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De wondere weg naar Compostella:  

een muzikale pelgrimage  
 

 

Het graf van St. Jacobus 
Volgens de overlevering openbaarden in de negende eeuw na Christus 

engelen aan de kluizenaar Pelayo (St. Pelagius) het graf van de apostel 

Jacobus, op de plaats waar nu Santiago de Compostella ligt. De vondst 

van het graf leidde tot de komst van pelgrims uit alle delen van Europa, 

en er ontstonden vaste routes die naar Santiago leidden. El Camino 

Francés van Roncevalles (Zuid-Frankrijk) naar Santiago de Compostella 

is de meest populaire van al deze Sint Jacobswegen.  

Tegenwoordig lopen pelgrims om allerlei redenen de route. Of het nu de 

sportieve uitdaging is, de geloofsovertuiging, de spirituele zoektocht of 

simpelweg het ontspannen willen genieten van de natuur en de sociale aspecten, een elk jaar groeiend aantal pelgrims 

vindt de weg naar Santiago de Compostela. 

 

Path of miracles 
Over de ervaringen die pelgrims naar Santiago sinds jaar en dag ondergaan, schreef de Engelse componist Joby Talbot in 

2005 een indrukwekkend zeventienstemmig koorwerk. Het geklaag over de weg (elke dag hetzelfde), het eendreunige 

geslof, de brandende zon, de vervelende medepelgrims ('de Engelsen stelen'), de duivel die zijn streken levert, de 

herbergier die je belazert, het wordt allemaal op een herkenbare wijze uitgedrukt in dit stuk. Onbeschrijfelijk is de 

vreugde als eindelijk Santiago in zicht komt, en een uitbundig feest losbarst. Daarna volgt de rust en het besef iets 

bijzonders volbracht te hebben: het bereiken van Santiago is een echt wonder. 

De kathedraal van Santiago de Compostela 
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Path of Miracles werd geschreven in 2005 als opdrachtwerk op verzoek van het Engelse kamerkoor Tenebrae onder leiding 

van Nigel Short. De première zou plaatsvinden op 7 juli 2005 in London ware het niet dat op die dag de stad door 

bomaanslagen werd getroffen. De aanslagen vonden plaats tijdens de bijeenkomst van de G8 in Schotland. Op de agenda 

stonden armoedebestrijding en problematiek omtrent het milieu. De Engelse premier Blair verliet de G8 gedurende de 

middag om naar Londen te reizen. De top vond echter wel gewoon doorgang en in de avond keerde ook Blair terug.  

De terroristische aanval kwam een dag nadat Londen gekozen werd als stad van de Olympische Zomerspelen van 2012. 

Deze verkiezing zorgde voor enige frictie in de Engels-Franse verhoudingen. Na de aanslagen maakte de frictie plaats 

voor broederschap.  

De première van Path of Miracles werd verschoven naar 17 juli en vond plaats in de St. Bartholomew the Great Church in 

Londen. 

 

Libretto 
De muzikale structuur is een weerslag van Talbot’s bezoek aan Noord-Spanje en in het bijzonder de abdij van 

Roncesvalles en de kathedralen van Burgos, Leon en Santiago.  

Het libretto is geschreven door de Engelse dichter Robert Dickinson. Een groot deel van de teksten ontleende Dickinson 

aan de twaalfde-eeuwse Codex Calixtinus. De Codex Calixtinus bevat preken, liturgische teksten, een beschrijving van de 

wonderen van Jacobus en de tocht van zijn lichaam naar Santiago; ook zit er een relaas in van de veldtocht van Karel de 

Grote tegen de Moren. Het laatste deel van de Codex bevat routebeschrijvingen en allerhande praktische aanwijzingen en 

waarschuwingen voor de pelgrims. In een aanhangsel is polyfone muziek opgenomen, onder meer het pelgrimslied Dum 

Pater Familias, met een refrein in zeven talen (zie deel 1 van Path of miracles). 

Naast de Codex Calixtinus putte Dickinson uit liturgische teksten, andere middeleeuwse teksten (zoals de Carmina 

Burana), en hij voegde eigen dichtregels toe.  
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Talbot begint het werk met een muzikale ode aan het verdreven Bunun volk (Taiwan) die door onderdrukking in eerste 

instantie door de Japanners, daarna door de Chinezen hun (zang)cultuur bijna waren kwijtgeraakt. 

Het eigenlijke koorwerk is opgedeeld in vier stukken, genoemd naar de belangrijke plaatsen van de Camino. De stukken 

zijn uiteenlopend van karakter, maar verschillende korte muzikale motieven die steeds herhaald worden (ostinato's) 

brengen verbinding aan. Er wordt meerstemmig en soms door elkaar heen gezongen in het Grieks, Latijn, Spaans, 

Galicisch, Baskisch, (oud-) Frans, Engels en Duits. De pelgrims kwamen tenslotte overal vandaan. De moderne hoofdtekst 

is echter in het Engels.  

 

1  Roncesvalles 

In het eerste stuk, Roncesvalles, begint het koor met een in het begin bijna onhoorbaar, langzaam aanzwellend en 

mysterieus glissando (glijdende stijging) in de lage stemmen. Dit wordt enige malen herhaald en levert vreemde vocale 

effecten op. Het is ontleend aan de traditionele zang, 'pasiputput' genaamd, van het Bunun volk op Taiwan. Aan het eind 

ervan volgen de Baskische uitroepen 'Herr Santiagu!'  en 'Grot Santiagu!' en de oud-Spaanse kreten 'Eultreya! Esuseya!' 

