
FRED LUITEN CONCERTORGANISATIE
presenteert in seizoen 2012/2013

in het kader van de serie Barok Vocaal in de Grote Zaal

Donderdag 7 maart 2013  |  Het Concertgebouw, Amsterdam, Grote Zaal

- Selig sind die Toten, TWV 4:1

- Das Leben ist ein Rauch, ein Schaum, TWV 4:3

- Die Donnerode, TWV 6:3

The Amsterdam Baroque 
Orchestra & Choir

Ton Koopman - dirigent

Lenneke Ruiten - sopraan
Maarten Engeltjes - countertenor

Tilman Lichdi - tenor
Jasper Schweppe - bas-bariton

Klaus Mertens – bas

G.Ph. Telemann

Geachte barokliefhebber,
Vanavond het derde concert uit onze vocale barokserie. Wij mogen wederom Ton Koopman 

met zijn Amsterdam Baroque Ochestra & Choir begroeten, samen met een mooie solistencast. 

Deze keer een bijzonder Telemann-programma, getiteld ‘Catastrofe’ met twee wereldpremières 

(Lamentaties) en de fraaie Die Donnerode, gecomponeerd naar aanleiding van de verwoestende 

aardbeving Lissabon (1755). Wij danken Omroep Max voor het live uitzenden van dit bijzondere 

programma! Wij wensen u een luisterrijk concert toe.

Vriendelijk verzoek
Uw mobieltje wil ook wel eens een avondje uit! Wilt u er daarom zorg voor dragen dat uw 

mobiele telefoon tijdens het concert is uitgeschakeld? Wilt u proberen hoesten e.d. tot een 

minimum te beperken? Wilt u ten slotte de bladzijden van het programmaboekje zo geluidloos 

mogelijk omslaan? Dit alles met het oog op de concentratie van de musici en het luistergenot van 

uw medeconcertgangers.

Fred Luiten

Amsterdam Baroque Orchestra  ABO
Catherine Manson viool 1 / concertmeester 
Joseph Tan viool 1
John W Meyer viool 1
Anna Eunjung Ryu viool 1
Maite Larburu  viool 1
David Rabinovich viool 2
Marc Cooper viool 2
Ann Roux  viool 2
Liesbeth Nijs viool 2
Emilia Benjamin altviool
John Crockatt altviool
Werner Matzke cello
Esme de Vries cello
Michele Zeoli contrabas
Kathryn Cok orgel
Wilbert Hazelzet fluit
Marion Moonen fluit 
Antoine Torunczyk hobo
Michel Henry hobo
Wouter Verschuren fagot
Dave Hendry trompet
Jonathan Impett trompet
Robert Vanryne trompet
Thomas Müller  hoorn
Luuk Nagtegaal pauken

Amsterdam Baroque Choir  ABC 
Frank Markowitsch koormeester
Gela Birckenstaedt sopraan
Heike Heilmann sopraan
Susan Jonkers sopraan
Monica Monteiro sopraan
Christina Stegmaier sopraan
Annemieke Cantor alt
Peter de Groot alt
Daniel Elgersma alt
Kaspar Kröner alt
Florian Feth tenor
Guido Groenland tenor
Jörg Krause tenor
Joost van der Linden tenor
Ralf Ernst bas
Michiel Meijer bas
Sebastian Myrus bas
Jasper Schweppe bas + SOLO
Hans Wijers bas



Telemann componeerde de lamentaties niet namens het stadsbestuur, maar in opdracht van 

de nabestaanden. Dat blijkt uit de teksten, die minder theologisch onderwijzend zijn dan zijn 

andere geestelijke werken en veel persoonlijke details en emoties bevatten. Verder ligt de nadruk 

niet op het hiernamaals – destijds gebruikelijk – maar op het wereldlijke privéleven. Neem de 

opera-achtige aria’s: die kunnen verwijzen naar het operagebouw, dat in het leven van de 

elite een belangrijke ontmoetingsplaats was. Ook duidt het ingewikkelde contrapunt – toen al 

ouderwets - op een privéopdracht; mogelijk wilde Telemann met deze ‘stile antico’ een bijzonder 

en eerbiedwaardig geschenk geven.

