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Voorwoord en toelichting
Hartelijk welkom! Dit concert is een deel van de afronding van mijn studie
koordirectie. Na het behalen van mijn masterdiploma orgel in januari 2011 wilde
ik graag de studie koordirectie gaan doen. Tijdens mijn orgelstudie dirigeerde ik
al diverse koren en ik wilde me hier graag verder in professionaliseren. Door de
nieuwe financieringsregels was een tweede studie helaas geen optie. Ik had
inmiddels wel privédirectielessen en de Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten
gevolgd - alles bij elkaar behoorlijk wat muzikale bagage om me (voorlopig) te
redden.
Toen ik in 2014 een project als repetitor van het Nederlands Studenten
Kamerkoor mocht doen merkte en voelde ik echter hoeveel er nog miste. Er was
nog zoveel meer te ontdekken aan mooie koormuziek en er was nog zoveel bij te
leren! Ik legde contact met het conservatorium in Antwerpen en werd door Luc
Anthonis uitgenodigd voor een kennismaking en proefles. Na deze les, een heel
goed gesprek en een kortere reis dan ik had gedacht, besloot ik
toelatingsexamen te doen voor de masteropleiding aan het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen, waar ik in augustus 2014 kon starten.
Tijdens mijn opleiding bleef ik actief als repetitor bij het NSK en het Slotkoor.
Deze beide projecten zorgden ervoor dat ik extra verdieping kreeg en in
aanraking kwam met muziek die ik nog niet eerder had gezien en gehoord. Op
het programma van het Slotkoorproject van 2014 stond Car nos vignes sont en
fleur van Ton de Leeuw (1926-1996). Ik verdiepte mij in deze componist en werd
getroffen door zowel zijn muziek als zijn persoonlijkheid. Aan het eind van het
Slotkoorproject gaf de dirigent mij als presentje de partituur van A cette heure du
jour van Ton de Leeuw. Ik besloot dit werk als onderwerp te nemen voor mijn
onderzoeksscriptie. Daarmee werd dit ook het stuk waar het concertprogramma
om zou draaien. Een interessante en mooie uitdaging om met de zangers die ik
tot mijn beschikking heb tot klinken te brengen!
Als thema heb ik gekozen voor Mysterie in het hart. Ton de Leeuw gebruikt in
A cette heure du jour een tekst uit de mystieke beschaving van de Sumeriërs. De
tekstschrijver spreekt van een geheim dat hij met zich meedraagt: een diepe
liefde voor een priesteres. Dit mysterie moge zijn als de opgaande zon, zo schrijft
hij. In de verzengende hitte van de woestijn op het heetst van de dag vat hij het
plan op om naar de tempel te gaan en daar de goden te vragen hem deze
priesteres tot vrouw te schenken.
De mystiek die hieruit spreekt deed mij denken aan de diepe, contemplatieve
laag die doorklinkt in de werken van Olivier Messiaen (1908-1992). Deze
componist was voor de jonge Ton de Leeuw heel belangrijk in zijn ontwikkeling.
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Uit het werk O sacrum convivium spreekt ook een 'mysterieuze' verbinding van
het menselijke met het goddelijke: de verbinding tussen de gelovige en Christus.
Thomas van Aquino (een 13e eeuwse filosoof/theoloog) wordt gezien als schrijver
van deze tekst, die voor de viering van het avondmaal is bedoeld.
Via deze gedachtegang kwam ik bij het gelijknamige werk van Jan Pieterszoon
Sweelinck (1562-1621). Al in de eerste fase stond mij voor ogen dat ik iets van
deze componist wilde doen, omdat deze dezelfde puurheid en milde expressie
nastreeft die ik - ondanks het verschil van een paar eeuwen - ook bij de muziek
van De Leeuw voel. Het motet op Psalm 135 vormt door zijn beweeglijke
stemmenweefsel een contrast met het vorige werk.
Al doende ontstond het idee om het concertprogramma verder aan te vullen met
Nederlandse componisten. Hierdoor kwam ik uit bij Henk Badings (1907-1987) en
Daan Manneke (1939), respectievelijk de leermeester en een student van Ton de
Leeuw. Badings geeft in zijn Six Images een indruk van zijn geboorteland Java.
In Salak wordt de vulkaan Salak aanbeden als magische plek, wakend over Java.
Het verfijnde, driestemmige Mes Roses
bezingt de tegenstelling van de
slechtheid van de mens ten opzichte van de pure schoonheid van het land.
Daan Manneke laat in zijn Tombeau pour Ton de Leeuw in diepe, donkere klanken
in het laagste register van de cello het gemis van zijn leermeester en goede
vriend voelen. Rens Tienstra, student van Daan Manneke, bewerkte dit stuk voor
vijfstemmig koor. Als tekst koos hij het oeroude Nederlandse lied "Egidius, waer
bestu bleven?".
Ik hoop dat u tijdens dit concert een glimp opvangt van het muzikale mysterie
dat in al deze meesterwerken verborgen zit en wens u veel luistergenot.
In de laatste zinnen van dit voorwoord wil ik een aantal mensen bedanken.
Allereerst bedank ik mijn docent, Luc Anthonis, voor zijn ontelbare verhelderende
aanwijzingen de afgelopen jaren. Deze hebben mij voor de rest van mijn
dirigentschap van onschatbare bagage voorzien. Ook bedank ik mijn vrienden en
collega’s Kurt Bikkembergs en Fokko Oldenhuis voor hun inspiratie en lichtende
voorbeeld. Bedankt, Daan Manneke en Eric Hermans, voor de interessante
interviews over Ton de Leeuw.
Gied en Tobias, bedankt voor jullie mooie bijdrage aan dit programma.
Hartelijk bedankt ook, fijne mensen van het Amersfoorts Kamerkoor en
projectzangers. Jullie zijn vol goede moed aan dit programma begonnen zonder
te weten wat jullie eigenlijk te wachten stond en geen enkele aanwijzing was
jullie teveel.

