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. De concertprogramma's zijn vaak opgebouwd rondom een thema.
Het repertoire omvat een breed scala aan muziekstijlen en -stromingen. Het koor
geeft doorgaans twee concerten per jaar in Amersfoort en zingt daarnaast bij
inloopconcerten en in concertseries. Er wordt meestal a capella gezongen, maar
ook regelmatig samengewerkt met instrumentalisten en solisten.

sopranen: Helma Eijck, Cailyn Erlandsson, Pauline van Hulst, Noortje Liefferink,
Rudith Middelhuis, Annelies Scholtz, Hilde Schouls, Emma Tabak.
alten:
Marlies van der Klugt, Willemien Koster, Monika Marlissa,
Yvonne Meijer, Els Monquil, Elly Moolenaar, Trees Veerkamp.
tenoren: Henk van Andel, Ernst Brandsen, Jan Willem Lignac,
Ruud te Nuijl, Ids Smedema, Jan van der Zwan.
bassen:
Henri Brokaar, Peter Bruinsma, Jan Heine, Rien Klarenbeek (P),
Kees Kamperman, Jan Visscher.

Rienk Bakker
studeerde
aan
diverse
conservatoria
en
is
afgestudeerd voor orgel, kerkmuziek en koordirectie.
Hij is dirigent van verschillende (project)koren en
werkzaam als organist en muziekdocent. Kijk voor
foto: Fred Manschot meer informatie op zijn website: www.rienkbakker.nl.
3

Programma
Introïtus: Puer natus est nobis

Gregoriaans

koor

Puer natus est nobis

William Byrd
ca. 1543-1623

koor

O nata lux

Thomas Tallis
ca. 1505-1585

koor

Ave Maria

Robert Parsons
ca. 1535-1572

koor

Puer nobis nascitur

Jan Pietersz. Sweelinck
1562-1621

koor
orgel

Hodie Christus natus est
SwWV 163

Jan Pietersz. Sweelinck

koor

Verbum caro factum est
Puer qui natus est nobis

Joannes Tollius
ca. 1550-1628

koor

Uit: Opera Omnia Vol.II
Motectorum Quinque Vocum Liber Secundus
Edidit Simon H.Groot
Cantus Firmus Amersfoort-Holland, 2016

Gied van Oorschot (1994)
zit in het tweede jaar van de bacheloropleiding van het
Utrechts Conservatorium. Hij maakt deel uit van zowel
symfonische- als kamermuziekbezettingen en soleert
regelmatig. Gied speelt muziek uit alle stijlperiodes; van
vroege barok tot hedendaagse composities. Naast het
bespelen van een modern instrument verdiept hij zich in
de authentieke uitvoeringspraktijk en wordt hij ook
foto: Fred Manschot onderwezen in het bespelen van de barokcello.
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Hodie Christus natus est

Luca Marenzio
ca. 1553-1599

koor

Sub tuum praesidium
ZWV 157.3

Jan Dismas Zelenka
1679-1745

koor,
orgel, cello

Hodie Christus natus est
SWV 456

Heinrich Schütz
1585-1672

koor,
orgel, cello

Der Tag, der ist so freudenreich
BWV 294

Johann Sebastian Bach
1685-1750

koor

Der Tag, der ist so freudenreich
BWV 605

Johann Sebastian Bach
1685-1750

orgel

Missa sopra
"Ein Kindelein so löbelich"

