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PROGRAMMA 
 

 

‘Italiaanse klanken uit de 16de tot en met de 20ste eeuw’ 
 

 

 

Strijkersensemble: 

1. Gioacchino Rossini ‘Sonate per Archi’ nr. 1:  

 - Moderato  

 

 

Madrigaalkoor: 

2. Orazio Vecchi Pastorella graziosella 

3. Jacob Arcadelt Il bianco e dolce cigno 

4. Orazio Vecchi Il bianco e dolce cigno 

5. Baldassare Donati Villanella alla Napolitana 

 

 

Strijkersensemble: 

6. Ottorino Respighi ‘Antiche Danze ed Arie per Liuto’ - Suite nr. 3: 

 - 1. Italiana 

 - 2. Arie di Corte 

 - 3. Siciliana 

 

 

Madrigaalkoor, strijkersensemble en orgel: 

7. Giacomo Carissimi Ah! Vide Domine nostrum laborem 

 

 

 

Pauze 
 

 

 

Strijkersensemble, orgel en solisten: 

8. Giovanni Battista Pergolesi Stabat mater:  

 - duet: Stabat mater dolorosa 

 

 

Madrigaalkoor, strijkersensemble, orgel en solisten: 

9. Antonio Vivaldi Gloria in D, RV 589 
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Toelichting op het programma en teksten van de te zingen werken 

 

Strijkersensemble 

1. Gioacchino Rossini (1792-1868): ‘Sonate per Archi’ nr. 1:  

                                                            - Moderato. 

Rossini is vooral bekend geworden vanwege zijn 40 opera’s, wie kent niet zijn Barbier 

van Sevilla? Maar reeds op de zeer jeugdige leeftijd van twaalf jaar schreef hij zijn zes 

sonates voor strijkers in een tijdsbestek van drie dagen! In de zes sonates voor strijkers 

horen we duidelijk dat hij zich in de tijd van hun ontstaan intensief bezig hield met de 

werken van Haydn en Mozart. De originele partituur is teruggevonden in de beroemde 

Library of Congress in Washington en dateert van 1804, dus nog van vóór de tijd dat hij in 

Bologna muziektheorie, klavecimbel en zang ging studeren (vanaf 1806). Vanaf 1813 

boekte hij grote successen met zijn opera’s. 

In 1824 kreeg hij de leiding van het Théâtre Italien in Parijs en daar schreef hij in 1829 

zijn laatste grote werk, de opera Guillaume Tell. Hij besloot met componeren op te 

houden, afgezien van wat kleinere koorwerken en wat stukjes voor piano en zijn Petite 

Messe Solennelle (1864). Men beweert dat hij ontgoocheld was over de operawereld, 

aangezien hij zich weinig aangetrokken voelde tot de snel terrein winnende Romantiek. 

Maar het is waarschijnlijker dat hij van zijn welverdiende rust wilde genieten, lekker eten 

en drinken samen met goede vrienden als Liszt en Wagner. Hij was trouwens een erg 

goede kok en schreef zelfs een boek met recepten dat onder zijn intimi circuleerde, denk 

aan de Tournedos Rossini. Dit gerecht is naar hem genoemd omdat hij het recept aan de 

Franse topkok Auguste Escoffier van het restaurant Café Anglais in Parijs doorgegeven 

zou hebben. Ondanks dat hij ook lui was, waardoor hij vlak voor premières vaak in 

moeilijkheden raakte omdat hij nog iets af moest maken, heeft hij in de korte periode dat 

hij werkzaam was als componist enorm veel geschreven. Het verhaal gaat dat als hij bij 

het componeren een blad liet vallen, dat hij dan eerder het blad opnieuw schreef dan dat 

hij zich bukte om het op te rapen. Misschien ging dat ook wel lastig gezien zijn 

welgevulde postuur. 

 

 

Madrigaalkoor 

2. Orazio Vecchi (1550-1605): Pastorella graziosella. 

Vecchi liet een zeer omvangrijk oeuvre achter: niet minder dan 13 boeken met 

canzonetten, madrigalen, dialogen en madrigaalkomedies en vier boeken met geestelijke 

muziek: motetten, missen en klaagzangen. Dit bewijst dat deze componist uit de late 

Renaissance een meester was in alle toentertijd in zwang zijnde genres. 

Zijn faam als meester van het lichtvoetige madrigaal met zijn luchtige melodie en zijn 

dansachtige ritme hoort u in deze ‘Pastorella’, afkomstig uit Madrigali libro primo voor 

vijf stemmen uit 1589. 

