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INFORMATIEPAKKET T.B.V. LESSEN CKV EN ENGELS   

Beste middelbare scholier, 

Wat leuk dat je van plan bent of overweegt om naar ons concert te komen. Wij hebben ons zeer 

vermaakt met het voorbereiden van dit concert en hopen je daar bij het concert iets van te laten 

horen.  In de bovenbouw van HAVO en VWO volg je lessen CKV. Bij de meeste scholen moet je 

daarvoor een portfolio opbouwen over de kunstvormen die je hebt gezien. Twee kunstvormen 

komen bij dit concert duidelijk naar voren: literatuur en muziek/zang.  De literatuur is vaak wat bizar, 

verwonderlijk en soms gewoon gek. De muziek volgt deze gekte soms wel en soms ook helemaal 

niet.  

Juist in het leggen van de verbanden tussen tekst en muziek en de uitleg van de tekst die belangrijk is 

voor de muziek hebben wij ons verdiept. Wij verwachten dat hierin ook voor jou uitdagingen kunnen 

liggen. We zouden je daarvoor naar ons programmaboekje  kunnen verwijzen, maar dat ontvang je 

pas bij het concert. In deze map vind je een aantal van de teksten, waarbij wij de vragen waar wij ons 

in de voorbereiding mee bezig hebben gehouden bij wijze van opdracht aan jou stellen. Je kunt daar 

voor en tijdens het concert in gedachten mee bezig zijn. Je kunt ook je docent verrassen met een 

betoog over de vertaling van één van de werken.  

Kortom: we bieden je met deze map een uitdaging om eens op verschillende manieren naar dit 

concert te kijken en te luisteren.  En daarnaast: op de volgende pagina vind je een bon.  Draai de bon 

uit en geef je e-mailadres, school en leerjaar op, dan kun je voor €6 naar binnen.  Je krijgt een kaartje 

als bewijs van je aanwezigheid voor je portfolio.  Wij vinden het leuk om je verslag te lezen. Stuur je 

het op naar: info@haarlemskleinkoor.nl?  

 

 

 

Beste docent 

Voor u ligt een informatiepakket horend bij het concert van het Haarlems Klein Koor op 12 november 

2011. Het concert is lichtvoetig en klassiek, vrolijk en gebaseerd op het toonzetten van merkwaardige 

literaire teksten. Wat ons betreft een ultiem programma om ook jongeren te interesseren voor zowel 

literatuur als muziek. Binnen de programma’s voor de lessen Engels en CKV in de bovenbouw van 

HAVO en Atheneum wordt vaak ruimte geboden om uitstapjes te maken of door concertbezoek en 

het opbouwen van een portfolio  de benodigde lesstof tot zich te nemen. Hierbij bieden veel scholen 

hun eigen programma, maar vaak doen leerlingen ook eigen opdrachten. Ter begeleiding van dit 

concert hebben we voor leerlingen een informatiemap samengesteld. Deels is deze direct aan ons 

concert gekoppeld, maar deels kan deze ook worden gebruikt onafhankelijk van ons concert.  

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze informatie bekendmaakt onder uw leerlingen, zodat zij 

hiervan optimaal gebruik kunnen maken.  Wanneer u de bron vermeldt staat het u bovendien vrij om 

deze informatie in uw lessen rechtenvrij te gebruikten. Alvast onze hartelijke dank. 
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Zit je in de vierde tot zesde klas van het voortgezet onderwijs? Vul bovenstaande bon in en betaal 

geen € 12,50 maar € 6,-. De bon is alleen geldig als naam, school en klas zijn ingevuld. 

  

Naam: 

……………………………………………………………….………………………………………… 

School:  

…………………………………………………………….…………………………………………… 

Klas:  

……………………………………………………………….………………………………………… 

E-mailadres (niet verplicht): 

……………………………………………………………….………………………………………… 

Facebook (niet verplicht): 

……………………………………………………………….………………………………………… 
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CKV-WIJZER – Verslag voor portfolio 

LIMERICKS – Lear 

NONSENSE 1 – Bennett en Mervyn Peake 

NONSENSE 2 – Bennett en Mervyn Peake 

PAPEGAAITJE LEEF JE NOG – Alkan 

COMMUNICATIE – Persbericht 

COMMUNICATIE – Reclame maken 

TER VERMAAK – Lachen und weinen 
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CKV-WIJZER – VERSLAG VOOR PORTFOLIO 

Wanneer je dit concert op wilt nemen in je portfolio voor CKV moet je hierover een verslag schrijven. 

