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MADRIGAALKOOR 

25 JAAR 
 

 

 

Programma Jubileumconcert Madrigaalkoor 

  

 

  1. Koor o.l.v. Anne Marijke de Jong:  

   Thomas Ravenscroft  A round of three country dances in one 

 

 

 

     - Woord van welkom door Ronald Rijkse, koorlid 

 - Toespraak door Willem Smit, algemeen directeur van de Zeeuwse Muziekschool 

 

 

 

  2. Koor o.l.v. Anton de Kort: 

     Jacob Arcadelt Ave Maria  

 Igor Stravinsky Ave Maria    

 

 

 

  3. Koor en blokfluitensemble o.l.v. Anne Marijke de Jong:  

     William Byrd Lullaby, my sweet little Baby  

 

 

 

  4.   Blokfluitensemble o.l.v. Marja Smet: 

      - Lorenzo Allegri Quinto Ballo detto ‘le Ninfe di Senna’ 

      - Paul Rivander     Currenta en Danz 

      - Lorenzo Allegri Corrente Quarta et Ultima Parte 

      - Richard Leigh Heartspring (for four recorders) 

      - Benjamin Britten Scherzo for recorder quartet   

 

 

 

  5. Koor en piano o.l.v. Anne Marijke de Jong: 

     George Dyson Evening Service in D:  

   - Magnificat 

   - Nunc dimittis  
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MADRIGAALKOOR 

25 JAAR 
 

 

 

  6. Koor, solisten en strijkersensemble o.l.v. Rien Hillebrand: 

     Franz Schubert Messe in G dur:   

  - Kyrie 

    - Gloria 

    - Credo 

    - Sanctus 

    - Benedictus 

    - Agnus Dei    

 

 

    Pauze 
 

 

  7. Koor o.l.v. Jan Hut: 

     Anton Bruckner 2 motetten:   

   - Locus iste 

   - Salvum fac populum tuum   

 

 

  8. Bariton, koor en piano o.l.v. Titia Dijkstra: 

     Franz Liszt Die Seligkeiten    

 

 

  9. Koor o.l.v. Anne Marijke de Jong: 

   Francis Poulenc Uit ‘Chansons françaises’:  

   - Margoton va t’a l’iau  

   - La belle se sied au pied de la tour  

   - Ah mon beau laboureur   

 

  

10.  Strijkersensemble o.l.v. Rien Hillebrand: 

      Benjamin Britten Uit: ‘Simple Symphony’:   

   - Sentimental Saraband 

 

 

11. Koor, blokfluitensemble en strijkersensemble o.l.v. Rien Hillebrand: 

  Rien Hillebrand Surprise pour ne pas oublier  
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Toelichting op het programma en teksten van de koorwerken: 

 

1.  Het Madrigaalkoor komt al zingend binnen met: 

Thomas Ravenscroft (ca. 1592 - ca. 1633): A round of three country dances in one 

Engels uitgever, componist en muziektheoreticus. Hij was koorzanger aan de St. Paul’s 

Cathedral en van 1618-1622 muziekleraar aan het Christ’s Hospital te Londen.  

Hij gaf drie muziekbundels uit: Pammelia (1609), de vroegst gedrukte Engelse  

verzameling van canons (rounds), Deuteromelia (1609) en Melismata (1611), waarin 

een aantal ‘Countrey rounds’ zijn opgenomen. Met de uitgave van deze drie bundels 

legde hij, als eerste, de grootste collectie Engelse populaire liedjes uit de eerste helft 

van de 17de eeuw vast. Het is niet duidelijk of deze muziek bedoeld was voor hetzelfde 

publiek dat geïnteresseerd was in madrigalen of dat de uitgever, in dit geval 

Ravenscroft, een nieuw publiek probeerde te bereiken.  

Hoe dan ook, met deze canon van drie volksdansjes, gebaseerd op de middeleeuwse 

ballade van Robin Hood en zijn makker Little John, uit de bundel Pammelia, 

is de toon gezet voor een gevarieerde muzikale avond. 

 

 (sopranen)   

 Robin Hood, Robin Hood, said Little John,  

 Come dance before the Queen-a;   

 In a red petticoat and a green jacket,   

 A white hose and a green-a.  . 

   

 (alten) 

 Now foot is as I do Tom boy Tom, 

 Now foot is as I do Swithen-a; 

 And Hick thou must trick it all alone, 

 Till Robin come leaping in between-a. 

  

 (tenoren)   

 The cramp is in my purse full sore,   

 No money will bide there in-a,    

 And if I had some salve therefore,    

 O Lightly then would I sing-a,    

 Hey ho the cramp-a. 

 

 (bassen) 

 Sing after fellows as you hear me, 

 A toy that seldom is seen-a; 

 Three country dances in one to be, 

 A pretty conceit as I ween-a. 

  



 
5 

 

 

2.  Koor o.l.v. Anton de Kort 

Jacob Arcadelt (ca. 1505 - 1568): Ave Maria 

Zuid-Nederlands componist. Hij was zanger en vanaf 1540 kapelmeester van de 

pauselijke hofkapel. Vanaf ca. 1555 was hij kapelmeester van de koninklijke hofkapel 

te Parijs. Hij verbleef lange tijd in Italië, onder meer in Florence, Venetië en Rome en 

componeerde enige missen, ca. 20 motetten, 120 chansons en ruim 200 madrigalen. 

Zijn populariteit blijkt wel uit het feit dat zijn werken veelvuldig in druk zijn 

verschenen. Een bewijs te meer is de frequentie waarmee anonieme composities aan 

hem werden toegeschreven. Dit is waarschijnlijk ook het geval met dit ‘Ave Maria’. 