(voorwaarts, verder!) en 'Deius aia nos' (Moge God ons bijstaan). Dan wordt de geschiedenis van de apostel Sint Jacobus 

verhaald. Volgens de overlevering predikte hij het geloof in Galicia en keerde hij daarna terug naar Judea. Daar werd hij 

onthoofd door koning Herodes. Zijn stoffelijk overschot dreef in de stenen grafkist - die een boot werd -  over zee en 

kwam terecht bij Kaap Finisterre aan de noordwest punt van Spanje, dat destijds gold als het einde van de bekende 

wereld. Het graf dat hij daar kreeg werd eeuwen later ontdekt en groeide al gauw uit tot een bedevaartplaats.  

 

2  Burgos 

In het deel Burgos komt alle ellende van de pelgrimage samen. Niet alleen van de zware weg, maar ook van de 

verzoekingen van de duivel. De pelgrims vertellen elkaar verhalen over de lotgevallen van hen die in handen van de 

duivel vielen. Er zit niets anders op dan te lopen, steeds maar verder, op de maat van die eentonige dreun 'Santiago, 

peregrino', en te bidden: 'Wij bidden tot Julianus van Cuenca, tot Amaro de Pelgrim, tot de heilige Casilda, tot Sint 

Emilianus en de Maagd van de Weg. We bidden tot Sint Jacob. Ora pro nobis, Jacobe, vanaf de uitersten van de aarde 

roep ik tot u' (Psalm 61).  
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3  Leon 

Terwijl de zon hoog aan de hemel ongenadig op hem neerschijnt, zingt de pelgrim 'De zon in mij verlicht mij, God is mijn 

gids' (hoge vrouwenstemmen). De weg gaat almaar verder, van Castrogeriz naar Calzadilla, elke dag weer diezelfde weg, 

diezelfde zon. Van rivier naar schapenpad, van herberg naar kluizenaarsgrot. Maar we zijn er bijna, we zijn in het land 

van Jacob, het is allemaal één groot wonder.  Het smekende bidden maakt plaats voor hoop en vertrouwen: 'Gelukzalig zij 

die wonen in Uwe woningen (Psalm 84)'.  

 

4  Santiago 

In het begin van het vierde en laatste deel, Santiago, zingt een enkele stem het motief (ostinato) dat we al kennen uit het 

eerste deel, en dat ons doet herinneren aan de zwaarte van de pelgrimage. Andere stemmen voegen zich erbij en bezingen 

het landschap, de weg en de rustplaatsen richting Santiago.  Als vanaf de Monte di Gozo het doel in zicht komt, slaat de 

weemoedige stemming ineens om. Meervoudige uitroepen 'Eultreya! Esuseya! Deus aia nos!' wisselen af met 'Herr 

Santiago, grot Sanctiago'. Dan wordt het een groot feest waarbij de lente met zijn bloemenpracht bezongen wordt en de 

vogels die hun lied zingen. Deze tekst is ontleend aan de bekende Carmina Burana. Tenslotte treedt bezinning in, het 

einde van de reis is bereikt, Sint Jacob wordt dank gebracht en de pelgrim erkent dat zijn leven veranderd is door de reis. 

'Holy Saint James, great Saint James, God help us now and evermore ...' 

 

  

© Wolfgang Lange en Pieter Huijbers 

vertaling libretto Path of Miracles: Hansa Krijgsman en Paul Latour 

 

 

Uitleg 
Tijdens het concert zal door twee leden van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob uitleg worden gegeven over de 

pelgrimstocht naar Santiago de Compostela; zie ook bladzijde 10. 
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Joby Talbot  
 

Joby Talbot is afkomstig uit Wimbledon en studeerde eerst 

compositie aan het Royal Holloway en aan het Bedford New 

College, en vervolgde zijn studie bij Brian Elias. Hij volgde ook 

les bij Simon Bainbridge en Robert Saxton aan de Guildhall 

School of Music and Drama waar hij de Dorothy Adams String 

Quartet wedstrijd won, en de Wainwright Memorial Bursary in 

de wacht sleepte. Zijn percussiewerk Doublethink werd 

gepubliceerd in Guildhall als deel van de Young Composers 

reeks. In 1995 studeerde Talbot bij Louis Andriessen in Dartington, waar zijn muziek werd uitgevoerd door Icebreaker. 

Sindsdien werd zijn werk uitgevoerd door de Britten Sinfonia, het Brunel Ensemble, het London Contemporary 

Percussion Trio, het Crouch End Festival Chorus en de BBC Philharmonic wiens uitvoering van zijn octet Animisation 

werd uitgezonden op BBC Radio 3 als deel van de 1996 Lloyds Bank componistenworkshop. Talbot was één van de vier 

componisten die werd geselecteerd om een nieuw werk te schrijven voor de Philharmonic, en het resultaat – Luminiscence 

voor strijkorkest – ging in 1997 in première met Sir Peter Maxwel Davies als dirigent, en werd ondertussen al twee maal 

uitgezonden op BBC 3. 

In 1993 richtte hij samen met Neil Hannon zijn groep The Divine Comedy op. Sindsdien bracht de groep vier albums uit 

en vier top 30-singles. Het vierde album – Fin de Siècle – werd gecomponeerd door Talbot en uitgebracht in augustus 1998. 

