Welkomstwoord
Geachte aanwezigen,
Wij heten u hartelijk welkom bij dit concert. Een bijzonder concert omdat u niet
één, maar twee koren zult horen zingen: het Amersfoorts Kamerkoor en het Zeister
Kamerkoor. In mei 2015 hebben de besturen van de beide koren voor het eerst
samen overlegd om te bezien of er een voedingsbodem was voor het organiseren
van een dubbelconcert, dat zowel in Zeist als in Amersfoort zou kunnen
plaatsvinden. Toen duidelijk werd dat we op veel punten op eenzelfde lijn zaten,
werden de oorspronkelijk voorzichtige gedachten geleidelijk aan omgezet in een
vastomlijnd programma.
Gekozen is voor muziek uit de Italiaanse renaissance en de Duitse romantiek. De
samenwerking van onze twee koren biedt meer en andere mogelijkheden dan bij
een beperktere koorbezetting, en daar willen we maximaal van profiteren. Op het
programma staan daarom dubbelkorige werken en een zesstemmig stuk, naast
'gewoon' vierstemmige composities. Ook zijn we blij met de medewerking van het
instrumentaal ensemble. We hopen, mede dankzij hun professionele bijdrage, op
een hoog niveau samen te musiceren. Wij danken u van harte voor uw komst en
wensen u een plezierig en mooi concert toe.

Pauline van Hulst,
voorzitter Amersfoorts Kamerkoor

&

Iné van Zwieten,
voorzitter Zeister Kamerkoor
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Programma

Giovanni Gabrieli
1557-1612

Jubilate Deo

Jan Tollius
1550-1603

Alleluia
O patriarcha pauperum

AKK

Heinrich Schütz
1585-1672

Also hat Gott die Welt geliebt

AKK

Die mit Tränen säen

AKK

Carlo Gesualdo
1561-1613

Ecce quomodo moritur justus

ZKK

Claudio Monteverdi
1567-1643

Cantate Domine

ZKK, INSTR

Adoramus te

ZKK, INSTR

Beatus primo
Selva morale e spirituale

pauze
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AKK, ZKK, INSTR

AKK, ZKK, INSTR

Josef Rheinberger
1839-1901

Morgenlied
Uit: Drei geistliche Gesänge, deel 1

AKK

Johannes Brahms
1833-1897

Drei Motetten
AKK, ZKK
1. Ich aber bin elend
2. Ach, arme Welt
3. Wenn wir in höchsten Nöten sein

Felix Mendelssohn
1809-1847

Psalm 100: Jauchzet dem Herrn,
alle Welt

AKK

Motette: Herr, nun lässest du
deinen Diener in Frieden fahren

AKK

Robert Fuchs
1847-1927

Duette für Violine und Viola (Op.60) INSTR
- Sehr innig, nicht zu langsam
- Heimlich bewegt
- Bewegt, trotzig

Anton Bruckner
1824-1896

Christus factus est

ZKK

Locus iste

ZKK

Os justi

ZKK

Max Reger
1873-1916

Nachtlied

AKK, ZKK
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Amersfoorts Kamerkoor
Het Amersfoorts Kamerkoor is een gemengd koor met zo'n 25 leden;
enthousiaste amateurs die ernaar streven op een muzikaal hoog niveau te
zingen. Het koor is lid van de Vereniging Toonkunst Nederland. Sinds 2013
staat het koor onder leiding van Rienk Bakker: een jonge, enthousiaste dirigent die
uitdaagt met een pittig repetitietempo en veel werkt aan koorklank en afwerking.
De leeftijd van de koorleden varieert van jong tot oud en alles daartussenin. Het
koor is een gezellige, sociale groep waarin nieuwe leden snel worden opgenomen.
Het koor kiest graag voor uitdagend, minder gehoord repertoire. De
concertprogramma's zijn vaak opgebouwd rondom een thema, zoals bijvoorbeeld
een stijlperiode, een inhoudelijk 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:
alten:
tenoren:
bassen:
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Hanneke van Baal, Helma Eijck, Pauline van Hulst, Annelies Scholtz,
Hilde Schouls, Marieke van der Vlies, Jantine Woudstra.
Marlies van der Klugt, Willemien Koster, Monika Marlissa,
Yvonne Meijer, Els Monquil, Trees Veerkamp.
Henk van Andel, Jan Willem Lignac, Ruud te Nuijl,
Ids Smedema, Jan van der Zwan.
Henri Brokaar, Peter Bruinsma, Jurgen Ganzevles, Jan Heine,
Kees Kamperman, Jan Visscher, Pieter Kramers (P).