Musicologen vinden in 16de eeuwse bronnen geen bewijs dat dit stuk van hem 

afkomstig is. Dikwijls wordt het toegeschreven aan de Franse componist en dirigent 

Pierre-Louis-Philippe Dietsch (1808 - 1865), die veel geestelijke koormuziek schreef. 

Hij bewerkte het originele madrigaal ‘Nous voyons que les hommes’ van Arcadelt tot 

dit gebed gericht aan de heilige Maagd Maria.  

 

 - Ave Maria   

  Ave Maria, gratia plena,   

 Dominus tecum.     

  Benedicta tu in mulieribus,    

  et benedictus fructus ventris tui: Jesus.   

  Sancta Maria, ora pro nobis.    

  Amen.    

 

 

 

Igor Stravinsky (1882 - 1971): Ave Maria 

Russisch componist en één van de belangrijkste componisten van de 20ste eeuw  

met een immens oeuvre. Hieronder vallen ook verschillende geestelijke koorwerken, 

waaronder zijn ‘Ave Maria’, gecomponeerd in 1934. Het werk was bestemd voor 

liturgisch gebruik in de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij schreef het aanvankelijk in  

het Slavisch, de taal van het geloof waarin hij was opgegroeid, voor een vierstemmig 

gemengd koor a capella omdat de Russisch-Orthodoxe Kerk elk gebruik van 

instrumenten in de kerk verbood. Dat is ook de reden dat hij later tot het Latijn is 

overgegaan en in maart 1949 wijzigde hij zijn ‘Bogoroditse devo reduysya’ in het 

‘Ave Maria’. De tekst volgt hier, in tegenstelling tot de compositie van Arcadelt,  

de volledige drieledige opbouw van het gebed. Het eerste gedeelte komt uit  

Lucas 1 vs. 28 (de begroetingswoorden van de aartsengel Gabriël), het tweede gedeelte 

komt uit Lucas 1 vs. 42 (de bezegeningswoorden van Elisabeth, de nicht van Maria) en 

het derde gedeelte komt van de Gemeenschap van Gelovigen en is ter gelegenheid van 

het Concilie van Efeze (431) goedgekeurd en aan de Evangelische verzen toegevoegd. 
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 - Ave Maria 

  Ave Maria, gratia plena, 

 Dominus tecum. 

  Benedicta tu in mulieribus, 

 et benedictus fructus ventris tui: Jesus. 

  Sancta Maria, Mater Dei, 

 ora pro nobis peccatoribus, 

 nunc et in hora mortis nostrae. 

 Amen. 

 

 

 

3.  Koor en blokfluitensemble o.l.v. Anne Marijke de Jong  

William Byrd (ca. 1540 - 1623): Lullaby, my sweet little Baby 

Engels componist en één van de grootste van zijn generatie. Byrd’s eerste grote  

succes was de publicatie van zijn Psalmes, Sonets and Songs in 1588.  

De inhoud hiervan bestaat uit ernstige ‘Psalmes’ en ‘Songes of sadness and Pietie’  

en lichtere ‘Sonets and Pastorales’.  

Sommige zijn geschreven ca. 1580 maar een vroegere datering is waarschijnlijker  

voor andere, zoals de 10 metrische psalmen en de ‘Lullaby’.  

Dit stuk was zo beroemd dat de gehele publicatie bekend stond onder de naam ‘Byrd’s 

Lullabys’. Er wordt op gezinspeeld in een brief van de graaf van Worcester die in 1602 

schreef dat, terwijl op dat moment Ierse melodieën aan het hof de toon aangaven,  

‘in winter Lullaby an owld song of Mr Birde wylbee more in request as I thinke’. 

 

 

 Lulla lullaby.  

 My sweet little Baby,  

 what meanest Thou to cry? 

 Lulla lullaby.  

 My sweet little Baby. 

  

 Be still, my blessed Babe, though cause Thou hast to mourn, 

 Whose blood most innocent to shed the cruel king hath sworn; 

 And lo, alas! Behold what slaughter he doth make, 

 Shedding the blood of infants all, sweet Saviour, for Thy sake. 

 A King is born, they say, which King this king would kill. 

 O woe and woeful heavy day when wretches have their will! 
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4.  Blokfluitensemble o.l.v Marja Smet  

- Lorenzo Allegri (1573 - 1648): Quinto Ballo detto ‘le Ninfe di Senna’ 

Italiaans componist en luitist. Hij werkte aan het begin van de 17de eeuw aan het  

hof van de Medici in Florence. Hij gaf er leiding aan de zangers en dansers.  

Zij verzorgden de voor het hof zo belangrijke en met veel pracht en praal omgeven 

hofballetten. Zijn in 1618 uitgegeven Primo libro delle musiche is een van de 

belangrijkste bronnen voor muziek die geschreven is voor deze hofballetten.  

Het bevat acht series dansen voor 5 en 6 niet nader omschreven instrumenten:  

pavanes (langzaam en statig), gaillardes (snelle springdans), courantes (matig snel), 

branles (rondedans), gavottes (snelle dans) en canaries (zeer snelle dans).  

Kortom: ideale muziek voor ‘Alma del Core’. 

 

- Paul Rivander (ca. 1570 - na 1621): Currenta en Danz 

Duits componist. Was werkzaam aan het hof van de markgraaf Joachim Ernst von 

Brandenburg-Ansbach van 1612 tot 1615 en werkte vervolgens als componist van 

vocale en instrumentale muziek in Neurenberg. In 1613 verscheen zijn uitgave van  

vier- en vijfstemmige dansen Prati musici.  