 

 Pastorella graziosella, Lief herderinnetje, 

 s’io son il tuo pastore als ik jouw herder ben 

 damm’un bacio per amore. geef mij dan een liefdeskus.  

 Ahime, che’l cor saltella. Ach, hoe gaat mijn hart tekeer. 

 Pastorella graziosella. Lief herderinnetje. 
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Madrigaalkoor 

3. Jacob Arcadelt (ca. 1505-1568): Il bianco e dolce cigno. 

Arcadelt is de enige niet-Italiaanse componist in dit programma omdat hij uit de Zuidelijke 

Nederlanden afkomstig is, waarschijnlijk Luik. Daar tegenover staat dat hij het grootste 

deel van zijn leven in Italië verbleef, onder meer in Florence, Venetië en Rome, waar hij 

‘Magister capellae’ (zanger en kapelmeester) was van de Sixtijnse kapel, de pauselijke 

privékapel. Hij componeerde 3 boeken met missen, 24 motetten, 126 chansons en ruim 

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

zijn verschenen in Romeinse, Venetiaanse en Parijse verzamelwerken. Uit 1654 dateert de 

laatst bekende herdruk (er verschijnen er een 40-tal) van zijn eerste boek madrigalen, 

hetgeen uitzonderlijk voor die tijd is en een bewijs voor zijn lang doorwerkende reputatie. 

Geen enkel boek met madrigalen van welke andere componist ook had zo’n succes. Hij 

verinnerlijkte de wereldlijke compositiestijl van de Italianen en verbond die met de 

geestelijke van de Nederlandse polyfonisten van zijn geboorteland. Zo drukte hij zijn 

stempel op een nieuwe Italiaans-Nederlandse stijl, die nog honderd jaar lang de 

belangstelling gaande wist te houden van nieuwe generaties componisten. 

Zijn bekendste madrigaal is ‘Il bianco e dolce cigno’ (De witte en lieflijke zwaan), dat 

opmerkelijk is vanwege zijn heldere frasering, het doelmatige gebruik van herhaling en het 

voortreffelijk zingbare karakter. De stijl van dit madrigaal beïnvloedde een volgende 

generatie madrigalisten. Het is afkomstig uit Il primo libro di madrigali voor vier 

stemmen uit 1539. 

 

 Il bianco e dolce cigno De witte en lieflijke zwaan 

 cantando more, ed io sterft al zingend. En ik 

 piangendo giung’ al fin del viver mio. bereik wenend mijn levenseinde. 

 Stran’e diversa sorte, Het is een vreemd en ongelijk lot 

 ch’ei more sconsolato dat hij zonder troost sterft 

 ed io moro beato. en dat ik gelukzalig sterf. 

 Morte che nel morire Een dood die mij, in stervensnood,  

 m’empie di gioia tutto e di desire. vervult van vreugde en verlangen. 

 Se nel morir, altro dolor non sento, Als ik door te sterven geen andere smart voel, 

 di mille mort’ il di sarei contento. zou ik met genoegen duizend doden per dag 

willen sterven.  

 

 

Madrigaalkoor 

4. Orazio Vecchi (1550-1605): Il bianco e dolce cigno. 

Verschillende madrigalen uit Il primo libro di madrigali van Arcadelt verwierven een 

enorme populariteit en werden dan ook door andere componisten op muziek gezet, daarbij 

verwijzend naar zijn muziek. Een van die componisten was ook Vecchi die op een iets 

meer lichtvoetige wijze met de tekst omgaat en vrijer met de ritmiek omspringt. Het is 

interessant om te horen hoe beide componisten met dezelfde tekst als uitgangspunt tot een 

eigen expressie komen.  

De tekst is gelijk aan die bij Arcadelt. 
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Madrigaalkoor 

5. Baldassare Donati (1529/1530-1603): Villanella alla Napolitana 

Donati was ‘maestro di cappella’ van de vooraanstaande San Marco basiliek te Venetië. 

Hij componeerde verschillende bundels madrigalen, motetten en villanella’s. Juist in dat 

laatste genre ligt zijn grote betekenis voor de muziekgeschiedenis, in de ontwikkeling van 

een luchtigere wereldlijkere vorm van het madrigaal, dat kort na 1540 in Napels is 

ontstaan en in die regio ook haar voornaamste bloei beleefde. Sommige van deze 

composities waren bedoeld om op te dansen en waren erg populair in zijn tijd. Het grote 

aantal herdrukken van zijn eerste verzamelbundel, de vierstemmige Napollitane, et alcuni 

madrigali uit 1550, bewijzen dat, evenals het opnemen van zijn madrigalen in andere 

verzamelbundels zowel in Italië als daarbuiten. 