Gegevens die daarbij van belang zijn:  

Haarlems Klein Koor o.l.v. Martine des Tombe 

m.m.v. Lennie Kerkhoff en Johanna Leenhouts, piano 

Anne Kruijsen, Elmer de Jong, Minne Dekker, klarinet en Frans Moussault, basklarinet  

Remonstrantse kerk Haarlem, 12 november 2011 20.15 uur.  

Antwoorden op de volgende vragen kun je in je verslag verwerken:  

 

Vorm/opbouw 

1. In wat voor ruimte vindt het concert of de voorstelling plaats? Beschrijf de locatie. 

2. Hoe ziet het podium eruit? Hoe wordt het podium gebruikt? 

3. Op welke manier is het concert opgebouwd? Denk aan afwisseling in langzame/snelle 

nummers, harde/zachte en korte/lange stukken. 

• Je kunt bij de verschillende werken iets zeggen over: herhaling van stukjes muziek, 

meerstemmigheid, solo’s, verweving van melodieën door elkaar heen.  

 

Inhoud 

4. Bij welk muziekgenre kun je het concert indelen? 

5. Welke kenmerken van het muziekgenre vallen je het meest op? 

6. Als er sprake is van een verhaal of een thema, hoe wordt dit dan duidelijk gemaakt? Dat kan 

zowel in de tekst, de muziek als in de presentatie tot uiting komen.  

 

Functie 

7. Wat is het doel van het concert of de voorstelling? Amusement, een boodschap, een verhaal 

of puur luisterplezier? 

8. Voel je je betrokken bij de muziek? Is er sprake van communicatie tussen de zangers en jou? 

9. In hoeverre heeft het toneelbeeld (zie 2) een functie gehad in het concert of de voorstelling? 

 

En natuurlijk het allerbelangrijkste: Wat vond jij er nou van? 

10. Wat verwachtte je toen je naar het concert of de voorstelling ging? Geef aan waar aan je 

verwachting is voldaan (en waar niet).  

11. Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? 

12. Geef je totale indruk van het concert. Neem hier vooral ook je eigen mening in op. Geef bij 

elk argument voorbeelden uit de voorstelling. Verwerk in je betoog ook wat je bij de vragen 

hierboven hebt genoteerd. 

 

Opdracht: 

• Wij vinden het leuk om je verslag te lezen. Stuur je het op naar: info@haarlemskleinkoor.nl? 
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LIMERICKS – LEAR 

Matyas Seiber (1905-1960) doceerde jazz-compositie aan het conservatorium van Frankfurt. Toen de 

nazi’s in 1935 zijn vak verboden, vertrok hij naar Londen waar hij tot zijn dood bleef wonen. Zijn 

muziek werd beïnvloed door Bartók en Schönberg, en natuurlijk door de jazz. De tekst van zijn ‘Three 
Nonsense Songs’ uit 1956 bestaat uit 3 limericks van de Engelse schrijver/illustrator Edward Lear 

(1812-1888) die met zijn bundels de limerick beroemd maakte. 

 

De teksten van de limericks:  

There was an old Lady of France, 

Who taught little ducklings to dance; 

When she said, "Tick-a-Tack!" 

They replied, "Quack!" 

Which grieved that old Lady of France. 

 

 

 

There was an Old Person of Cromer, 

Who stood on one leg to read Homer; 

When he found he grew stiff, 

He jumped over the cliff. 

Which concluded that Person of Cromer. 

 

 

 

 

There was an Old Man in a tree, 

Who was horribly bored by a Bee; 

When they said, "Does it buzz?" 

He replied, "Yes, it does!" 

"It's a regular brute of a Bee!"  

