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Concert Voorschotens Kamerkoor 
zondagmiddag 26 maart 2017 

 
 
Onder leiding van  Nico Philipp Hovius 
 
Begeleiding   Wim Loef (continuo) 
     Pundamilia-kwintet 
     Cynthia Kramer en Jolanda Hovius (fluit) 
 
 

Programma 
 
Henry Purcell   Funeral Sentences of Queen Mary 
     Remember not, Lord our offences 
     Hear my prayer 
     Thou knowest Lord (2nd version) 
 
 

Pauze 
Koffie en thee zijn verkrijgbaar in De Voorhof 

 
 
George Frideric Handel The Ways of Zion do Mourn 
     (Funeral Anthem for Queen Caroline) 
 
 

 
Na afloop van het concert kunt u een drankje nuttigen in De Werf 

  
 

 
 
 



3 
 

Toelichting op het programma door Nico Philipp Hovius 
Twee stukken staan centraal op het voorjaarsconcert van het 
Voorschotens Kamerkoor: The Funeral Sentences van H. Purcell 
(1659-1695) en The Ways of Zion do Mourn van G.F. Handel (1685-
1759). Beide stukken zijn geschreven als begrafenis muziek en 
misstaan niet in een programma in de lijdenstijd.  
 
The Funeral Sentences heeft Purcell 
geschreven voor de begrafenis van 
Queen Mary II. Zij was getrouwd met 
William of Orange en overleed op 28 
december 1694. Haar begrafenis was 
op 5 maart 1695.  Purcell had al eerder 
muziek geschreven op enkele 
begrafenisteksten uit het Book of 
Common Prayer. In The Funeral 
Sentences staan twee versies van 
‘Thou Knowest Lord’. De tweede 
versie is geschreven voor de 
begrafenis van Queen Mary. Acht 
maanden later is ‘Thou knowest Lord’ 
weer gezongen op de begrafenis van Purcell zelf. Beide versies zullen 
trouwens vanmiddag worden uitgevoerd. 
 
The Ways of Zion do Mourn heeft Handel geschreven voor de 
begrafenis van Queen Caroline. Zij werd begraven op 17 december 
1737. Handel en Caroline van Ansbach kenden elkaar al vanuit de 
periode dat Handel in Hannover verbleef. Nadat Caroline trouwde met 
de zoon, King George I, verhuisde zij naar Londen. Ze werd koningin 
in 1727 toen haar man tot koning werd gekroond als King George II 
van Engeland.  
 
Bij het overlijden van Queen Caroline heeft King George II op een 
opvallende manier zijn liefde voor haar willen laten blijken. Hij liet 
twee doodskisten maken waarvan de zijkant uitneembaar was. Zo kon, 
als hij ooit begraven zou worden, zijn kist gekoppeld worden aan die 
van haar zodat ze samen in één kist zouden komen te liggen.  
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Ook verklaarde hij dat hij nooit meer zou 
hertrouwen en dat de muziek van 
Handels The Ways of Zion niet meer 
uitgevoerd mocht worden; dit laatste tot 
grote ontsteltenis van Handel. Hij heeft 
de muziek echter later herbruikt voor de 
opening van Israel in Egypt. Met wat 
kleine tekstaanpassingen was het immers 
een ‘nieuw’ werk; dit stuk werd 
uitgevoerd in 1739.  
 
Er is een uitvoerig verslag gemaakt van 
de uitvaart van Queen Caroline. Zo weet 
men dat de muziek is uitgevoerd door 
140 zangers afkomstig van de koren van 
de Westminster Abbey, St. Paul’s 
Cathedral en de Chapels Royal of St. 
James’s and Windsor. 

 
 

Ik wens u een mooie middag! 
 

Nico Philipp Hovius 
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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). Orkest-
directie 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 koormuziek-
stukken 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. 
 

