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Programma concert Voorschotens Kamerkoor 

zondagmiddag 7 april 2013 
 

 

Edward Elgar 

Songs from the Bavarian Highlands 
 

 

Johan Wagenaar 

Jupiter Amans 
 

Onder leiding van  Nico Philipp Hovius 

 

Solisten 

Sopraan     Caroline Stam 

Tenor     Albert van Ommen 

Bas      Matthijs Mesdag 

 

Musici 

Piano     Geert Bremer 

Slagwerk    Ronald Koek 

Franc Straetemans 
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Toelichting op het programma 
 

Sir Edward Elgar (1857-1934) heeft zich 
ontwikkeld tot een van de belangrijkste 
Engelse componisten van de 19de/20ste 
eeuw. Het Voorschotens Kamerkoor zingt 
vanmiddag zijn Bavarian Higlands. Een 
werk dat te danken is aan een vakantie in 
Beieren met zijn vrouw Alice. Zij schreef 
gedichten op Beierse volksteksten en 
Schnadahüpfler (jodelliederen van vier 
regels) en Edward maakte hierop de 

muziek. Zo ontstond een zestal koorwerken geheel in de Engelse 
traditie over romantische Duitse toneeltjes, liefdesverdriet, danslust, 
natuur, gebed en schuttersfeesten. Het zijn achtereenvolgens: 

1. The dance  – De dans 
2. False Love  – Trouweloze liefde 
3. Lullaby  – Wiegelied 
4. Aspiration  – Verlangen  
5. On the Alm – Op de bergweide 
6. The marksmen – De scherpschutters 

 
 
Als componist nam Johan Wagenaar (1862-
1941) in het Nederlandse muziekleven aan het 
begin van de vorige eeuw een vooraanstaande 
plaats in. Zijn muzikale oeuvre is zeer 
veelzijdig en omvat liederen, kamermuziek, 
werken voor koor en voor orgel, 
orkeststukken, cantates en opera's. 
 
Wagenaar heeft een eigen Hollandse stijl. Hij 
is beïnvloed door Schumann en Mendelssohn 
maar ook door Wagner. Net als Wagner maakt 
hij consequent gebruik van zogenaamde leidmotieven1.  

                                                 
1 Een muzikaal thema dat in een opera, of algemener het muziekdrama steeds 
terugkeert als in de tekst of op het toneel een bepaalde figuur, gedachte of 
voorwerp verschijnt. 
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Hij was overigens geen dromer of mysticus zoals zijn tijdgenoot 
Alphons Diepenbrock, maar een realist die met groot vakmanschap en 
een feilloze vormbeheersing zijn stukken componeerde. Zijn werken 
zijn schilderachtig, levendig en ritmisch markant, maar in harmonisch 
opzicht is hij traditioneel. 
 
Wagenaar gebruikte graag de teksten van Gerrit van de Linde die 
werkte onder het pseudoniem “Den Schoolmeester”. Op twee 
gedichten van Den Schoolmeester heeft hij humoristische cantates 
geschreven: in 1889 De Schipbreuk, dat door het Voorschotens 
Kamerkoor al eens in de jaren negentig is uitgevoerd, en in 1924 
Jupiter Amans. Beide muziek-dramatische composities zijn 
meesterwerken vol muzikale humor.  
 
Vanmiddag staat Jupiter Amans op het programma. Hoofdpersoon 
daarin is Jupiter, een figuur uit de Romeinse mythologie. Hij is de 
oppergod van de hemel (’t zwerk) en beheerste als weer-, donder- en 
bliksemgod de wind en de storm2. 
 
Ik wens u veel luisterplezier! 

Nico Philipp Hovius 
 
 

 
Toegangskaartje 

 (wellicht van de première van Jupiter Amans in 1924) 

                                                 
2 Op bladzijde 10 staat een korte beschrijving van de inhoud van Jupiter Amans. 
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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. 
 
Caroline Stam – Sopraan  
Caroline Stam studeerde zang aan het 
Sweelinck Conservatorium 
Amsterdam bij Erna Spoorenberg en 
Margreet Honig. Zij behaalde het 
diploma Uitvoerend Musicus na haar 
studie Docerend Musicus cum laude 
te hebben afgesloten. Daarna werd zij 
gecoacht door David Pittman-
Jennings. In 1995 behaalde zij de eerste prijs voor sopraan op de 
Grimsby International Competition for Singers te Grimsby (GB), 
alsmede de eerste prijs voor de vertolking van het Franse lied. 
Zij concerteerde in Europa tijdens diverse gerenommeerde festivals 
onder dirigenten als David Willcocks en Jan Willem de Vriend. Sinds 
1994 verzorgt Caroline regelmatig liederenrecitals voor de vereniging 
Vrienden van het Lied. Ook treedt zij op met blokfluitensemble Brisk 
en het Egidiuskwartet.  
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Zij verleende solistische medewerking aan de cd-opnamen van 
Purcells Fairy Queen en aan de gehele tiende aflevering van de serie 
opnamen van de Bach-cantates onder leiding van Ton Koopman. 
 