 

 

Tips: 

• Voor het downloaden van een app met limericks van Edward Lear: 

http://www.appbrain.com/app/com.staircase3.limericksfree  

• Een video over Edward Lear http://talesofcuriosity.com/v/Lear/  
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Hieronder vind je informatie over de vorm van de gedichten: de limerick 

Opdracht: 

• Vertaal de limericks naar het Nederlands en behoud daarbij de vorm van de limerick. Kom 

naar het concert en lees in het programmaboekje of je tot dezelfde oplossingen bent 

gekomen als onze vertalers! 

• Maak de limerick af: 

o There was a choir in Haarlem 

• Beschrijf (in je recensie) of je vindt dat de muziek bij de sfeer van de limericks past. Neem je 

de muziek net zo serieus als de dichtvorm? 

A Form of Poetry? Limerick Poems? Limericks the genre?  

The form of poetry referred to as Limerick poems have received incredibly bad press and dismissed as not having a 

rightful place amongst what is seen as 'cultivated poetry'.  

The reason for this is three-fold: 

• The content of many limericks is often of a bawdy and humorous nature. 

• A Limerick as a poetry form is by nature simple and short - limericks only have five lines. 

• And finally the somewhat dubious history of limericks have contributed to the critics attitudes. 

 

Limericks - The History  

Variants of the form of poetry referred to as Limerick poems can be traced back to the fourteenth century English history. 

Limericks were used in Nursery Rhymes and other poems for children. But as limericks were short, relatively easy to 

compose and bawdy or sexual in nature they were often repeated by beggars or the working classes in the British pubs 

and taverns of the fifteenth, sixteenth and seventh centuries. The poets who created these limericks were therefore often 

drunkards! Limericks were also referred to as dirty. 

 

Where does the term 'Limerick' come from?  

The word derives from the Irish town of Limerick. Apparently a pub song or tavern chorus based on the refrain "Will you 

come up to Limerick?" where, of course, such bawdy songs or 'Limericks' were sung. 

 

Limericks - The form   

Limericks consist of five anapaestic lines. 

Lines 1, 2, and 5 of Limericks have seven to ten syllables and rhyme with one another.  

Lines 3 and 4 of Limericks have five to seven syllables and also rhyme with each other. 

 

Limericks - A Defence - Shakespeare even wrote Limericks!  

Admittedly the content of Limericks can often verge on the indecent, the dirty, or even the obscene, but they make 

people laugh! Limericks are easy to remember! Limericks are short and no great talent is necessary to compose one - 

Limericks are a form of poetry that everyone feels happy to try (especially when inebriated!). Limericks as a form of 

poetry has survived the test of time dating back for centuries! And whilst the poetic and literary skills of Shakespeare are 

not necessary for the composition of a limerick the great Bard himself did in fact write limericks which can be found in 

two of his greatest plays - Othello and King Lear. 

 

The Limericks of Edward Lear - Limericks are Fun!!  

Edward Lear's Book of Nonsense included the poetry form of Limericks. His work with limericks were, however, was not in 

any way indecent and this particular book proved to be extremely popular in the nineteenth century and this was 

contributed to by the humorous magazine Punch which started printing examples of limericks leading to a craze by its 

readers. The first edition of Edward Lear's Book of Nonsense was published by Thomas McLean on 10th February 1846. 

There were altogether seventy-two limericks in two volumes which sold at 3s 6d each. These limericks have proven to be 

extremely popular with children. 

 

Bron: http://www.poetry-online.org/limericks.htm 
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NONSENSE 1 – BENNETT en MERVYN PEAKE 

Richard Rodney Bennett (1936) studeerde o.a. bij Pierre Boulez, werd bekend als componist van tv- 

en filmmuziek , waaronder de muziek voor Dr. Who en Four Weddings and a Funeral, maar 

componeerde ook altijd al symfonieën en andere muziek voor de concertzaal. 

In Nonsense, een cyclus van 7 liederen voor koor en vierhandige 

pianobegeleiding, zette hij teksten van Mervyn Peake op muziek.  

Peake zou 100 zijn geworden dit jaar. Hij was een Engelse 

schrijver/illustrator en werd bekend om zijn trilogie over het kasteel 

Gormenghast en de illustraties bij Alice in Wonderland.  A Book of 
Nonsense, door hem geschreven en geïllustreerd, werd dit jaar 

opnieuw uitgegeven. 