Wim Loef kreeg zijn eerste orgellessen van Ben van Oosten. Daarna 
studeerde hij achtereenvolgens bij  Arie J. Keijzer en Gerard 
Akkerhuis met als afsluiting  het diploma Staatsexamen-B voor orgel. 
Daarna behaalde hij het diploma Kerkmuziek en Uitvoerend Musicus 
orgel bij Leo van Doeselaar aan het Haags Conservatorium. Hierna 
volgde hij improvisatielessen bij Cor Ardesch te Dordrecht. 
Momenteel is hij organist van de Domkerk in De Lier en cantor van 
de Vierhovenkerk en de Lutherse Kerk, beide te Delft. Verder werkt 
hij als dirigent projectmatig met verschillende koren, o.a. Het 
Vierjaargetijden Koor van de Sint Martinus Kerk te Voorburg. 
Verder verleent hij – als begeleider(piano/orgel) – medewerking aan 
cd-opnames en concerten. 
 

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 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. 
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Koor 
Sopranen: Jacqueline Bos, Amanda Drabbe, Margriet van der 

Geest, Gerry Hinloopen, Margriet Hinloopen, Els 
Koek, Marjan van Leeuwen, Ruth Paalder 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, Rolf Harkes, Piet Hopman, Martin de 
Jong en André Meijer 

Bassen: Jaap Hinloopen, Erik Jansen, 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, 
drie 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 afgelopen anderhalf jaar Hovius’ Faust van 
Waardenburg en Dido en Aeneas van Purcell. 
 
Het repertoire van ons koor is zeer gevarieerd en beslaat muziekstijlen 
voor kamerkoren vanaf de Renaissance tot en met hedendaags. En 
vanmiddag repertoire uit de barok. 
 
Ons koor telt nu ruim dertig leden. Geregeld komen binnen het koor 
plaatsen vrij. Op dit moment zijn wij vooral op zoek naar tenoren en 
bassen. 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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Purcell 
 

Funeral Music of 
Queen Mary 

 
De tekst is afkomstig uit het 
‘Book of Common Prayer’, het 
handboek voor de liturgie die in de kerkdiensten van de Anglicaanse 
kerk wordt gebruikt. 
 

1. Man that is born of a woman hath but a short time to live, and is 
full of misery. He cometh up, and is cut down like a flower; he 
fleeth as it were a shadow, and never continueth in one stay. 
 

Een mens, geboren uit een vrouw – kort zijn zijn dagen, doordrenkt 
van onrust. Als een bloem ontluikt en verwelkt hij, hij vlucht als 
een schaduw en houdt geen stand. 
[Job 14, verzen 1 en 2] 
 

2. In the midst of life we are in death: of whom may we seek for 
succour, but of thee, O Lord, who for our sins art justly displeased? 
Yet, O Lord, O Lord most mighty, O holy and most merciful 
Saviour, deliver us not into the bitter pains of eternal death. 
 

Midden in het leven zijn wij in de dood: wie zoeken wij als helper  
dan U, o Heer, die door onze zonden met recht vertoornd is? 
Toch, o Heer, o almachtige Heer, o heilige en meest barmhartige 
Verlosser, verlos ons van de bittere pijnen van de eeuwige dood! 
 

3. Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts; shut not thy merciful 
ears unto our prayers; but spare us, Lord most holy, O God most 
mighty. O holy and most merciful Saviour, thou most worthy 
Judge eternal: suffer us not, at our last hour, for any pains of death, 
to fall from thee. Amen. 
 

Gij kent, o Heer, de geheimen van onze harten; sluit uw genadige 
oren niet voor ons gebed; maar spaar ons, Heer, spaar ons, 
heiligste Heer. O God, o almachtige God, o heilige, genadige 
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Redder, achtenswaardige eeuwige Rechter: laat ons in ons laatste 
uur niet lijden; dat Gij ons in onze doodsstrijd niet ontvalt. Amen. 

 
= = = = = = = 

 

Remember not Lord, our offences 
 
Ook deze tekst is afkomstig uit het ‘Book of Common Prayer’. 
 
Remember not, Lord, our offences nor the offences of our forefathers, 
neither take thou vengeance of our sins. But spare us good Lord, spare 
thy people, whom thou hast redeemed with thy most precious blood 
and be not angry with us forever. Spare us, good Lord. 
 

