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Namens het Nieuw Kamerkoor Delft heet ik u van harte welkom op ons 
bijzondere passieconcert ‘Passie verbeeld’. Bijzonder omdat het 
passieverhaal verbeeld wordt door muziek en prachtige schilderijen. De 
meeste schilderijen zijn speciaal voor dit concert gemaakt door leerlingen 
van Gees Weggelaar van Atelier De Keet. Zij lieten zich inspireren door de 
muziek die u tijdens het concert gaat horen. Daarnaast zijn schilderijen van 
de Delftse kunstenaars Anneke Dukker en Jacobiene van der Hoeven te 
bewonderen. Op de voorkant van dit programmaboekje is overigens een 
deel van het schilderij ‘Golgotha’ van Anneke Dukker te zien.  
 
Wat gaat u horen en zien tijdens dit concert? De gekozen muziek omvat 
een aantal eeuwen. Zo dateert het oudste werk van 1623 en het jongste is 
van 1963. Tijdens het concert nemen wij u mee op de lijdensweg van 
Jezus. De veertien staties van deze weg worden elk uitgebeeld door een 
schilderij en muzikaal omlijst door een koor- of cellowerk. Joachim 
Eijlander, cellist, speelt als omlijsting van enkele staties o.a. delen uit de 
cellosuites van Bach. 
 
Mede door de prachtige entourage en akoestiek van deze kerk hopen we u 
zo mee te nemen in de soms heftige emoties van het passieverhaal. 
 
Wij wensen u een heel fijn concert toe! 
 
Marise Kessels, voorzitter Nieuw Kamerkoor Delft. 
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Welkom bij ‘Passie verbeeld’             
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Raymond Honing is sinds eind 2009 
dirigent van het Nieuw Kamerkoor 
Delft. Onder zijn leiding heeft het 
koor al veel gevarieerde concerten 
ten gehore gebracht.  
 
Naast dirigent is Raymond Honing 
een begenadigd fluitist, die in vele 
concerten soleerde. Hij is eerste 
fluitist van Sinfonia Rotterdam en 
speelde in o.a. het Nieuw Ensemble, 
Asko-Schönberg Ensemble, Musikfabrik, Ives Ensemble, Anima Eterna en 
Combattimento Consort. In 2007 richtte hij zijn eigen barokensemble La 
Barca Leyden op waarmee hij bijzondere projecten ontwikkelde. Het 
bracht drie CD’s uit, waarvan de laatste werd bekroond. Raymond is 
eveneens docent aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij zelf 
ook gestudeerd heeft, en aan het Prins Claus Conservatorium in 
Groningen. Naast talloze concerten in Nederland speelde hij op podia en 
festivals binnen en buiten Europa.  
 
Meer informatie over Raymond is te vinden op zijn website: 
www.raymondhoning.com. 

 

Joachim Eijlander, geboren 1975, kreeg zijn eerste lessen van Jan Hollinger 
in Rotterdam. Hij volgde zijn studies in Utrecht, Amsterdam en Berlijn. Hij 
speelde samen met vele gerenommeerde musici, waaronder Inon 
Barnatan, Karl Leister en Zuill Bailey. Joachim is oprichter van het Rubens 
Quartet, vooraanstaand Nederlands strijkkwartet. Met dit kwartet trad hij 
veelvuldig op in Europa, de VS en Israel. Als cellodocent en  
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Raymond Honing - dirigent Nieuw Kamerkoor Delft  

Joachim Eijlander -  cellist 
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kamermuziekcoach was hij 
verbonden aan verschillende 
vooraanstaande conservatoria en 
festivals in Europa en de VS.  

Samen met pianiste Anastasia 
Safonova treedt Joachim als duo op. 
Joachim speelt op een cello van 
Gaetano Chiocchi (Padua 1870) en 
met een strijkstok van Nikolaus Kittel 
(St.Petersburg 1860), hem tot zijn 
grote dank ter beschikking gesteld 
door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds.  

Van Joachim verscheen in mei 2015 
bij het label Navis Classics de eerste 
cd met de Bach cellosuites. De 
tweede cd met suites 2, 5 en 6 zijn 
eind december 2015 ook bij Navis 
verschenen. 