 

- Lorenzo Allegri (1573 - 1648): Corrente Quarta et Ultima Parte 

Dit werk is, net als Quinto Ballo detto ‘le Ninfe di Senna’, afkomstig uit Primo libro 

delle musiche. 

 

- Richard Leigh (1967 -    ): Heartspring (for four recorders) 

Engels componist van geestelijke koorwerken, vocale- en instrumentale muziek, vanaf 

1999 vooral geïnspireerd door de geestelijke geschriften van de Baha’i, die uitgaan van 

de idee van de eenheid van God, de eenheid van religie en de eenheid van de mensheid. 

Zijn compositie ‘Heartspring’ dateert nog van voor die tijd, namelijk uit 1994. 

 

- Benjamin Britten (1913 - 1976): Scherzo for recorder quartet 

Engels componist, pianist en dirigent. In Engeland wordt hij wel beschreven als de  

grootste componist sinds Henry Purcell en hij was zeker een van de meest prominente 

klassieke componisten van de 20ste eeuw. 

Het ‘Scherzo’ is een van de weinige composities van Britten waar een blokfluit  

aan te pas komt. In zijn ‘A Midsummer Night’s Dream’ (1960) zitten 36 seconden 

blokfluitmuziek, in zijn opera in één acte ‘Noye’s Fludde’ (1958) komen blokfluiten 

voor en zijn ‘Alpine Suite’(1955), geschreven tijdens een skivakantie met zijn partner, 

de tenor Peter Pears, is geheel voor 3 blokfluiten geschreven.  

Het ‘Scherzo’ is Britten’s eerste stuk voor blokfluit, een fris, vlot en onderhoudend  

stuk muziek. Het is één van de zeldzame originele blokfluitcomposities uit die tijd, 

geschreven in 1954, toen Britten net blokfluit leerde spelen. Het werd voor het eerst 

uitgevoerd op 26 juni 1955 op het Aldeburgh Festival, een festival dat Britten in 1948 

begonnen is en tot op de dag van vandaag bestaat. 
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5.  Koor en piano o.l.v. Anne Marijke de Jong 

George Dyson (1883 - 1964) Evening Service in D: Magnificat en Nunc dimittis 

Engels componist en bekleder van diverse functies binnen de Britse muziekwereld.  

Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit werken voor koor, al dan niet met orkest. 

Naast drie boeken over muziek schreef hij ook een handleiding voor het vechten met 

granaten, gedurende zijn tijd in het leger in de Eerste Wereldoorlog! 

Het hier uitgevoerde werk is geschreven in 1924 voor de Anglicaanse eredienst  

en bestaat uit de delen Magnificat en Nunc dimittis.  

 

Het Magnificat wordt ook wel de lofzang van Maria genoemd en is te vinden in het 

Lucas evangelie, 1 vs. 46-55. De naam dankt het lied aan de eerste woorden in de 

Latijnse versie ‘Magnificat anima mea’, wat betekent ‘(mijn ziel) maakt groot’.  

Maria liet deze woorden klinken bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth  

terwijl ze in verwachting was.  

 

 

 - Magnificat 

 My soul doth magnify the Lord. 

 And my spirit hath rejoiced in God my Saviour. 

 For he hath regarded the lowliness of his handmaiden: 

 for behold from henceforth all generations shall call me blessed. 

 For he that is mighty hath magnified me:  

 and holy is his name. 

 And his mercy is on them that fear him  

 throughout all generations. 

 He hath shewed strength with his arm: 

 he hath scattered the proud in the imagination of their hearts. 

 He hath put down the mighty from their seat  

 and hath exalted the humble and meek. 

 He hath filled the hungry with good things:  

 and the rich he hath sent empty away. 

 He rememb’ring his mercy hath holpen his servant Israel. 

 As he promised to our forefathers:  

 Abraham, and his seed for ever. 

 Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. 

 As it was in the beginning, is now, and ever shall be,  

 world without end. 

 Amen. 
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Het Nunc dimittis (letterlijk: nu laat heengaan), ofwel de lofzang van Simeon,  

is een hymne die Simeon heeft uitgesproken toen hij Jezus en zijn ouders in de  

tempel ontmoette. De tekst staat in het Lucas evangelie, 2 vs. 29-32.  

Simeon had van de Heilige Geest de belofte gekregen dat hij niet zou sterven,  

voordat hij de Messias had gezien. Op dit moment gaat de belofte in vervulling.  

Zowel het Magnificat als de lofzang van Simeon worden gezongen tijdens de 

‘Anglicaanse Evensong’, de gezongen liturgie van het avondgebed,  

volgens het Book of Common Prayer. 

 

 

 - Nunc dimittis 

 Lord, now lettest thou thy servant depart in peace,  

 according to thy word: 

 For mine eyes have seen thy salvation, 

 which thou hast prepared before the face of all people; 

 To be a light to lighten the Gentiles,  

 and to be the glory of thy people Israel. 

 Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. 

 As it was in the beginning, is now, and ever shall be,  

 world without end. 

 Amen. 

 

 

 

6.  Koor, solisten en strijkersensemble o.l.v. Rien Hillebrand  

Franz Schubert (1797 - 1828): Messe in G-dur  

Oostenrijks componist van een zeer omvangrijk en gevarieerd oeuvre  

waaronder 6 missen. De hier uitgevoerde tweede mis is in zes dagen ontstaan,  

van 2 tot 7 maart 1815. Schubert was toen 18 jaar (!).  

De mis werd voor het eerst uitgevoerd in de parochiekerk van Lichtental,  

een voorstadje van Wenen waar Schubert was geboren en waar hij van  

1805 tot 1808 deel uitmaakte van het kerkkoor. 