De gagliarde waarvan in de eerste regel sprake is, is een Oud-Italiaanse dansvorm. 

 

 Chi la gagliarda, donne, vo imparare, Als je de gagliarde wilt leren, dames, 

 venit’ a noi, che siamo maestri fini, kom dan bij ons, de voortreffelijke meesters, 

 che di sera e di matina die van de avond tot de ochtend 

 mai manchiamo di sonare: steeds maar blijven spelen: 

 Tan tan tan tan tira, tan ta ra la. Tan tan tan tan tira, tan ta ra la. 

 

 Provance un poco  Oefen een beetje  

 cance vuoi chiamare,  voor het geval dat wij jullie vragen 

 a passa dieci volte che salimo, om de gagliarde met ons te dansen, 

 che di sera e di matina (wij) die van de avond tot de ochtend 

 mai manchiamo di sonare: steeds maar blijven spelen: 

 Tan tan tan tan tira, tan ta ra la. Tan tan tan tan tira, tan ta ra la. 

 

 Se la gagliarda, donne, vo imparare, Wanneer je de gagliarde wilt leren, dames, 

 sotto el maestro el te bisogna stare, dan moet je bij ons blijven, de meesters, 

 che di sera e di matina die van de avond tot de ochtend 

 mai manchiamo di sonare: steeds maar blijven spelen: 

 Tan tan tan tan tira, tan ta ra la. Tan tan tan tan tira, tan ta ra la. 

 

 

Strijkersensemble 

6. Ottorino Respighi (1879-1936): ‘Antiche Danze ed Arie per Liuto’ - Suite nr. 3: 

   - 1. Italiana 

    - 2. Arie di Corte 

    - 3. Siciliana 

Respighi is de belangrijkste componist van symfonische muziek in de 20ste eeuw, en op 

zichzelf de Italiaanse vertegenwoordiger van het impressionisme. Hij bewerkte en 

orkestreerde meer dan 20 werken van andere componisten, zoals Bach, Monteverdi, 

Pergolesi en Boccherini, en is daarmee een van de componisten die oudere werken 

hergebruikte en weer beschikbaar maakte voor een groter publiek. Daaruit blijkt dat hij erg 

geïnteresseerd was in oude compositietechnieken en het verlangen had om deze oude 

muziek op gepaste wijze naar het heden om te zetten.  
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Dit is te horen in zijn Antiche Danze ed Arie per Liuto, drie orkestsuites gebaseerd op oude 

Italiaanse en Franse luitmuziek, geschreven tussen 1917 en 1931. De luit werd in de 17de 

en 18de eeuw gebruikt ter begeleiding van zangers en dansers. Deze oude dansen en 

liederen zette hij om in een prachtig georkestreerde vorm. De derde suite uit 1931 is alleen 

voor strijkorkest geschreven en bestaat uit vier delen: Italiana (anonieme bron), Arie di 

Corte (gebaseerd op het ballet Arie di Corte (hofliederen) van Jean-Baptiste Besard), 

Siciliana (anonieme bron), Passacaglia (gebaseerd op een compositie van Ludovico 

Roncalli). Zo komen ook hier de typische dansen uit die tijd op een fraaie en weelderige 

manier opnieuw tot leven. Vanavond worden de eerste drie delen ten gehore gebracht. 

 

 

Madrigaalkoor, strijkersensemble en orgel 

7. Giacomo Carissimi (1605-1674): Ah! Vide Domine nostrum laborem 

Carissimi is een van de belangrijkste meesters van de vroege Barok. Hij staat bekend als 

componist van cantates en motetten en als een van de eerste componisten van een 

oratorium, getiteld Jephte. Hij zou er nog 15 schrijven! Helaas zijn er maar 6 bewaard 

gebleven. Vrijwel al zijn originele manuscripten zijn verloren gegaan. Dat kwam omdat 

hij bij zijn dood zijn werk vermaakte aan het Collegio Germanico, een befaamd 

opleidingsinstituut van de orde der Jezuïten. Toen deze orde, waartoe Carissimi behoorde, 

in 1773 werd opgeheven werd het hele archief gestolen en werden zijn portret en zijn 

composities als oude rommel verkocht. Vandaar dat het meeste van zijn werk alleen maar 

bestaat in gekopieerde vorm met alle onnauwkeurigheden die daar bij horen. Het probleem 

wordt nog extra bemoeilijkt door de grote roem die Carissimi in Europa had: kopiisten 

beseften dat een anonieme compositie of één die toegeschreven was aan een van naam 

onbekende componist minder aantrekkelijk was om uit te geven dan één die de naam van 

