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Het concert in Culemborg is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
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Programma toelichting
“Splendore Veneziano”
Meerkorige muziek uit de 16e en 17e eeuw.
De republiek Venetië was in de 16e en 17e eeuw één van de rijkste
steden van Europa. Die rijkdom was de eeuwen daarvoor tot stand
gekomen, toen Venetië de belangrijkste handelsstad was tussen het
westen van Europa en Azië. Vooral op zee was de stad oppermachtig. Overal langs de routes naar het oosten hadden de Venetianen
versterkingen aangelegd, zoals op de Dalmatische kust en op Kreta.
Ook in Noord-Italië bezat de stad grote stukken land.
Door de opkomst van andere handelssteden (bijvoorbeeld Londen
en Antwerpen) en het verlies van
land stagneerde de groei van de
macht van Venetië in de 16e
eeuw. Maar er was in deze tijd
nog steeds veel geld voor handen.
Omdat er minder geld naar koloniën en oorlogen hoefde, was er
genoeg om de beste architecten,
kunstenaars en musici in te huren. Daar zijn de vele prachtige
bouwwerken, beroemde kunstwerken en ook de muziek van dit
programma het gevolg van.
Venetië was een stabiele staat. Al
honderden jaren was er hetzelfde
bestuurssysteem waarin een kleine groep, vooral bestaande uit
rijke handelslieden, het voor het
zeggen had. Het gekozen hoofd
van deze regering was de Doge,
die deze functie voor het leven
bekleedde. Hij had in de stad de
leiding over de wereldlijke èn de
geestelijke zaken, en iedere belangrijke gelegenheid ging met
veel ceremonieel gepaard. Bij al
deze feesten en evenementen
speelde muziek een belangrijke
rol. Vaak vonden ze plaats in de
San Marco basiliek, die wel de
kerk van de doge genoemd kon
worden. De kerk stond naast zijn

paleis en hij had zijn eigen ingang. De San Marco was enorm,
waardoor de akoestiek niet erg
geschikt was voor de toen gangbare polyfonie. Daarom gingen
componisten die de muziek voor
deze gelegenheden schreven, experimenteren met de ruimte en
de muziek. Er waren meerdere
plekken waar koren en/of instrumentale ensembles zich op konden stellen, zodat de muziek voor
de toehoorders van alle kanten
kwam. Dit had natuurlijk een
spectaculair effect en paste daardoor helemaal in deze tijd, waarin
grandeur en pracht en praal de
boventoon voerden.
De uitvinder van deze meerkorige
stijl was Adriaan Willaert (14881562). Hij werd geboren in
Rumbeke, bij Roeselare, in Vlaanderen. Als student kwam hij in Parijs terecht, waar hij les kreeg van
Jean Mouton. Na omzwervingen
in onder meer Leuven en Hongarije, kwam hij in 1514 in Italië terecht, aan het hof van d’Este familie in Ferrara.
In 1527 werd hij maestro di capella in de San Marco in Venetië.
Hij gaf les aan de zangers en was
verantwoordelijk voor alle muziekuitvoeringen. Ook werd hij le-

raar van veel andere componisten, die overal vandaan speciaal
voor hem naar Venetië kwamen.
Daardoor stond hij aan het begin
van de zogenaamde Venetiaanse
school. Zijn invloed op de muziek
na hem was dan ook groot. Hij
overleed in 1562 in Venetië.
Willaert schreef lang werken in de
gangbare polyfone stijl, zoals bijvoorbeeld het 6 stemmige Ave
Virgo, sponsa Dei. In Venetië experimenteerde hij met dubbelkorigheid. Dit werd natuurlijk ingegeven door zijn werkplek. Hij liet
koren op verschillende plaatsen in
de kerk om de beurt de verzen
van zijn psalmen zingen. In 1550
verschenen de eerste Salmi
Spezzati in druk. Het was één van
de eerste muziekdrukken gewijd
aan het werk van één componist.
Het dubbelkorige Lauda Jerusalem
stamt uit 1555.
Jean Mouton (ca. 1459-1522)
was de leraar van Willaert, daarom staan er ook van hem werken
op het programma. Hij kwam uit
Noord-Frankrijk, was maître de
chapelle aan de kathedraal van
Amiens, en chantre du roy en
componist aan het Franse en
Engelse hof. Zijn Noe, noe is een
vierstemmig kerstmotet.
Over het leven van Cypriano de
Rore (1515/16-1565) is erg weinig bekend. Waarschijnlijk kwam
hij uit Ronse, in Vlaanderen,
maar hoe hij in Italië terechtgekomen is weet men niet. Misschien
heeft hij in Venetië bij Adriaan
Willaert gestudeerd. In ieder geval volgde hij hem op als maestro
di capella in de San Marco, maar
hij heeft die functie maar één jaar
bekleed. De Rore is vooral bekend

om zijn vernieuwende madrigalen,
en de invloed die hij had op zijn
leerlingen Giaches de Wert en
Luca Marenzio. Hij heeft echter
ook religieuze werken geschreven, zoals het Magnificat Primi
Toni .
Voordat Andrea Gabrieli (15321585) in 1566 organist van de
San Marco werd had hij al veel ervaring opgedaan als musicus,
maestro di capella en dirigent. Hij
was een leerling van Willaert, en
daarna reisde hij rond, onder
meer naar Frankfurt am Main en
naar München, waar hij de toen
zeer beroemde componist Orlando
Lassus ontmoette, door wie hij
sterk beïnvloed werd.
Toen hij eenmaal in de San Marco
werkte, speelde hij niet alleen op
het orgel, maar componeerde hij
ook vele werken voor de ceremonies in die kerk. Hij componeerde
muziek voor grote bezetting,
waarbij de verschillende groepen
zich om de beurt lieten horen. Dit
waren vaak groepen stemmen in
verschillende liggingen, waardoor
er veel contrast ontstond. Van
hem zingen wij het motet Sancta
et immaculata virginitas.
Ook Andrea Gabrieli had weer
veel leerlingen, waaronder Hans
Leo Hassler en zijn eigen neef
Giovanni Gabrieli.
Giovanni Gabrieli (1556-1612)
begon in de San Marco als organist in 1585. Daarvoor had hij les
gehad van zijn oom Andrea en in
München van Orlando de Lassus.
Na het overlijden van zijn oom
werkte hij alleen nog in Venetië.
Voor de San Marco maar ook voor
de Scuola Grande di san Rocco,
een zeer prestigieuze broeder-

