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Programma concert Voorschotens Kamerkoor 
zaterdagavond 17 mei 2014 

 

Hoogtepunten uit de 
afgelopen 40 jaar 

 
 
Onder leiding van  Nico Philipp Hovius 
 
Musici 
Piano / Orgel   Wim Loef 
Saxofoon    Ronald Koek 

 
Toelichting op het programma 
Het Voorschoten Kamerkoor is 40 jaar! Dit is een felicitatie meer dan 
waard. Wat ooit begon als een groep zangers onder leiding van Rita 
Eriks om liederen uit het (toen) nieuwe liedboek de gemeente aan te 
leren, is uitgegroeid naar een kamerkoor dat muziek op het repertoire 
heeft staan van Renaissance tot hedendaags. Vanavond krijgt u een 
bloemlezing van delen uit stukken die in de afgelopen jaren ten gehore 
zijn gebracht. Het zijn er slechts enkele want er viel heel veel te 
kiezen. Inmiddels heeft het toen nieuwe liedboek plaats moeten maken 
voor wederom een nieuw liedboek, maar het kamerkoor is “still going 
strong”. 
 
Ik wens u veel luisterplezier! 
 
Nico Philipp Hovius 
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Programma 
 
Blok 1  Barok 
 
J.S. Bach  Wachet auf, ruft uns die Stimme uit Cantate nr.140 
J.S. Bach  Ruht wohl en Koraal uit Johannes Passion 
Vivaldi  Gloria en Domini fili unigenite uit Gloria 
Händel  How are the mighty fall’n en The righteous shall be 

had uit The ways of Zion do mourn 
  
Blok 2  Weense klassieken / Romantiek 
  
Mozart  Lacrimosa uit Requiem 
Mendelssohn Was betrübst du dich, meine Seele uit Psalm 42 
Mendelssohn Wer bis an das Ende beharrt uit Elias 
Fauré  Cantique de Jean Racine 
 
 
Pauze 
 
  
Blok 3  Hoogromantiek 
 
Dvořák  Kyrie uit Mis in D-majeur 
Elgar   Ave Verum 
Elgar   The Marksmen uit Songs of the Bavarian Highlands  
Orff   Swaz hie gat umbe uit Carmina Burana 
Wagenaar  Amor te fugimus uit Jupiter Amans 
 
Blok 4  Tweede helft 20ste eeuw 
 
Lange  Esto Les Digo 
Hovius  Daar was laatst een meisje loos (bewerking) 
Jenkins Save Me from Bloody Men en God shall wipe away 

all tears uit The armed man 
Hovius  Deel 8 en Finale van Song of Solomon (Hooglied) 
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Nico Hovius 
Nico Hovius dirigeert het Voorschotens 
Kamerkoor sinds 1990. Hij studeerde 
directie en schoolmuziek aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam. Voor 
koordirectie had hij onder andere les van 
specialisten als Paul van Nevel (oude 
muziek), Jos van Veldhoven (barok) en 
Huub Kerstens (moderne muziek). 
Orkestdirectie volgde hij bij Joop van Zon. 
Daarnaast studeerde hij compositie bij Niek 
Verkruisen.  
 
Hij is verbonden aan het Oranje Nassau 
College te Zoetermeer. Behalve van het Voorschotens Kamerkoor is 
Nico Hovius dirigent van het Toonkunstkoor Hilversum, het 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer en het Christelijk koor Alegría te 
Amstelveen.  
 
Hij schreef twee opera’s: William (1990) en Willibrord (1995). Ook 
componeerde hij theatermuziek en diverse koormuziekstukken 
waaronder Paradox (1996), Song of Solomon (1999) en Il cantico del 
sole (2002). Voor meer informatie over Nico kunt u zijn website 
bezoeken: www.hovius.net. 
 