Rienk Bakker
studeerde aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle de
hoofdvakken orgel en kerkmuziek en de bijvakken piano
en zang. In 2011 behaalde hij het masterdiploma orgel. In
juni 2016 heeft hij de master koordirectie aan het
conservatorium te Antwerpen afgerond. Rienk speelt als
organist in diverse kerken en geeft een aantal
orgelconcerten per jaar. Hij is dirigent van het
Amersfoorts Kamerkoor, het Eindhovens Kamerkoor, het
Erasmus Kamerkoor Rotterdam en Jongerenkoor Houten.
Daarnaast leidt hij het door hemzelf opgerichte
projectkoor Adveniat Musica. Hij is als repetitor werkzaam
bij het Nederlands Studenten Kamerkoor en het Slotkoor. Verder is hij cantororganist van de Grote Kerk te Vianen. Rienk heeft een eigen lespraktijk voor piano,
orgel en koordirectie. Kijk voor meer informatie op www.rienkbakker.nl.

Matthijs Overmars
is koordirigent en muziekdocent, met een brede
belangstelling voor het aansturen van muzikale
activiteiten, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Hij
studeerde schoolmuziek en koordirectie aan het Utrechts
Conservatorium, waar hij zich specialiseerde in de
kerkmuziek. Als docent muziek(theorie), koordirectie en
fluitenbouw was Matthijs in de afgelopen jaren werkzaam
op de Zeister Vrije School, Academie 'De Wervel' (opleiding
kunstzinnig
therapeut)
en
Hogeschool
Helicon
(lerarenopleiding). Hij is als docent verbonden aan de
meerjarige dirigentenopleiding (MDO) van Kunstfactor in Utrecht. Sinds 2002 ligt
het accent in zijn werk meer op het dirigeren. Als gastdirigent en muzikaal coach
begeleidt hij diverse vocale en instrumentale ensembles. Hij is de vaste dirigent
van het Zeister Kamerkoor. Op de Zeister Vrijeschool (basisschool) leidt hij
inmiddels ruim 20 jaar het schoolkoor. Ook is hij dirigent van projectkinderkoor
Spring in Zeist, dat al een aantal jaren bijzondere koorprojecten voor kinderen
organiseert.
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Zeister Kamerkoor
Het Zeister Kamerkoor werd opgericht in 1994. Het koor richt zich
op muziek die bij uitstek geschikt is om in een wat kleinere bezetting
uitgevoerd te worden. Het koor streeft naar kwaliteit in de manier
van werken en het uitvoeren van de muziek, in een plezierige sfeer.
Er wordt dan ook aandacht besteed aan een constante verbetering van de
koorklank en de muzikale interpretatie.
Het koor heeft inmiddels een groot repertoire opgebouwd, met koormuziek uit alle
windstreken en uit alle stijlperioden van de muziekgeschiedenis. In de afgelopen
jaren werden er concerten gegeven met muziek rond Bach, Brahms, Mendelssohn,
Vivaldi, Charpentier, Schubert, Schütz, Monteverdi, Duruflé, Fauré, Tallis, de
Victoria en Zelenka. Door de grootte van het koor is het goed mogelijk om met
gesplitste partijen te zingen. Met name bij speciale gelegenheden wordt het koor
begeleid door instrumentale ensembles, maar gewoonlijk zingt het koor a capella.
Momenteel bestaat het Zeister Kamerkoor uit 33 enthousiaste zangers en
zangeressen, die iedere dinsdagavond repeteren onder de inspirerende leiding van
Matthijs Overmars.

sopranen:

alten:

tenoren:
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bassen:

Paula Bogers, Bernadette Groothuis, Esther Hessel,
Marise van der Heul, Jitty Hoekstra, Christine Lemaire,
Anet Nierstrasz, Marga Severs, Lucia Sijbom.
Hannah v.d. Broek, Marieke Busbroek, Josje Henkelman,
Francine van Leeuwen, Marian Schmal, Willeke Schmohl,
Agnes Scholtz, Betsy Sikkenga, Mariëlle Zuure, Iné van Zwieten.
Emilia Blijdenstein, Henk Boss, Luuk Evers, Henny van Vliet,
Kees Warmerdam, Jasper Witteveen, Zeger Zandee.
Tim Borman, Jacques Claas, Adri Gademan, Wil Lehmann,
John Mak, Paul Meuwese, Jan Steunebrink.

Instrumentalisten
Marieke de Vos studeerde viool bij Jeannelotte
Herzberger en Suzuki-viool bij Johannes Lievaart. Zij
is als Suzuki-docent verbonden aan Accademia
Filarmonica Utrecht, Suzuki Muziekschool Amersfoort
en muziekschool Markant in Apeldoorn. Met haar
leerlingen nam zij deel aan een benefietconcert voor
stichting Leergeld i.s.m. Arthur en Lucas Jussen en
aan Joseph Puglia’s project rond de 34 duo’s van Luciano Berio. Ook speelden zij
op de trappen van Tivoli Vredenburg en onlangs op de Bachdag in Amersfoort.

