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Programma concert Voorschotens Kamerkoor 
 

zaterdagavond 29 oktober 2016 
 
 
 
 

Henri Purcell 
 
 

 Dido en Aeneas 
 
 
 
 

Er is vanavond geen pauze 
 

Na afloop van het concert kunt u een drankje nuttigen in De Werf 
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Toelichting op het programma 
 
Dido en Aeneas wordt gezien als één van de meesterwerken van 
Purcell. Dit is opmerkelijk want het werk is geschreven voor een 
schooluitvoering op een kostschool voor meisjes in Chelsea. Het is 
daar voor het eerst opgevoerd, waarschijnlijk in 1689. Details over 
deze uitvoering ontbreken maar het verklaart wel waarom er veel 
vrouwelijke rollen zijn toebedeeld. De mannelijke rol, Aeneas, is 
destijds waarschijnlijk gespeeld en gezongen door Josias Priest. Hij 
was de eigenaar en dansmeester van de school. 
 
Op geheel eigen wijze zal het Voorschotens Kamerkoor deze opera 
‘concertant’ uitvoeren. Er is gekozen voor een verteller, Gert Jan 
Slump. Hij heeft de tekst hertaald naar het Nederlands en deze 
hertaling zal als een rode draad tussen de muziek door verteld worden. 
Soms beschouwend en dan weer in de rol van Aeneas. Het gevolg 
hiervan is dat er geen gezongen rol voor Aeneas is.  
 
Nico Hovius heeft gekozen om het kamerkoor te splitsen in twee 
koren omdat bepaalde koren uit de Dido zich goed lenen voor 
dubbelkorigheid. Dit komt de theatrale muziek ten goede en werkt 
zeer verfrissend. Kortom een unieke benadering van Purcell’s 
meesterwerk. 
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Nico Philipp 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 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), Il cantico del 
sole (2002) en vorig jaar Faust van Waardenburg ter ere van zijn 25-
jarig dirigentschap bij ons koor.  
Meer informatie over Nico: www.hovius.net. 
 
 
Gert Jan Slump is naast criminoloog/adviseur, onder meer op het 
terrein van strafrechtshervorming en herstelrecht en jeugdzorg, actief 
als dichter, tekstschrijver, ontwikkelaar van creatieve projecten, 

festivalorganisator en koorzanger.  
De laatste tijd combineert hij dit met 
het voordragen van teksten als 
onderdeel van muziekprojecten en 
verzorgen van poëzieprogramma’s.  
Van zijn hand verschenen onder meer 
teksten voor het kerstoratorium 
Kinderen van het Licht (1997/2001), de 
cantate Knijper en Weltevree (1999), 
de Mis in D (2006), de psalmencyclus 
tango-esque Recht en Onrecht (2006), 
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Requiem voor de Levenden (2007), De Koorzanger (2011) en het 
vorig jaar door ons koor uitgevoerde Faust van Waardenburg. In alle 
gevallen werd de muziek op basis van de teksten gecomponeerd door 
Nico Hovius, met wie Gert Jan Slump een vast duo vormt.  
 
 
Amber Breunis studeerde eerst in Wenen en Amsterdam voordat ze 

in 2010 haar Bachelor Klassiek Zang  aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag afsloot. 
Daarna studeerde ze nog twee jaar een Master in 
Hamburg. Ze werkte aan verschillende producties 
mee, o.a. zong ze de vrouwelijke rol in de opera The 
Sound of a Voice van Philip Glass en de rol van 
Papagena in een voor kinderen bewerkte versie van 
Die Zauberflöte van Mozart. Met haar pianiste 
treedt ze regelmatig op met verschillende 
liedprogramma’s  en ook met haar vaste ‘bariton-
partner’ Tim Maas verzorgt ze veel recitals met 
hoogtepunten uit de opera en liederen. Met dirigent 
Nico Hovius werkte Amber al vaker, zo zong ze in 
2012 onder zijn leiding en van zijn hand het stuk De 
Koorzanger. 

 
 
Punto Bawono studeert luit en barokgitaar bij Mike Fentross en 
Joachim Held aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Naast 

zijn studie volgde hij luit- en basso 
continuo-masterclasses bij o.a. 
Hopkinson Smith, Peter Croton, 
Michael Chance, Emma Kirkby en 
David Miller.  
Punto treedt regelmatig op als solist, 
begeleider van zangers en als basso 
continuo-speler in diverse orkesten en 
ensembles. 
Op het gebied van kamermuziek liet 
hij zich coachen door specialisten als 
Ryo Terakado, Jaap ter Linden, Lucia 
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Swarts, Wilbert Hazelzet en Susan Williams.  
De ‘aartsluit’ die Punto bespeelt, is gebouwd door David Rubio. Het is 
een kopie van een instrument van Matteo Sellas uit 1637 (collectie 
Victoria & Albert Museum, Londen).  
 
 
Het Pundamilia-kwintet heeft in november 2012 zijn eerste optreden 
gehad met onder andere een kwintet van Eybler in Maassluis. De 
leden zijn allen zeer goede amateurmusici. Hoewel een aantal van hen 
de  conservatoriumopleiding (deels) heeft gedaan, is muziek voor hen 
liefhebberij. Het samenspelen op professioneel niveau geeft veel 
voldoening.  
 
Het kwintet bestaat uit de violisten Mirjam Vermeer-Buisman en 
Aateke Jansen, altist Hans Holthuis, celliste Mieke Smits en 
contrabassist Marten Sybrandy. De spelers zijn allen ook 
aanvoerders van de verschillende strijkersgroepen van het Tollens 
Ensemble uit Rijswijk en/of  het Orkest Intermezzo uit Rotterdam. 
 