Wim Loef – piano / orgel 
Wim Loef kreeg zijn eerste orgellessen bij Ben van Oosten. Daarna 
studeerde hij achtereenvolgens bij Arie J. Keijzer en Gerard 
Akkerhuis met als afsluiting het 
behalen van het diploma 
Staatsexamen-B voor orgel. 
Daarna behaalde hij het 
diploma’s Kerkmuziek en 
Uitvoerend Musicus Orgel bij 
Leo van Doeselaar aan het 
Haags conservatorium. Hierna 
volgde hij improvisatielessen 
bij Cor Ardesch te Dordrecht. 
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Hij is organist geweest in Den Haag, Voorburg en Delft. Per 1 
november 2013 is hij benoemd tot cantor-organist van de Oude Kerk 
te Voorburg. Als cantor is hij werkzaam in de Vierhovenkerk te Delft 
en werkt verder  als dirigent projectmatig met verschillende koren. 
Verder verleent hij – als begeleider – medewerking aan CD-opnames 
en concerten. 
 
Ronald Koek – saxofoon 
Ronald Koek werd al jong gefascineerd door saxofoonmuziek. Zijn 
muzikale opleiding heeft hij gevolgd bij Frans Hendriks, destijds 
saxofonist bij de Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag. 
 

Op 13-jarige leeftijd ging Ronald samen 
met zijn vader naar de Harmonie Vredestein 
in Den Haag. In 1983 moest hij zijn 
militaire dienstplicht vervullen en werd 
gevraagd voor het Artillerie 
Trompetterkorps in Harderwijk. Al 
musicerend heeft hij zo zijn diensttijd 
doorgebracht.  
 
Na verloop van tijd werd binnen de 
Harmonievereniging Vredestein door een 
aantal enthousiaste leden een coverband 

opgericht. Deze coverband, bekend onder de naam Neon bestond uit 
vier bandleden. In deze band speelde Ronald naast basgitaar ook 
veelvuldig de solopartijen op de saxofoon. Na vele jaren succesvol te 
hebben opgetreden besloten de bandleden in 1996 te stoppen en werd 
de band opgeheven.  
 
Omdat Ronald graag muziek wilde blijven maken meldde hij zich aan 
bij de Harmonie Voorschoten. Na een aantal mooie muzikale jaren bij 
de Harmonie richt Ronald zich tegenwoordig op het meespelen in 
muziekprojecten. Hij wordt regelmatig gevraagd voor concerten en 
musicals. Ook als solosaxofonist heeft hij jarenlang optredens 
verzorgd bij bruiloften en bedrijfsrecepties. 
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Het Voorschotens Kamerkoor werd op l juni 1974 opgericht. Was 
het aanvankelijk de opzet om kerkdiensten met zang op te luisteren, 
later is ons koor zich gaan richten op het geven van concerten.  
 
Tot l september 1990 stond het Voorschotens Kamerkoor onder 
leiding van Rita Eriks; daarna werd het stokje doorgegeven aan de 
huidige dirigent Nico Philipp Hovius. Onder zijn leiding zijn we ook 
grotere werken gaan uitvoeren, waaronder het Requiem van Duruflé 
en de Petite Messe Solennelle van Rossini.  
 
Hoogtepunten waren de uitvoering van de Carmina Burana van Orff 
in de voormalige Zilverfabriek, de met indrukwekkende filmbeelden 
ondersteunde uitvoering van The armed man van Jenkins [een concert 
waaraan diverse muzikanten uit Voorschoten en omgeving hun 
medewerking verleenden], en anderhalf jaar geleden een prachtig 
concert in samenwerking met RBO Sinfonia met Cantate 21 (Ich hatte 
viel Bekümmernis) van Bach en het Requiem van Mozart. 
 
Het repertoire van ons koor is zeer gevarieerd en beslaat muziekstijlen 
voor kamerkoren vanaf de Renaissance tot en met hedendaags. 
Vanavond hebben we gekozen voor een selectie van hoogtepunten uit 
ons repertoire van de afgelopen veertig jaar. 
 