Talbot en Hannon werkten samen ook aan de themamuziek van de BBC televisiereeks Tomorrow’s World, en schrijven 

samen ook songs voor onder meer Ute Lemper. Andere werken voor televisie van de hand van Joby Talbot omvatten de 

themamuziek van Young Musician of the Year, de score voor een BBC 2 korte film Queen’s Park Story en de muziek voor de 

succesvolle BBC 2 comedyserie The League of Gentlemen, die bekroond werd met de Gouden Roos op het Montreux 

International TV Festival.  
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In 1997 werkten Talbot en de Divine Comedy samen met Michael Nyman op het Flux Festival, en namen ze de Edinburgh 

Festival’s Critics Choice in ontvangst. In 1998 schreef hij een stuk voor het collectief Instrumental dat werd uitgevoerd in 

het London Jazz Café. 

 

Onder zijn concertwerken zijn te noemen een percussieconcerto voor Julian Warburton en het Brunel Ensemble, getiteld 

Incandescence, Lovers Ink voor het Sarum Orchestra, en Falling voor elektrische cello dat zal worden uitgevoerd in de V.S. 

door Philip Sheppard. In 1998 werd Talbots percussietrio Incandescence uitgevoerd door Evelyn Glennie als deel van de 

CMN Tour van de London Sinfonietta, en een kamerversie ging in première op het Festival van Vlaanderen. In 2012 

bracht het Nederlands Dans Theater het ballet Chambers van choreograaf Medhi Walerski op muziek van Talbot. 

 

Verder componeerde hij een nieuwe score voor Alfred Hitchcocks klassieker The Lodger, schreef hij mee aan het nieuwe 

album van Ute Lemper, en kreeg hij de opdracht voor een nieuwe serie van The League of Gentlemen, waarvoor hij 

bekroond werd met de Royal Television Society Award for Best Title Music. Ook schreef Joby Talbot de filmmuziek van 

de in 2016 uitgebrachte animatiefilm Sing, waarin een muis, een olifant, een varken, een gorilla en een stekelvarken 

meedoen aan een talentenjacht. 

 

Kevin Voets 

Koninklijk Conservatorium, Antwerpen 
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Dirigent Wolfgang Lange 
 

Wolfgang Lange studeerde hobo bij Han de Vries Amsterdam), Gerhard 

Turetschek (Wenen, cum laude) en Christian Schneider (Keulen, Konzertfach). 

Hij was freelance hoboïst in diverse binnen - en buitenlandse (kamer)orkesten 

en is medeoprichter van het Helios Ensemble. Hij studeerde koordirectie bij 

Barend Schuurman aan de Hogeschool voor Muziek te Rotterdam en deze 

studie werd vervolgd aan de Hogeschool voor Muziek te Tilburg, waar hij in 

2003 zijn Master’s Degree behaalde.  

Orkestdirectie volgde bij o.a. Julius Kalmar, waar hij vanuit zijn studie in 

Wenen mee samenwerkte, aan het Hans Swarowsky Instituut te Milaan en hij nam later privélessen bij Timo Nuoranne en 

volgde bij hem stages in Helsinki bij het Fins Radio Kamerkoor.  

Wolfgang was als koorlid verbonden aan het Bachkoor Holland en Oude Muziek Koor Arnhem o.l.v. Daniel Reuss. Als 

projectzanger was Wolfgang verbonden aan Studium Chorale en de Bach-Academie o.l.v. Philippe Herreweghe. Hij was 

leerling zang bij o.a. Ronald Klekamp, Geert Berghs, Robert Luts en Xenia Meijer. Zijn huidige zangdocent is Harry van 

Berne. 
 

In combinatie met het Helios Koor en het Helios Ensemble realiseerde hij vanaf 2006 verschillende producties en cd-

opnames. In januari 2007 voerde hij met ‘Helios’ de wereldpremière uit van Als je weet waar ik ben zoek me dan van Gábor 

Tarján en van Daan Mannekes Cantique de Pascal in een nieuwe, door Bart Visman geïnstrumenteerde versie, Double. Daan 

Manneke componeerde in zijn opdracht voor het ‘Helios’ Trajectoire, een grand motet voor koor en ensemble. Het ‘Helios’ 

gaf daarvan de eerste uitvoering in november 2007. 

Naast de vaste dirigent van het Luna Kamerkoor is Wolfgang vanaf september 2022 de nieuwe artistiek leider van het 

Noordelijk Bach Consort (Groningen). Daarnaast leidt hij het Kamerkoor Mnemosyne (Nijmegen), het Gelders Bach 

Collegium (Apeldoorn) en het Projectkoor Gelderland (Arnhem).  

Sinds 2015 is hij in de zomerperiode werkzaam voor Studio Dagny (F). 
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Met zijn koren bouwt hij door zeer gevarieerde programmering een uitgebreid repertoire op. Hij zorgt regelmatig voor 

Nederlandse premières zoals een eerste versie van Eric Whitacre’s I thank you God for most this amazing day, Joby Talbot’s 

meesterwerk Path of Miracles, Alec Roth’s fascinerende Earthrise en in maart 2018 een eerste live uitvoering, sinds 1752, 

van de Matthäuspassion van Johann Heinrich Rolle en in maart 2019 de eerste uitvoering sinds 1747 van diens Lukaspassion. 

 

wolfganglange.nl 

 

 

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob 
 

Tijdens het concert zullen leden van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob uitleg geven 

over de pelgrimstocht naar Santiago di Compostella. 