Oorspronkelijk was de instrumentatie voor strijkers en orgel gedacht - en in deze  

vorm wordt de mis, zij het zonder orgel, vanavond uitgevoerd -, later voegde hij  

er nog trompetten en pauken aan toe. De mis bestaat uit de volgende delen:  

Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. 

 

 - Kyrie (met sopraansolo) 

 Kyrie eleison. 

 Christe eleison.  

 Kyrie eleison.  
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 - Gloria (met sopraan- en bassolo) 

 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, Iesu Christe. 

 Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. 

 Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

 Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 

 [Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis]. 

 Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus. 

 Tu solus altissimus, Iesu Christe. 

 Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 

 Amen. 

  

 - Credo 

 Credo in unum Deum, 

 Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. 

 Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, 

 et ex Patre natum ante omnia saecula. 

 Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, 

 genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. 

 Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 

 Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. 

 Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, 

 et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, 

 et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 

 Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos,  

 cuius regni non erit finis.  

  Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre et Filio procedit. 

 Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:  

 qui locutus est per prophetas.  

 [Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam]. 

 Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 

 [Et expexto resurrectionem] mortuorum, 

 et vitam venturi saeculi. 

 Amen. 
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 - Sanctus 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus, 

 Dominus Deus Sabaoth; 

 Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

 Hosanna in excelsis. 

  

 - Benedictus (terzet voor sopraan-, tenor- en bassolo) 

 Benedictus, qui venit in nomine Domini. 

 Hosanna in excelsis. 

 

 - Agnus Dei (met sopraan- en bassolo) 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.  

 

 

Pauze 

Consumptie in de Wandelkerk. 

 

 

7.  Koor o.l.v. Jan Hut 

Anton Bruckner (1824 - 1896): Locus iste en Salvum fac populum tuum 

Oostenrijks componist. Hij dankt zijn roem hoofdzakelijk aan zijn elf groots  

opgezette symfonieën, zijn drie missen, zijn Te Deum en zijn strijkkwintet.  

In zijn kerkmuziek bereikte hij grote hoogten, zoals in zijn 30 motetten. 

 

Het ‘Locus iste’ werd voltooid op 11 augustus 1869 en was bestemd voor de 

inwijdingsceremonie in september van de Votief kapel van de nieuwe kathedraal  

van Linz. De tekst staat dan ook in verband met het feest van Kerkwijding:  

Deze plaats is door God gemaakt tot een onschatbaar heiligdom, hij is onberispelijk. 

 

 - Locus iste   

 Locus iste a Deo factus est, 

 inaestimabile sacramentum, 

 irreprehensibilis est. 

   

 

Het motet ‘Salvum fac populum tuum’ werd voltooid op 14 november 1884 en de tekst 

daarvan is ontleend aan het laatste deel van het Te Deum, de liturgische hymne ter 

verheerlijking van de Heilige Drievuldigheid: de smeekbede om ontferming. De 

Gregoriaanse zanglijnen geven uitdrukking aan Bruckner’s intense katholieke geloof. 
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 - Salvum fac populum tuum 

 Salvum fac populum tuum, Domine, 

 et benedic hereditati tuae. 

 Et rege eos,  

 et extolle illos usque in aeternum. 

 Per singulos dies, benedicimus te, 

 et laudamus nomen tuum in saeculum, 

 et in saeculum saeculi. 

 Dignare domine die isto sine peccato nos custodire. 

 Miserere nostri Domine, miserere nostri. 

 Fiat misericordia tua Domine super nos, 

 quem admodum speravimus in te. 

  

 

 

8.  Bariton, koor en piano o.l.v. Titia Dijkstra  

Franz Liszt (1811 - 1886): Die Seligkeiten 

Hongaars componist en pianovirtuoos.  

Hij was een groot muziekhervormer en -vernieuwer: het symfonisch gedicht en het 

pianorecital worden aan hem toegeschreven. Zijn leven speelde zich voornamelijk  

af in de steden Wenen, Parijs, Weimar, Boedapest en Rome, alwaar hij zijn  

kerkelijke wijding ontving hetgeen hem de titel ‘abbé’ (priester) verschafte.  

Hij componeerde dan ook verschillende geestelijke muziekstukken waaronder 

‘Die Seligkeiten’ dat hij schreef in 1859 en waarvoor hij de tekst ontleende aan  

het evangelie volgens Mattheus 5 vs. 3-10, de zaligsprekingen in de Bergrede.  

Het was bedoeld voor baritonsolo, zevenstemmig koor en orgel.  

Op de eerste bladzijde van het manuscript staat bovenaan de datum mei 1859, de 

woorden ‘voor Carolyne’ en onderaan de datum 15 oktober 1859 en de zin:  

‘Elle est l’inspiration, la liberté et le salut de ma vie - je prie Dieu que nous  

fructifions ensemble pour la vie eternel’.  

Hij leerde prinses Carolyne zu Sayn-Wittgenstein kennen tijdens een concertreis in 

Rusland. Van een huwelijk is het echter niet gekomen omdat de katholieke kerk de 

ontbinding van haar huwelijk verbood.  

Ze bleven, na moeizame pogingen om toch tot een huwelijk te komen - die in 1869 

definitief strandden - slechts vrienden. Zij had echter wel een grote invloed op zijn 

religieuze leven. 