Albert van Ommen – Tenor  
Albert van Ommen is op zijn twaalfde 
begonnen in het Noord-Hollands Jongenskoor 
te Alkmaar en kreeg daar zang – en 
pianolessen. Hij studeerde vanaf 1989 aan het 
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, bij 
Margreet Honig, Maarten Koningsberger en 
Paula de Wit. In 1996 behaalde hij daar zijn 
examen docerend musicus. Hierna ging Albert 
verder met studeren aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, bij Diane 
Forlano en Rita Dams waar hij in 1998 
afstudeerde als uitvoerend musicus. 
Tegelijkertijd met zijn uitvoerend musicus studie, studeerde hij ook 
aan de Opera Akademie tussen de conservatoria van Amsterdam en 
Den Haag. Hier heeft hij in opera’s als A Midsummer Night’s Dream 
van Britten, Egisto van Cavalli, Die Zauberflöte van Mozart en Riders 
to the Sea van Vaughan Williams gezongen. Al deze opera’s stonden 
onder leiding van Kenneth Montgomery. Hij heeft veel liederen onder 
andere van Schumann, Schubert, Brahms, Strauss, e.a ten gehore 
gebracht samen met zijn vrouw, de pianiste Natasja Douma. Ook op 
het gebied van het oratorium is hij actief. Albert werkte onder meer 
met het Nederlands Kamerorkest o.l.v. Yakov Kreizberg en gaf 
concerten met de pianist Rudolf Jansen. In een ander genre was hij 
actief als ‘backing vocal’ bij de Nederlandse popformatie Bauer (niet 
Frans Bauer) met het Metropole Orkest o.l.v Vince Mendoza. Albert 
is zanger in het Nederlands Kamerkoor en het Groot Omroepkoor. 
 
Matthijs Mesdag – Bariton  
Matthijs Mesdag is een veelzijdige zanger met een oratorium- en 
opera-carrière die hem bracht naar Duitsland, België, Frankrijk, 
Finland, Engeland en Japan. Na te zijn afgestudeerd aan het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam bij Margreet Honig, vervolgde Matthijs 
Mesdag zijn opleiding aan de Britten Pears School for advanced 
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musical studies in Aldeburgh (GB). Daarna 
werd hij gecoacht door David Pittman 
Jennings te Parijs. 
In het oratoriumvak heeft hij inmiddels 
ruimschoots zijn sporen verdiend. Hij zong 
reeds alle grote Bach-werken en vele Cantates, 
maar ook werken als de Elias en Paulus van 
Mendelssohn. Tot de operarollen die hij 
uitvoerde behoren o.a. de rol van Aeneas in 
Purcells Dido and Aeneas maar ook rollen in 
diverse wereld- of Nederlandse premières. 
Sinds de oprichting in 1992 maakt hij als 
ensemblezanger en solist deel uit van het 
Amsterdam Baroque choir o.l.v. Ton Koopman. Met dit ensemble is 
hij op cd te beluisteren als bassolist in Mozarts Krönungsmesse 
en Vesperae Solennes de Confessore. Sinds 1994 verzorgt hij 
liederenrecitals voor de vereniging Vrienden van het Lied in 
samenwerking met de pianist Vaughan Schlepp. 
 

Geert Bremer – piano 
Geert Bremer volgde zijn opleiding 
hoofdvak klassiek piano (uitvoerend 
musicus) aan het conservatorium te 
Zwolle waar hij tevens hoofdvak 
orgel studeerde, en vervolgde zijn 
pianostudie bij Homero Francesch te 
Zürich. Hij heeft 25 jaar ervaring als 
repetitor, auditiepianist en pianist bij 
grote muziektheaterprodukties zoals 

o.a. de musicals Cats (Amsterdam, Parijs), Rembrandt, Carmen, 
Phantom of the Opera, les Misérables en Chorus Line. Muzikaal 
leider was hij van de succesvolle theaterproduktie Piaf (Liesbeth List), 
de Spooktrein en dirigent van de musical Anatevka en de operette Die 
Czardasfürstin. 
Als muziekregisseur werkte hij bij het succesvolle tv-programma 
Korenslag. Hij is tevens dirigent van koren in Amsterdam en Haarlem, 
arrangeert en componeert en is een veelgevraagd begeleider bij 
diverse koorconcerten. Met het Voorschotens Kamerkoor heeft hij al 
meerdere keren samengewerkt. 
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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 afgelopen najaar een prachtig concert in 
samenwerking met RBO Sinfonia met een cantate van Bach en het 
Requiem van Mozart. 
 
Het repertoire van ons koor is zeer gevarieerd en beslaat vele 
muziekstijlen vanaf de Renaissance tot en met hedendaags. 
Vanmiddag staat de Nederlandse componist Wagenaar centraal met 
een uitvoering van zijn werk Jupiter Amans. Dit muziekstuk uit 1924 
wordt vreemd genoeg zelden uitgevoerd, maar is beslist de moeite van 
het beluisteren waard. 
 
