
Programma voor de live-herdenking op 4 mei in Den Haag 

Haagse Dodenherdenking en concert vanuit de Grote Kerk  
 

Vanaf 18.55 uur  ‘Bist du bei mir’ van Gottfried Stölzel door het ensemble. 

 
19.00  uur Welkom door Ad van der Helm,  
voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken  

 

‘Choral dorien’ van Jehan Alain; door Ben van Oosten op het orgel. 
Jehan Alain was een veelbelovend componist. In de 2e wereldoorlog stierf hij op 
20 juni 1940 als militair bij de verdediging van de stad Saumur. 

 
Interview met mw Van der Laan 
Zij woonde in 2e Wereldoorlog als tiener bij het Bezuidenhoutkwartier.    

 

‘Prituri se Planinata’, een Bulgaars lied, gespeeld en gezongen door het 
gelegenheidsensemble.  
De vertaling van de liedteksten vindt u op de website. 

 

Interview met dhr De Bruijn 
Hij woonde tijdens de 2e Wereldoorlog als kind in de Bomenbuurt.   

 
‘Dle Yaman’, Armeens lied door het ensemble   

 
Toespraak van Marco van Baalen,  
ex-directeur van het Haags Historisch Museum  

 

‘Ksenitia tou erota’, een Grieks lied door het ensemble 
 

Gedachtenis van de Haagse predikant D.A. Van den Bosch,   

overleden in kamp Amersfoort in 1942. 
Ds Bert Karel Foppen zal hem gedenken. 

    
‘Elegy’ van George Thomas Thalben-Ball door Ben van Oosten op het orgel 
Een Elegy is en klaaglied. Deze compositie ontstond als een improvisatie voor de 
BBC-radio in 1944. 

 

De klokken van de Grote Kerk beieren.   
Al vanaf 1945 beieren de klokken van de Grote Kerk ieder jaar op 4 mei van 
19.45 tot 19.58 uur. 

 

We schakelen over naar Amsterdam voor een nationaal moment. 
 

20.00 uur twee minuten stilte.  
We volgen de toespraak van de koning.    

 

20.15  uur Terug in de Grote Kerk luisteren we naar muziek van het 
gelegenheidsensemble.  



 

Het ensemble bestaat uit:  
 Maryanka Golovchenko, zang 

 Geerte de Koe, viool 

 Pau Sola Masafrets, cello  
 Cengiz Arslanpay, houtblazers en live electronica 

 
Zij spelen en zingen: 

 ‘Ederlezi’, een Roemeens volkslied;  
 ‘Grey Geese’, een traditioneel Oekraïens lied en  

 ‘Dry oak on the mountain’, een traditioneel Oekraïens lied. 
 

20.30 uur Afsluiting met een zegenbede door Wietske Verkuyl   