Sinds 2013 werkt het kwintet jaarlijks mee aan het zomer-koorproject 
van Studio Dagny met concerten in Hirson en de abdij van St Michel 
en Thierache in de Franse Ardennen. Zij hebben daarbij onder andere 
het Gloria van Vivaldi, de Spatzenmesse van Mozart en afgelopen 
zomer het Membra Jesu Nostri van Buxtehude begeleid.  
 

 
Tot slot: 
‘pundamilia’ is Swahili  voor ‘zebra’. 
Het is gebruikelijk dat musici gekleed 
gaan in zwart-witte kleding om de 
luisteraar niet te zeer af te leiden.  
Pundamilia is een mooie vertaling 
daarvan en kortom een grapje over die 
gewoonte. 
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Koor 
 
Sopranen: Jacqueline Bos, Caro Brumsen, Amanda Drabbe, 

Margriet van der Geest, Gerry Hinloopen, Margriet 
Hinloopen, Els Koek, Marjan van Leeuwen, Ruth 
Paalder, Marieke Schiltmans en Lineke Stoop 
 

Alten: Karin van Ee, Els Hoogendoorn, Willy Huijding, 
Marrie Kardol, Anja van der Krogt, Hanny van 
Leeuwen, Willy Meijer, Tineke van Oosten, Yvonne 
Paalder, Corine Stolk en Mary de Vries  
 

Tenoren: Ralph Dykstra, Anton Ehren, Rolf Harkes, Piet 
Hopman, Martin de Jong, André Meijer en Jaap-
Willem Westhoek 
 

Bassen: Jaap Hinloopen, Bart Labuschagne, Gerwin Paalder, 
Dirk Stolk en Jan Stolk 
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Voorschotens Kamerkoor  
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.  
 
Enkele 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, 
twee jaar geleden een prachtig concert in samenwerking met RBO 
Sinfonia met Cantate 21 (Ich hatte viel Bekümmernis) van Bach en het 
Requiem van Mozart, en vorig jaar Hovius’ Faust van Waardenburg. 
 
Het repertoire van ons koor is zeer gevarieerd en beslaat muziekstijlen 
voor kamerkoren vanaf de Renaissance tot en met hedendaags. 
Vanavond barokmuziek met Purcell’s Dido en Aeneas. 
 
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: 06-21598570 (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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Teksten koor 
 
Acte I – in het paleis 
Banish sorrow, banish care,  
Grief should never approach the fair. 
 
When monarchs unite,  how happy their state,  
They triumph at once over their foes and their fate.  
 
Fear no danger to ensue, the hero loves as well as you.  
Ever gentle, ever smiling, and the cares of life beguiling. 
Cupids strew your path with flowers, gathered from Elysian bowers. 
 
Cupid only throws the dart, that is dreadful to a warrior’s heart. 
And she that wounds can only cure the smart. 
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To the hills and the vales, to the rocks and the mountains  
To the musical groves and the cool shady fountains, 
Let the triumphs of love and of beauty be shown 
Go revel, ye Cupids, the day is your own. 
 

------ 
 
Acte II-1 – in de grot 
Harm’s our delight and mischief all our skill. 
 

Sorceress (tovenaar) 
The queen of Carthage, whom we hate, 
As we do all in prosperous state,  
Ere sunset shall most wretched prove,  
Deprived of fame, of life and love. 
 
Witches (heksen) 
Ruin’d e’re the set of sun, tell us how shall this be done.  
 
Sorceress 
The Trojan Prince you know is bound by fate to seek Italian 
ground. 
The Queen and He are now in chase.  
 
Witches  
Hark, hark, the cry comes on a pace.  

 
Sorceress 
But when they have done, my trusty elf 
In form of Mercury himself,  
As sent from Jove shall chide his stay, 
And charge him sail tonight with all his fleet away. 

 
In our deep vaulted cell the charm we will prepare,  
Too dreadful a practice for this open air. 
 

------ 
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Acte II-2 – in het bos 
Thanks to these lonesome vales,  
These desert hills and dales.  
So fair the game, so rich the sport,  
Diana’s self might to these woods resort 
 
Haste, haste to town  
this open field, no shelter from the storm can yield. 
 

------ 
 
Acte III-1 – bij de schepen 
Come away, fellow sailors, your anchors be weighing,  
Time and tide will admit no delaying.  
Take a boozy short leave of your nymphs on the shore, 
And silence their mourning with vows of returning, 
But never intending to visit them more 
 
Destruction is our delight, delight our greatest sorrow, 
Elissa dies tonight, and Carthage flames tomorrow. 
 

------ 
 
Acte III-2 – in het paleis 
Great minds against themselves conspire,  
And shun the cure they most desire. 
 
With drooping wings ye Cupids come,  
And scatter roses on her tomb.  
Soft and gentle as her heart,  
Keep here your watch and never part. 
 

====== 
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=================================================== 

Volgend optreden Voorschotens Kamerkoor 
Zondagmiddag 26 maart 2017 met een programma in de aanloop naar 
Pasen; eveneens hier in Het Kruispunt in Voorschoten. 
=================================================== 

 
 

BLOEMENSPECIALIST JAN 
 

STANDPLAATS  

HOEK WINKELCENTRUM ADEGEEST 
 

donderdag, vrijdag en zaterdag 
 

VOOR AL UW BLOEMEN, BOEKETTEN 

OF PLANTEN 
 