Georg Philipp Telemann
1681-1767

koor,
orgel, cello

Gaudete

Anoniem
16e eeuw

koor,
orgel, cello

Bob van der Linde (1995)
toonde van jongs af aan interesse voor de piano die in de
huiskamer stond. Dit jaar behaalde hij zijn bachelor Orgel
en Kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium en de
bachelor Beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool in
Amersfoort. Momenteel studeert hij in Utrecht voor zijn
masters. Bob is actief als begeleider van koren, freelancebeiaardier, beiaardier van de Eusebiuskerk in Arnhem,
organist van de Anglican Church in Zwolle en cantororganist van de Oud-Katholieke St. Vitus in Hilversum.
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Programmatoelichting en liedteksten
Een kerstprogramma dat de warmte van kerst ademt, maar niet verzandt in al te
bekende muziek. In de veelheid van de aangeboden kerstconcerten een origineel
programma brengen, dat zowel sprankelend alsook bezinnend en rustgevend is.
Dat waren onze uitgangspunten voor dit concert. Ons oog viel daarvoor op een
aantal werken uit de Engelse, Nederlandse en Italiaanse Renaissance. Muziek met
melodische lijnen waar u zich als luisteraar in kunt verliezen terwijl u af en toe
fragmenten van de tekst opvangt. Anderzijds vrolijke, geornamenteerde
barokmuziek waar het plezier vanaf straalt.

Onze muzikale ster staat allereerst boven Engeland, waar de componisten William
Byrd, Thomas Tallis en Robert Parsons gelden als boegbeelden van de
Anglicaanse kerkmuziek. De ruimtelijkheid van een Engelse kathedraal is in hun
muziek terug te horen. Puer natus est nobis is een Gregoriaanse antifoon die
in de kloostertradities gezongen werd bij het krieken van de dag op kerstmorgen.
De tekst is later door talrijke componisten gebruikt. William Byrd heeft zijn
motet heel duidelijk op deze antifoon gebaseerd, het is daarom dat we ze beide
uitvoeren. Van Thomas Tallis hoort u vervolgens O nata lux, een motet dat de
menswording van Christus bezingt. Daarna zingen we van Robert Parsons het
Ave Maria, de groet die de engel Gabriël bracht aan Maria toen hij haar vertelde
dat zij gekozen was als moeder van de Verlosser.

Puer natus est nobis - Gregoriaans
tekst: Jesaja 9:6 en Psalmen 97:1
Puer natus est nobis, et filius datus est nobis:
cuius imperium super humerum eius:
et vocabitur nomen eius, magni consilii Angelus.
Cantate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit.
Een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken;
Hem wordt de macht op de schouders gelegd.
Zijn naam is: Afgezant van Gods raad.
Zingt voor de Heer een nieuw lied: omdat Hij wonderen heeft gedaan.
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Puer natus est nobis - Byrd
Puer natus est nobis, et filius datus est nobis:
cuius imperium super humerum eius:
et vocabitur nomen eius, magni consilii Angelus.
Cantate Domino canticum novum: quia mirabilia fecit.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.
Een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken;
Hem wordt de macht op de schouders gelegd.
Zijn naam is: Afgezant van Gods raad.
Zingt voor de Heer een nieuw lied: omdat Hij wonderen heeft gedaan.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

O nata lux - Tallis
tekst: anoniem, 10e eeuw
O nata lux de lumine, Jesu redemptor saeculi,
dignare clemens supplicum laudes precesque sumere.
Qui carne quondam contegi dignatus es pro perditis,
nos membra confer effici, tui beata corporis.
O Licht geboren uit Licht, Jezus, verlosser van de wereld, verwaardig u
de lofzangen en de gebeden van uw smekelingen te aanvaarden.
Gij, die tot vlees wilde worden omwille van hen die verloren waren,
geef dat wij deel mogen worden van uw gezegende lichaam.

Ave Maria - Parsons
tekst: Lucas 1:28 en 42
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus Fructus ventris tui (Jesus). Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is (Jezus) de Vrucht van Uw schoot. Amen.
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Van Engeland bewegen we ons naar Nederland, waar we even het licht op de
Oude Kerk van Amsterdam laten stralen. Jan Pieterszoon Sweelinck was hier
organist en componeerde tal van orgel- en koorwerken op reeds bestaande
liederen. Puer nobis nascitur was ook als Nederlands lied Ons is gheboren een
kindekijn bekend. In een aantal variaties laat hij de melodie van dit lied duidelijk
uitkomen. In het sprankelende koorwerk Hodie Christus natus est komt zijn
veelzijdigheid als componist duidelijk naar voren.

Puer nobis nascitur - Sweelinck (orgel)
Cantus Firmus:
Ons is geboren een kindekijn, noch clare dan die sonne,
dat sal ons alle vroude sijn, al totter enghelen wonne.