Carla van der Heijden studeerde viool en ensembleleiding aan het Utrechts Conservatorium en altviool in
Hilversum. Momenteel heeft zij haar eigen lespraktijk 'De
Vrolijke Viool' in Amersfoort. Sinds 1999 is zij verbonden
aan de muziekschool Woudenberg, waar zij ook een
kamerorkest leidt. Muziekles 'op maat' geven is haar doel
en arrangementen maken van muziek uit uiteenlopende
stijlen is haar favoriet. Carla speelt in diverse barokensembles en begeleidingsorkesten en in het strijkorkest Fine Arts Chamber Orchestra.

Lydia van den Brink werd al op jonge leeftijd geboeid
door de cello. Haar droom deze te leren bespelen werd
werkelijkheid, en tot op de dag van vandaag speelt zij met veel
liefde en plezier. Lydia volgt cellolessen bij Elske Tinbergen in
Utrecht. Ze speelt in symfonie- en kamerorkest Sjosjanim in
Amersfoort en verleent regelmatig medewerking aan de
uitvoering van Bachcantates. In de afgelopen jaren werkte zij
op projectbasis samen met oratoriumverenigingen en trad
onlangs op als solist in de Edesche Concertzaal.

Ruben Heimans studeerde muziekwetenschap aan de
Universiteit Utrecht, waarvoor hij in 2008 afstudeerde. In 2012
behaalde hij zijn diploma voor de studie contrabas aan het
Utrechts Conservatorium, met als bijvakken piano en
jazzpiano. Ruben speelt in grote symfonie- en strijkorkesten
en in diverse bigbands en kleinere combo's, w.o. de
jazzformaties Duende, Trio Pont Neuf en The Roseland
Quartet. Hij heeft een eigen lespraktijk voor contrabas, basgitaar en piano. Voor
meer informatie zie www.rubenheimans.nl.
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Toelichting en liedteksten
Gabrieli - Jubilate Deo
Giovanni Gabrieli geldt als de grootste componist van zijn tijd, de Italiaanse
renaissance, niet in de laatste plaats vanwege zijn werkzaamheden als componist
van ceremoniële muziek in de indrukwekkende kathedraal San Marco in Venetië.
Cori spezzati is de naam van een techniek waarbij twee koren afwisselend te horen
zijn, waardoor er als het ware een stereo-effect ontstaat in het kerkgebouw (de
koren stonden ook daadwerkelijk tegenover elkaar opgesteld op speciale galerijen).
Gabrieli weet deze stijl als geen ander te vermengen met de Venetiaanse polyfonie
(het in elkaar vlechten van de diverse stemmen). Het motet Jubilate Deo is
achtstemmig waarbij echo-effecten optreden tussen de diverse partijen, vooral
tussen de beide sopraanpartijen. De harmonieën zijn rustig en worden vaak
herhaald om zoveel mogelijk aandacht uit te laten gaan naar dit melodieuze 'vraagen-antwoordspel'.
Jubilate Deo omnis terra,
quia sic benedicetur homo qui timet Dominum.
Deus Israel conjungat vos et ipse sit vobiscum,
mittat vobis auxilium de sancto et de Sion tueatur vos.
Benedicat vobis Dominus ex Sion, qui fecit caelum et terram.
Servite Domino in laetitia!
tekst: uit diverse Psalmen en Tobit 7:11

Jubel voor God, heel de aarde,
omdat de mens die ontzag heeft voor de Heer, zeker zal worden gezegend.
Moge de God van Israël u verenigen en moge hij zelf met u zijn,
moge hij u hulp brengen vanuit zijn heiligdom, en u beschermen vanuit Sion.
Moge de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, u vanuit Sion zegenen.
Dien de Heer in vreugde!

