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Herdenkingsconcert 
De meimaand is DE maand van her- en gedenken. 
4 Mei  stonden we stil bij de gevallenen in de 2eWereldoorlog 

en alle slachtoffers van oorlogsgeweld daarna. 
5 Mei  vierden we het feest van de vrijheid. 
12 Mei  herdachten we het bombardement (door de 

geallieerden om de bruggen te verwoesten) op het 
Noordereiland, waarbij wonderbaar heel weinig 
slachtoffers vielen en het Mariabeeld van de verwoeste 
Lourdeskerk op wonderbare wijzen gespaard bleef. 

14 Mei herdachten we het grote bombardement op 
Rotterdam.   

Maria mei is bovendien De Mariamaand, moeder van Jezus 
Christus en daarmee (een beetje) moeder van ons 
allemaal. Misschien is het niet voor niets op de 1e 
zondag van de meimaand wel moederdag?  

 
Daarom dit herdenkingsconcert 

 
Gabriel Fauré componeerde zijn  
Requiem in d-mineur, opus 48 tussen 1887 en 1890 

De reden waarom Fauré het werk heeft gecomponeerd is niet 
bekend. Een mogelijke aanleiding kan de dood van zijn vader in 
1885 zijn, en de dood van zijn moeder twee jaar later op 
oudejaarsavond 1887. Desalniettemin was Fauré al met het werk 
begonnen toen zijn moeder overleed. Fauré zei later over de 
reden tot componeren: “ik heb het nergens voor gecomponeerd… 
gewoon voor het plezier, als u me dat toelaat te zeggen!” 

Het eerst geschreven deel is het Libera Me, dat al eerder als een 
losstaand werk werd gecomponeerd in 1877. 
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In het daaropvolgende jaar componeerde hij de eerste versie van 
het Requiem, welke hij Un Petit Requiem noemde. De eerste 
versie bestond uit vijf delen (Introitus et Kyrie, Sanctus, Pie 
Jesu, Agnus Dei en In Paradisum), maar bevatte nog niet 
het Libera Me. De eerste versie werd op 16 januari 1888 in La 
Madeleine te Parijs uitgevoerd. Fauré dirigeerde de uitvoering 
zelf. Het stuk werd opgedragen ter nagedachtenis aan de 
architect Joseph La Soufaché. 

In 1889 werd het Hostias toegevoegd aan het Offertorium. Een 
jaar later werd het Offertorium verder uitgebreid en werd 
het Libera Me aan het Requiem toegevoegd. Deze tweede versie, 
voor kamerorkest, ging op 21 januari 1893 in première, ook in de 
Madeleine in Parijs met Fauré zelf als dirigent. 

 

Tijdens dit concert kunt u luisteren naar dit Requiem, met 

daarnaast nog enkele bekende en indrukwekkende stukken. 
  

Het Golden Circle Ensemble is een ensemble dat bestaat 
uit jonge mensen (studerend of net afgestudeerd aan een 

conservatorium). Bijzonder aan het ensemble is dat het 

samengesteld is uit vele nationaliteiten die samensmelten 

in de gezamenlijke taal die muziek heet. Met elkaar 
proberen deze mensen u te laten voelen wat muziek met u 

kan doen. 
 

Daarvoor zijn de aria’s en koorwerken die met dit 

ensemble gezongen worden uitermate geschikt. Kom en 
ervaar dat deze zangers u in het hart kunnen raken. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/La_Madeleine_(kerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/La_Madeleine_(kerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
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John Bakker de dirigent van het Golden Circle Ensemble is de 
director of music van The American Protestant Church of The 
Hague. In deze kerk begeleidt hij de gemeentezang en hij is daar 
de muzikale inspirator voor het kerkkoor dat iedere zondag in de 
dienst zingt en drie keer per jaar een concert geeft. Tevens 
organiseert hij in deze kerk met veel succes twee keer per jaar een 
scratchkoor waarbij amateurzangers op een dag mooie klassieke 
werken instuderen en dezelfde dag uitvoeren. 
John is afgestudeerd als concertorganist aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag.Hij is kerkorganist in verschillende 
kerken en werkt veel samen met internationale muzikanten. 
Hij heeft door zijn jarenlange concertervaring een uitstekend 
inlevingsvermogen op het gebied van de juiste muziek op de juiste 
plaats. 
In december 2011 is hij voor al zijn muzikale activiteiten koninklijk 
onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
André de Jager, organist van het Golden Circle Ensemble, 
studeerde o.a. bij Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem 
(improvisatie), bij Ben van Oosten in de Grote Kerk te Den Haag 
(literatuur) en bij Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin in de Saint-
Sulpice te Parijs (improvisatie en literatuur). 
In mei 1998 volgde André de Jager een masterclass interpretatie en 
registratie bij de Parijse organist Jean Guillou. 
In 1979 en 1980 was André eerste prijswinnaar op het Nationale 
Orgelconcours te Elburg. Hij is hoofdorganist op het Blank-orgel 
(1976) in de Bethlehemkerk te Papendrecht. 
Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelmuziek werd André 
de Jager door de Société Académique d’éducation et 
d’encouragement "Arts, Sciences, Lettres" te Parijs op 1 april 2007 
onderscheiden met een Bronzen Medaille en op 14 juni 2014 met 
een Zilveren Medaille. Vanwege zijn vele verdiensten in de muziek, 
zowel in binnen- als in buitenland, is André de Jager op 16 januari 
2010 koninklijk onderscheiden en werd hij benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Voor meer informatie, zie: www.andredejager.nl 