 

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is een vereniging met circa 13.500 

leden. Doel is om de belangstelling voor pelgrimstochten naar Santiago de 

Compostela in Galicië te verbreden en verdiepen. Wil je naar Santiago wandelen of 

fietsen? Dan helpen we je op weg, zowel in praktische als spirituele zin. Zo geven 

we tips voor de route en overnachtingsplekken. Ook delen we ervaringsverhalen 

over de pelgrimstocht. Of je nu jong of oud bent, te voet of op de fiets wilt gaan, in 

één keer naar Santiago wilt of in etappes: op onze site vind je alle informatie om je 

daarop voor te bereiden! 
 

www.santiago.nl 
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Marleen Verhoeff crotales  
 

Getroffen door de warme klank van de marimba, besloot 

Marleen Verhoeff klassiek slagwerk te gaan studeren aan het 

conservatorium te Zwolle. Tijdens haar studie volgde ze 

verschillende masterclasses bij internationale slagwerkers en 

marimbisten. Bij het behalen van haar diploma eerste fase was 

ze tevens winnaar van de ‘Vriendenprijs van het 

Conservatorium’; twee jaar later sloot ze er ook haar masterfase 

succesvol af. 
 

Haar beroepspraktijk is veel omvattend: ze geeft les, doet solo 

optredens en speelt in diverse professionele 

begeleidingsorkesten zoals Ensemble Conservatoire, Musica 

Michaëlis en Filharmonie Noord. Met het laatst genoemde 

orkest speelde ze bij opera Spanga in de laatste 4 producties 

voorafgaand aan de corona crisis. Deze producties kregen en 

krijgen steevast goede recensies in de landelijke dagbladen. Ook 

werkte ze mee aan diverse cd opnames, o.a. met Rian de Waal 

en de Friese popgroep ‘de Kast’. 

Naast deze werkzaamheden dirigeert ze en bewerkt ze muziek 

voor slagwerkensembles. 
 

In Path of miracles bespeelt Marleen Verhoeff de crotales: gestemde bronzen schijfjes, die met een stokje worden 

aangeslagen. 
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1 Roncesvalles 
 

Herr Santiagu,  
Grot Sanctiagu, 
Eultreya esuseya  
Deius aia nos. 

 
 
 
 
 
Κατ εκεινον δε τον καιρον επεβαλεν ηρωδηζ ο βασιλευζ ταζ 
χειραζ κακωσαι τιναζ των απο τηζ εκκλησιαζ. Ανειλεν δε 
ιακωβον τον αδελφον ιωαννου μαχαιρα. 
 

Eodem autem tempore misit Herodes rex manus ut 
adfligeret quosdam de ecclesia occidit autem Iacobum 
fratrem Iohannis gladio. 
 

En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a 
algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a 
Jacobo, hermano de Juan. 
 

Aldi hartan, Herodes erregea eliz elkarteko batzuei gogor 
erasotzen hasi zen. Santiago, Joanen anaia, ezpataz hilarazi 
zuen. 
 

Vers ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter 
quelques-uns des membres de l’Église. Il fit mourir par 
l’épée Jacques, frère de Jean. 
 

  
 

Heilige Sint Jakob,  
grote Sint Jakob,  
voorwaarts, kom op! 
God helpe ons. 

 
In zeven talen wordt dezelfde tekst gezongen - in het 
Grieks, Latijn, Spaans, Baskisch, Frans, Engels, en 
Duits: 
 
In diezelfde tijd ging koning Herodes over tot vervol-
ging van sommige leden van de kerk. Voorts doodde 
hij Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Now about that time Herod the king stretched forth his 
hands to vex certain of the church. And he killed James, 
the brother of John with the sword. 
Um dieselbige Zeit legte der König Herodes die Hände an 
etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen. Er tötete aber 
Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. 
 

Herr Santiagu,  
Grot Sanctiagu. 

 

Before this death the Apostle journeyed, 
preaching the word to unbelievers. 
Returning, unheeded, to die in Jerusalem – 
a truth beyond Gospel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Heilige Sint Jakob,  
grote Sint Jakob.  

 

Voor zijn dood reisde de apostel rond  
en verkondigde het woord aan ongelovigen. 
Ongemerkt keerde hij terug, om te sterven, in Jeru-
salem - een waarheid die het Evangelie overstijgt. 

Jacobus, filius Zebedaei, frate Johannis, 
Hic Spaniae et occidentalia loca praedicat; 
foy el o primeiro que preegou en Galizia. 
 

Herod rots on a borrowed throne, while the saint is 
translated to Heaven and Spain, 
the body taken at night from the tomb, 
the stone of the tomb becoming the boat  
that carries him back ad extremis terrarum, 
back to the land that denied him in life.  
 

Huius beatissimi apostoli sacra ossa ad Hispanias translata; 
Et despois que o rrey Erodes mãdou matar en Iherusalem, 
trouxerõ o corpo del os diçipolos por mar a Galiza. 
 
 
 

 Jacobus, zoon van Zebedeus, broer van Johannes, 
preekte in die tijd in Spanje en de westerse streken. 
Hij was de eerste die preekte in Galicië. 
 

Herodes kwijnt op een geleende troon, terwijl de 
heilige wordt overgebracht naar de Hemel en Spanje, 
het lichaam ’s nachts uit het graf gehaald, de steen 
van het graf wordt de boot  
die hem terugbrengt naar de uiteinden der aarde, 
terug naar het land dat hem bij leven afwees. 
 