Hodie Christus natus est - Sweelinck
tekst: Lucas 2:11 en 13-14
Hodie Christus natus est. Noe.
Hodie Salvator apparuit. Alleluia.
Hodie in terra canunt angeli, laetantur archangeli. Noe.
Hodie exultant iusti, dicentes:
Gloria in excelsis Deo. Alleluia, noe.
Heden is Christus geboren, Kerst!
Heden is de Redder verschenen. Halleluja!
Heden zingen de engelen op aarde en de aartsengelen jubelen. Kerst!
Heden juichen de rechtvaardigen en roepen uit:
Lof zij de Heer in den hoge. Halleluja, Kerst!

Van Amsterdam is het hemelsbreed een klein stukje naar de stad Amersfoort.
Hier liggen de wortels van de componist Jan van Tol, die na zijn vertrek naar
Italië de naam Joannes Tollius aannam. Verbum caro factum est is een tekst uit
het Evangelie van de Apostel Johannes die op nogal filosoferende wijze het
verhaal van kerst beschouwt. De naam Jezus komt er niet in voor, het gaat over
het woord dat vlees geworden is en wiens glorie de mensheid heeft mogen
aanschouwen.
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Verbum caro factum est - Tollius
tekst: Johannes 1:14
Verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius gloriam
quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis. Alleluia.
Ja, het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en
we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren
Zoon van de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
Halleluja.
In Puer qui natus est nobis gaat het niet over Christus die geboren is, maar over
Johannes de Doper. Volgens het Kerstverhaal bezoekt Maria haar nicht Elisabeth,
nadat haar is aangekondigd dat ze zwanger zal worden van Jezus. Elisabeth is
dan zelf zwanger van Johannes de Doper. Zij prijst Maria gelukkig dat zij de
moeder van de Heer mag zijn en op dat moment ontstaat de Lofzang van Maria,
het Magnificat. Later zal Jezus betogen dat er nog niemand is opgestaan die een
groter profeet is dan Johannes de Doper. De tekst daarvan is de basis voor het
motet van Tollius.

Puer qui natus est nobis - Tollius
tekst: Mattheus 11:10-11
Puer qui natus est nobis plus quam propheta est hic est enim de quo salvator ait
inter natos mulierum non surrexit maior Joanne Baptista.
Het kind dat voor ons geboren is, is meer dan een profeet.
Hij is immers waarvan de Redder zei: tussen de zonen van de
vrouwen is er geen grotere opgestaan dan Johannes de Doper.

Joannes Tollius heeft als rijzende ster inmiddels Nederland verlaten en ons
meegenomen naar Italië, waar we met het motet Hodie Christus natus est van
Luca Marenzio even blijven hangen. De tekst van dit motet bent u al eerder
tegengekomen bij Sweelinck, en u zult hem nogmaals tegenkomen bij Heinrich
Schütz. Voordat we echter helemáál in Duitsland aankomen, werpen we
onderweg even een blik op de in Tsjechië geboren Jan Dismas Zelenka. Over
deze componist is niet veel bekend. We weten wel dat hij naar Duitsland
verhuisde en persoonlijke contacten onderhield met Johann Sebastian Bach. Zijn
muziek getuigt van een bepaalde eigenzinnigheid. Een onderhuids gevoel van
ongedurigheid en het toewerken naar een moment waarop alles toch samenkomt.
Sub tuum praesidium is een bede aan Maria, de moeder van Jezus, om verlossing
uit alle gevaren.
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Hodie Christus natus est - Marenzio
Zie tekst bij Sweelinck.

Sub tuum praesidium - Zelenka
tekst: uit een Koptisch-orthodoxe kerstliturgie uit de 3e eeuw, in de 11e eeuw
vertaald naar het latijn
Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.
Domina nostra, mediatrix nostra, advocate nostra: Tuo Filio nos reconcilia,
Tuo Filio nos recommenda, Tuo Filio nos repraesenta.
Tot U nemen wij onze toevlucht: wees onze bescherming, heilige Moeder van
God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle
gevaren, Gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Onze meesteres, onze middelares, onze advocate: verzoen ons met uw
Zoon, beveel ons aan bij uw Zoon, vertegenwoordig ons bij uw Zoon.