Ons koor telt nu ruim dertig leden. Geregeld komen binnen het koor 
plaatsen vrij. Heeft u interesse, neem dan gerust contact met ons op:  

• telefoon: 06-18449102 (contactpersoon Els Koek) 
• e-mail: info@voorschotenskamerkoor.nl 
• of via: www.voorschotenskamerkoor.nl 

 
U kunt ons en onze uitvoeringen ook ondersteunen door bijvoorbeeld 
voor € 28 per jaar donateur te worden. In ruil daarvoor houden wij u 
op de hoogte over onze programma’s en bieden wij u vrije toegang tot 
één van onze concerten. Meer informatie over het donateurschap treft 
u aan op onze website. 
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Blok 1  Barok 
 
J.S. Bach  Wachet auf, ruft uns die Stimme uit Cantate nr.140 
 

Wachet auf! Ruft uns die 
Stimme. Der Wächter sehr hoch 
auf der Zinne: Wach auf, du 
Stadt Jerusalem! 
Mitternacht heißt diese Stunde; 
Sie rufen uns mit hellem Munde: 
“Wo seid ihr klugen 
Jungfrauen?” Wohl auf!  
Der Bräut’gam kommt, Steht auf! 
Die Lampen nehmt.  
Alleluja! 
Macht euch bereit zu der 
Hochzeit, Ihr müsset ihm 
entgegen gehn. 

Op, waakt op! Zo laat zich horen 
de roep der wachters op de 
toren: Waak op, gij stad 
Jeruzalem! 
Middernacht is aangebroken;  
wij worden door hen 
aangesproken: gij wijze 
maagden, waar zijt gij? Sta op!  
De Bruidegom naakt; Ontsteekt 
uw lampen – waakt! 
Halleluja! 
Maakt u gereed voor ’t 
bruiloftsfeest. 
[naar Mattheus 25:1-13] 
 

 
J.S. Bach  Ruht wohl en Koraal uit Johannes Passion 
 

Ruht wohl, ruht wohl, ihr 
heiligen Gebeine, Die ich nun 
weiter nicht beweine. Ruht wohl 
und bringt auch mich zur Ruh. 
Das Grab, so euch bestimmet ist, 
und ferner keine Not umschliesst, 
Macht mir den Himmel auf und 
schliesst die Hölle zu. 
 

Rust zacht, gij heilig gebeente, 
dat ik nu verder niet beween. 
Rust zacht en breng ook mij tot 
rust. Het graf, zoals het voor U is 
bestemd en dat verder geen 
rampspoed bevat, maakt voor mij 
de hemel open en sluit de 
toegang tot de hel. 
 

Ach Herr, laß dein lieb’ Engelein 
am letzten End die Seele mein in 
Abrahams Schoß tragen! 
Den Leib in seim 
Schlafkämmerlein gar sanft, ohn’ 
ein’ge Qual und Pein, ruhn bis 
am jüngsten Tage! 

Ach Heer, laat Uw lieve engeltjes 
aan het eind mijn ziel naar 
Abrahams schoot brengen! 
Laat mijn lichaam in zijn 
slaapkamertje heel zacht, zonder 
kwellingen en pijn rusten tot aan 
de jongste dag! 
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Als-dann vom Tod’erwecke 
mich, dass meine Augen sehen 
dich in aller Freud’, o Gottes 
Sohn, mein Heiland und 
Genadenthron! 
Herr Jesu Christ, erhöre mich, ich 
will dich preisen ewiglich! 
 

Wek mij dan op uit de dood, 
opdat mijn ogen U mogen zien in 
alle vreugde, o Zoon van God, 
mijn Heiland en genadetroon! 
 
Heer Jezus Christus, verhoor mij, 
ik zal U eeuwig prijzen!

 

 
 
Vivaldi  Gloria en Domini fili unigenite uit Gloria 
 

Gloria in excelsis Deo. 
 

Ere zij God in de hoge. 

Domine Fili unigenite 
Jesu Christe. 
 

Heer, eniggeboren Zoon, 
Jezus Christus. 

 
 
 
 

Händel  How are the mighty fall’n en The righteous shall be 
   had uit The ways of Zion do mourn 
 

How are the mighty fall’n, 
 
She that was great, great among 
the nations and princess of the 
provinces. 
 

Ach, dat je helden moesten 
vallen, [2 Samuël 1:19] 
Zij die groot was onder de 
volken, de vorstin van de 
gewesten. [Klaagliederen 1:1] 

 
 
The righteous shall be had in 
everlasting remembrance. 
 
 
And the wise will shine as the 
brightness of the firmament. 
 