Het heilig gebeente van de zalige apostel overgebracht 
naar Spanje; en nadat Koning Herodes hem in 
Jerusalem had gedood, brachten zijn leerlingen zijn 
lichaam overzee naar Galicië. 
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From Jerusalem to Finisterre, 
from the heart of the world to the end of the land, 
In a boat made of stone, 
without rudder or sail, 
Guided by grace to the shore of Galicia, 
Abandonnant à la Providence 
le soin de la sépulture. 
 

O ajutor omnium saeculorum, 
O decus apostollorum, 
O lus clara galiçianorum, 
O avocate perigrinorum, 
Jacobe, suplantatur viciorum 
Solve nostrum cathenes delitorum 
E duc a saluti portum. 
 

At night on Lebredon by Iria Flavia 
the hermit Pelayo at prayer and alone 
Saw in the heavens a ring of bright stars 
shining like beacons over the plain. 
And as in Bethl’hem the Magi were guided 
the hermit was led by this holy sign. 
 

For this was the time given to Spain 
for St. James to be found 
after eight hundred years 
in Compostella by the field of stars. 
 

Van Jeruzalem naar Finisterre, van het middelpunt van 
de wereld naar de uiteinden der aarde, 
in een stenen boot,  
zonder roer of zeil,  
door genade geleid naar de kust van Galicië,  
waar aan de Voorzienigheid  
de zorg voor het graf werd overgelaten. 
 

O helper van de hele wereld,  
O glorie van de apostelen,  
O helder licht van de Galiciërs, 
O verdediger van de pelgrims, 
Jacobus, bestrijder van de zonden,  
bevrijd ons van het dwingende kwaad,  
en leid ons naar een veilige haven. 
 

’s Avonds op Lebredon bij Iria Flavia  
zag de kluizenaar Pelayo, in gebed en in eenzaamheid, 
aan de hemel een ring van heldere sterren  
die als bakens schenen over de vlakte.  
En zoals in Bethlehem de Wijzen werden geleid,  
zo werd de kluizenaar geleid door dit heilige teken. 
 

Want dit was het moment waarop het Spanje gegund 
werd dat St. Jacob  
na 800 jaar werd gevonden  
in Compostella, bij het veld van sterren. 
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2  Burgos 
 
Innkeepers cheat us, the English steal, 
The devil waits at the side of the road. 
We trust in words and remnants, prayers and bones. 
 
We know that the world is a lesson, 
As the carved apostles in the Puerta Alta 
Dividing the damned and the saved are a lesson. 
We beat our hands against the walls of heaven. 
 
 

St. Julian of Cuenca, pray for us, 
Santa Casilda, pray for us. 
Remember the pilgrim robbed in Pamplona, 
Cheated of silver the night his wife died; 
Remember the son of the German pilgrim 
Hanged as a thief at the gates of the town, 
Hanged at the word of an innkeeper’s daughter. 
 

Santiago Peregrino: 
 

His arm is in England, his jaw in Italy 
And yet he works wonders. 
The widower, the boy on the gallows - He did not fail them. 
One given a horse on the road by a stranger, 
One kept alive for twenty-six days, 
Unhurt on the gallows for twenty-six days. 
His jaw is in Italy, yet he speaks. 
The widower robbed in Pamplona: 
 

  
 
Herbergiers lichten ons op, de Engelsen stelen,  
de duivel wacht aan de kant van de weg. 
We vertrouwen op woorden en overblijfselen, op 
gebeden en beenderen. 
We weten dat de wereld een les is, zoals de 
gebeeldhouwde apostelen in de Puerta Alta die de 
verdoemden en de zaligen van elkaar scheiden, een 
les zijn. We slaan met onze handen tegen de muren 
van de hemel. 
 

St. Julianus van Cuenca, bid voor ons 
St. Casilda, bid voor ons.  
Denk aan de pelgrim die bestolen werd in Pamplona,  
beroofd van zijn zilver in de nacht dat zijn vrouw 
stierf; denk aan de zoon van de Duitse pelgrim, 
als dief opgehangen bij de stadspoorten, opgehangen 
op het woord van een herbergiersdochter. 
 

Santiago Pelgrim: 
 

Zijn arm is in Engeland, zijn kaak in Italië,  
en toch verricht hij wonderen. De weduwnaar, de 
jongen aan de galg - hij liet hen niet in de steek. 
De een kreeg op de weg een paard van een 
vreemdeling, de ander bleef 26 dagen in leven,  
26 dagen lang ongedeerd aan de galg. 
Zijn kaak is in Italië, toch spreekt hij. 
De weduwnaar beroofd in Pamplona: 
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Told by the Saint how the thief 
Fell from the roof of a house to his death. 
His arm is in England, yet the boy, 
The pilgrim’s son they hanged in Toulouse 
Was borne on the gallows for twenty-six days 
And called to his father: Do not mourn, 
For all this time the Saint has been with me. 
 

O beate Jacobe. 
 

Innkeepers cheat us, the English steal. 
We are sick of body, worthy of hell. 
The apostles in the Puerta Alta 
Have seen a thousand wonders; 
The stone floor is worn with tears, 
With ecstasies and lamentations. 
We beat our hands against the walls of heaven. 
The devil waits in a turn in the wind 
In a closing door in an empty room. 
A voice at night, a waking dream. 
Traveller, be wary of strangers, 
 

Sometimes the Saint takes the form of a pilgrim, 
Sometimes the devil takes the form of a saint.  
Pray to the Saints and the Virgen del Camino, 
To save you as she saved the man from Lyon 
Who was tricked on the road by the deceiver, 
Tricked by the devil in the form of St. James 
And who killed himself from fear of hell; 
 
 

hij hoorde van de Heilige hoe de dief  
van het dak van een huis viel, en omkwam. 
Zijn arm is in Engeland, en toch werd de jongen,  
de zoon van de pelgrim die ze ophingen in Toulouse,  
26 dagen lang ondersteund aan de galg,  
en riep naar zijn vader: treur niet,  
want de Heilige is al die tijd aan mijn zijde geweest. 
 