Carissimi droeg. Kortom, een ingewikkeld musicologisch vraagstuk, want hoewel zijn 

motetten tijdens zijn leven in drie delen zijn uitgegeven in Keulen in de jaren 1665/1666 

komen we daarin niet het hier te vertolken motet tegen. Na enig zoekwerk treffen we dit 

motet aan in de Modulatione sacre a due, tre e quattro voci e violini van de Duitse 

componist Johann Hugo von Wilderer (1670/1671-1724), uitgegeven in Amsterdam circa 

1700 naar overgebleven kopieën die bewaard gebleven zijn in de Bibliothèque Nationale 

te Parijs en de Gräflich-Schönbornsche Bibliothek in het kasteel Weisentheid in Duitsland. 

Vanavond laten we al deze musicologische raadsels achter ons en geven we Carissimi de 

muzikale eer. Als het niet van hem is, had het van hem kunnen zijn. Het motet is gegoten 

in de vorm van een dialoog tussen de mensen en God. De tekst ademt een bijbelse sfeer 

maar is niet letterlijk uit de Schriften overgenomen. 

 

 Ah! Vide Domine nostrum laborem O Heer, zie onze moeite, 

 flagrantem tibi serviendi ardorem. ons brandend verlangen om U te dienen. 
 

 Laborate vigilate. Weest ijverig en waakzaam. 

 Ego sum remunerator. Ik zal het u belonen. 

 Dominus salutis dator. Ik ben de Heer die u heil bereidt. 

 Vos labori nati estis, U bent geboren om te werken, 

 dum potestis. zolang u kunt.   
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 Pro gloria nominis tui infinita, Om de oneindige glorie van Uw naam, 

 hic ecce sanguis anima atque vita. ziehier ons bloed, onze adem en ons leven. 

 Propter te tota die fatigamur Ter wille van U matten wij ons de ganse dag af 

 et in spe tuae clementiae consolamur. en in de hoop op Uw genade worden wij getroost. 
 

 Laborate vigilate. Weest ijverig en waakzaam. 
 

 Laborabimus, vigilabimus pro ut velis, Wij hebben gewerkt en gewaakt zoveel Gij wilt, 

 ut merces vestra copiosa sit in coelis. moge Uw loon in de hemel overvloedig zijn. 

 

 

Strijkersensemble, orgel en solisten 

8. Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736): Stabat mater:  

   - duet: Stabat mater dolorosa 

Pergolesi was een van de belangrijkste vroege componisten van de ‘opera buffa’, de 

komische opera. Daarnaast schreef hij een aantal seculiere instrumentale werken en veel 

kerkmuziek waaronder zijn Stabat mater uit 1736. Het is misschien wel de meest bekende 

versie van het beroemde middeleeuws-latijnse kerklied, een cyclus van gezangen dat op 

indringende wijze het lijden van Maria bij het kruis beschrijft. Het is onduidelijk wie de 

auteur is, maar een naam die vaak genoemd wordt is die van Jacopone Benedetti da Todi 

(1230-1306). Het gaat om een sequentia uit de rooms-katholieke liturgie voor het feest op 

15 september van Maria Moeder der Zeven Smarten. De tekst, bestaande uit twintig 

drieregelige in paren gerangschikte strofen van vermoedelijk Franciscaanse oorsprong, 

kwam pas in de 15de eeuw in de liturgische boeken. 

Pergolesi schreef het Stabat mater een paar maanden voor zijn overlijden. Hij verbleef 

toen in het Franciscaanse klooster Pozzuoli bij Napels, lijdend aan tbc waarvan hij niet 

meer zou genezen. Het verhaal gaat dat hij het slotkoor schreef een paar dagen voor zijn 

dood. Opdrachtgever was de aristocratie (de ridderorde van de Arciconfraternita dei 

Cavalieri della Vergine dei Dolori) rond de kerk van Santa Maria dei Setti Dolori in 

Napels ter vervanging van het Stabat Mater van Alessandro Scarlatti dat reeds twintig jaar 

elke Goede Vrijdag was opgevoerd. Mogelijk ook was de opdrachtgever Marzio IV 

Carafa, hertog van Maddaloni, bij wie Pergolesi zijn laatste twee levensjaren in dienst 

was. Dat het werk ondanks zijn sombere inhoud opera-achtige trekjes vertoont is niet 

geheel vreemd gezien Pergolesi’s affiniteit met het theater. Maar overheersend is de sfeer 

van een smeekbede op basis van uiterst tere melodieën. Hij koos daarom voor een intieme 

bezetting: de solostemmen - sopraan en alt - worden begeleid door strijkers en continuo. 