De rechtvaardige … men zal hem 
eeuwig gedenken. 
[Psalm 112:6] 
 
De verlichten zullen stralen als 
het fonkelende hemelgewelf. 
[Daniël 12:3] 
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Blok 2  Weense klassieken / Romantiek 
  
Mozart  Lacrimosa uit Requiem 
 

Lacrimosa dies illa, qua resurget 
ex favilla judicandus homo reus. 
 
Huic ergo parce Deus.  
Pie Jesu, Jesu Domine.  
Dona eis requiem. Amen! 

Op die dag van tranen, waarop 
de schuldige mens uit het as zal 
verrijzen om beoordeeld te  
worden, wees hem dan genadig, 
o God! Lieve Jezus, Heer, 
Geef hem rust. Amen! 

 
 
Mendelssohn Was betrübst du dich, meine Seele uit Psalm 42 
 

Was betrübst du dich, meine 
Seele, und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott, denn ich werde 
ihm noch danken 
Daß er mir hilft mit seinem 
Angesicht. 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en 
onrustig in mij? 
Vestig je hoop op God, eens zal 
ik hem weer loven, 
Mijn God die mij ziet en redt. 
[Psalm 42:6] 
 

 
Mendelssohn Wer bis an das Ende beharrt uit Elias 
 

Wer bis an das Ende beharrt, der 
wird selig. 
 

Maar wie stand houdt tot het 
einde, zal worden gered. 
[Mattheus 24:13] 
 

 
Fauré  Cantique de Jean Racine 
 

Verbe égal au Très-Haut 
Notre unique espérance, jour 
éternel 
De la paisible nuit nous rompons 
le silence, 
Divin Sauveur, jette sur nous les 
yeux. 

Woord gelijk aan de 
Allerhoogste! 
Onze enige hoop, eeuwige dag, 
wij verbreken de vredige stilte 
van de nacht, 
Goddelijke Heiland, richt uw blik 
op ons. 
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Répands sur nous le feu de ta 
grâce puissante, 
Que tout l'enfer fuie au son de ta 
voix, 
Dissipe le sommeil d'une âme 
languissante 
Qui la conduit à l'oubli de tes 
lois! 
O Christ sois favorable à ce 
peuple fidèle, 
Pour te bénir maintenant 
rassemblé ; 
Reçois les chants qu'il offre à ta 
gloire immortelle, 
Et de tes dons qu'il retourne 
comblé. 
 

Verspreid over ons het vuur van 
uw machtige genade, 
Dat de hele onderwereld vlucht 
bij de klank van uw stem, 
Neem de slaap weg van een 
smachtende ziel, 
Die haar brengt tot het vergeten 
van uw wetten! 
O Christus, wees dit trouwe volk 
gunstig gezind 
Dat om u te zegenen bijeen is 
gekomen, 
Ontvang de gezangen die het 
aanbiedt tot uw onsterfelijke 
glorie, dat het terug moge keren 
vol van uw gaven. 
 

 
Blok 3  Hoogromantiek 
 
Dvořák  Kyrie uit Mis in D 
 

Kyrie eleison,  
Christe eleison,  
Kyrie eleison. 

Heer ontferm U over ons, 
Christus ontferm U over ons, 
Heer ontferm U over ons. 
 

 
Elgar  Ave Verum 
 

Ave verum corpus natum ex 
Maria Virgine 
Vere passum, immolatum in 
cruce pro homine. 
 
Cujus latus perforatum vero 
fluxit sanquine; 
Esto nobis praegustatum, mortis 
in examine. 

Gegroet waarachtig lichaam 
geboren uit de Maagd Maria 
dat werkelijk heeft geleden en 
voor de mens geofferd is aan het 
kruis. 
Uit wiens doorboorde zijde water 
met bloed vloeide; wees voor ons 
een voorsmaak tijdens de 
beproeving van de dood. 
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O clemens, o pie, o dulcis Jesu, 
Fili Mariae. 
 

O Jezus zoet, O Jezus getrouw, O 
Jezus, Zoon van Maria.

 

 
Elgar The Marksmen uit Songs of the Bavarian Highlands  
 

Come from the mountain side, 
come from the valleys wide. See, 
how we muster strong, tramping 
along! Rifle on shoulder sling, 
powder and bullets bring, Manly 
in mind and heart, play we our 
part. 
 
Sure be each eye today, steady 
each hand must stay. If in the 
trial we Victors would be! 
 