Tollius - Alleluia, o Patriarcha pauperum
Van de componist Jan Tollius weten we niet heel veel. Het is bekend dat hij als Jan
van Tol in Amersfoort geboren is in, zo denkt men, het jaar 1550. Zijn eerste
stappen in de muziekwereld zijn die als muziekleider en kapelmeester van de OnzeLieve-Vrouwekapel aldaar. Als de Reformatie in 1579 steeds meer terrein wint,
verliest hij (zoals vele kerkmusici in die tijd) zijn baan en vertrekt naar Italië. Zijn
naam duikt later op in Rieti en Assisi onder de gelatiniseerde naam Joannes Tollius
en verder is bekend, dat hij in 1586 koorzanger in Rome is.
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Dit motet is waarschijnlijk ontstaan tussen 1583 en 1585, een periode waarin
Tollius lid is van de Franciscaner kloosterorde. Het ademt geheel de stijl van de
toonaangevende componist Palestrina. Het is muziek zonder 'effectbejag'. Het
strenge contrapunt (leer van de meerstemmigheid) staat centraal, waardoor het
motet een rustgevend klankpalet wordt.
Alleluia. O Patriarcha pauperum, Francisce,
tuis precibus auge tuorum numerum in caritate Christi,
quos cancellatis manibus caecutiens, ut moriens Jacob, benedixisti.
tekst: uit Missa S. Francisci

Halleluja. O Aartsvader van de armen, Franciscus,
doe met uw gebeden het getal van uw volgelingen
toenemen in liefde voor Christus,
die u, als de stervende Jacob,
blind hebt gezegend met uw gekooide handen.

Schütz
De componist Heinrich Schütz wordt wel gezien als degene die
de weg gebaand heeft voor het gegeven 'retoriek'. In de muziek
wordt de tekst op een expressieve en soms speelse manier
geaccentueerd.
Luister
bijvoorbeeld
naar
de
snelle
opeenvolging van de woordjes "alle, alle" of de uitgesponnen
lijnen op het woord "weinen"; dit om de verhouding woord-toon
overduidelijk te maken. Het omzetten van tekst in
aansprekende muziek is voor een groot deel te danken aan de
invloed van de Italiaanse school: in 1609 vertrekt Schütz voor
twee jaar naar Venetië om in de leer te gaan bij Giovanni Gabrieli. Ook maakt hij
hier kennis met het gegeven dubbelkorigheid en weet dit te verwerken in onder
andere zijn Psalmen Davids. Het is zijn verdienste dat Duitse componisten nadien
werken voor dubbelkoor schreven, waaronder Bach en, zoals verderop in dit
programma te horen is, Brahms. In 1648 verschijnt de bundel Geistliche Chormusik
waaruit de beide motetten in dit programma afkomstig zijn - een klein Duits accent
in dit verder Italiaanse eerste deel van ons programma.

Schütz - Also hat Gott die Welt geliebt
Also hat Gott die Welt geliebt,
daß er seinen eingebornen Sohn gab,
auf daß alle die an ihn glauben
Want God had de wereld zo lief,
nicht verloren werden,
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
sondern das ewige Leben haben.
opdat iedereen die in hem gelooft
tekst: Johannes 3:16
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
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Schütz - Die mit Tränen säen
Die mit Tränen säen
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen
und tragen edlen Samen
und kommen mit Freuden
und bringen ihre Garben.

Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.

tekst: Psalmen 126:6

Gesualdo - Ecce quomodo moritur justus
Carlo Gesualdo, prins van Venosa, was een Italiaans componist,
luitspeler en edelman uit de late renaissance. Zijn madrigalen
zijn binnen de enorme hoeveelheid composities in deze periode
zeer opvallend vanwege de grillige en expressieve harmonieën
die er in voorkomen. Zeer gedurfd, soms haast onsamenhangend
en steeds zeer verrassend, gebruikt hij opeenvolgingen van
akkoorden die bijna 20e eeuws aandoen.
In dit motet wordt daarnaast veel van de tekst uitgebeeld door de muziek: het
woord 'tolluntur' (weggerukt) wordt zodanig getoonzet, dat de muziek zelf als een
troep vogels uit elkaar vliegt. Het gedeelte "et erit in pace memoria ejus" (men zal
hem in vrede gedenken) ademt met lange noten een sfeer van vrede. Tegelijk
moduleert de muziek van e-majeur naar bes-majeur in vier maten, en in de
volgende vier maten weer terug; vervreemdend, fascinerend, uitdagend.

Ecce quomodo moritur justus
et nemo percipit corde:
et viri justi tolluntur
et nemo considerat:
a facie iniquitatis sublatus est justus
et erit in pace memoria ejus.
Tamquam agnus coram tondente
se obmutuit, et non aperuit os suum:
de angustia, et de judicio sublatus est.
tekst: Jesaja 57:1-2 en 53:7-8
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Zie hoe de rechtvaardige sterft
en niemand neemt het ter harte en de vromen worden weggerukt
terwijl er niemand acht op slaat.
Voor het aangezicht van het kwaad
werd de rechtvaardige weggenomen,
maar men zal hem in vrede gedenken.
Zoals een schaap dat stom is voor
zijn scheerder, zo doet hij zijn mond
niet open: hij is weggenomen van
benauwenis en veroordeling.