Inmiddels aangekomen in Duitsland verlicht de muzikale ster twee boegbeelden
van de kerkmuziek van de Reformatie: Heinrich Schütz en Johann Sebastian
Bach. Van Schütz brengen wij het achtstemmige motet Hodie Christus natus est
waarmee het muzikale drieluik rond deze tekst afgesloten wordt. Bach is in dit
programma aanwezig met zowel zijn koor- als orgelbewerking van het koraal Der
Tag, der ist so freudenreich.

Hodie Christus natus est - Schütz
Hodie Christus natus est. Hodie Salvator apparuit. Alleluia.
Hodie in terra canunt angeli, laetantur archangeli. Alleluia.
Hodie exultant iusti, dicentes: Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Alleluia.
Heden is Christus geboren, heden is de Redder verschenen. Halleluja!
Heden zingen de engelen op aarde en de aartsengelen jubelen. Halleluja!
Heden juichen de rechtvaardigen en roepen uit: Lof zij de Heer in den hoge,
en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft. Halleluja!
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Der Tag, der ist so freudenreich - Bach (koor)
tekst: 14e/15e-eeuwse vertaling van Dies est laetitiae (Kloster Medingen,1320)
Der Tag, der ist so freudenreich
aller Kreature;
denn Gottes Sohn vom Himmelreich
über die Nature
von einer Jungfrau ist gebor'n,
Maria, du bist auserkor'n,
daß du Mutter wärest.
Was geschah so wunderlich
Gottes Sohn vom Himmelreich,
der ist Mensch geboren.

Der Tag, der ist so freudenreich - Bach (orgel)

In de tijd van Bach was er echter een andere componist die meer in de
schijnwerpers stond: Georg Philipp Telemann. Deze componist was zeer
geliefd bij het volk vanwege zijn sprankelende en originele werken voor kerkelijk
gebruik, alsook de muziek die hij voor 'het normale leven' schreef. De korte mis
die wij uitvoeren is gebaseerd op hetzelfde koraal als de hierboven genoemde
bewerkingen van Bach, maar Telemann nam liever de tweede strofe als
uitgangspunt: Ein Kindelein so löbelich. Duidelijk is te horen dat hij de eerste
melodieregel laat terugkomen in het Kyrie en in het Gloria. Het is een virtuoos
werk waarin het koor zich in sommige passages meer profileert als barokorkest
dan als vocaal ensemble. Overduidelijk is dat de componist het accent legt op de
engelenzang: het Gloria. Waar het Kyrie en het Christe beknopt blijven, is het
Gloria uitvoerig getoonzet met veel herhalingen. De indruk wordt gewekt dat de
lofzang die ooit in de kerstnacht klonk eeuwig voortduurt.

Missa sopra "Ein Kindelein so löbelich" - Telemann
Ein Kindelein so löbelich
ist uns gebohren heute
von einer Jungfrau'n säuberlich,
zu Trost uns armen Leuten.
Wär uns das Kindlein nicht gebohrn;
so wär'n wir allzumal verlorn.
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Das Heyl ist unser aller.
Ey, du süβer Jesu Christ,
daβ du Mensch gebohren bist,
behüt uns vor der Höllen.

Kyrie
Kyrie eleison.
Heer, ontferm u over ons.

Christe
Christe eleison.
Christus, ontferm u over ons.

Gloria
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostrum.
Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus tu solus Dominus
tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U, wij verheerlijken U
en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus.
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
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Als slotstuk van dit concert verlicht onze ster de donkere Middeleeuwen. Ergens
in de 16e eeuw werd het loflied Gaudete, Christus est natus geschreven.
Kerstliederen waren vooral bedoeld om het volk te betrekken bij de boodschap
van kerst. Het opzwepende karakter van dit lied moet de mensen in beweging
gebracht hebben en zal hopelijk ook bij u als luisteraar een glimlach
teweegbrengen.