Rienk Bakker
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Amersfoorts Kamerkoor
Het Amersfoorts Kamerkoor is een gemengd koor met ruim 25 leden;
enthousiaste amateurs die ernaar streven op een muzikaal hoog niveau
te zingen. Het is in 1972 opgericht door Andries Clement en stond van
1975 tot 2013 onder leiding van Jos Leussink. In 2012 bestond het
Amersfoorts Kamerkoor 40 jaar. Dit is met een feestelijk jubileumconcert
gevierd. Sinds april 2013 is Rienk Bakker dirigent van het koor. Het koor is lid
van de Vereniging Toonkunst Nederland.
De concertprogramma's zijn vaak opgebouwd rondom een thema. Dat kan een
stijlperiode of een groep tijdgenoten zijn, maar ook een onderwerp als de liefde
of een dichter die diverse componisten heeft geïnspireerd. Het repertoire omvat
een breed scala aan muziekstijlen en -stromingen, van renaissance tot heden.
Verder geeft het koor regelmatig kerst- en passieconcerten.
Het Amersfoorts Kamerkoor geeft doorgaans twee concerten per jaar in
Amersfoort en omstreken. Daarnaast zingt het koor in concertseries en bij
inloopconcerten. Er wordt meestal a capella gezongen, maar ook regelmatig
samengewerkt met instrumentalisten en solisten.