Monteverdi
De Italiaanse componist Claudio Monteverdi markeert met zijn
werk de overgang van renaissance- naar barokmuziek. Dat
grensmoment wordt gewoonlijk op 1600 gesteld, al is die
overgang uiteraard geleidelijk verlopen en heeft deze niet bij
alle componisten op het zelfde moment plaatsgevonden. Maar
waar de vroege werken van Monteverdi nog de compositiestijl
van de renaissance vertonen, laten de latere werken al heel
duidelijke barokke kenmerken zien, zoals de beide
zesstemmige motetten Cantate Domino en Adoramus te (verschenen in 1620 in
Monteverdi’s Libro primo de motetti). Het belangrijkste barokke kenmerk in deze
twee motetten is, dat de onderstemmen begeleidend zijn aan de bovenstem.

Monteverdi - Cantate Domine
Cantate Domino canticum novum,
cantate et benedicite nomini ejus:
quia mirabilia fecit.
Cantate et exsultate et psallite,
psallite in cithara et voce psalmi:
quia mirabilia fecit.

Zing voor de Heer een nieuw lied,
zing en prijs Zijn naam:
Hij heeft wonderen verricht.
Zing, juich en laat uw lied weerklinken,
bij de lier en het gezang van psalmen:
want Hij heeft wonderen verricht.

tekst: Psalmen 96:1,2 en 98:1,5

Monteverdi - Adoramus te
Adoramus te, Christe,
et benedicimus tibi,
quia per sanguine tuum pretiousum
redemisti mundum.
Miserere nobis.

Wij aanbidden U, Christus,
en wij zegenen U,
die met uw kostbaar bloed
de wereld heeft vrijgekocht.
Ontferm U over ons.

tekst: uit de liturgie voor Goede Vrijdag

Monteverdi - Beatus primo
Het groot opgezette motet Beatus primo (gepubliceerd in 1641) is gebouwd op
enkele zich steeds herhalende baslijnen, waarbij de bovenstemmen elkaar
groepsgewijs of gezamenlijk afwisselen. Het geheel ademt een opgewekte en
optimistische sfeer, die in de laatste delen ronduit feestelijk en juichend wordt. Een
magistraal Amen besluit dit bekende motet van Monteverdi.
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Beatus vir, qui timet Dominum in mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus; generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiae in domo ejus et justitia ejus manet in saeculum saeculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis: misericors et miserator et justus.
Jucundus homo qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in judicio:
quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit justus ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domino, confirmatum est cor ejus :
non commovebitur donec despiciat inimicos suos.
Dispersit dedit pauperibus; justitia ejus manet in saeculum saeculi
cornu ejus exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet.
Desiderium peccatorum peribit.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
tekst:
Psalmen 112
en doxologie

Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer
en met liefde voor zijn geboden.
Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.
Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,
genadig, liefdevol en rechtvaardig.
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.
Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de Heer.
Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.
Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.
Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,
ze verbijten zich en verliezen de moed,
al hun plannen gaan op in rook.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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pauze

Rheinberger - Morgenlied
In het tweede deel van het programma betreden we een heel
andere wereld: die van de Duitse romantiek. Het is niet
helemaal vast te stellen wanneer deze periode precies is
begonnen, maar overduidelijk is dat een aantal componisten
gelden als boegbeeld voor deze expressieve tijd, waaronder
Josef Rheinberger. Hij is vooral bekend om zijn orgelwerken,
en voor koor schreef hij een aantal motetten en missen.
Wereldwijd bekend is zijn avondlied Bleib bei uns, denn es will
Abend werden uit de bundel Drei Geistliche Gesänge.
In dezelfde bundel is echter ook een Morgenlied opgenomen. Deze wordt minder
vaak gehoord, maar is minstens zo uitmuntend in schoonheid en expressiviteit. Het
ontzag voor de schoonheid van de natuur wordt gekoppeld aan een vroom ontzag
voor God die met zijn zegenende hand alles omvat. Kleurrijke harmonische
wendingen mengen zich met melodische lijnen, die als een troostrijk geheel ons
willen uitnodigen om zonder angst de nieuwe dag tegemoet te treden.

Die Sterne sind erblichen
mit ihrem güldnen Schein,
bald ist die Nacht entwichen,
der Morgen dringt herein.

De sterren zijn verbleekt
met hun gouden gloed.
Spoedig zal de nacht geweken zijn,
de ochtend dient zich aan.

Noch waltet tiefes Schweigen
im Tal und überall.
Auf frischbetauten Zweigen
singt nur die Nachtigall.

Nu nog heerst een diep zwijgen
in het dal en overal.
Op takken, net van dauw voorzien,
zingt alleen de nachtegaal.