 

Het Nieuw Kamerkoor Delft is opgericht in 1984 door de Delftse musicus 
Maarten Surtel, een groot liefhebber van de twintigste-eeuwse muziek. 
Surtel werd opgevolgd door diverse dirigenten. Eind 2009 nam Raymond 
Honing het dirigentenstokje over en ging het NKD een nieuwe fase in.  
 
Tot voor kort stond voornamelijk a-capellakoormuziek uit de 20e en 21e 
eeuw op het programma. Vorig jaar heeft het koor besloten om het 
repertoire uit te breiden en de vernieuwing meer te zoeken in een 
originele programmering en een samenwerking met andere disciplines 
zoals dans en beeldende kunst. Het koor streeft ernaar circa twee maal per  
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Nieuw Kamerkoor Delft 
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jaar een nieuw programma te 
brengen. Ook doet het NKD mee 
aan in Delft georganiseerde 
manifestaties, zoals de Open 
Monumentendag en de 
lichtjesavond. 
 
Bent u een geoefende zanger en 
hebt u zin om met ons te zingen, 
kom dan langs tijdens een 
repetitie. We repeteren elke 
maandagavond om 20.00 uur in 
het Rietveldtheater, Rietveld 49 
in Delft.  
 
Kijk ook op onze website: 
www.nieuwkamerkoordelft.nl 
 
Uitvoerenden: 
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Sopranen 
Cora Cox 
Marianne Hoekstra 
Saskia Kaaks 
Roos Schlotter 
Annemarieke Slavenburg 
Els Stikkelman 
 

Alten 
Josée Claassen 
Marjan Grootveld 
Barbara Ingen Housz 
Marise Kessels 
Carola Smits 

Tenoren 
Sébastien Baumlin 
Bert van den Braak 
Gerrit van Eeden 
Reinier van der Veen  
 
Bassen 
René Delfos 
Ron Glotzbach 
Wim Prinse 
Arnoud Reinders 
Ruud Schramp 
Felix van Waart 
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Anneke Dukker is sinds 1993 zelfstandig werkend kunstenaar in Delft. Zij 
maakt schilderijen op doek en papier en werkt vooral in series. Haar 
schilderij ‘Golgotha’ heeft zij gebruikt voor het ontwerp van de voorkant 
van dit programmaboekje. Op haar website www.annekedukker.nl kunt u 
meer van haar werk zien. 
 
Jacobiene van der Hoeven werkt het liefst experimenteel, spelend met 
verschillende materialen, beelden en teksten. “Gaandeweg ontdek ik 
verbanden tussen inhoud, vorm en kleur. Het resultaat is voor mij een 
mooie herinnering aan mijn ontdekkingstocht. Voor anderen zijn mijn 
collages een uitnodiging om ook op verkenning, op ‘expotitie’ uit te gaan.” 
In 2015 heeft zij haar eerste solo-expositie gehouden, ‘souvenirs van 
expotities’ in het Historisch Joris te Delft. Dit jaar doet zij, naast Passie 
Verbeeld, mee aan het landelijk evenement Feest van de Geest, waarbij 
hedendaagse kunst, architectuur van kerkgebouwen en de eigentijdse 
boodschap van het Pinksterverhaal centraal staan. Zie ook de websites: 
www.souvenirsvanexpotities.weebly.com en www.feestvandegeest-
groenehart.nl. 
 
Gees Weggelaar is eveneens een Delftse kunstenaar met een passie voor 
het portret. Kinderportretten zijn haar specialisatie. In 2000 startte Gees 
Weggelaar Atelier de Keet met aanvankelijk alleen lessen aan kinderen. 
Sinds 2006 kunnen ook volwassenen workshops en lessen volgen. Het NKD 
heeft een aantal maanden geleden aan Gees gevraagd om met cursisten 
schilderijen te maken voor het concert. Gees heeft daarvoor workshops 
georganiseerd. Het resultaat is tijdens het concert te zien. De schilderijen 
zijn van Ellen de Looff, Annet van den Ende, Cora Cox, Mariët Cooten, 
Astrid Groenewegen, Mariëtte Tol , Janet Otter, Alie Snaterse, Gees 
Weggelaar, Monique Stootman, Greetje Wiltjer en Sarah Lutgerink. 
 