sopranen: Hanneke van Baal, Helma Eijck, Jacoline Hartman, Pauline van Hulst,
Annelies Scholtz, Hilde Schouls, Monique van Tuin, Marieke van der Vlies,
Jantine Woudstra.
alten:
Marlies van der Klugt, Willemien Koster, Monika Marlissa, Yvonne Meijer,
Els Monquil, Trees Veerkamp, Gea Felten (P).
tenoren: Henk van Andel, Jan Willem Lignac, Ruud te Nuijl, Ids Smedema,
Bram van Twist, Jan van der Zwan.
bassen:
Henri Brokaar, Peter Bruinsma, Jurgen Ganzevles, Kees Kamperman,
Jan Visscher, Arnold van Berkel (P), Alje Boonstra (P), Ron van der Wens (P).
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Rienk Bakker (1986)
begon op zijn negende jaar met orgelles. Diverse orgelleraren passeerden de
revue en uiteindelijk kwam hij terecht bij een conservatoriumgeschoolde
organist. De manier van omgaan met muziek die hij van deze docent leerde
inspireerde hem om 'in de muziek' verder te gaan en in 2004 ging hij studeren
aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle. Daar studeerde hij de hoofdvakken
orgel en kerkmuziek en de bijvakken piano en zang. Hoofdvakdocenten waren
Harm Jansen, Theo Jellema en Jos Leussink.
Hij nam deel aan een aantal studiereizen naar
Parijs, waar hij les kreeg van Eric Lebrun. In
2010 studeerde hij aan het Conservatoire
National de Région de Strasbourg bij
Christophe Mantoux. Hij richtte zich met
name op de Fransromantische orgelmuziek en
behaalde in 2011 het masterdiploma orgel.
Rienk wordt regelmatig gevraagd als organist bij diverse concertprojecten en
geeft eigen orgelconcerten in verschillende concertseries. Daarnaast heeft hij een
eigen lespraktijk voor piano en orgel.
Al vanaf zijn prille jeugd zingt Rienk en daar is zijn
liefde voor het dirigeren uit voortgekomen. Op zijn
zeventiende dirigeerde hij al een eigen koor. Voor
koordirectie begon hij met privélessen bij Fokko
Oldenhuis. Daarna nam hij driemaal deel aan de Kurt
Thomas Cursus aan het Utrechts conservatorium, in
de groepen C, D en E waar hij werkte met
professioneel koor en orkest en les kreeg van o.a.
Rob Vermeulen, Louis Buskens, Ragnar Rasmussen
(Noorwegen) en Kaspars Putninš (Letland).
Gaandeweg is Rienk zich steeds meer op het dirigeren gaan richten. In 2014
begon hij de master koordirectie aan het conservatorium te Antwerpen, waarvoor
hij vanavond zal afstuderen.
Rienk is momenteel cantor-organist van de Grote Kerk in Vianen en dirigent van
het Amersfoorts Kamerkoor, Eindhovens Kamerkoor, Projectkoor Adveniat Musica
en Jongerenkoor Samen op Weg uit Houten. Daarnaast was hij de afgelopen drie
jaar repetitor/assistent-dirigent bij het Nederlands Studenten Kamerkoor en
werkt hij als repetitor bij het Slotkoor, een jaarlijks zangproject in Duitsland.
Kijk voor meer informatie op www.rienkbakker.nl.
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Tobias Janssen (1996)
is enthousiast amateurmusicus en heeft als
hoofdinstrument piano. Daarnaast speelt hij
slagwerk in het Utrechtsch Studenten Concert.
Tevens componeert hij graag in zijn vrije tijd.
Tobias studeert Sociale Geografie en Italiaans aan
de Universiteit Utrecht.

Gied van Oorschot (1994)
Volgde de vooropleiding aan het Conservatorium van
(((1994)(199?)
Amsterdam. Hij studeert momenteel Algemene Sociale
Wetenschappen in Utrecht, maar wil volgend jaar zijn
conservatoriumstudie weer oppakken. Gied maakt deel uit
van zowel symfonische als kamermuziekbezettingen en
soleert regelmatig. Hij voert de cellogroep aan van het
Utrechtsch Studenten Concert en speelt in het VU-orkest.
Het liefst houdt Gied zich bezig met het spelen van
laatromantische en 20e-eeuwse muziek.
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Olivier Messiaen - O sacrum convivium
O sacrum convivium!
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria
passionis ejus:
mens impletur gratia
et futurae gloriae
nobis pignus datur,
alleluia.