Sie singet Lob und Ehre
dem hohen Herrn der Welt,
der über'm Land und Meere
die Hand des Segens hält.

Zij zingt lof en eer toe
aan de verheven Heer van de wereld,
die boven land en zee
zijn zegenende hand houdt.

Er hat die Nacht vertrieben,
ihr Kindlein fürchtet nichts,
stets kommt zu seinen Lieben
der Vater alles Lichts.

Hij heeft de nacht verdreven.
Jullie, kinderen, vrees niets:
altijd komt naar wie hij liefheeft
de Vader van al het licht.

tekst: A.H. Hoffman von Fallersleben
vertaling: Leonique van Zijll Langhout
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Brahms - Drei Motetten
Het is overduidelijk dat de componist Johannes Brahms kennis had van de beroemd
geworden dubbelkorige compositiestijl van Gabrieli die, zoals we reeds zagen, door
Schütz naar Duitsland is gebracht. Deze motetten zijn hiervan getuige. Het 'vraagen-antwoordspel' tussen beide koren, zo kenmerkend voor de Italiaanse
dubbelkorige muziek, is hierin duidelijk aanwezig. Wanneer beide koren zich dan
samenvoegen, ontstaat als vanzelf een dynamisch hoogtepunt. De teksten zijn
genomen uit de Bijbel (eerste motet) en uit de Lutherse kerkelijke traditie (tweede
en derde motet). Deze motetten zijn de laatste koorcomposities die Brahms
schreef. Een diep devoot karakter is onmiskenbaar, zoals wel vaker het geval is
wanneer een componist zijn 'zwanenzang' schrijft: subtiliteit en eenvoud in plaats
van complexiteit en contrastwerking.
1. Ich aber bin elend
Ich aber bin elend, und mir ist wehe;
Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig
und von großer Gnade und Treue,
der du beweisest Gnade in tausend Glied,
und vergibst Missetat, Übertretung und Sünde,
und vor welchem niemand unschuldig ist.
Herr, Herr Gott, deine Hilfe schütze mich.
tekst:
Psalmen 69:30
en Exodus 34:6

Ik ben uitgeput, en voel me ongelukkig;
Heer, Here God, barmhartig en goedertieren en geduldig
en vol van genade en trouw,
die duizenden geslachten zijn goedheid heeft getoond,
en misdaad, overtreding en zonde vergeeft,
en voor wie niemand onschuldig is.
God, moge uw hulp mij beschermen.

2. Ach, arme Welt
Ach, arme Welt, du trügest mich,
ja, das bekenn ich eigentlich,
und kann dich doch nicht meiden.

Ach, arme wereld, je bedriegt me,
ja, dat is me nu wel duidelijk,
en toch kan ik niet zonder je.

Du falsche Welt, du bist nicht wahr,
dein Schein vergeht, das weiß ich zwar,
mit Weh und großem Leiden.

Jij boosaardige wereld, je bent onecht,
je glans vergaat, dat is me gezegd,
met smart en heel groot lijden.

Dein Ehr, dein Gut, du arme Welt,
im Tod, in rechten Nöten fehlt,
dein Schatz ist eitel falsches Geld,
dess hilf mir, Herr, zum Frieden.

Arme wereld, jouw eer, jouw bezit
is in de dood, als het er op aan komt,
nergens, je schat is enkel valse munt,
moge daarom U, Heer,
mij helpen de rust te vinden.
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tekst: anoniem

3. Wenn wir in höchsten Nöten sein
Wenn wir in höchsten Nöten sein
und wissen nicht, wo aus und ein
und finden weder Hilf noch Rat,
ob wir gleich sorgen früh und spat:

Als de nood het hoogst is
en we niet meer weten wat te doen
en hulp noch raad kunnen vinden,
ofschoon we er overal en altijd naar zoeken:

so ist das unser Trost allein,
daß wir zusammen in gemein
dich rufen an, o treuer Gott,
um Rettung aus der Angst und Not.

dan is onze laatste troost,
dat we samen, bij herhaling,
U aanroepen, o trouwe God,
om redding uit de angst en de nood.