O gezegende Jacobus. 
 

Herbergiers lichten ons op, de Engelsen stelen.  
We zijn lichamelijk ziek en verdienen de hel. 
De apostelen in de Puerto Alta  
hebben duizend wonderen gezien;  
de stenen vloer is uitgesleten door tranen,  
door vervoering en klaagzangen. 
We slaan met onze handen tegen de muren van de 
hemel. De duivel wacht in een windvlaag,  
in een deur die dichtslaat in een lege kamer.  
Een stem in de nacht, een droom overdag. 
Reiziger, wees op je hoede voor vreemden:  
 

Soms neemt de Heilige de gedaante aan van een 
pelgrim, soms de duivel de gedaante van een heilige. 
Bid tot de Heiligen en de Maagd van de Camino, 
om je te redden, zoals ze de man uit Lyon redde 
die onderweg werd beetgenomen door de bedrieger, 
beetgenomen door de duivel in de gedaante van de 
Heilige Jacobus, en die zichzelf doodde uit angst voor 
de hel. 
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The devil cried out and claimed his soul. 
Weeping, his companions prayed. 
Saint and Virgin heard the prayer 
And turned his wound into a scar, 
From mercy they gave the dead man life. 
 

We beat our hands against the walls of heaven 
And are not heard. 
We pray for miracles and are given stories; 
Bread, and are given stones. 
We write our sins on parchment 
To cast upon his shrine 
In hope they will burn. 
 

We pray to St. Julian of Cuenca, 
To St. Amaro the Pilgrim, 
To Santa Casilda, 
To San Millan and the Virgin of the Road. 
We pray to Santiago. 
We know that the world is a lesson 
As the carved apostles in the Puerta Alta 
Dividing the damned and the saved  
are a lesson. 
We pray the watching saints  
will help us learn. 
Ora pro nobis, Jacobe, 
A finibus terrae ad te clamavi. 

De duivel gaf een schreeuw en eiste zijn ziel op. 
In tranen baden zijn metgezellen. 
De Heilige en de Maagd hoorden het gebed en 
veranderden de wond in een litteken,  
uit genade schonken zij de dode man het leven. 
 

We slaan met onze handen tegen de muren van de 
hemel, en worden niet gehoord. 
We bidden om mirakels en krijgen verhalen,  
om brood en krijgen stenen. 
We schrijven onze zonden op perkament  
om het op zijn schrijn te werpen,  
in de hoop dat ze verbranden. 
 

We bidden tot St. Julianus van Cuenca,  
tot St. Amarus de pelgrim,  
tot St. Casilda,  
tot St. Emilianus en de Maagd van de Weg. 
We bidden tot St. Jakob. 
We weten dat de wereld een les is, 
zoals de gebeeldhouwde apostelen in de Puerta Alta 
die de verdoemden en de zaligen van elkaar 
scheiden, een les zijn. 
We bidden dat de heiligen die toekijken  
ons zullen helpen leren. 
Bid voor ons, Jacobus. 
Aan het eind van de aarde riep ik u aan. 
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3  Leon 
 

Li soleus qui’en moi luist est mes deduis, 
Et Dieus est mon conduis. 

 

We have walked 
In Jakobsland: 
Over river and sheep track, 
By hospice and hermit’s cave. 
We sleep on the earth and dream of the road, 
We wake to the road and we walk. 
Wind from the hills 
Dry as the road, 
Sun overhead, 
Too bright for the eye. 
Rumours of grace on the road, 
Of wonders: 
The miracles of Villasirga, 
The Virgin in the apple tree. 
The Apostle on horseback - 
A journey of days in one night. 
God knows we have walked 
In Jakobsland: 
Through the Gothic Fields, 
From Castrogeriz to Calzadilla, 
Calzadilla to Sahagun, 
Each day the same road, each day the same sun. 
 

Quam dilecta tabernacula tua,  
Domine virtutum. 

  
 

De zon die in mij schijnt, is mijn vreugde,  
en God is mijn leidsman.  

 

We hebben gelopen  
in Jakobsland: 
over rivieren en schapenpaadjes, 
langs gasthuis en kluizenaarsgrot. 
We slapen op de grond en dromen van de weg, 
we worden wakker met de weg en we lopen. 
Wind uit de heuvels 
droog als de weg, 
de zon boven het hoofd, 
te fel voor het oog. 
Geruchten van genade onderweg, 
van wonderen: 
de mirakels van Villasirga, 
de Maagd in de appelboom. 
De Apostel te paard -  
een reis van dagen in één nacht. 
God weet dat we hebben gelopen  
in Jakobsland: 
door de Gothische velden,  
van Castrogeriz tot Calzadilla, 
van Calzadilla tot Sahagun, 
iedere dag dezelfde weg, iedere dag dezelfde zon. 
 

Hoe lieflijk zijn uw woningen, 
Heer van de hemelse machten.  
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Here is a miracle. 
That we are here is a miracle. 
Here the daylight gives an image of 
The heaven promised by His love. 
 

Beate, qui habitant in domo tua, Domine; 
In saecula saeculorum laudabunt te. 
 