Eén van de lamentaties begint met een sinfonia, waarvan het eerste deel een zwaarmoedige 

sarabande, een dans is. Het is een duet voor fagot en hobo, waarvan sommigen zeggen dat het 

de menselijke stem het meest benadert. Misschien was het een symbool voor de dialoog tussen 

lichaam en ziel van de overledene, een ‘gesprek’ tussen hemel (hoog, hobo) en ‘aarde’ (laag, 

fagot) of een laatste pas de deux van de ziel met de dood. Het tweede deel is een lange polyfone 

fantasie in de ‘stile antico’ over een kerklied dat als een rode draad door alle partijen loopt.

Beving, tsunami en brand 
In 1755 werd Lissabon verwoest door een aardbeving met een 9 op de schaal van Richter, een 

tsunami en een brand. Tienduizenden mensen overleden, een derde van de bevolking. De beving 

was van Finland tot Noord-Afrika te voelen, de vloedgolf bereikte zelfs Engeland en Ierland.

Telemann schreef de ‘Donnerode’ (TWV 6:3) in 1756 om deze aardbeving te gedenken. 

De opbrengst van het concert ging naar het getroffen gebied, waarmee het het allereerste 

benefietconcert ooit was. Daarnaast probeerde Telemann zich door deze compositie te 

verzoenen met de aardbeving en die te begrijpen. De tekst gaat nauwelijks over de ramp zelf – 

alleen aan het einde verklanken twee bassen het gedonder van de beving. De strekking is meer 

een worsteling met het godsbeeld. Dit werd ook een hot item bij filosofen en theologen. 

Want hoe kon God op Allerheiligen, een katholieke feestdag, bijna alle belangrijke kerken 

vernietigen in een devoot land als Portugal? Waarom was Hij zo kwaad? Was het wel Gods hand? 

Filosoof Kant begon als eerste de ramp systematisch te verklaren vanuit natuurlijke in plaats van 

bovennatuurlijke oorzaken.

Gelukkig wordt al deze muziek in handen van Ton Koopman en het Amsterdam Baroque 

Orchestra & Choir geen catastrofe, maar juist puur genieten. De vonken spatten ervan af!

Door Hieke van Hoogdalem

Programma   Donderdag 7 maart 2013, Concertgebouw Amsterdam, Grote Zaal

The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir
Ton Koopman - dirigent
Lenneke Ruiten - sopraan
Maarten Engeltjes - countertenor

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)

TWVW 4:1  Selig sind die Toten 
TWVW 4:3  Das Leben ist ein Rauch, ein Schaum
   Pauze
TWV 6:3 Die Donnerode

Tilman Lichdi - tenor
Jasper Schweppe - bas-bariton
Klaus Mertens - bas

Het programma van vanavond bestaat uit drie onbekende werken van de bekende Telemann. 

Een andere overeenkomst is dat al deze stukken zijn geschreven als ode aan de doden. 

De programmatitel ‘Catastrofe’ is dan ook perfect gekozen.

Burgemeesters
Spanningen tussen politiek en kunst – ook in de 18e eeuw bestonden ze al. Burgemeesters 

waren belangrijke schakels tussen deze twee werelden. Kunstenaars wisten dondersgoed hoe 

belangrijk het was om goede contacten te onderhouden met burgemeesters en andere politici. 

Het was dus normaal dat een overleden belangrijk politicus een waardig afscheid kreeg. Daarbij 

werd alles uit de kast gehaald wat de kunsten te bieden hadden, zoals poëzie en muziek.

De twee lamentaties ‘Selig sind die Toten’ (TWV 4:1) en ‘Das Leben ist ein Rauch, ein Schaum’ 

(TWV 4:3) zijn hier voorbeelden van. Omdat deze functionele muziekstukken nu voor het eerst 

concertant te horen zijn, mogen ze wereldpremières worden genoemd.

Catastrofe     Herdenkingsmuziek van Telemann

Programmatoelichting