Sieh nicht an unser Sünden groß,
sprich uns derselb'n aus Gnaden los;
steh uns in unserm Elend bei,
mach uns von aller Trübsal frei;

Kijk niet naar onze grote zonden,
vergeef ons uit genade:
sta ons bij in onze ellende,
bevrijd ons van alle bezoekingen;

auf daß von Herzen können wir
nachmals mit Freuden danken dir,
gehorsam sein nach deinem Wort,
dich allzeit preisen hier und dort.

opdat we later vanuit ons hart
U met vreugde kunnen danken,
gehoorzaam zijn aan uw woord,
en U loven, altijd en overal.

tekst: Paul Eber (1550)
vertaling Drei Motetten: Job Boswinkel

Mendelssohn
Deze beide sacrale motetten van Felix Mendelssohn
schitteren in hun eenvoud. Waar in de muziek van
Brahms, Rheinberger en Reger vaak doorwrochte
harmonische wendingen aan te wijzen zijn, blinken de
motetten van Mendelssohn juist uit door hun
transparantie, rustige klankbeeld en expressieve
schakeringen, die niets anders willen dan de tekst
overbrengen. De Lofzang van Simeon (Herr, nun lässest
du…) ademt een rustige en devote overgave. De
toonzetting van Psalm 100 (Jauchzet dem Herrn) is juist
een lofzang op de grootheid van God. Wanneer de tekst
overgaat in "denn der Herr ist freundlich" gaat de componist echter meteen over
tot een daadwerkelijk vriendelijk klankbeeld. Zo zijn de dynamische contrasten
weliswaar groot, maar blijft het geheel transparant.
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Mendelssohn - Jauchzet dem Herrn
Jauchzet dem Herrn, alle Welt!
Dienet dem Herrn mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.
Erkennet, dass der Herr Gott ist.
Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst,
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,
zu seinen Vorhöfen mit Loben.
Danket ihm, lobet seinen Namen,
denn der Herr ist freundlich
und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.
tekst: Psalmen 100

Juich de Heer toe, heel de aarde,
dien de Heer met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
Erken het: de Heer is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
de Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Mendelssohn
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du verheißen hast;
denn mein Auge hat deinen Heiland gesehn, den du bereitet hast vor allen Völkern,
dass er ein Licht sei den Heiden, und zu Preis und Ehre deines Volkes Israel.
Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geist.
Wie es war zu Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
tekst:
Lucas 2:29-32
en doxologie
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Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt
ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt
aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.
Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Fuchs - Duette für Violine und Viola
Robert Fuchs is veel bekender als leraar dan als componist.
Fuchs was niet alleen harmonie- en theoriedocent aan het
conservatorium van Wenen, hij was ook leermeester van een
groot aantal beroemde componisten als Gustav Mahler en
Richard Strauss. Hij was als dirigent betrokken bij de Konzerte
der Gesellschaft der Musikfreunde in Wenen en ook keizerlijk
en koninklijk hoforganist. Zijn composities, waaronder vijf
serenades, zijn zeer harmonieus en verdienen het vaker
gehoord te worden. Brahms roemde Fuchs' eerste pianosonate en eerste symfonie.
Vanavond hoort u een selectie uit de 12 Duetten voor viool en altviool, stukken die
aan Brahms doen denken.

Bruckner
In de tweede helft van de 19e eeuw viert de romantiek
hoogtij, en componisten zoeken naar steeds grotere
middelen om hun muzikale expressie hoorbaar te maken.
Orkesten worden groter, instrumenten krijgen een
grotere omvang, samenklanken worden complexer,
partituren worden omvangrijker. Veel componisten
passen koormuziek alleen nog maar toe in grote
symfonische werken, maar Anton Bruckner en Brahms
vormen daar een uitzondering op. In hun koorwerken wordt het romantische ideaal
binnen de relatief kleine context van het koor vorm gegeven.
De drie koorwerken in dit programma verbeelden een devote, religieuze sfeer,
waarin vooral de harmonieën de dragers zijn van de expressie. Opvallend in het
werk Os justi is het volledig ontbreken van kruisen en mollen in de partituur.
Bruckner heeft bewust getracht binnen de zeven stamtonen (de 'witte toetsen')
een werk te schrijven dat toch aan het romantische ideaal voldoet. Daarnaast zijn
het de legatolijnen en de zeer flexibele dynamiek die de drie stukken maken tot
volwaardige vertegenwoordigers van Bruckners compositiekunst.
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Bruckner - Christus factus est
Christus factus est pro nobis
obediens usque ad mortem,
ad mortem autem crucis.
Propter quod et Deus exaltavit illum
et dedit illi nomen,
quod est super omne nomen.

Voor ons werd Christus
gehoorzaam tot aan de dood,
ja, tot de dood aan het kruis.
Daarom heeft God hem verheven
en hem een naam gegeven
boven alle namen.

tekst: naar Filippenzen 2:8-9

Bruckner - Locus iste
Locus iste a Deo factus est,
inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est.

Deze plaats is door God gemaakt,
een heilig geheim van onschatbare waarde
en zonder tekortkomingen.

tekst: uit Missa in anniversario
dedicationis ecclesiae

Bruckner - Os justi
Os justi meditabitur sapientiam
et lingua ejus loquetur judicium.
Lex Dei ejus in corde ipsius:
et non supplantabuntur gressus ejus.
Alleluia.