Contactgegevens van de kunstenaars vindt u op de laatste pagina van dit 
programmaboekje. 
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De kunstenaars 

http://www.nieuwkamerkoordelft.nl/
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http://www.feestvandegeest-groenehart.nl/
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De kruisweg - in het Latijn Via Crucis of Via Dolorosa genoemd - is een 
weergave van de lijdensweg van Jezus Christus, zoals beschreven staat in 
de bijbel. Het is Jezus’ lijdensgang vanaf zijn veroordeling door Pontius 
Pilatus tot aan zijn dood op Golgotha. Het is een verhaal vol emoties. 
 
Ontstaan kruisweg 
In de eerste eeuwen van onze jaartelling gingen veel pelgrims op weg naar 
Jeruzalem, om de weg te gaan die Jezus op zijn laatste levensdag heeft 
afgelegd. Het maken van een bedevaart naar Jeruzalem was echter alleen 
voor een beperkt aantal mensen mogelijk. Gaandeweg groeide daardoor 
het gebruik om de lijdensweg van Jezus in de eigen omgeving af te 
beelden. Bij kloosters en in kerken werden kruiswegen afgebeeld in de 
vorm van beeldengroepen, fresco’s of schilderijen. Zo kon men, door stil te 
staan bij elk van de afbeeldingen, de lijdensweg van Jezus volgen. 
 
Veertien staties 
Aanvankelijk hield men zich in de vormgeving van de lijdensweg aan de 
verhalen uit de bijbel. Al snel werden ook staties toegevoegd die op 
overlevering berusten, zoals de val van Jezus, de ontmoeting van Maria 
met Jezus en het drogen van het gezicht van Jezus door Veronica. Omdat 
het aantal afbeeldingen 
nogal varieerde, werd 
rond 1740 door Paus 
Clemens XII besloten dat 
een kruisweg uit 
veertien staties moest 
bestaan. Vanaf dat 
moment waren alle 
rooms-katholieke kerken 
verplicht een kruisweg in 
of om hun kerk op te 
nemen. 
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De Kruisweg 
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Statie I - Jezus wordt ter dood veroordeeld 
Bij het aanbreken van de morgen kwamen alle hogepriesters en oudsten 
van het volk in vergadering bijeen en spraken over Jezus het doodvonnis 
uit. (Matt. 27:1) 
 
Het koor zingt het koraal ‘Herzliebster Jesu, was hast du Verbrochen?’ van 
Johann Sebastian Bach uit de Matthäus Passion. 
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Herzliebster Jesu, was hast du 
verbrochen?  
Das man ein solch scharf Urteil hat 
gesprochen?  
Was ist die Schuld, in was für 
Misetaten bist du geraten? 

Mijn liefste Jezus, wat heb je 
misdaan? 
Dat er een zo scherp oordeel is 
uitgesproken? 
Waaraan ben je schuldig, in wat 
voor narigheid ben je terecht 
gekomen? 

Muziek, teksten en schilderijen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen de Looff 
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O vos omnes, qui transitis per 
viam, attendite, et videte  
Si est dolor sicut dolor meus 

O, gij allen die voorbijgaat 
aanschouwt en ziet 
of er een smart is als de smart die mij 
werd aangedaan 

Statie III - Jezus valt voor 
de eerste keer onder het 
kruis 
Jezus kan zijn kruis niet 
dragen en valt voor de 
eerste keer.  
Staat niet in de bijbel. 
 
 
 
 

Annet van den Ende 

Statie II - Jezus neemt het kruis op zijn schouders 
Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat ‘de Schedelplaats’ 
heet, in het Hebreeuws ‘Golgotha’ geheten (Joh. 19:17) 
 
Het koor zingt ‘O vos omnes’ van Tomás Luis de Victoria.  

Jacobiene van der Hoeven:  

‘Voor dit werk heb ik mij laten 

inspireren door de tekst “Jezus pakt het 

kruis op”. De basis van het werk vormen 

het symbool van de kruisvorm en het 

dóór willen geven van het Grote 

Verhaal: in welke vorm dan ook, via 

(bijbel)boeken, muziek en kunst of door 

het vóór te leven. ‘O vos omnes, 

attendite en videte.’ 
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Statie IV - Jezus ontmoet zijn moeder Maria 
Staat niet in de bijbel, maar Maria was wel aanwezig bij de kruisiging. 
Er stonden ook vrouwen op een afstand toe te kijken; onder zich bevonden 
zich Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus de jongere en van 
Joses, en Salomé (Markus 15:40). 
 