O heilig gastmaal
waar Christus genuttigd wordt;
waar zijn lijden herdacht wordt,
waar de ziel met genade wordt gevuld
en ons het onderpand voor
toekomstige heerlijkheid
gegeven wordt.
Halleluja.
vertaling: Eduard van Hengel

Jan P. Sweelinck - O sacrum convivium
Jan P. Sweelinck - Psalm 135
Chantez de Dieu le renom,
vous serviteurs du Seigneur,
venez pour lui faire honneur,
vous qui avez eu ce don d'être
habitants au milieu des parvis
de notre Dieu.
Louez Dieu, car il est bon:
Psalmodiez en son Nom:
car il est plaisant et doux:
Il a choisi entre tous Jacob,
et Israël pris, pour son thresor
de grand prix.

Zing voor de Heer!
Dienaren van de Heer, zing voor hem.
Jullie die in zijn tempel zijn,
die werken in het huis van onze God,
zing voor de Heer.
Zing voor de Heer, want hij is goed.
Maak muziek voor hem,
want hij maakt ons gelukkig.
De Heer heeft Israël uitgekozen,
het volk van Jakob hoort bij hem.
vertaling: BGT, 2014
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Henk Badings - Uit: Six Images
Air: Salak
Salak, culte des Dieux invisibles,
protecteurs de Java!
Salak, élevé parmi les rizières,
comme un esprit.
Salak, baigné dans la lumière de la vie
des couleurs, des nuages.
Habitation des mages, dans son ciel
bleu vermeil, veille sur Java, Salak!

Salak, verering van onzichtbare Goden,
beschermers van Java!
Salak, verheven boven de rijstvelden,
als een geest.
Salak, badend in het licht van de levende
kleuren, van de wolken.
Woning voor magiërs in een hemel blauw,
vermiljoen, waak over Java, Salak!

Rondeau: Mes Roses à Java
Mes roses, mes roses aimées,
je vis parmi vous comme une épine
du Bon Dieu;
Mes roses, mes roses aimées, je vis
parmi vous sans pétales
et vous florissez!

Mijn rozen, mijn geliefde rozen,
ik leef tussen jullie als een doorn
van de goede God;
Mijn rozen, mijn geliefde rozen, ik leef
tussen jullie zonder bloemen
maar jullie bloeien!

Mes roses, mes roses aimées,
vous florissez et succombez tour à tour.
Un jour le Seigneur m'a plantée parmi
vous. A Son retour Il me vit fleurir,
succomber et mourir.

Mijn rozen, mijn geliefde rozen,
jullie bloeien en verwelken steeds weer.
Eens heeft de Heer mij tussen jullie
geplant. Toen Hij terugkwam zag Hij mij
bloeien, verwelken en sterven.

Mes roses, mes roses aimées,
au matin léger vous frémissez du froid
glacial du vent qui souffle des cimes à
éteindre le soleil tropical.

Mijn rozen, mijn geliefde rozen,
in de vroege morgen rillen jullie van
ijzige wind die over de toppen waait om
de warme tropenzon te doven.

Mes roses, mes roses aimées,
je suis parmi vous une épine
ensanglantée; sans parfum,
mourant de mon propre venin.

Mijn rozen, mijn geliefde rozen,
ik ben tussen jullie een met bloed
besmeurde doorn, zonder geur, stervend
aan mijn eigen venijn.

Seigneur, daigne conserver les roses,
Heer, wil mijn geliefde rozen sparen,
les roses de mon jardin, arrache l’épine, de rozen uit mijn tuin, ruk de doorn uit,
enlève le venin.
bevrijd mij van het gif.
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Daan Manneke - Tombeau pour Ton de Leeuw
voor cello en piano

Daan Manneke / arr. Rens Tienstra
Tombeau à 5:
'Egidius, waer bestu bleven?'
Egidius, waer bestu bleven
Mi lanct na di, gheselle mijn
Du coors die doot, du liets mi tleven
Dat was gheselscap goet ende fijn
het sceen teen moeste ghestorven sijn

Egidius, waar ben je gebleven?
Ik mis je zo, mijn kameraad.
Jij koos de dood, liet mij het leven.
Je vriendschap was er vroeg en laat,
maar 't moest zo zijn, een van ons gaat.

Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn,
Alle vruecht es di ghegheven.

Nu ben je in 't hemelrijk verheven,
helderder dan de zonneschijn,
alle vreugd is jou gegeven.

Egidius waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot du liets mi tleven.

Egidius, waar ben je gebleven?
Ik mis je zo, mijn kameraad.
Jij koos de dood, liet mij het leven.

Nu bidt vor mi: ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn.
Verware mijn stede di beneven:
Ic moet noch zinghen een liedekijn.
Nochtan moet emmer ghestorven sijn.

Bid nu voor mij, ik ben verweven
met deze wereld en zijn kwaad.
Bewaar mijn plaats naast jou nog even,
ik moet nog zingen, in de maat,
tot de dood, die elk te wachten staat.

Egidius waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven.
(Dat was gheselscap goet ende fijn,
het sceen teen moeste ghestorven sijn.)

Egidius, waar ben je gebleven?
Ik mis je zo, mijn kameraad.
Jij koos de dood, liet mij het leven.
(Je vriendschap was er vroeg en laat,
maar 't moest zo zijn, een van ons gaat.)
vertaling: Willem Wilmink (1936-2003)
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Ton de Leeuw
A cette heure du jour

A cette heure du jour, où Sirpurla repose parce que la chaleur, pareille à la bête
affamée, dévore la cité et toute la campagne / Gémétar-Sirsira.
Je fus agité. Le jour brilla. Un projet, je conçus. Je dis: que mon projet je
l'accomplisse. Au temple de Ninâ, dans la ville de Ninâ j'irai au temple de Ninâ,
ma Déesse, Ninâ, fille du Dieu Enki. Ninâ, Ninâ, j'invoquerai Nin-Girsu, le
Seigneur de la tiare, Nin-Girsu guerrier d'Enlil, ton père sublime. Nin-Girsu,
j'invoquerai. Ba-u, Ba-u, Déesse de la ville sainte qui dans Uru-Azaga brille en
son temple, Ba-u, la dame pure, Ba-u j'invoquerai.
Afin que le mystère en mon cœur enfermé, à la face des hommes soit comme le
soleil levant; afin que de mon roi je reçois celle que j'aime, qui d'un beau nom se
nomme: Gémétar-Sirsira.
Sur la terre le jour s'enfuit. Sur la terre un autre jour monta. Au temple de mes
Dieux j'allai. Devant le sanctuaire je proférai mes paroles: Mes Dieux, objets
d'admiration, qui posez vos décrets sur le monde, que je vous implore! Ninâ,
Nin-Girsu, Ba-u, Anunaki, dont la force n'a pas de borne. Tournez un regard
favorable vers celui au visage courbé. Accordez-moi la science de l'entendement.
Ninâ, Nin-Girsu, Ba-u, Anunaki.
Pourque mon roi me donne pour mon épouse celle qu'aime mon cœur,
celle qui d'un beau nom se nomme Gémétar-Sirsira.
Vers mes Dieux mon évocation monta.
Les sacrifices s'accomplirent.
L'invocation de ma bouche se tut.
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Op dit uur van de dag, waarop Sipurla rust, daar de hitte gelijk een hongerig
beest de stad verslindt en heel het platteland, werd ik onrustig.
Een plan vatte ik op. Ik zei: moge ik mijn plan volbrengen.
Naar de tempel van Nina, in de stad van Nina, zal ik gaan, mijn Godin Nina,
dochter van de God Enki. Nina, ik zal Nin-Girsu aanroepen, de Heer van de tiara,
Nin-Girsu, krijger van Enlil, uw verheven vader. Nin-Girsu, ik zal Bau aanroepen.
Bau, Bau, Godin van de heilige stad, die in Uru-Azaga straalt in haar tempel,
Bau, de zuivere vrouw, Bau zal ik aanroepen.
Opdat het mysterie in mijn hart verborgen, ten overstaan van de mensheid als
de opkomende zon moge zijn; opdat ik van mijn koning haar ontvang, die ik
bemin, die met een mooie naam geheten is: Gémétar-Sirsira.
Op aarde verdween de dag. Op aarde verscheen een andere dag.
Naar de tempel van mijn Goden ging ik. Voor het heiligdom sprak ik mijn
woorden uit: Mijn goden, tot wie ik bid, die uw bevelen over de wereld
uitvaardigen, ik roep u aan! Nina, Nin-Girsu, Bau, Anunaki, wier kracht geen
grenzen kent. Werp een welwillende blik op hem met het gebogen gelaat.
Verleen mij de wijsheid van het begrip. Nina, Nin-Girsu, Bau, Anunaki.
Opdat mijn koning mij tot echtgenote schenkt haar, die mijn hart liefheeft,
die met een mooie naam geheten is Gémétar-Sirsira.
Naar mijn God steeg mijn bede op.
De offers werden volbracht.
De aanroeping uit mijn mond verstomde.
vertaling: Eric Hermans (1992)