Over Peake werd ooit 

opgemerkt dat zijn serieuze 

werk vol humor zat terwijl zijn 

nonsens vol zat met filosofie. 

De filosofie mag u zelf 

ontdekken in deze teksten. 

Interessant is een toelichting 

bij het laatste lied, ‘The Dwarf of Battersea’. Het is het 

ogenschijnlijk onzinnige verhaal van een afzichtelijke dwerg 

die door de brievenbus van ‘ één-zes-drie’ kruipt en de daar 

woonachtige schone dame bedreigt, tot hij te grazen wordt 

genomen door een soort superheld die uit de lucht komt 

aanzeilen. Peake schreef dit gedicht voor Maeve Gilmore, 

zijn latere echtgenote , die op nummer 163 woonde, en 

men moet het lezen als een ernstige waarschuwing aan 

iedereen die het waagt in de buurt te komen van zijn 

geliefde. 

6 THE MEN IN BOWLER HATS  

 

The Men in Bowler Hats are sweet! 

And dance through April showers, 

So innocent! Oh, it’s a treat 

To watch their tiny little feet 

Leap nimbly through the arduous wheat 

Among the lambs and flowers. 

 

Many and many is the time 

That I have watched them play, 

A broker drenched in glimmering rime 

A banker, innocent of crime, 

With lots of bears and bulls, in time 

To share the holiday. 

 

The grass is lush-the moss is plush 

The trees are hands at prayer. 

The banker and the broker flush 

To see a white rose in an bush, 

And gasp with joy , and with a blush 

They hug each bull and bear. 

 

The Men in Bowler Hats are sweet 

Beneath their bowler hats. 

It’s not their fault if, in the heat 

Of their transactions, I repeat 

It’s not their fault if vampires meet 

And gurgle in their spats. 

 
*) bull and bear market=op- en neerwaartse marktwerking 

 

Opdracht: 

• Vertaal de bovenstaande tekst.  

• Wie zijn de mannen in Bowler hats? Heeft de tekst aan actualiteit ingeboet?  
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NONSENSE 2 – BENNETT en MERVYN PEAKE 

 

Eén van de andere teksten uit Nonsense: 

 

Lean Sideways on the Wind 
 

Lean sideways on the wind, and if it bears 

Your weight, you are a daughter of the Dawn - 

If not, pick up your carcass, dry your tears, 

Brush down your dress – for that sweet elfin horn 

You thought you heard was from no fairyland - 

Rather it flooded through the kitchen floor, 

From where your Uncle Eustace and his band 

Of flautists turn my cellar, more and more 

Into a place of hollow and decay: 

That is my theory, darling, anyway. 

 

 
 

 

Opdracht: 

• Vertalen blijft bij mooie teksten spannend. Kijk op http://www.herr-

rau.de/wordpress/2009/08/mervyn-peake-lean-sideways-on-the-wind.htm en lees welke 

ontwikkeling de schrijver van deze blog in de loop der jaren in het vertalen van de tekst 

heeft doorgemaakt.  

• Probeer nu zelf een eerste vertaling te maken van deze tekst.  

• Vergelijk na of tijdens het concert je vertaling met die in het programmaboekje.  Waar  

doet onze vertaler het anders dan jij? Wat vind je het mooist? 
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PAPEGAAITJE LEEF JE NOG – ALKAN 

Marcia Funebre Sulla Morte d’un Pappagallo – Dodenmars voor een papegaai 

As-tu déjeuné, Jaco? 
Et de quoi? 
Ah! 
 

De Fransman Charles-Valentin Alkan (1813-1888) was een wonderkind. Hij werd op zesjarige leeftijd 

toegelaten tot het conservatorium en groeide uit tot één van de grootste pianovirtuozen van zijn tijd. 

Hoewel hij zich ook op een serieuze klus als het toonzetten van de hele bijbel, componeerde hij in 

1859 de ‘Marcia funebre, sulla morte d’un Papagallo’, de treurmars op de dood van een papegaai 

voor koor en 3 hobo’s en een fagot. 