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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Koor 
 
 
Sopranen     Alten 
 
Caro Brumsen     Anja van der Krogt 
Carolien Brasjen    Annie Paalder 
Els Koek      Els Hoogendoorn 
Ineke van Kempen    Hanny van Leeuwen 
Lineke Stoop     Karin van Ee 
Margriet van der Geest   Marrie Kardol 
Margriet Hinloopen   Mary de Vries   
Marieke Schiltmans   Tineke van Oosten  
Marjan van Leeuwen   Willy Huijding 
Nelleke de Vries    Willy Meijer 
Ruth Paalder     Yvonne Paalder 
 
 
Tenoren      Bassen 
 
André Meijer     Dirk Stolk 
Anton Ehren     Erik Jansen 
Gerard Brasjen    Gerwin Paalder 
Huib van Duin     Jaap Hinloopen 
Jaap-Willem Westhoek   Jan Stolk 
Martin de Jong    Koop van der Haven 
Piet Hopman     Ruud Arnoldi 
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Johan Wagenaar – Jupiter Amans (de verliefde Jupiter) 
Het eerste deel begint met een motto dat ontleend is aan Bilderdijks gedicht 
‘Poëetenoverstrooming’. Wanneer er wordt gezongen “Hippokreen vloeit overal” dan 
komt al snel het beeld naar voren van het mythologische gevleugelde paard Pegasus. 
De hoefslag van Pegasus schiep de bron Hippocrene. 
Vervolgens wordt in het tweede deel Phoebus (ook wel 
Apollo genoemd) bezongen, die in de eerste strofe de 
nacht doet verdwijnen. Als zonnegod rijdt hij met een 
gouden wagen, bespannen met vier paarden, langs de 
hemel en verjaagt zijn zuster, de maangodin Diana. 
Phoebus symboliseerde daarmee de triomf van het dag-
licht over de duisternis en de overwinning van alle goede 
krachten, van de positieve invloed van het licht en de zon.             
Oppergod Jupiter is getrouwd met Juno. Zij is de godin 
van het zuivere licht en tevens godin van het gezin, 
huwelijk, huis en haard. Tijdens een muzikale ´Mars´ als intermezzo laat Wagenaar de 
machtige Jupiter weerklinken in zijn jeugdige overmoed.  

In het derde deel raakt Jupiter  echter hevig verliefd op 
Leto. Dit groots liefdesspel wordt in het verdere verloop 
van het stuk diverse keren bezongen. “Hij ziet haar, en 
opeens van felle liefde dronken” ;  “Zijn blik schiet 
vlammend vuur”, zijn zinnen die in dit zeer 
gepassioneerd verhaal tot uitdrukking worden gebracht.  
Leto is totaal verblind door deze jongeling Jupiter. Met 
blozend hart is zij zeer verrukt en opgetogen.  
Aan het begin van het vierde deel (‘Latone’) legt 

Wagenaar  in eigen bewoordingen uit waar het in dit stuk over gaat: De blonde Leto, 
langs wier wangen ’t hemel lachjen stoeit, wier blauw en kwijnend oog ‘gloeiende’ 
blikken rondschiet, en wier schitterend lipkoraal geschapen schijnt, om den kus der 
min t’ onfangen, is ondanks haar liefelijke argeloosheid, in ’t hare geheimste 
gedachten toch wel een snippertje ,“loos”. Wagenaars motto bij dit intermezzo is: 
‘Daar was laatst een meisje loos’. Een lied dat tot ieders verbeelding spreekt. 
De gepassioneerde verliefdheid van Jupiter en Leto duurt maar voort in Jupiter Amans. 
Er wordt  afwisselend gezongen in een marstempo, rustige walsmuziek van zeer rustig 
naar sneller. Met veel warmte en passie naar een grandioos hoogtepunt. “Hun beider 
zielen vloeien in duizend kussen zaam”.  
In het achtste deel vertaalt deze hartstochtelijke liefdes-
scène zich uiteindelijk in heftig natuurgeweld veroorzaakt 
door de oppergod van de hemel (’t zwerk): Jupiter. Hij 
die als geen ander de wind en de storm beheerste.  
Nadat er veel over de liefde is gezongen, sluit Jupiter 
Amans af met het, in het Latijn gezongen ‘Hymnus 
Cupidinem’, een gepassioneerd lied over de liefde. Het 
zoontje, Amor, van Venus (godin van de liefde) zou 
hierin niet misstaan. De keuze om de epiloog in het Latijn 
op te schrijven past uiteraard prima bij het thema van de 
Romeinse mythologie.
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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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ONZE VOLGENDE 
OPTREDENS: 
 
 

 

Optreden tijdens Muziekdag van Voorschoten 
• zaterdagmiddag 14 september 2013 
• Dorpskerk 
 
Adventsconcert 2013 
programma: n.t.b. 
• zondagmiddag 7 december 2013 
• Het Kruispunt 
 
Volgend jaar staat in het teken van ons 40-jarig bestaan! 
 
Voorjaarsconcert 2014  
programma: selectie uit repertoire van de afgelopen 40 jaar 
• zaterdagavond 17 mei 2014 
• Het Kruispunt 
 

Jubileumconcert 2014  
programma: n.t.b. 
• zondagmiddag 23 november 2014 
• Het Kruispunt 
 

 

 

 