De mond van de rechtvaardige verkondigt
wijsheid, zijn tong spreekt het recht.
De wet van God is in zijn hart,
zijn schreden wankelen niet.
Halleluja.

tekst: Psalmen 37:30-3

Reger - Nachtlied
Het Nachtlied van Max Reger vertelt in een rustige avondsfeer
over de nacht, waarin op een poëtische manier gewenst wordt
dat we met goede gedachten inslapen en vrolijk ontwaken,
alles onder de goddelijke vleugels. Het vijfstemmige stuk, dat
door beide koren samen gezongen wordt, weet door een
fraaie harmonielijn een sfeer van rust en vertrouwen op te
roepen, alsof je al in een halfslaap bent geraakt en in een
dromerige atmosfeer de laatste klanken gewaar wordt van de
dag. Optimistisch van toon (dat is bij Reger lang niet altijd het
geval...!) en troostrijk; een passende afsluiting van het
concertprogramma.
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Die Nacht ist kommen,
drin wir ruhen sollen;
Gott walt zu Frommen
nach sein'm Wohlgefallen,
daß wir uns legen
in sein'm Gleit und Segen,
der Ruh' zu pflegen.

De nacht is gevallen
waarin we moeten rusten;
God waakt over ons
in zijn barmhartigheid,
opdat wij ons neervlijen
en onder zijn zorg en zegen
kunnen rusten.

Treib, Herr, von uns fern
die unreinen Geister,
halt die Nachtwach' gern,
sei selbst unser Schutzherr!
Schirm beid', Leib und Seel',
unter deine Flügel,
send' uns dein' Engel.

Heer, verjaag de boze geesten
ver van ons,
houd de wacht,
wees onze beschermer!
Bescherm zowel lichaam als geest
onder uw vleugels,
zend ons uw engelen.

Laß uns einschlafen
mit guten Gedanken,
fröhlich aufwachen
und von dir nicht wanken,
laß uns mit Züchten unser Tun
und Dichten zu dein'm Preis richten.

Laat ons inslapen
met goede gedachten,
vrolijk ontwaken
en niet aan U twijfelen,
laat ons met tucht onze woorden
en daden tot uw eer zijn.

tekst: Petrus Herbert (1566)
vertaling: William Byrd Vocaal Ensemble

21

Amersfoorts Kamerkoor
www.amersfoortskamerkoor.nl
Amersfoorts Kamerkoor
Contact
Secretaris: Hanneke van Baal, 033 448 02 85, info@amersfoortskamerkoor.nl
Heb je belangstelling om in ons koor te komen zingen?
Dan kun je vrijblijvend een repetitieavond bijwonen om te kijken of ons koor je
aanspreekt. Neem daarvoor contact op met onze secretaris. Wij repeteren elke
dinsdagavond in de grote zaal van de Vrije School te Amersfoort. Het is ook
mogelijk mee te zingen op projectbasis.
Volgende concert
Onze volgende concerten zijn op 19 en 20 mei. Wij zingen dan werken van
Nederlandse en Vlaamse componisten van begin 20e eeuw tot hedendaags, van
o.a. Rudi Tas, Raymond Schroyens en Daan Manneke. Als u op de hoogte wilt
blijven van onze concerten, kunt u zich op onze website aanmelden voor onze
mailinglist. U ontvangt dan zes weken voor ons concert een uitnodiging via de
mail.

Zeister Kamerkoor
www.zeisterkamerkoor.nl
Contact
Comeniuslaan 111, 3706 XD Zeist, info@zeisterkamerkoor.nl
Wilt u graag zingen bij een middelgroot koor?
Wellicht is het Zeister Kamerkoor dan iets voor u! U kunt ons mailen voor het
bijwonen van een repetitie; één van de bestuursleden zal u dan terugmailen of
bellen. Wij hebben nog plaats voor een hoge sopraan.
Volgende concert
U kunt het Zeister Kamerkoor weer horen tijdens de jaarlijkse kerststallententoonstelling in de Sint Ansfriduskerk te Amersfoort. Deze wordt dit jaar
gehouden van 9 t/m 18 december. Wij zingen dan een selectie uit ons
kerstrepertoire, waaronder liederen van Bach, Berlioz, Brahms, de Nobel en SaintSaëns. De exacte tijd en datum van ons optreden is binnenkort te lezen in de
concertagenda op onze website.
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Dit concert is mede mogelijk gemaakt
door de financiële bijdrage van:
Gemeente Zeist
Van Veenendaal-Bot Stichting
Mien van 't Sant Fonds
Elise Mathilde fonds
Carel Nengerman Fonds
kfHeinfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds

.