Het koor zingt  bij statie III en IV ‘Stabat Mater’ van Krystof Penderecki. 
Aansluitend speelt Joachim Eijlander ‘Schatten’ van György Kurtág en 
‘Courante’ uit Suite nr. 2 van Johann Sebastian Bach   
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Cuius animam gementem 
Contristatam et dolentem 
Pertransivit gladius 
 
Cuius animam gementem 
Contristatam et dolentem 
Pertransivit gladius 
 
 
O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedicta 
Mater unigeniti! 
 
Quae moerebat et dolebat,  
(Et tremebat cum videbat) 
Pia Mater, dum videbat 
Nati poenas incliti 
 
Quis est homo qui non fleret,  
Christi Matrem si videret  
In tanto supplicio? 
 
 

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, 
(En beefde terwijl zij zag) 
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? 
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Quis non posset contristari, 
Piam Matrem contemplari 
Dolentem cum Filio? 
 
 
Pro peccatis suae gentis 
Vidit Iesum in tormentis, 
Et flagellis subditum. 
 
Vidit suum dulcem natum 
Moriendo desolatum 
Dum emisit spiritum 
 
Eia Mater, fons amoris 
Me sentire vim doloris 
Fac, ut tecum lugeam 
 
 
Fac, ut ardeat cor meum 
In amando Christum Deum 
Ut sibi complaceam 

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 Jezus bij de folteringen 
En een geseling ondergaan 
 
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 

 
 
 
 
 
 
Het offer van 
Maria 
 
Cora Cox 
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Statie V - Simon van Cyrene helpt het kruis te dragen 
Toen zij hem wegvoerden, hielden zij een zekere Simon aan, een man uit 
Cyrene, die van het veld kwam; hem belaadden ze met het kruis om het 
achter Jezus aan te dragen (Lucas 23:26). 
 
Het koor zingt ‘Ubi Caritas’ van Maurice Duruflé. 
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Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  
Congregavit nos in unum Christi. 
 
Exultemus et in ipso jucundemur. 
 
Timeamus et amemus Deum vivum  
et ex cordediligamus nos sincero. 

Waar liefde is, daar is God. 
De liefde van Christus heeft ons 
verenigd. 
Laat ons juichen en blij zijn in deze 
liefde. 
Laat ons de levende God vrezen 
en hem met een oprecht hart 
liefhebben. 

 

 
 
Mariëtte Tol 
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Statie VI - Veronica droogt liefdevol het gezicht van Jezus af 
Staat niet in de bijbel. 
 
Het koor zingt ‘Wer hat dich so geschlagen’ uit de Johannes Passion van 
Johann Sebastian Bach. 
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Wer hat dich so geschlagen, 
mein Heil, un dich mit Plagen 
so übel zugericht? 
Du bist ja nicht ein Sünder, 
wie wir und unsere Kinder, 
von Misetaten weisst du nicht.  
 
Ich, ich und meine Sünden  
die sich wie Körnlein finden des 
Sandes am Meer,  
díe haben dich erreget  
das Elend, ds sich schläget,  
und das betrübte Marterheer.  

Wie heeft je zo geslagen, 
mijn Heiland, en je met plagen 
zoveel kwaad gedaan? 
Je bent immers geen zondaar, 
zoals wij en onze kinderen, 
van euveldaden weet je niet. 
 
Ik, ik en mijn zonden 
die zich als de korrels van het zand 
aan zee laten vinden, 
díe hebben u toch  
de ellende berokkend, die u treft 
en de bedroefde schare van 
martelaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Met teder gebaar droogt Maria Jezus 
tranen en koestert met liefde zijn 
verlichte ziel. 
 
Astrid Groenewegen 
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Statie VII - Jezus valt voor de tweede keer 
Staat niet in de bijbel. 
 
Cellist Joachim Eijlander speelt Lamento en Lento Rubato uit Suite nr.1 van 
Benjamin Britten. 
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“De weg van de mens” 
Gedragen door wat groter is; 
 
ook al is het nacht beschijnt 
licht de weg. 
 