 

De eerste drie zaligheden beginnen aanvankelijk met de solist, zonder begeleiding, die 

door het zevenstemmige koor als een echo wordt beantwoord en een ingetogen drama 

verklanken in een toonzetting die in de solo herinneringen oproept aan het gregoriaans.  
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Vanaf de vierde zaligheid wordt de tekst gedeeld tussen solist en koor waarbij de  

laatste de tekst aanvult. Dit loopt uit in een dynamische climax in de laatste zaligheid 

‘voor diegenen die vervolgd worden om de gerechtigheid’ die een paar keer herhaald 

wordt om tenslotte af te sluiten met een steeds zachter en langzamer wordend Amen.  

Dat Liszt zelf nogal te spreken was over dit werk blijkt wel uit het feit dat, toen hij in 

1872 zijn grote oratorium ‘Christus’ voltooide, hij ‘Die Seligkeiten’ hierin opnam.  

Maar ook als zelfstandige compositie blijft het indrukwekkend. 

 

 Glückselig sind die geistlich Armen, 

 denn das Himmelreich ist ihre Belohnung. 

 Glückselig sind die Sanften, 

 denn sie werden das Reich der Erde erhalten. 

 Glückselig die Trauernden, 

 denn sie sollen getröstet werden. 

 Glückselig, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, 

 denn sie sollen gesättigt werden. 

 Glückselig sind die Barmherzigen, 

 denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 

 Glückselig die reines Herzens sind, 

 denn sie werden Gott schauen. 

 Glückselig die Friedfertigen, 

 denn sie werden Kinder Gottes heissen. 

 Glückselig sind, die Verfolgung erleiden müssen ob der Gerechtigkeit, 

 denn das Reich des Himmels ist ihre Belohnung. 

 Amen. 

 

 

9.  Koor o.l.v. Anne Marijke de Jong 

Francis Poulenc (1899 - 1963): uit ‘Chansons françaises’: 

  - Margoton va t’a l’iau 

  - La belle se sied au pied de la tour  

  - Ah mon beau laboureur 

Frans componist. Hij schreef met name liederen. Hierin toont hij zijn lyrisme en  

subtiel gevoel voor harmonische schakeringen naast zijn krachtige zin voor humor  

en een zekere voorliefde voor volkse toespelingen en citaten.  

 

De ‘Chansons françaises’ is zijn laatste wereldlijke werk voor a capella koor, 

gecomponeerd in 1945/46 en opgedragen aan zijn vriend Henri Screpel, de directeur 

van de platenmaatschappij La Compagnie des Discophiles. De volksmuziekachtige 

melodieën tonen Poulenc’s verlangen om een specifiek Frans folkloristisch idioom  

te bereiken: een mengeling van Parijse caféliedjes, oude Franse melodietjes en zelfs 

melodieën ontleend aan Offenbach. 
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Poulenc schrok er niet voor terug om muziek te schrijven die ook de ‘man in de straat’ 

kon behagen en daarmee ging hij lijnrecht in tegen de toenmalige muzikale avant-garde. 

Maar zoals hij zelf zei: ‘La pire chose, c’est de vouloir être à la mode si cette mode ne 

vous va pas’ - het grootste gevaar is om met wat in de mode is mee te doen wanneer 

datgene wat in de mode is jou niet past. 

 

Zeker het eerste lied vertoont de typische kenmerken van een luchtig volksliedje:  

de dialoog tussen mannen- en vrouwenstemmen, een snel tempo en veel coupletten  

die mogelijk een dubbelzinnig verhaal vertellen wanneer we bedenken dat het woord 

‘cruchon’ zowel kruikje als maagdelijkheid kan betekenen. 

 

 

 - Margoton va t’a l’iau 

  Margoton va t’a l’iau  Margoton ging water halen 

  avecque son cruchon.  met haar kruikje. 

  La fontaine était creuse  De bron lag diep verscholen 

  elle est tombée au fond.  en zij viel er in. 

  Aïe aïe aïe aïe se dit Margoton.  O hemel, riep Margoton. 

 

 Margoton va t’a l’iau  Margoton ging water halen  

  avecque son cruchon.  met haar kruikje.  

  Par là passèrent  Daar passeerden 

  trois jeunes et beaux garcons.  drie jonge knappe jongens. 

  Aïe aïe aïe aïe se dit Margoton.  O hemel, riep Margoton. 

 

  Margoton va t’a l’iau  Margoton ging water halen 

  avecque son cruchon.  met haar kruikje. 

  Que don’rez vous la belle  Wat geef je ons, mooi meisje, 

  qu’on vous tir’du fond.  wanneer we je er uit trekken? 

  Aïe aïe aïe aïe se dit Margoton.  O hemel, riep Margoton. 

 

 Margoton va t’a l’iau  Margoton ging water halen 

  avecque son cruchon.  met haar kruikje. 

  Tirez d’abord dit-elle  Trek me er eerst maar uit, zei ze, 

  après ça nous verrons.  dan zien we daarna wel verder. 

  Aïe aïe aïe aïe se dit Margoton.  O hemel, riep Margoton. 

 

   Margoton va t’a l’iau  Margoton ging water halen 

  avecque son cruchon.  met haar kruikje. 

 Quand la bell’ fut tirée  Toen de schone er uit was getrokken 

 commence une chanson.  begon ze een liedje te zingen. 

 Aïe aïe aïe aïe se dit Margoton.  O hemel, riep Margoton. 
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 Margoton va t’a l’iau  Margoton ging water halen 

 avecque son cruchon.  met haar kruikje. 

 Ce n’est pas ça la bell’  Mooi meisje, dit is niet 

 que nous vous demandons.  wat we van je willen. 

 Aïe aïe aïe aïe se dit Margoton.  O hemel, riep Margoton. 

  

 Margoton va t’a l’iau  Margoton ging water halen 

 avecque son cruchon.  met haar kruikje. 