Wij hopen dat u heeft genoten van ons concert. De
eindexamencommisie zal zich nu terugtrekken en
straks publiekelijk de beoordeling bekend maken. Wij
nodigen u van harte uit om onder het genot van een
hapje en drankje met ons na te praten.
Het Amersfoorts Kamerkoor
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Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op:

www.amersfoortskamerkoor.nl
Amersfoorts Kamerkoor
of bij onze secretaris:
Hanneke van Baal
tel. (033) 448 02 85
info@amersfoortskamerkoor.nl

Heb je belangstelling om in het koor te komen zingen?
Dan kun je vrijblijvend een repetitieavond bijwonen om te kijken of ons
koor je aanspreekt. Neem daarvoor contact op met de secretaris. Wij
repeteren elke dinsdagavond van 20.00 - 22.15 uur in de grote zaal van de
Vrije School, Romeostraat 74 te Amersfoort. Daarnaast is het van belang
dat er thuis gestudeerd wordt. De dirigent neemt bij nieuwe leden eerst een
stemtest af. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar zangkwaliteit, maar ook
of je stem in het koor past.

Momenteel zijn wij op zoek naar een
sopraan en een bas.
Donateurs
Vindt u ook dat het repertoire van het Amersfoorts Kamerkoor bijzonder is
en uitgevoerd moet blijven worden, en wilt u ons daarbij helpen? Voor
minimaal €25,- per jaar kunt u donateur worden van ons koor. U krijgt dan
korting op onze concerten. Als u voor €50,- of meer per jaar donateur
wordt, kunt u alle concerten gratis bezoeken. In geval van sponsoring door
een bedrijf zal de naam van uw bedrijf in ons programmaboekje worden
vermeld. U kunt zich aanmelden via de website.
Uw bijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer:
NL 73 ABNA 0553 3308 96 t.n.v. Amersfoorts Kamerkoor.
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Dit concert is mede mogelijk gemaakt door

In het najaar geven wij samen met het
Zeister Kamerkoor twee concerten.
Onder begeleiding van een instrumentaal ensemble
zingen wij dubbelkorige werken uit twee stijlperiodes:

Italiaanse renaissance

Duitse romantiek
• zaterdagavond 29 oktober: Sionskerk in Zeist
• zondagmiddag 6 november: Martinuskerk in Hoogland

Wilt u op de hoogte blijven van onze concerten? Meldt u zich dan
aan voor onze mailinglist. Dit kan via onze website of op de
lijst bij de uitgang. U ontvangt dan zes weken voor ons concert
een uitnodiging via de mail.
Wij zien u graag terug op één van onze volgende concerten.

www .amers foort sk amerk oor.nl