Mariët Cooten 

Statie VIII - Jezus troost de wenende vrouwen 
Jezus keerde zich tot hen en sprak: Dochters van Jeruzalem, weent niet 
over mij, maar weent over uzelf en uw kinderen. Weet dat er een tijd zal 
komen waarop men zeggen zal: Gelukkig de onvruchtbaren, wier schoot 
niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zal men tot 
de bergen zeggen: valt op ons, en tot de heuvels: bedekt ons. Want als 
men zo doet met het groene hout, wat zal dan met het dorre gebeuren? 
(Lucas 23:28-31) 
 
Het koor zingt ‘Die mit Tränen säen’ van Hermann Schein. 

Die mit Tränen säen, 
werden mit Freude ernten. 
Sie gehen hin und weinen 
und tragen edlen Samen, 
 
und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben. 

Zij, die in tranen zaaien, 
zullen in vreugde oogsten. 
Zij, die bedroefd op weg gaan 
met het zaad dragen dat geplant 
moet worden, 
komen vast en zeker blij terug 
met de schoven graan die ze geoogst 
hebben. 
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Het schilderij is van Janet Otter. 
Zij zegt daarover:  
 
“Jezus zegt vlak voor zijn 
terechtstelling tegen de 
huilende vrouwen, huil niet om 
mij. Huil om jezelf en om je 
kinderen. Er komt een tijd dat de 
vrouwen die geen kinderen 
hebben gekregen, benijd zullen 
worden (mijn eigen interpretatie 
hiervan: omdat de wereld een te 
dorre plek is om achter te laten 
aan het nageslacht). In die dagen 
zullen de mensen erom smeken 
dat de bergen op hen vallen en 
dat de heuvels hen bedekken. 
Want als dit met mij gebeurt, 
wat zal jou en je kinderen dan 
overkomen?”  
 
“De combinatie met de muziek van Statie VIII en mijn (persoonlijke) 
interpretatie van de Bijbeltekst heeft mij geïnspireerd tot dit doek. De 
jonge vrouw is in zichzelf gekeerd en rouwt om het onbekende. Ze twijfelt 
of ze het wel goed zal doen, of ze haar kind wel kan beschermen tegen alle 
kwaad in de wereld. Ze droomt van een betere wereld waar het veilig is.” 
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IX - Jezus valt voor derde keer 
Staat niet in de bijbel. 
Het koor zingt ‘Vinea mea electa’ van Francis Poulenc. 
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Vinea mea electa, ego te plantavi; 
 
Quomodo conversa es in 
amaritudinem? 
Ut me cricifigeres et Barrabam 
dimitteres  
Sepivi te et lapides elegi ex te  
et aedificavi turrim.  

Mijn uitverkoren wijngaard; ik heb 
je geplant. 
Hoezeer ben je in bitterheid 
veranderd? 
Dat je mij wilt kruisigen en Barrabas 
laten gaan. 
Ik heb je omheind en de stenen 
uit je weggehaald en een toren 
gebouwd. 

 
 
 
 
 
Onrust, verwarring, hoop 
 
Alie Snaterse 

Statie X - Jezus wordt van zijn kleren beroofd 
Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden namen ze zijn kleren en deelden 
ze in vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen de lijfrok, die echter 
zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf. Daarom zeiden ze 
tot elkaar: Laten we die niet scheuren, maar er om loten wie hem krijgt. 
Aldus moest de schrift vervuld worden : Zij verdeelden mijn kleren onder 
elkaar en dobbelden om mijn gewaad (Joh. 19:23-24). 
 
Het koor zingt ‘Warum is das Licht gegeben den Mühseligen’ en ‘Lasset 
uns’, opus 74 van Johannes Brahms. 
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Warum?  
Warum ist das Licht gegeben dem 
Mühseligen, 
und das Leben den betrübten 
Herzen?  
Warum?  
Die des Todes warten und kommt 
nicht, 
und grüben ihn wohl aus dem 
Verborgenen;  
die sich fast freuen und sind 
fröhlich,  
daß sie das Grab bekommen.  
Warum?  
Und dem Manne, deß Weg 
verborgen ist, und Gott vor ihm den 
selben bedecket.  
Warum?  
Lasset uns unser Herz  
sammt den Händen aufheben  
zu Gott im Himmel.  