Sharp is the crack! ‘tis done! Lost 
is the chance, or won; 
Right in the gold is it? Huzza, the 
hit! 
 
The sun will sink and light the 
west and touch the peaks with 
crimson glow. Then shadows fill 
the vale with rest, while stars 
look peace on all below. 
 
 
In triumph then we take our way, 
and with our prizes homeward 
wend; Through meadows sweet 
with new mown hay, among 
exultant will we send. Through 
meadows sweet a song exultant 
will we send! 
 

Kom van de bergen af, kom uit de 
brede valleien. Zie, hoe we ons 
verzamelen, en hoe we hier 
voortmarcheren! ’t Geweer om 
de schouder geslingerd, kruit en 
kogel meebrengend, manlijk in 
hoofd en hart, zo spelen we onze 
partij. 
Ieder oog moet vandaag zeker 
zijn, iedere hand stabiel, alsof we 
in het oefenen al overwinnaars 
zijn!  
Hard klinkt de knal! ’t Is gedaan! 
Een kans verloren of gewonnen. 
Zit-ie in de roos? Hoezee! Raak! 
 
 
Als de zon ondergaat, het westen 
verlicht en de bergtoppen 
aanraakt met vuurrode gloed, 
vullen de schaduwen het dal met 
rust, terwijl de sterren allen hier 
beneden vredig beschijnen. 
 
Triomfantelijk gaan wij dan ons 
weegs en keren we huiswaarts 
met onze prijzen,  
door weilanden die zoet ruiken 
door pasgemaaid hooi.  
En zingen we onze jubelzang! 
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Orff   Swaz hie gat umbe uit Carmina Burana 
 

Swaz hie gat umbe, daz sint allez 
megede 
Die wellent anman; alle disen 
sumer gan!  
Chume, chum geselle min, Ih 
enbite hartedin. 
Suzer rosenvarwer munt, Chum 
un mache mich gesunt. 

Zij die hier dansen, dat zijn 
allemaal meisjes 
Die zonder man deze hele zomer 
doorgaan. 
Kom, kom mijn liefje, Ik heb zo 
lang op je gewacht. 
Zoetste rooskleurige mond, Kom 
en maak mij weer gezond! 
 

          
 
 
Wagenaar Amor te fugimus uit Jupiter Amans 
 

Amor te fugimus, amor te 
petimus. Cupido petimus te. 
Dominus invictus, Dominus 
totius mundi petimus te. 
Amor vincit omnia! 
 

Vlucht voor de liefde, wij vragen 
u. Cupido vraagt u. 
Onoverwinnelijke, God van de 
hele wereld, wij vragen u. 
Liefde overwint alles! 
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Blok 4  Tweede helft 20ste eeuw 
 
 
Lange  Esto Les Digo 
 

Esto les digo,  
si dos de ustedes se ponen en 
acuerdo aqui en la tierra. 
Parapedir, pedir algo en oración, 
Mi padre que está en el cielo. 
Se lo dará, porque donde dos o 
tres se reúnen en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos. 
 

Ik verzeker het jullie nogmaals: 
als twee van jullie hier op aarde 
eensgezind om iets vragen, wat 
het ook is, dan zal mijn Vader in 
de hemel het voor hen laten 
gebeuren. Want waar twee of 
drie mensen in mijn naam samen 
zijn, ben ik in hun midden. 
[Mattheus 18:19-20] 
 

 
Hovius  Daar was laatst een meisje loos (trad. 18de eeuw) 
 

Daar was laatst een meisje loos, die wou gaan varen als lichtmatroos. 
Zij moest klimmen in de mast, maken de zeilen met touwtjes vast. 
Maar door storm en tegenweer, sloegen de zeilen van boven en weer. 
Zij werd gebonden voor de mast met haar handen en voeten vast. 
Och kapteintje, sla mij niet, ik ben uw liefje gelijk gij ziet. 
Eer het scheepje was aan wal, was er het jonge matroosje er al! 
 
 
Jenkins Save Me from Bloody Men en God shall wipe away 

all tears uit The armed man 
 

Be merciful unto me, O God:  
For man would swallow me up. 
He fighting daily oppresseth me.  
 