 C’est votre petit coeur  Jouw kleine hartje willen 

 Savoir si nous l’aurons.  we vasthouden als je ons toestaat. 

 Aïe aïe aïe aïe se dit Margoton.  O hemel, riep Margoton. 

  

 Margoton va t’a l’iau  Margoton ging water halen 

 avecque son cruchon.  met haar kruikje. 

 Mon petit coeur messir’s  Mijn hartje, heren, 

 n’est point pour greluchons.  is niet voor idioten. 

 Aïe aïe aïe aïe se dit Margoton.  O hemel, riep Margoton. 

 

 

 

 - La belle se sied 

   La belle se sied  Het mooie meisje zit 

   au pied de la tour,  onderaan de toren, 

   Qui pleure et soupire  en huilt en zucht 

   et mène grand dolour.  en heeft veel verdriet. 

  

   Son père lui demande:  Haar vader vraagt haar: 

   fille qu’avez vous,  Dochter wat is er aan de hand, 

   volez vous mari ou  wil je een man of 

   volez vous seignour?  wil je een edelman? 

 

   Je ne veuille mari,  Ik wil geen man, 

   je ne veuille seignour.  ik wil geen edelman. 

   Je veuille le miena mi  Ik wil mijn geliefde 

   qui pourrit en la tour.  die wegkwijnt in de toren. 

   

   Par Dieu ma belle fille,  Wel allemachtig, dochterlief, 

   alors ne l’aurez vous,  je zal hem niet krijgen, 

   car il sera pendu demain  want morgen wordt hij opgehangen 

   au point du jour.  bij het aanbreken van de dag.  
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 Père si on le pend  Vader, als hij wordt opgehangen 

   enfouyés moi dessous  begraaf mij dan hier beneden 

   ainsi diront les gens:  zodat de mensen zullen zeggen: 

   ce sont loyales amours.  zij waren trouwe geliefden. 

 

 - Ah! Mon beau laboureur 

 Ah! Mon beau laboureur, Ah! Mijn knappe boer, 

 Ah! Mon beau laboureur, Ah! Mijn knappe boer, 

 Beau laboureur de vigne, ô lire ô lire Knappe boer die werkt in de wijngaard, 

 Beau laboureur de vigne, ô lire ô la Knappe boer die werkt in de wijngaard 

   

   N’avez pas vu passer  Heb je niet voorbij zien komen 

   Marguerite ma mie?  Mijn lieve Marguerite? 

   Beau laboureur…  Knappe boer… 

   Je don’rais cent écus  Ik geef honderd daalders 

   qui dire où est ma mie.  aan hem die zegt waar ze is. 

   Beau laboureur…  Knappe boer… 

 

   Monsieur, comptez-les là  Meneer, tel ze daar maar neer, 

   entrez dans notre vigne.  kom in onze wijngaard. 

   Beau laboureur…  Knappe boer… 

   Dessous un prunier blanc  Onder een witte pruimenboom 

   la belle est endormie.  ligt uw liefje te slapen. 

   Beau laboureur…  Knappe boer… 

 

   Je la poussay trois fois  Ik heb haar 3 keer een duwtje gegeven 

   sans qu’elle osat mot dire.  zonder haar wakker te krijgen. 

   Beau laboureur…  Knappe boer… 

   La quatrième fois  De vierde keer 

   son petit coeur soupire.  zuchtte haar hartje.  

   Beau laboureur…  Knappe boer… 

 

   Pour qui soupirez vous  Waarom zucht je 

   Marguerite ma mie?  mijn lieve Marguerite? 

   Beau laboureur…  Knappe boer… 

   Je soupire pour vous  Ik zucht voor jou 

   et ne puis m’en dédire.  en ik kan het niet ontkennen. 

   Beau laboureur…  Knappe boer… 

 

   Les voisins nous ont vus  De omstanders hebben ons gezien 

   et ils iront tout dire.  en zullen alles door vertellen. 

   Beau laboureur…  Knappe boer… 
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 Laissons les gens parler  Laat de mensen roddelen 

   et n’en faisons que rire.  en wij zullen daarmee lachen. 

   Beau laboureur…  Knappe boer… 

 

   Quand ils auront tout dit  Wanneer zij uitgesproken zijn 

 n’auront plus rien à dire.  hebben ze niets meer te praten. 

   Beau laboureur…  Knappe boer… 

 

 

 

10.  Strijkersensemble o.l.v. Rien Hillebrand 

Benjamin Britten (1913 - 1976): Uit ‘Simple Symphony’: Sentimental Saraband 

Hij schreef deze ‘eenvoudige symfonie’ tussen 23 december 1933 en 10 februari 1934 

voor een schoolorkest. Het werd door een amateurorkest onder leiding van Britten ten 

doop gehouden in 1934. Deze symfonie is gebaseerd op materiaal dat Britten schreef 

tussen zijn 9e en 12e jaar en waar hij een zekere voorliefde voor had. Hij bewerkte dit 

materiaal en maakte het zo, zoals hij zelf zei: ‘more fit for general consumption’.  

Het laat duidelijk zijn verbazende ontwikkeling zien van een muzikaal getalenteerd 

kind tot een volleerd musicus van net 21 jaar. 