Gaudete - Anoniem
Refrein:
Gaudete! Gaudete!
Christus est natus ex Maria virgine,
Gaudete!

Verheug u, verheug u!
Christus is geboren uit de Maagd Maria,
verheug u!

Tempus adest gratiae,
hoc quod optabamus,
carmina laetitiae
devote reddamus.

De tijd van genade is gekomen,
die we al zo lang verwachten,
deemoedig willen we liederen
van vreugde zingen.

Deus homo factus est,
natura mirante,
mundus renovatus est
a Christo regnante.

God is mens geworden,
de natuur kijkt verwonderd toe,
de wereld is nieuw geworden
nu Christus regeert.

Ezechielis porta
clausa pertransitur,
unde lux est orta,
salus invenitur.

De gesloten poort van Ezechiël*
is doorschreden,
waar het Licht geboren werd,
daar komt ons heil vandaan.

Ergo nostra contio
psallat iam in lustro,
benedicat Domino,
salus regi nostro.

Laat ons daarom hem tezamen
lof toezingen in het licht,
laat ons de Heer prijzen
en onze Koning begroeten.
* een in de Middeleeuwen gebruikelijke
verwijzing naar Maria's maagdelijke staat
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info@amersfoortskamerkoor.nl
Genoten van ons concert?
Wij zien u graag weer terug op ons volgende concert in april. Dat is nog ver weg.
Wilt u herinnerd worden aan onze concerten? U kunt zich hier in de kerk of via
onze website inschrijven voor onze mailinglist. Zes weken voor ons concert
ontvangt u dan een uitnodiging via de mail.

Zin om mee te zingen?
Kijk dan eens op onze website waar ons koor voor staat. Spreekt dit je aan, dan
kun je vrijblijvend een repetitieavond bijwonen. Neem daarvoor contact op met
de secretaris. Wij repeteren elke dinsdagavond in de Vrije School in Amersfoort.
Het is ook mogelijk mee te zingen op projectbasis. Momenteel zijn we op zoek
naar een bas, maar zangers uit alle stemgroepen zijn welkom om te komen
kijken en luisteren.

Ons financieel steunen?
Vindt u ook dat het repertoire van het Amersfoorts Kamerkoor bijzonder is en
uitgevoerd moet blijven worden? Wij zingen wel met veel inzet en plezier, maar
hebben uw financiële steun hard nodig. Elk bedrag is welkom en helpt ons mooie
concerten te blijven geven. Wanneer u per persoon € 50,- of meer doneert, kunt
u bovendien een jaar lang gratis naar onze concerten. Bij sponsoring door een
bedrijf kunnen wij de bedrijfsnaam vermelden in ons programmaboekje. U kunt
zich aanmelden via onze website.
Uw bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL 73 ABNA 0553 3308 96 t.n.v.
Amersfoorts Kamerkoor, o.v.v. "vrienden van het Amersfoorts Kamerkoor".

Amersfoorts Kamerkoor

www.amersfoortskamerkoor.nl
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Dit concert is mede mogelijk gemaakt
door de financiële bijdrage van het

Ons volgende concert
is
een
samenwerkingsproject
van
het
Amersfoorts Kamerkoor en het Eindhovens
Kamerkoor. Beide koren stonden ooit onder
leiding van de in 2015 overleden Brabantse
musicus Andries Clement (tevens de oprichter
van het AKK). Momenteel worden zowel het AKK
als het EKK weer geleid door dezelfde dirigent:
Rienk Bakker.
In 2018 zou Andries Clement 75 jaar zijn geworden. Dit is voor de
koren een mooie aanleiding om samen een concertprogramma te
brengen met muziek waar Andries Clement zelf veel van hield
(van Schütz, Bach, Brahms en Manneke) en met natuurlijk werk
van zijn eigen hand. Wij geven dit concert op:

zondagmiddag 8 april
Catharinakerk in Eindhoven

zondagmiddag 15 april
Martinuskerk in Hoogland

Tot ziens in april!

