig en wilde hem na afloop 
maar niet laten gaan.                     
Maar na 22 jaar is het tijdperk 
Sonneveld afgesloten en „Cantarella 
heeft“, volgens voorzitter Smlde,“na al 
die jaren de vruchten van zijn ambitie 
en inzet geplukt“.

CANTARELLA LIET DIRIGENT NIET ZO MAAR GAAN 
 

Voorzitter 
Smilde looft 
en dankt de 
dirigent, 

penningmeester Zegers doet hetzelfde vergezeld met een groot kado en Patty 
Adelaar 
spreekt 
namens de 
redactie 
van  

Cantarellablad ‚Parlando‘. Op zijn beurt dankt Sonneveld voor het vertrouwen dat hij 
meer dan 22 jaar van besturen en leden heeft gekregen. „Schenk dat ook aan mijn 
opvolger“, waren zijn laatste woorden.
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