 

 

 

11.  Koor, blokfluitensemble en strijkersensemble o.l.v. Rien Hillebrand 

Rien Hillebrand (1942 -    ): Surprise pour ne pas oublier 

Bij de voorbereidingen van dit jubileumconcert opperde iemand dat het toch wel erg 

aantrekkelijk zou zijn het concert te besluiten met een stuk waar alle medewerkenden 

een aandeel in zouden hebben. Toen ik hiervan hoorde heb ik aangeboden om iets 

dergelijks te arrangeren dan wel samen te stellen. De naam is een idee van een van de 

organisatoren van het concert; mijn streven was erop gericht iets te vervaardigen dat 

aan die naam beantwoordt. Mijn gefröbel heeft het volgende opgeleverd: het begint  

met een collage van fragmenten van bekende madrigalen en liederen, meest uit het 

repertoire van het koor, nu eens niet gezongen maar gespeeld door het blokfluitkwartet 

en de strijkers, in afwisseling, maar soms ook samen. We horen muziek langskomen 

van meesters als Palestrina, Hassler, Morley, Mozart, Mendelssohn, di Lasso, Brahms; 

dan volgt een middensectie (van eigen makelij) voor het koor, op een korte tekst die 

globaal het motief voor deze jubileumviering uitdrukt, en een recitatief dat informatie 

geeft over de derde en laatste sectie. Deze bestaat uit twee bekende staaltjes van 

madrigaalkunst, die ik zodanig heb ingericht dat ook de blokfluiten en de strijkers  

hun steentje kunnen bijdragen. In het recitatief wordt trouwens al op die madrigalen  

vooruit gelopen via gebruik van motieven daaruit. (Rien Hillebrand) 
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Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool 

De wortels van het Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool reiken eigenlijk 

verder dan 25 jaar geleden. In 1980 werd het 25-jarig jubileum gevierd van de 

Zeeuwse Muziekschool. Ter gelegenheid daarvan werd op 4 juni 1980 een 

jubileumconcert gegeven en door de toenmalige directeur, de heer Gijs Bergman, werd 

aan zangdocente Titia Dijkstra gevraagd om een groot koor te vormen, bestaande uit 

haar leerlingen. Dit geschiedde en onder leiding van dirigent Anton de Kort werden 

toen het Ave Maria van Jacob Arcadelt en het Ave Maria van Igor Stravinsky 

uitgevoerd. Naar aanleiding van dit concert werd Titia Dijkstra gevraagd de 

mogelijkheden te onderzoeken dit gelegenheidskoor om te vormen tot een regulier  

klein koor bestaande uit haar (oud)leerlingen. En zo is in het seizoen 1982 - 1983  

het Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool ontstaan. 

In eerste instantie was Titia alleen de repetitor. Voor concerten werd altijd een beroep 

gedaan op andere dirigenten, veelal Anton de Kort, Dick Boon en Jan Hut.  

Toen er een samenwerkingsverband ontstond met het Strijkersensemble van de 

Zeeuwse Muziekschool werd de taak van dirigent overgenomen door Rien Hillebrand. 

Maar na lang aandringen van de koorleden is Titia er tenslotte zelf ook voor gaan staan. 

Sinds het afscheid van dirigente Titia Dijkstra in 2002 staat het koor onder leiding  

van zangpedagoge Anne Marijke de Jong uit Middelburg. 

 

Ondanks de naam - Madrigaalkoor - strekt het repertoire zich uit van de Middeleeuwen 

tot de 20ste eeuw. Zo staan naast madrigalen van onder andere Monteverdi, Palestrina, 

Gesualdo en Lassus ook motetten van Bruckner en Brahms, muziek van Vivaldi, 

Purcell, Schubert en Mozart en werken van Mendelssohn, Hindemith, Saint-Saëns en 

Hendrik Andriessen op de lessenaars. Soms in samenwerking met het 

strijkersensemble, thans los van de Muziekschool opererend onder de naam ‘Plan B’ 

o.l.v. Rien Hillebrand, soms met het blokfluitensemble ‘Alma del Core’ van  

Marja Smet, soms met pianobegeleiding van Harry van Zweden. 

Deze sinds enige jaren bestaande regelmatige samenwerking resulteerde in concerten 

door de hele provincie met als hoogtepunten uitvoeringen van gedeelten uit de  

Messiah van Händel met solisten uit het koor, de opera ‘Dido and Aeneas’van Purcell 

met diverse solisten uit het koor en daar buiten, het requiem van Fauré, het Te Deum  

van Mozart, het Magnificat van Vivaldi en de Mis in G-dur van Schubert. 
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Een bijzondere ervaring voor alle koorleden was het optreden in november 2007 met 

een programma van Middeleeuwse pelgrimsmuziek samen met het professionele 

ensemble ‘A Cinque Voci’ uit het Zwitserse Winterthur.  

Ook heeft het koor verschillende malen meegewerkt als ‘proefkoor’ bij de opleiding 

van koordirigenten. 

Het Madrigaalkoor treedt jaarlijks op in de Koorkerk te Middelburg, maar daarnaast 

zijn er in de loop van de tijd vele concerten bijgekomen in Vlissingen, Zierikzee,  

Hulst, Goes, ’s Heer Abtskerke en de Rozentuin in Kats. 

Van het uit 16 leden bestaande koor zijn alleen nog 2 bassen over van het eerste uur.  

In het begin was er vrij veel verloop onder de koorleden, maar de laatste paar jaar  

heeft zich een vast ensemble gevormd. 

Er wordt wekelijks gerepeteerd op dinsdagavond in de Zeeuwse Muziekschool te 

Middelburg. 

 

Het koor bestaat uit: 

 

Sopranen Alten 

Jacqueline de Bliek Elly Coppoolse v.d. Berg  

Corrien Krijger Annette Grasman 

Cocky Minderhoud Klaske Hut 

Henny Schaapman-Kuut Heleen Jonker   

Tea Tazelaar Ineke Los 

         

Tenoren Bassen 

Ko Minderhoud Bram Maljaars 

Jeanne Ovaa Aarnoud Sanderse   

Ronald Rijkse Peter Wondergem  

 

 

Anne Marijke de Jong 

Studeerde ‘Early Vocal Music’ aan het Brabants Conservatorium te Tilburg  

bij Rebecca Stewart en Marius van Altena. Ze heeft verschillende masterclasses 

gevolgd, onder andere bij Montserrat Figueras en Pedro Memelsdorf.  