Dit werk trok in heel Europa grote belangstelling en werd het meest gedrukte werk van de 

18de eeuw. Andere componisten, zoals Bach, gebruikten thema’s uit het werk, zoals 

indertijd wel vaker gebeurde. De beroemde Franse filosoof Rousseau noemde de 

beginmaten van het werk in 1754 ‘het volmaaktste en ontroerendste dat ooit uit de pen van 

een musicus kwam’ en de schrijver Charles de Brosses omschreef het tijdens een reis door 

Italië in 1739 als ‘hèt meesterwerk van de Latijnse muziek’ en baseerde die mening op de 

‘prachtige harmonie’. Ongetwijfeld moet hij de openingsmaten in gedachten hebben 

gehad. 
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  Stabat mater dolorosa Naast het kruis, met schreiende ogen 

 iuxta crucem lacrimosa,  stond de moeder, diep bewogen 

 dum pendebat filius.  toen haar Zoon te sterven hing. 

 

 

Madrigaalkoor, strijkersensemble, orgel en solisten 

9. Antonio Vivaldi (1678-1741): Gloria in D, RV 589 

Vivaldi werd in 1703 priester gewijd (zijn bijnaam was il prete rosso, de rode priester, 

vanwege zijn opvallende haardos) maar mocht of kon om niet al te duidelijke of elkaar 

tegensprekende redenen geen mis opdragen. Zelf sprak hij van een aangeboren ziekte, 

waarschijnlijk astma, die hem bij de eerste pogingen dwong het altaar te verlaten en die 

het heel zijn verdere leven noodzakelijk maakte te reizen in gezelschap van een vijftal 

dames ‘van onbesproken zeden’! Volgens andere bronnen had hij de rare gewoonte om 

tijdens de mis naar de sacristie te rennen om er bruikbare melodieën op te schrijven. Zijn 

oversten beschouwden hem dan ook maar als een rare artiest en benoemden hem als 

vioolpedagoog en kapelmeester van een meisjesweeshuis te Venetië, het Pio Ospedale 

della Pietà. Voor hen schreef hij de meeste van zijn concerten, cantates en gewijde muziek 

en met die meisjes behaalde hij verbluffende muzikale resultaten die tot in het buitenland 

belangstelling trokken. De Deense koning kwam speciaal naar hen luisteren! Vivaldi bleef, 

op enkele onderbrekingen na voor reizen en een verblijf aan het hof van Mantua, 

gedurende zijn gehele leven verbonden aan dit Ospedale. Instellingen zoals deze waren in 

het 18de eeuwse Venetië oorspronkelijk bedoeld als tehuis voor wezen en buitenechtelijke 

kinderen, voornamelijk meisjes. Jongens konden veel sneller aan het werk worden gezet 

en leverden dus geld op! Van dit soort weeshuizen waren er in Venetië veel als men 

sommige verhalen van reizigers uit die tijd mag geloven. Langzamerhand werden ze in 

plaats van liefdadige instellingen steeds meer luxueuze kloosterscholen, waar Venetiaanse 

patriciërs hun dochters, waar ze bij een huwelijk liever geen bruidsschat voor wilden 

betalen, heen brachten als een soort kloostervooropleiding. Musiceren was in deze 

opleiding belangrijk en hoorde bij de ‘stand’. Het werden als het ware een soort religieuze 

conservatoria met de interne structuur van een klooster. Vivaldi voelde zich in deze 

omgeving als een vis in het water en schreef een onwaarschijnlijke hoeveelheid muziek 

die hij met de meisjes ook uitvoerde, bijvoorbeeld in de Chiesa della Pietà (zie de 

voorkant van het programmaboekje) die verbonden was aan het weeshuis. Er kwam veel 

publiek naar deze concerten en uit dagboeken van reizigers valt te lezen dat zij met een 

mengeling van enthousiasme en geamuseerdheid schreven over dit ongebruikelijke 

schouwspel van een koor en een orkest dat voornamelijk uit tienermeisjes bestond. 