Het is een geestig en geniaal stuk. De weinige tekst wordt breed uitgemeten en de fuga op een 

klagend ‘Ah’ mondt uit in een hysterisch, chaotisch hoogtepunt, waarna we terugkeren naar een 

herhaling van de begintekst. ‘As-tu dejeuné, Jaco?’ betekent letterlijk ‘heb je al gegeten, Jaco?’, maar 

het is het zinnetje dat men gebruikelijk tegen een papegaai zegt, zoiets als ons ‘lorre, lorre’. 

Op de volgende pagina vind je een beschrijving van waarom volgens Alexandre Dumas papegaaien 

oud worden en Franzen tegen hun papegaaien zeggen: ‘As-tu dejeuné, Jaco?’. 

De dodenmars werd gebruikt om een dode de laatste eer te bewijzen als hij of zij naar het graf 

gedragen werd.  

 

Opdracht: 

• Beschrijf wanneer in het stuk de papegaai dood gaat. Waarom denk je dat het dan gebeurt? 

• Beschrijf waarom Alkan kiest voor een dodenmars van een papegaai en niet van bijvoorbeeld 

een kanarie? 
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La troisième [Etoile] vendait de la santé. 
— Nous n'en avons pas acheté. 
— Alors, répondit la marchande de longues années, j'en suis fâchée, mais sans esprit, sans vertu et 
sans santé, les longues années n'ont aucune valeur. Et la marchande de longues années referma sa 
malle, refusant de vendre sa marchandise à des gens qui n'avaient pas eu l'intelligence d'acheter celle 
de ses soeurs. Sa malle refermée, il se trouva qu'elle avait, sans y faire attention, gardé un échantillon 
de sa marchandise à la main. C'était un petit bout de longue vie. Il y en avait pour trois siècles. Un 
perroquet était là sur son perchoir. 
— As-tu déjeuné, Jacquot? lui demanda-t-elle. 
— Non, Margot, répondit le perroquet, 
L'Étoile se mit à rire, et lui donna l'échantillon. Le perroquet le mangea jusqu'à la dernière miette. C'est 
depuis ce temps-là que les perroquets vivent trois cents ans. En ce moment, la marchande de longues 
années, qui regardait le papegai croquant son échantillon, entendit un grand tumulte. 
Au milieu de ce grand tumulte, elle distingua ces mots: 
— De l'honneur ! de l'honneur ! qui veut acheter de l'honneur? 
C'était la cinquième Étoile qui faisait son entrée dans la ville. 
________________________________________ 
De derde [Ster] verkocht gezondheid. 
-- We hebben niks gekocht. 
-- Nou, antwoordde de verkoopster van hoge leeftijden, daar ben ik dan boos om, want zonder geest, 
zonder eerbaarheid, en zonder gezondheid, is een hoge leeftijd ook helemaal waardeloos. 
En de verkoopster van hoge leeftijden deed haar koffertje dicht, en weigerde haar koopwaar te 
verkopen aan mensen die zo dom waren geweest dat ze niks van haar zusters hadden gekocht. Nadat 
ze haar koffer gesloten had, merkte ze dat ze, ongemerkt, nog een stukje van haar koopwaar in haar 
hand had. Het was een stukje lang leven. Ongeveer drie eeuwen. 
Tegen een papegaai die daar op zijn stok zat, zei ze: 
-- Heb je al ontbeten, Jacquot?  
-- Nee, Margot, antwoordde de papegaai. 
De Ster moest er om lachen, en gaf hem het stukje. 
De papegaai at het op tot aan de laatste kruimel. En sinds die tijd worden papegaaien driehonderd 
jaar oud. 
Op dat moment hoorde de verkoopster van hoge leeftijden, terwijl ze toekeek hoe de papegaai het 
brokje van haar koopwaar oppeuzelde, een hele hoop lawaai. 
En tussen al dat lawaai kon ze het volgende horen: 
-- Eer! Eer! wie wil er Eer kopen? 
dat was de vijfde Ster, die in het stadje was aangekomen. 
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COMMUNICATIE - PERSBERICHT 

Voor een concert stuurt een gezelschap een persbericht uit. Dit bericht wordt naar kranten, radio en 

televisie gestuurd. Hieronder zie je het persbericht van het Haarlems Klein Koor.  