We pause, as at the heart of a sun 
That dazzles and does not burn. 
 

Hier is een mirakel. 
Dat we hier zijn is een mirakel. 
Hier geeft het daglicht een beeld te zien  
van de hemel, beloofd door Zijn liefde. 
 

Gelukkig wie wonen in uw huis, Heer, 
eeuwig zullen zij u loven. 
 

We houden stil, als waren we in het hart van een zon, 
die verblindt maar niet verbrandt. 

 
 

4 Santiago 
 
The road climbs through changing land. 
Northern rains fall 
On the deepening green of the slopes of the valley, 
Storms break the summer’s heat; 
At Foncebadon a pass can be lost, 
In one night, to the snow. 
The road climbs for days  
through the highlands of Bierzo, 
to the grassland and rocks of the Valcarce valley. 
White broom and scrub-oak, 
Laburnum and gorse 
Mark the bare hills 
Beside the road. 
 
 
 

  
 
De weg gaat omhoog door een veranderend 
landschap. Regens uit het noorden vallen 
op het dieper wordend groen van de hellingen van de 
vallei, stormen doorbreken de zomerhitte; 
in Foncebadon kan een pas verdwijnen,  
in één nacht, onder de sneeuw. 
Dagenlang klimt de weg door de hooglanden van 
Bierzo, naar het grasland en de rotsen van het dal 
van de Valcarce. 
Witte brem en dwergeik,  
gouden regen en gaspeldoorn  
markeren de kale heuvels  
langs de weg. 
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At O Cebreiro, mountains. 
The road follows the ridgetop 
By meadows of fern, by fields of rye. 
 

Laudabunt te. 
 

By Fonfria del Camino, by Triacastela. 
Towns are shadows 
The road leaves behind. 
It moves over the slate hills. 
Palas do Rei. Potomarin. 
The names are shadows.  
Then, from the stream at Lavacolla 
To the foot of Monte de Gozo, 
A morning; 
From the foot of Monte de Gozo 
To the summit of Monte de Gozo 
The road climbs, 
Before the longed-for final descent 
To Santiago. 

 

Herr Santiagu 
Grot Sanctiagu 
Eultreya esuseya 
Deius aia nos. 

 

Ver redit optatum 
Cum gaudio, 
Flore decoratum 
Purpureo; 
 

Bij O Cebreiro, bergen. 
De weg volgt de bergrug  
langs beemden met varens, langs velden met rogge. 
 

Zij zullen u loven. 
 

Langs Fonfria del Camino, langs Triacastela. 
Stadjes zijn schaduwen  
die de weg achter zich laat liggen. 
Hij gaat over de heuvels van leisteen.  
Palas de Rei. Potomarin. 
De namen zijn schimmen. 
Dan, van de beek bij Lavacolla 
naar de voet van Monte de Gozo, 
een ochtend; 
van de voet van Monte de Gozo  
naar de top van Monte de Gozo,  
klimt de weg, 
en dan tenslotte de vurig verlangde, uiteindelijke 
afdaling naar Santiago. 

 

Heilige Sint Jakob,  
grote Sint Jakob,  
voorwaarts, kom op!  
God helpe ons. 

 

De lang verwachte lente  
komt weer terug, vreugdevol,  
versierd met bloemen,  
prachtig; 
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Aves edunt cantus 
Quam dulciter, 
Cantus est amoenus totaliter. 
 

Jacobo dat parium 
Omnis mundus gratis 
Ob cuius remedium 
Miles pietatis 
Cunctorum presidium 
Est ad vota satis. 
 

O beate Jacobe 
Virtus nostra vere 
Nobis hostes remove 
Tuos ac tuere 
Ac devotos adhibe 
Nos tibi placere. 
 

Jacobo propicio 
Veniam speramus 
Et quas ex obsequio 
Merito debemus 
Patri tam eximio 
Dignas laudes demus. 
 

Herr Santiagu 
Grot Sanctiagu 
Eultreya esuseya 
Deius aia nos. 
 

Laudabunt te. 
 

de vogels brengen een lied ten gehore  
zo zoet, 
hun gezang is lieflijk, volkomen. 
 

De hele wereld  
dankt Jacobus om niet; 
door zijn offer is hij,  
de vrome strijder, 
een afdoende bolwerk voor velen 
door hun gebeden.  
 

O gezegende Jacobus, 
onze ware kracht, 
haal onze vijanden weg, 
bescherm uw mensen,  
geef dat wij, uw toegewijde dienaars,  
u behagen. 
 

Als Jacobus (ons) gunstig gezind is  
verwachten wij genade, 
en laten wij deze uitmuntende vader 
de verdiende eer betuigen  
die wij hem uit onderdanigheid 
met recht verschuldigd zijn.  
 

Heilige Sint Jakob,  
grote Sint Jakob,  
voorwaarts, kom op!  
God helpe ons. 

 

Zij zullen u loven. 
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At the Western edge of the world 
We pray for our sins to fall from us 
As chains from the limbs of penitents. 
We have walked out of the lives we had 
And will return to nothing, if we live, 
Changed by the journey, face and soul alike. 
We have walked out of our lives 
To come to where the walls of heaven 
Are thin as a curtain, transparent as glass, 
Where the Apostle spoke the holy words, 
Where in death he returned, where God is close, 
Where saints and martyrs mark the road. 
 