Zijn gigantische oeuvre - en waarschijnlijk is nog niet alles ontdekt - bestaat uit ruim 500 

concerten voor allerlei verschillende combinaties van strijkinstrumenten vaak met 

toevoeging van houtblazers. Daarnaast zijn er 23 symfonieën, 75 sonates en triosonates en 

orgelwerken en zo’n 40 religieuze composities bekend. Om nog maar te zwijgen van de 47 

opera’s die lange tijd onder het stof lagen maar heden ten dage allemaal op cd verschijnen. 

Het is trouwens opmerkelijk dat Vivaldi, na tijdens zijn leven heel beroemd te zijn 

geweest, na zijn dood in de vergetelheid raakte. Pas halverwege de 20ste eeuw werd zijn 

werk herontdekt en is nu niet meer weg te denken. 
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Voor miljoenen mensen zal hij echter vooral de componist blijven van Le quattro stagioni, 

oftewel De Vier Jaargetijden en het vanavond te vertolken werk:  

het 12-delige Gloria in D, geschreven in het begin van de 18de eeuw, tussen 1713 en 1717. 

(Gloria is de naam van het tweede gezang van het ‘Ordinarium’ oftewel de vaste gezangen 

van de misviering in de liturgie van de katholieke kerk). 

 

 Gloria in excelsis Deo Eer aan God in den hoge 

 et in terra pax hominibus en vrede op aarde aan de mensen 

 bonae voluntatis. van goede wil. 

 Laudamus Te. Benedicimus Te. Wij loven U. Wij prijzen U. 

 Adoramus Te. Glorificamus Te. Wij aanbidden U. Wij verheerlijken U. 

 Gratias agimus Tibi  Wij zeggen U dank  

 propter magnam gloriam tuam. voor Uw grote heerlijkheid.  

 Domine Deus Rex caelestis, Heer God, hemelse Koning, 

 Deus Pater omnipotens. God almachtige Vader. 

 Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 

 Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 

 Qui tollis peccata mundi, Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

 miserere nobis. ontferm U over ons. 

 Qui tollis peccata mundi, Gij die wegneemt de zonden der wereld, 

 suscipe deprecationem nostram. aanvaard ons gebed. 

 Qui sedes ad dexteram Patris, Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 

 miserere nobis. ontferm U over ons. 

 Quoniam Tu solus Sanctus. Want Gij alleen zijt de Heilige. 

 Tu solus Dominus. Gij alleen de Heer. 

 Tu solus altissimus, Iesu Christe. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. 

 Cum Sancto Spiritu Met de Heilige Geest 

 in gloria Dei Patris. in de heerlijkheid van God de Vader. 

 Amen. Amen. 
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Madrigaalkoor 

Het koor dankt zijn ontstaan aan het 25-jarig jubileum (1980) van de Zeeuwse 

Muziekschool in Middelburg. Om dat te vieren werd een koor geformeerd dat onderdeel 

uitmaakte van de festiviteiten. In 1982 werd er de naam Madrigaalkoor aan gegeven.  

Het is een gemengd koor dat momenteel bestaat uit een 17-tal enthousiaste zangers en 

zangeressen die wekelijks bij elkaar komen om te repeteren.  

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

Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. Zo staan naast madrigalen van 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. Er wordt a capella gezongen, maar het koor 

werkt ook regelmatig samen met diverse instrumentale ensembles, zoals  

strijkersensemble Plan B. 

Deze samenwerking resulteerde in concerten door de hele provincie met uitvoeringen van 

gedeelten uit de Messiah van Händel met solisten uit het koor, de opera Dido and Aeneas 

van Purcell met diverse eigen solisten en gastsolisten, het Requiem van Fauré,  

het Te Deum van Mozart, het Magnificat van Vivaldi en de Mis in G-dur van Schubert. 

Jaarlijks wordt er in Middelburg opgetreden, meestal in de Koorkerk. Maar ook buiten 

Middelburg verzorgde het koor optredens, zoals in Vlissingen, Zierikzee, Hulst, Goes,  

‘s-Heer Abtskerke, ‘s- Heerenhoek en Renesse.  

Het koor staat sinds 2010 onder leiding van Anton de Kort. 

 

 

Anton de Kort 

Anton de Kort (1946) studeerde aan het Ward-instituut te Roermond en was als  

regio-directeur van de Zeeuwse Muziekschool jarenlang werkzaam als muziekpedagoog. 