http://www.andredejager.nl/
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En verder: 

Cent Mille Chanson  Arr. André de Jager (1962) 
(Honderdduizend liederen) is een lied uit 1968 dat bekend is geworden 

dankzij de Franse zangeres Frida Boccara. De tekst van het lied is 

geschreven door Eddy Marnay, die ook tekende voor de tekst van 

Boccara’s winnende Eurovisiesongfestivallied Un jour, un enfant uit 1969. 

De componist van het - evident op Bach geïnspireerde - lied is Michel 

Magne.  
 

Cantique de Jean Racine G. Fauré (1845-1924) 
Cantique de Jean Racine is een werk voor gemengd koor en piano of 

orgel. Geschreven door de toen negentienjarige componist in 1864-5. Met 

het stuk won Fauré de eerste prijs toen hij afstudeerde aan de 

'École Niedermeyer' te Parijs en het werd voor het eerst uitgevoerd het 

daarop volgende jaar op 4 augustus 1866, begeleid door strijkers en orgel.  
 

Canon In D    Joh Pachelbel (1653-1706) 
is het beroemdste stuk van de componist Johann Pachelbel.  

Het hoofdthema in dit stuk wordt gespeeld door de bas. In het begin van 

het stuk wordt dit thema door de bas 'kaal' (zonder begeleidende 

bovenstemmen) gespeeld. Dit thema wordt in de rest van het stuk steeds 

herhaald. De drie bovenstemmen zorgen voor de nodige variatie.  
 

Ave Maria     G. Caccinni (1551-1618) 
De aria werd gecomponeerd door Vladimir Fjodorovitsj Vavilov (1925 - 

1973) een Russische componist, luitspeler en gitarist. Na zijn dood werd 

de compositie echter ten onrechte toegeschreven aan de 16e-eeuwse 

Italiaanse componist Giulio Caccini. Ter wille van de grote bekendheid als 

zodanig, met een positieve commerciële invloed tot gevolg, houdt men dat 

zo, en men gaat daarbij zelfs zo ver dat men op cd's als componist 

Caccini vermeldt. 

Naast de meer bekende Ave Maria composities 

van Schubert en Bach/Gounod wordt ook deze versie met regelmaat 

gedraaid tijdens uitvaart- en herdenkingsplechtigheden. 

 

Climb Every Mountain  Richard Rogers (1959) 
Hoeft verder weinig toelichting. Het komt uit The Sound of Music en is 

een musical met muziek van Richard Rodgers en tekst van Oscar 

Hammerstein.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1968
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frida_Boccara
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eddy_Marnay&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival
https://nl.wikipedia.org/wiki/Un_jour,_un_enfant
https://nl.wikipedia.org/wiki/1969
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Magne&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Magne&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Racine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Niedermeyer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Componist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Pachelbel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giulio_Caccini
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Gounod
https://nl.wikipedia.org/wiki/Musical
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Rodgers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Hammerstein_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Hammerstein_II
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Golden Circle Ensemble 

Dit ensemble bestaat uit jonge mensen op weg naar het 
concertpodium. Het is een sprankelend internationaal 
vocaal ensemble met een inspirerende betoverende klank. 
 
De mensen van dit ensemble werken mee aan 
verschillende projecten van “Golden Circles Music 
Productions”. Zij doen dit met veel enthousiasme, inzet en 
kwaliteit. 
 
Meer informatie is te vinden op www.goldencirclesmp.nl 
 
 
 

Golden Circle Ensemble 
 

Sopranen:  Gunda Leine, Yun Park 

Alten:   Carolina Alves Luis 

Counter tenor:  Marcel Jorquera  

Tenoren:  Felis Jago Larham, Hue Blanes 

Bassen:  João Silva, Yonathan van den Brink 

Organist:  André de Jager 

Dirigent:  John Bakker 

 

 

Het volgende concert in deze serie zal zijn op: 

zondag 18 september 2022 om 15.00 uur. 

http://www.goldencirclesmp.nl/