Mine enemies would daily 
swallow me up:  
For they be many that fight 
against me, O Thou most high.  
 

Wees mij genadig, God,  
Want ze bedreigen mij. 
Dag na dag bestoken en 
bestrijden ze mij.  
Mijn tegenstanders zouden mij 
heel de dag willen bedreigen, 
Want ze zijn talrijk, die tegen mij 
vechten, Allerhoogste. 
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Defend me from them that rise up 
against me. Deliver me from the 
workers of iniquity, and save me 
from bloody men. 
 

Bescherm mij tegen mijn 
machtige vijanden. Bevrijd mij 
van wie onrecht doen en red mij 
van hen die bloed vergieten. 
[Psalm 59:2-3] 

  
God shall wipe away all tears and 
there shall be no more death, 
Neither sorrow nor crying, 
neither shall there be any more 
pain. Praise the Lord! 
 

God zal alle tranen uit hun ogen 
wissen. En er zal geen dood meer 
zijn, geen  rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn. Looft de 
Heer! [Openbaringen 21:4] 

 
Hovius  Deel 8 en Finale van Song of Solomon 
 

Who is this that cometh up from 
the wilderness, leaning upon her 
beloved? I raised thee up under 
the apple tree; there thy mother 
brought thee forth, There she 
brought thee forth that bore thee. 
Set me as a seal upon thine heart, 
for love is strong as death. As a 
seal upon thy arm for love is 
strong as death. Jealousy is cruel 
as the grave; it flashes are flashes 
of fire, A most violent flame. 
Many waters cannot quench love 
neither can the floods drown it. If 
a man offered for love all the 
wealth of his house, It would be 
utterly scorned.  
 

Wie is zij, die daar komt uit de 
woestijn, leunend op de arm van 
haar lief? Onder de appelboom 
wekte ik jou. Daar kreeg je 
moeder weeën, weeën van jou, 
daar baarde ze jou. 
Draag mij als een zegel op je 
hart, als een zegel op je arm. 
Sterk als de dood is de liefde, 
beklemmend als het dodenrijk de 
hartstocht. De liefde is een 
vlammend vuur, een laaiende 
vlam. Zeeën kunnen haar niet 
doven, rivieren spoelen haar niet 
weg. Zou een man met al zijn 
rijkdom liefde willen kopen, dan 
werd hij smadelijk veracht. 
[Hooglied 8:5-7] 
 

We will exult and rejoice in you, 
we will extol your love more than 
wine. Rightly do they love you! 
 

Laten wij juichen en zingen om 
jou! Laten we jouw liefde prijzen, 
meer nog dan wijn. Natuurlijk 
houden de meisjes van jou! 
[Hooglied 1:4]
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DE BLOEMEN ZIJN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR 

 

BLOEMENSPECIALIST JAN 

 

STANDPLAATS  

HOEK WINKELCENTRUM ADEGEEST 

 

donderdag, vrijdag en zaterdag 

 

VOOR AL UW BLOEMEN, BOEKETTEN 

OF PLANTEN 
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Sopranen 
Caro Brumsen, Caroline Brasjen, Els Koek, Ineke van Kempen, 
Lineke Stoop, Margriet van der Geest, Margriet Hinloopen,  
Marieke Schiltmans, Marjan van Leeuwen, Nelleke de Vries en 
Ruth Paalder. 
 
Alten 
Anja van der Krogt, Annie Paalder, Els Hoogendoorn,  
Hanny van Leeuwen, Karin van Ee, Marrie Kardol, Mary de Vries, 
Tineke van Oosten, Willy Huijding, Willy Meijer en Yvonne Paalder. 
 
Tenoren 
André Meijer, Anton Ehren, Gerard Brasjen, Jaap-Willem Westhoek, 
Martin de Jong en Piet Hopman. 
 
Bassen 
Dirk Stolk, Erik Jansen, Gerwin Paalder, Jaap Hinloopen en Jan Stolk. 
 
 

ONS VOLGENDE 

OPTREDEN: 
 

Zondagmiddag 
 23 november 2014 

 
in Het Kruispunt 

 
Najaarsconcert in samenwerking met de Harmonie 

Voorschoten die dit jaar haar 25-jarig jubileum viert. 