Hij is sinds twee jaar als dirigent verbonden aan het Madrigaalkoor van de Zeeuwse 

Muziekschool in Middelburg. Daarnaast dirigeert hij de Christelijk Gemengde 

Zangvereniging Asaf te Axel en de Koorstichting Cantorij der Basiliek in Hulst. Met 

genoemde koren realiseerde hij opmerkelijke concerten en (cd)opnames, waarbij zowel de 

grote klassieke meesterwerken als hedendaags werk op het programma stonden. Zo bracht 

hij onder meer werk van Purcell, Caldara, Mozart, Fauré, Franck en Liszt, maar ook 

Thiman, Tunger en Strawinsky tot klinken. 

Hij maakte voor KRO en NCRV tientallen radio-uitzendingen en werkte ook mee aan 

meerdere televisieopnames. Door koororganisaties wordt hij regelmatig gevraagd voor het 

leiden van workshops en als jurylid bij zangwedstrijden. 

Hij maakte concertreizen naar Duitsland, Frankrijk en Engeland, waarbij hij dirigeerde in 

beroemde kathedralen als bijvoorbeeld de Notre-Dame en de Madeleine te Parijs, de 

Westminster Cathedral in Londen, de Dom van Trier en de Notre-Dame te Straatsburg. 
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Strijkersensemble Plan B  

Strijkersensemble Plan B is in 2004 ontstaan uit het Strijkersensemble van de Zeeuwse 

Muziekschool. Deze groep telt momenteel ongeveer 18 zeer enthousiaste leden en staat 

onder leiding van Pim Overduin. 

De bindende factor voor de strijkers van Plan B - een mix van scholieren, studenten en 

volwassenen - is het plezier hebben in het gezamenlijk muziek maken en het steeds weer 

verder aanscherpen van de muzikale vaardigheden.  

De meeste leden spelen al jarenlang samen, en het ensemble heeft dan ook een repertoire 

wat er zijn mag: van Vivaldi via Mozart, Mendelssohn en Grieg tot ragtimes en 

filmmuziek. 

Plan B streeft ernaar jaarlijks meerdere optredens te verzorgen, zowel formeel  

als informeel van karakter. Er wordt gemusiceerd als zelfstandig ensemble maar er wordt 

ook regelmatig samengewerkt met koren, solisten en andere instrumentale ensembles. 

De samenwerking met het Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool is intussen 

traditie geworden. 

 

 

Pim Overduin 

Pim Overduin (1970) begon op jonge leeftijd met fluit- en pianolessen aan de Zeeuwse 

Muziekschool in Middelburg. Van 1988 tot 1997 studeerde hij aan het Koninklijk 

Conservatorium te Den Haag: koordirectie bij Jos van Veldhoven en Jan Bogaarts en 

orkestdirectie bij Ed Spanjaard en Jac van Steen. In 1995 slaagde hij cum laude voor zijn 

praktijkdiploma directie. In 1997 voltooide hij zijn diploma Uitvoerend Musicus. Naast 

dirigeren gaf hij les aan de Haagse Hogeschool en was hoofd-docent muziek bij Jeugd 

Theaterschool Rabarber (1500 leerlingen) in Den Haag. Op dit moment dirigeert hij de 

Vlissingse Oratorium Vereniging, de Sliedrechtse Oratorium Vereniging, het Middelburgs 

Kamerkoor en het kinderkoor van de Vrije School Zeeland. Ook coacht hij dirigenten en 

koren. Sinds november 2011 is hij dirigent van het Strijkersensemble van de Zeeuwse 

Muziekschool: Plan B. 
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Bepke Keersmaekers 

Bepke Keersmaekers (1990) startte in 2002 met zanglessen bij Iris Luypaers. Vanaf 2008 

werd zij aangenomen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag voor een opleiding 

Klassieke Zang bij Maria-Acda Maas en Andre Schroeder. 

In november 2008 kreeg zij de tweede prijs bij de jaarlijkse nationale Dexia Classics 

wedstrijd in België. In juni 2009 behaalde zij de tweede prijs bij het Nationaal Concours 

van de Stichting Jong Muziek Talent in Nederland. 

Tijdens haar studie kreeg zij masterclasses van o.a. Carolyn Watkinson, Roberta 

Alexander, Mauro Augustini en Meinard Kraak. 

Zij treedt regelmatig op als soliste in België en Nederland. Tijdens de zomer van 2011 

zong zij in de opera Orfeo ed Euridice van Gluck in de regie van Jos Thie. Deze productie 

zal ook in de zomer van 2012 worden hernomen. 

 

 

Marion Kreike 

Marion Kreike (1973) studeerde, zoals zovele succesrijke zangers, bij de befaamde 

zangpedagoge Bernadette Degelin aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te 

Antwerpen. Daarna volgde zij masterclasses bij grote namen als Saks, Devos, Hartmann 

en andere zangpedagogen. 