Waarom? 
Waarom geeft God het licht aan de 
Ongelukkigen, 
en het leven aan de bedroefde 
harten? 
Waarom? 
Zij wachten op de dood, maar die 
komt niet, 
zij zouden hem wel willen opgraven 
uit de diepte; 
zij verheugen zich bijna en zijn blij, 
 
dat ze hun graf in mogen. 
Waarom? 
En aan de man wiens weg verborgen 
is, omdat God die voor hem heeft 
bedekt. 
Waarom? 
Laten wij ons hart 
en onze handen opheffen 
tot God in de hemel. 

 
 
 
Gees Weggelaar 
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Statie XI - Jezus wordt aan het kruis genageld 
Toen zij op de plaats kwamen die Schedelplaats heette, sloegen zij 
en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links (Lucas 23:33). 
 
Het Koor zingt ‘Siehe, wir preisen selig’ en ‘Mit Fried’ und Freud’ ich fahr 
dahin’, opus 74, van Johannes Brahms. 

 
 

Siehe, wir preisen selig, die erduldet 
haben. 
Die Geduld Hiob habt ihr gehöret,  
 
und das Ende des Herrn habt ihr  
gesehen;  
denn der Herr ist barmherzig und 
ein Erbarmer.  
Mit Fried’ und Freud’ ich fahr’ dahin 
in Gottes Willen,  
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,  
sanft und stille.  
Wie Gott mir verheissen hat, der 
Tod ist mir Schlaf worden.  

Zie, wij prijzen hen zalig die hebben 
verdragen. 
U hebt gehoord van het geduld van 
Job, 
en het einde van de Heer hebt u 
gezien; 
De Heer is barmhartig en hij 
ontfermt zich. 
In vrede en vreugde ga ik heen 
in Gods wil. 
Getroost is mijn hart en mijn geest, 
zacht en stil. 
Zoals God mij heeft beloofd: 
de dood is voor mij een slaap 
geworden. 

 
Monique Stootman 
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Statie XII - Jezus sterft aan het kruis 
Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij: Het is volbracht. Daarop 
boog hij het hoofd en gaf de geest (Joh. 19:30) 
 
Het koor zingt ‘Tenebrae factae sunt’ van Francis Poulenc. 

 
 
 

Tenebra factae sunt,  
dum crucifixissent Jesum Judeai.  
 
Et circa horam nonam exclamavit 
voce magna:  ut quid me 
dereliquisti?  
Et inclinato capite emisit spiritum.  
 
Exclamans Jesus voce magna:  
Pater in manus tuas commendo 
spritum meum.  

Het werd helemaal duister, 
toen de Joden Jezus hadden 
gekruisigd. 
En omstreeks het negende uur riep 
Jezus met luide stem en sprak: Mijn 
God, waarom hebt u mij verlaten? 
En hij neigde het hoofd en gaf de 
geest. 
Jezus riep met luide stem en sprak: 
Vader, in uw handen beveel ik mijn 
geest. 

 
 
 
Golgotha 
 
Anneke Dukker 

Anneke Dukker schreef over ‘Golgotha’: “Het lijkt mij een heel mooi 
schilderij voor statie 12: Jezus sterft aan het kruis. In al zijn abstractie kan 
ik mij geen beter beeld voorstellen dan dit schilderij. Verlatenheid, geweld 
en verlossing; het is er allemaal in terug te vinden”.    
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Statie XIII - Jezus wordt van het kruis afgenomen 
Daarna vroeg Jozef van Arimatéa, die een leerling was van Jezus, maar in 
het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te 
mogen wegnemen (Joh. 19:38). 
Na het van het kruis genomen te hebben wikkelde hij het in een lijkwade. 
Vervolgens legde hij het in een graf dat in een steen was uitgehouwen en 
waarin nog nooit iemand was neergelegd (Lucas 23:53). 
 
Joachim Eijlander speelt Sarabande uit Suite nr. 6 van Johann Sebastian 
Bach. 
 