Santiago, primus ex apostolis, 
Defender of pilgrims, warrior for truth, 
Take from our backs the burdens of life, 
What we have done, who we have been; 
Take them as fire takes the cloth 
They cast into the sea at Finisterre. 
 

Holy St. James, great St. James, 
God help us now and evermore.  

Aan de westelijke rand van de wereld bidden wij dat 
onze zonden van ons afvallen zoals de ketenen van 
de ledematen van de boetelingen. 
We zijn weggelopen uit de levens die we hadden, en 
zullen terugkeren naar niets, als we het overleven, 
veranderd door de reis, naar lichaam en ziel. 
We zijn weggelopen uit onze levens om uit te komen 
waar de muren van de hemel dun zijn als een gordijn, 
doorzichtig als glas, 
waar de Apostel de heilige woorden sprak, 
waar hij na zijn dood terugkeerde, waar God dichtbij 
is, waar heiligen en martelaren de weg markeren. 
 

St. Jakob, eerste onder de apostelen, verdediger van 
pelgrims, strijder voor de waarheid, 
neem de lasten van het leven van onze schouders, 
wat we hebben gedaan, wie we zijn geweest; 
neem ze zoals het vuur de stukken stof grijpt die ze 
bij Finisterre in zee werpen. 
 

Heilige Jacobus, grote Jacobus, 
moge God ons helpen, nu en voor altijd. 
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De Stichting Harmonia Mundi initieert door haar uitvoerende ensembles 

Helios Ensemble en Luna Kamerkoor producties waarin muziek ten gehore gebracht 

wordt die in eerste instantie niet gangbaar is. Het streven is om jaarlijks tenminste 

twee projecten te realiseren, waarbij de nadruk ligt op premières dan wel 

uitvoeringen met een bijzonder karakter. In de programmering wordt vanuit een 

thematiek veelal een link gelegd tussen modern idioom en traditie, waarbij de nadruk 

ligt bij repertoire ná de laatromantiek. Stichting Harmonia Mundi wil ook door middel van opdrachten aan componisten 

vooral koormuziek in combinatie met instrumentale muziek een impuls geven.  

U kunt de komende projecten van het Luna Kamerkoor en het Helios Ensemble volgen via www.lunakamerkoor.nl. 

Indien u een donatie wilt doen om ons te steunen, kan dit door een bedrag over te maken naar bankrekening NL65 INGB 

0007 6574 85 t.n.v. Stichting Harmonia Mundi  o.v.v. ‘donatie’.  De Stichting Harmonia Mundi heeft de ANBI-

cultuurstatus, zodat uw donatie als aftrekpost kan worden opgevoerd voor de fiscus. Bij voorbaat mijn hartelijke dank! 

 

Wolfgang Lange, dirigent en initiator 

  
 

  

http://www.lunakamerkoor.nl/
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Het Luna Kamerkoor, opgericht in 2012, is een projectkoor voor vergevorderde amateurzangers uit heel 

Nederland. De repertoirekeuze richt zich voornamelijk op muziek vanaf de negentiende eeuw.  

De repetitieperiode voor een project is zeer kort, niet meer dan 5 à 6 zaterdagen. Het streven is dat per jaar 

twee projecten worden gerealiseerd en dat ieder project wordt afgesloten met drie concerten.  
 

Tot nu toe zijn de volgende concerten gegeven: 
 

o Brahms: Ein deutsches Requiem (2012 en 2015) 

o CHANTING, met bekende werken van Engelse componisten (2013) 

o Poulenc: Stabat Mater en Fauré: Requiem (2014) 

o Talbot: Path of miracles (2015, Nederlandse première; 2017, 2019) 

o J.S. Bach: Jesu meine Freude, Martin: Messe pour double choeur a cappella (2016) 

o Tallis: Spem in alium, Roth: Earthrise (Nederlandse première), Rheinberger: Cantus Missae (2016)  

o MOTHER AND CHILD (2017), met werken van Whitacre, Tavener, Lotti, Pärt, Boyd, Parsons en Elder 

o J.S. Bach: Hohe Messe (2017) 

o Rolle: Matthäuspassion (2017, 2018) 

o EEN MODERNE MIS (2018), met werken van Tallis, Vasks en Esenvalds 

o IN  MEMORIAM (2018), met werken van Pärt en Duruflé (o.m. het Requiem) 

o Rolle: Lukaspassion (2019) 

o MAGNIFIQUE (2019), met werken van Pärt, Park, Martin en Tallis 

o Rachmaninov: Vespers (2019) 

o WOMEN’S SIGNATURE (2020), met werken van Ešenvalds, Pärt, Tavener, Wawer 

o ONAARDS (2021), met werken van Barber, Bryars, Goodall  
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Komende projecten van het Luna Kamerkoor  
(vanwege de corono-situatie onder voorbehoud) 

 
Project XXII 

Magnificat 
voor vrouwenkoor 

 

10, 11 en 18 februari 2023 

 

programma 
 

Christoph Schönherr: Liederzyklus ‘Schiffe, Meer und Wind’ 

Gwyn Arch: Three jazz classics (met piano) 

Eric Whitacre: The Seal Lullabye 

Christoph Schönherr: Magnificat (versie voor vrouwenkoor, Nederlandse première) 
 

 
 

Project XXIII 

Arvo Pärt 

Kanon Pokajanen 
 

8, 9, en 10 september 2023 
 

  

Project XXIV 

Sergej Rachmaninov 

Vespers 
 

9, 10 en 11 februari 2024 

 

zie voor de laatste informatie: www.lunakamerkoor.nl/komende-projecten 