Heer, herinner niet onze vergrijpen, noch die van onze voorouders en 
neem geen wraak voor onze zonden. Maar spaar ons, spaar de volkeren 
die u heeft gered met uw kostbare bloed. En wees niet voor eeuwig boos 
op ons. Spaar ons, lieve Heer. 
 
 

Hear my prayer 
 
Hear my prayer, Lord, and let my crying come unto Thee. 
 

Heer, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet u bereiken.  
[Psalm 102, vers 1] 
 
 

Thou knowest Lord 
 
Dit is de tweede versie van het laatste deel uit de Funeral Music of 
Queen Mary. De tekst is gelijk aan die van de eerste versie, maar de 
muziek is voor u wellicht bekender. 
 
 

= = =  PAUZE  = = = = 
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Handel  
 

The Ways of Zion do Mourn 
 
 
 

1. Instrumentale opening 
 

2. The ways of Zion do mourn and she 
is in bitterness; all her people sigh 
and hang down their heads to the 
ground. 
 

De wegen naar Sion treuren, er zijn geen feestgangers meer; 
Alle inwoners zuchten en steunen en zitten zwijgend op de grond. 
 

How are the mighty fallen. She that was great among the nations 
and princess of the provinces! 
 

Ach, dat je helden moesten vallen. Zij die groot was onder de 
volken, vorstin van de gewesten! 
[uit Klaagliederen 1 en 2 en uit 2 Samuel] 
 

3. She put on righteousness and it clothed her; her judgment was a 
robe and a diadem. When the ear heard her, then it blessed her, and 
when the eye saw her, it gave witness of her. 
 

Zij kleedde zich in gerechtigheid en deze kleedde mij; het recht was 
haar een mantel en een tulband. Ieder die haar hoorde, prees haar 
woorden, ieder die haar zag had niets dan lof.  
[uit Job 29] 
 

4. How are the mighty fallen. She that was great, great among the 
nations, and princess of the provinces! 
 

She delivered the poor that cried, the fatherless and him that had 
none to help him. Kindness, meekness and comfort were her 
tongue. If there was any virtue, and if there was any praise, she 
thought on those things. 
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Zij redde de arme die om hulp riep, en de wees die in de steek was 
gelaten. Ze had een zachte en vriendelijke tong. Zij had aandacht 
voor alles wat deugdzaam is en lof verdient.  
[uit Job 29, Sirach 36 en Filippenzen 4] 
 

How are the mighty fallen. She that was great, great among the 
nations, and princess of the provinces! 
 

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

Men zal de rechtvaardige eeuwig gedenken, en de verlichten zullen 
stralen als het fonkelende hemelgewelf. 
[uit Psalm 112 en Daniël 12] 
 

6. Their bodies are buried in peace; but their name liveth evermore. 
 

Ze werden in vrede begraven; hun naam leeft voort van generatie 
op generatie.  
[uit Sirach 44]. 
 

7. The people will tell of their wisdom and the congregation will 
shew forth their praise; their reward also is with the Lord and the 
care of them is with the Most high. 
 

Over hun wijsheid zullen de volken vertellen, de gemeenschap zal 
hun lof verkondigen; de Heer zorgt voor hun loon, de Allerhoogste 
waakt over hun lot.  
[uit Sirach 44 en Wijsheid 5] 
 

8. They shall receive a glorious kingdom and a beautiful crown from 
the Lord’s hand. 
 

Daarom ontvangen zij een schitterende kroon en een sierlijke 
diadeem uit de hand van de Heer.  
[uit Wijsheid 5] 
 

9. The merciful goodness of the Lord endureth for ever on them that 
fear him and his righteousness on children’s children. 
 

Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen. 
[uit Psalm 103] 
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================================================== 
Volgend optreden Voorschotens Kamerkoor 
Samenwerking met Voorschoten Sinfonietta op zondagmiddag 5 
november 2017 in Het Kruispunt in Voorschoten. Op het programma 
staat onder ander de Krönungsmesse van Mozart. 
================================================== 
 

 
BLOEMENSPECIALIST JAN 

 

STANDPLAATS  
HOEK WINKELCENTRUM ADEGEEST 

 

donderdag, vrijdag en zaterdag 
 

VOOR AL UW BLOEMEN, BOEKETTEN 
OF PLANTEN 