Statie XIV - Jezus wordt in het graf gelegd 
Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade en legde 
het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen. Nadat hij een 
grote steen voor de ingang gerold had, ging hij heen (Matt. 27:59-60). 
 
Het koor zingt ‘Abendlied’ van Joseph Rheinberger. 

 
 
 
 
 
 

Bleib bei uns, denn es will Abend 
werden. 
Und der Tag hat sich geneiget.  

Blijf bij ons, want de avond valt 
En de dag is ten einde gekomen. 

 
Greetje Wiltjer 
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Erbarme dich   
 
Sarah Lutgerink 

Spreekt onze muziek u aan? Word dan lid van het NKD. Door vriend te 
worden, steunt u ons en levert u een bijdrage aan het voorbestaan van ons 
koor. Op die manier blijven we in de gelegenheid om vernieuwende en 
verrassende concerten te organiseren. 
 
Steunt u ons met € 30,- per jaar dan ontvangt u: 
 Het digitale jaarverslag 
 Programma/uitnodiging voor concerten 
 1 vrijkaart voor een NKD-concert 
  
Voor een bedrag van € 50,- per jaar ontvangt u: 
 Het digitale jaarverslag 
 Programma/uitnodigingen voor concerten 
 2 vrijkaarten voor een NKD-concert 
 
U kunt eenvoudig vriend van het NKD worden via 
Info@nieuwkamerkoordelft.nl. Graag in uw e-mail de volgende gegevens  

Zullen we vrienden worden? 
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vermelden voor onze administratie: 
 Naam (voorletters, achternaam en geslacht) 
 Adres 
 Telefoonnummer (niet verplicht) 
 Het bedrag dat u jaarlijks wilt doneren.  
 
Na ontvangst van uw e-mail ontvangt u van ons een bevestiging en een 
uitnodiging om het jaarbedrag te storten. Het donateurschap kan op elk 
moment door uzelf stopgezet worden door middel van een e-mail aan 
info@nieuwkamerkoordelft.nl. 

Najaarsconcert in teken van Shakespeare 

Van William Shakespeare is de 
geboortedatum niet bekend, maar we 
kennen wel de datum waarop hij 
overleden is. Dat was op 23 april 1616. 
Dit jaar is dat precies 400 jaar geleden 
en om die reden wordt in heel Europa 
Shakespeare herdacht. Wij doen dat 
ook, met een prachtig Shakespeare 
programma in het najaar.  
 
We gaan liederen zingen op teksten van Shakespeare. Onze dirigent 
Raymond Honing schrijft een stuk voor ons. Ook hebben we het idee om 
koorstukken uit The Fairy Queen van Purcell af te wisselen met sopraan 
solostukken uit dit stuk.  
 
Een aantal Delftse dichters gaat voor dit concert Shakespearian sonnetten 
schrijven en voordragen. We zijn nog druk bezig met de concrete invulling 
van het programma. Alhoewel dat nog niet helemaal vast staat is het in elk 
geval zeker dat het mooi, uitdagend en fijn om naar te luisteren wordt.  
Houd onze website in de gaten voor meer informatie, 
www.nieuwkamerkoordelft.nl. Tot ziens in het najaar.  
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Het Nieuw Kamerkoor Delft bedankt alle betrokkenen die dit concert 
hebben mogelijk gemaakt.  
 
Rob Kruizinga, belichting 
Anneke Dukker, kunstenaar (info@annekedukker.nl) 
Jacobiene van der Hoeven, kunstenaar 
(jgthvdhoeven@xs4all.nl) 
Gees Weggelaar van Atelier De Keet en haar cursisten 
(info@atelierdekeet.nl) 
 
En de sponsoren van dit concert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sommige schilderijen zijn te koop. Voor de werken van Anneke Dukker en 
Jacobiene van der Hoeven, zie bovenstaande e-mailadressen.  
Voor de overige schilderijen kunt u contact opnemen met  
info@nieuwkamerkoordelft.nl. Leuk om te weten: het schilderij van Cora 
Cox is te koop en de opbrengst daarvan gaat naar het NKD.  
 
 

Boekje tekst: Josée Claassen, Cora Cox, e.a.  
Posterontwerp en voorkant boekje: Anneke Dukker 

Boekje-ontwerp: Cora Cox 
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Met dank aan... 