Opdracht: 

• Schrijf een persbericht zoals dat naar schoolkranten van middelbare scholen in Haarlem en 

omgeving gestuurd kan worden.  

 

Lachen en huilen met het Haarlems Klein Koor 

Voor wie vermaakt en geraakt wil worden, geeft het Haarlems Klein Koor onder de titel Lachen und 

Weinen op 12 november een concert waarin de emoties elkaar voortdurend afwisselen. 

Het ontroerende madrigaal Weep o mine eyes van John Bennet staat haaks op de absurde Nonsense 

Songs van Matyas Seiber, waarin een Française eendjes dansles geeft en een man op één been 

Homerus leest. Nog veel meer onzin zingt het koor, Nonsense van Richard Rodney Bennett, op 

teksten van dichter/illustrator Mervyn Peake die dit jaar 100 zou zijn geworden en met een 

vierhandige pianobegeleiding waar de vonken van af vliegen. Jurriaan Andriessen schreef een 

dramatisch zeemanslied en Joseph Haydn was bloedserieus in zijn lied over de ouderdom. Of moeten 

we tekst en muziek van Haydns Der Greis met een korreltje zout nemen? 

Misschien geldt dat korreltje zout wel voor het hele concert, niet in de laatste plaats voor de Funeral 

March on the Death of a Parrot van Charles-Valentin Alkan. Alkan, een excentrieke tijdgenoot van 

Rossini, componeerde zijn treurmars oorspronkelijk voor koor met 3 hobo’s en een fagot. In de 

uitvoering van het Haarlems Klein Koor wordt het begeleid door een klarinetkwartet, wat wellicht 

nog papegaaiiger klinkt. 

Er zullen nog meer absurde of treurige liederen de revue passeren, waaronder oud-Nederlandse 

volksliedjes en drie Animal Crackers van Whitacre, alles onder muzikale leiding van Martine des 

Tombe. Oren en ogen zullen meer dan genoeg te doen hebben tijdens dit afwisselende concert. 

Concert Lachen und Weinen 

zaterdag 12 november 2011, 20.15 uur 

Zaal open vanaf 19.30 uur 

Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 22, 2011 VM  Haarlem 

Met medewerking van: 

Lennie Kerkhoff en Johanna Leenhouts, piano 

Anne Kruijsen, Elmer de Jong, Minne Dekker, klarinet en Frans Moussault, basklarinet 

Kaarten: 

Kaarten à € 12,50 reserveren via www.haarlemskleinkoor.nl en telefonisch via 023-5327740. 
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COMMUNICATIE – RECLAME MAKEN 

Het Haarlems Klein koor is een kamerkoor dat koormuziek zingt uit alle periodes. Omdat het leuk is 

om in een volle zaal te zingen (en dat financieel belangrijk is)  proberen wij langs vele wegen 

eventuele bezoekers voor onze concerten te interesseren. 

Voor een concert sturen we een persbericht uit. Dit bericht wordt naar kranten, radio en televisie 

gestuurd.  We hopen daarmee dat ze een aankondiging vooraf of een recensie plaatsen. Daarnaast 

drukken we posters en hangen we die op zo veel mogelijk plekken in de stad op. Alle koorleden 

sturen zelf uitnodigingen per mail naar hun vrienden.  

Alle informatie over ons koor en onze concerten is te vinden op de website: 

www.haarlemskleinkoor.nl 

Als koor hebben we een facebookpagina: www.facebook.com/haarlemskleinkoor :

 

En een twitteraccount: @haarlemskoor

 

Opdracht: 

• Beschrijf hoe het koor voor dit concert meer mensen kan bereiken met de informatie over 

het concert? En hoe kunnen we zorgen dat ze ook daadwerkelijk bij ons concert komen? 

• Jongeren (jij dus!) komen veel minder bij een klassiek concert dan ouderen. Wat moeten wij 

doen om jou of je klasgenoten uit te kunnen nodigen voor het concert? 

• Hoe krijgen we veel twitter en facebook vrienden? Bedenk een actie. 
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TER VERMAAK – LACHEN UND WEINEN

 

Opdracht: 

• Streep de letters van de woorden weg. De overgebleven letters vormen een zegswijze. 