Na haar studies maakte zij bij meerdere producties deel uit van vocale ensembles als 

Anima Eterna, Il Fondamento, Currende, het Vlaams Radio Koor en Musica Polyphonica. 

Zo zong zij onder meer onder leiding van dirigenten als Jos van Immerseel, Paul 

Dombrecht en Louis Devos. In dit kader werkte zij mee aan optredens op talrijke grote 

podia en maakte zij meerdere opnames voor radio, televisie en cd. 

Momenteel begeeft zij zich ook op solistisch vlak met oratoria, liedrecital en opera als 

belangstellingsgebied. Daarbij richt zij zich zowel op de Barok zoals een rol in Dido and 

Aeneas van Purcell als het grote Romantische repertoire. 

 

 

Jos Vogel 

Jos Vogel (1959) studeerde orgel en klavecimbel aan het Conservatorium te Rotterdam bij 

de docenten Arie J. Keyzer (orgel) en David Collyer (klavecimbel). Na het afronden van 

deze studies bekwaamde hij zich in het beiaardspel aan de Hogeschool voor de Kunsten te 

Utrecht bij Todd Fair en Arie Abbenes. 

Hij is stadsbeiaardier van Vlissingen en is als organist verbonden aan de Sint Jacobskerk 

te Vlissingen en de Ontmoetingskerk te Middelburg. 

In 2001 verscheen een solo-cd van het orgel te Vlissingen. Ook werd zijn spel meerdere 

keren vastgelegd voor diverse omroepen en voor de cd ‘Flentrop revisited’, een cd in het 

kader van de jubileumviering van de orgelbouwfirma Flentrop. 

Als docent is hij verbonden aan de Zeeuwse Muziekschool te Middelburg en 

Muziekschool Toonbeeld in Terneuzen. Veelvuldig werkt hij samen met diverse 

ensembles en solisten. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan meerdere 

koorverenigingen in Zeeland, waaronder de Vlissingse Oratorium Vereniging, de 

Koorstichting Cantorij der Basiliek te Hulst, de Christelijk Gemengde Zangvereniging 

Asaf te Axel en het Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool in Middelburg. 
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Gasthuiskerk 

De kerk is gebouwd in de jaren 1493/94 als kapel van het toenmalige Gasthuis 

(ziekenhuis) en gewijd aan de heilige Barbara, vandaar de oorspronkelijke naam  

St. Barbara-kapel, later gewijzigd in Gasthuiskapel en weer later in Gasthuiskerk. 

Van oorsprong is dit gebouw dus een R.K. ziekenhuiskapel. Tussen 1568 en 1571 was het 

in gebruik bij de bewoners van de Abdij en van 1579-1589 werd het verhuurd aan Engelse 

kooplieden. In 1589 werd het toegewezen aan de Hervormden en in 1789 werd het een 

R.K. kerk. Het gebouw werd in 1845 verkocht aan de Afgescheiden Gemeente en in 1936 

gekocht door de in dat jaar geïnstitueerde Christelijk Gereformeerde Gemeente. 

In 1954/55 werd de kerk inwendig geheel gerestaureerd. De gebouwen rond de kerk zijn in 

1961 weggebroken. De huidige consistorie, eigenlijk het koor van de kerk, was tot dat jaar 

kosterswoning. 

Het vorige interieur is in 1981 tot stand gekomen, het bijgebouw werd in 1982/83 

gerealiseerd. In het voorjaar van 2002 heeft een herinrichting plaatsgevonden van de 

kerkzaal. De grootste veranderingen zijn het aanbrengen van vloerverwarming, het 

vervangen van de houten vloer door een hardstenen vloer, het creëren van een middenpad 

en het verhogen van het liturgisch centrum. Om een zelfde aantal zitplaatsen te behouden 

als voorheen is de gaanderij vergroot. 

Van het kerkorgel, net als het kerkgebouw een rijksmonument, is niets met zekerheid te 

vermelden. Vermoedelijk is het in de jaren 1760/80 gebouwd in Rotterdam. In 1874 is het 

orgel vanuit Sprang (Noord-Brabant) in de kerk geplaatst. In de loop van de tijd is het 

orgel uitgebreid. In 2009/2010 vond een grote restauratie van het orgel plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon: 

Ontwerp, teksten, lay-out: Ronald Rijkse en Heleen Jonker 

Druk omslag: drukkerij Van Keulen, Serooskerke 

Vouw- en nietwerk: Nic van der Noll 