Regelmatig werkte ze mee aan muzikale projecten, zowel op het gebied van oude  

als moderne muziek. Ook deed ze meerdere keren mee in een productie van de 

theatergroep Het Bedrijf v/h. Met een klein ensemble trad ze op met een  

programma van middeleeuwse Spaans-Sefardische liederen. 

Sinds 1 september 2002 is ze dirigente van het Madrigaalkoor van de Zeeuwse 

Muziekschool. Daarnaast heeft ze in Middelburg een uitgebreide lespraktijk als 

zangpedagoge en stemcoach, waar zowel zangers als sprekers welkom zijn.  

Tevens geeft ze les op de muziekschool ‘Toonbeeld’ in Terneuzen. 
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Strijkersensemble ‘Plan B’ 

Het strijkersensemble is ontstaan in 2004. Het is eigenlijk een voortzetting van een 

gelijksoortig ensemble van de Zeeuwse Muziekschool afdeling Middelburg, door een 

deel van de leden, omdat helaas binnen de school geen mogelijkheid was om volgens 

de bestaande condities door te gaan; dat betrof met name het tijdstip van repeteren. 

Hiermee heeft ook de naamgeving te maken. 

Sinds het ontstaan heeft het ensemble jaarlijks verschillende concerten gegeven, 

waaronder een aantal in samenwerking met het Madrigaalkoor van de Z.M.S. 

Aanvankelijk speelde men samen, zonder dirigent, maar na enkele maanden werd de 

behoefte aan leiding te sterk en heeft Rien Hillebrand de directie op zich genomen.  

De samenwerking met het Madrigaalkoor is intussen traditie geworden alsmede één  

tot twee maal per jaar concerten in de Zeeuwse Rozentuin in Kats. Het repertoire is 

voornamelijk klassiek met af en toe uitstapjes naar licht klassiek en populair tot 

hedendaags. 

 

Het ensemble bestaat uit: 

 

1e viool  2e viool  Altviool 

Helma Coppoolse   Anneleen Bosselaar Anne Coppoolse 

Taco Coppoolse   Elisabeth Luiten  Heleen Jonker 

Alida Janse   Wendy Marinissen 

Heleen de Munck   Nicolette v.d. Ploeg 

    Anita Walhout 

 

Cello   Contrabas 

Matty Cijsouw   Frank Pot 

Cor Coppoolse 

  

 

Rien Hillebrand 

Rien Hillebrand was van 1962 tot 2003 docent aan de Zeeuwse Muziekschool.  

Hij gaf cello- en klarinetlessen en leidde klarinetensembles, een cello-ensemble  

en een strijkersensemble. Met laatstgenoemd ensemble werkte hij vaak samen  

met het Madrigaalkoor van de Z.M.S..  

Hij studeerde klarinet en cello aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. 
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Blokfluitensemble ‘Alma del Core’ van de Zeeuwse Muziekschool 

Het ensemble is begonnen als onderdeel van het ensemblespel van de Zeeuwse 

Muziekschool en is dit nog steeds. Het heeft zich inmiddels wel ontwikkeld tot een 

ensemble met een eigen naam en faam. Het staat als sinds jaar en dag onder leiding  

van Marja Smet. De huidige leden van het ensemble spelen al lange tijd samen. 

 

Het repertoire van ‘Alma del Core’ (ziel van mijn hart) bevat muziek uit de 

Renaissance tot en met hedendaagse muziek. Ook lichte muziek wordt niet geschuwd. 

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende soorten blokfluiten: de sopranino, de 

sopraan-, de alt-, de tenor-, de bas- en de grootbasblokfluit. Daarnaast wordt soms  

ook afwisselend harp en zang gebruikt om met meer mogelijkheden en variatie te 

kunnen musiceren. 

 

 

Leden van het ensemble: 

Marlies van Eenennaam 

Judith Koppejan 

Annelies Moolenaar 

Jeanette van Nieulande 

Marja Smet 

 

 

 

Marja Smet 

Zij begon haar muziekstudie aan de Zeeuwse Muziekschool te Middelburg, waar zij 

blokfluitles kreeg van Dick Boon. Vervolgens studeerde zij blokfluit aan het Sweelinck 

Conservatorium te Amsterdam. Zij studeerde bij Kees Boeke en Walter van Hauwe  

en behaalde in 1979 haar diploma. 

Als kromhoornbespeelster werkte zij een aantal jaren mee aan de concerten van het 

ensemble ‘Studio Laren’. 

Zij is sinds 1976 blokfluitdocente aan de Zeeuwse Muziekschool.  

Aangezien zij in 1996 haar lesbevoegdheid AMV behaalde, is ze al een aantal jaren  

ook als AMV-docente werkzaam. Zij is oprichtster van, en actief als muzikant in de 

projectgroep ‘De Reizende Muzikanten’ van de Zeeuwse Muziekschool. Deze groep 

verzorgt educatieve schoolconcerten. Ook treedt zij als blokfluitiste op in ad hoc 

ensembles en was zij een aantal jaren lid van het Madrigaalkoor. 
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Bezoek ook eens onze website: 

www.madrigaalkoor.nl 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website Zeeuwse Muziekschool: 

www.zeeuwsemuziekschool.nl 
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