schap die de beste musici inhuurde. De San Marco en zijn musici
waren inmiddels beroemd over
heel Europa en hij kreeg daardoor
leerlingen overal vandaan. Zij
zorgden ervoor dat de meerkorigheid overal populair werd. De belangrijkste van die leerlingen was
Heinrich Schütz.
Giovanni Gabrieli experimenteerde nog meer met meer-korigheid
dan zijn voorgangers. Zo gebruikte hij de dynamiek en verschillende instrument-groepen en wist zo
de akoestiek van de San Marco
tot in de kleinste hoekjes te benutten. Ook werkte hij regelmatig
met drie – of vier koren. Van hem
zingen wij het dubbel-korige O
Jesu mi dulcissime.
Claudio Monteverdi (15671643) kreeg zijn eerste muzikale
opleiding in zijn geboorteplaats
Cremona, als lid van het kathedraalkoor. Zijn eerste muziek, een
verzameling madrigalen werd al in
1582 gepubliceerd. Hij werkte aan
het hof van de hertogen van
Gonzaga, in Mantua, eerst als
zanger en gambist, en al snel als
muzikaal leider. In 1610 componeerde hij zijn Maria vespers,
voor de paus, maar het leverde
hem geen functie in Rome op. In
1612 werd hij ontslagen en een
jaar later was hij in de San Marco

in Venetië te vinden, als maestro
di capelli. Daar hadden zijn
Vespers wel indruk gemaakt.
Voor Monteverdi was in een compositie de tekst het belangrijkste,
en moest de muziek die benadrukken. In 1605 maakte hij, in
een nawoord bij zijn vijfde boek
met madrigalen, al onderscheid
tussen een ‘prima’ en ‘secunda
prattica’. Onder de prima prattica
verstond hij de polyfone stijl zoals
in de Renaissance gebruikt werd,
door bijvoorbeeld Mouton en
Willaert. De secunda prattica was
de nieuwe, op de tekst gebaseerde stijl, zoals die door bijvoorbeeld De Rore en hemzelf gebruikt werd.
Toch schreef hij in allebei de stijlen, soms zelfs binnen één compositie. Hierdoor was hij heel belangrijk in de overgang van de
Renaissance naar de barok en bijvoorbeeld ook bij het ontstaan
van de opera, die alleen maar
mogelijk was in de nieuwe stijl.
Hij is daarom vanzelfsprekend de
centrale componist van dit programma. Met maar liefst vijf werken (waaronder drie uit de Mariavespers) laten we zijn veelzijdigheid zien.
Hennie Molenaar 2017

Teksten en vertalingen
Toelichtingen bij de composities: Paul Bocken en Frans van de Loo

Deus in adjutorium
Psalm 69 (70), vs.2

Claudio Monteverdi
1567-1643

Dit openingsgebed is het begin van Monteverdi's 'Vespro della Beata
Vergine', kortweg de 'Mariavespers' uit 1610. De declamatie vult meteen
de hele ruimte, terwijl de instrumenten alle hoeken en gaten bezoeken met
hun kleine, snelle noten, ook in hun 'ritornello's' tussen de tekstfragmenten
door. Meteen is er een contrast tussen de ernst van de smeekbede en de
haast lichtvoetige 'stile concitato'. Dat komt later in allerlei werken van dit
programma terug. Het betekent zoveel als dat groepen zangers en instrumentalisten de dialoog aangaan om de muziek te realiseren en elkaar
daarbij helpen en aanvullen. De instrumenten spelen de fanfare van het
hof van de Gonzaga's in Mantua. Daar had Monteverdi grote successen geboekt met zijn opera's, maar ook veel verloren. Het ziet ernaar uit dat de
hele Vespers onderdeel uitmaakten van zijn geslaagde sollicitatie naar de
post van Maestro di Cappella van de Cappella Marciana.
God, kom mij bevrijden Deus in adjutorium meum intende
Heer, haast u mij om me te helpen ... Domine, ad adjuvandum me festina
Eer zij de Vader en de Zoon Gloria Patri et Filio
en de Heilige Geest et Spiritui Sancto;
zoals het was in het begin, Sicut erat in principio
nu en zoals het altijd zijn zal et nunc et semper,
tot in de eeuwigheid, Amen. Et in saecula saeculorum, Amen.
Alleluja Alleluja

Noe, noe

Jean Mouton
c1459-1522

Jean Mouton was een Noord-Franse tijdgenoot van Jeroen Bosch en een invloedrijke componist en leraar van o.a. Willaert. De muziek van Mouton is
goed vertegenwoordigd in de prachtige koorboeken van de Illustre Lieve
Vrouwe Broederschap, het bekende genootschap van geestelijken en leken
gevestigd in het Zwanenbroedershuis aan de Hinthamerstraat te ’s-Hertogenbosch. Glareanus, een 16-eeuwse muziektheoreticus, loofde zijn vloeiende melodische stijl en de soepele tred in zijn muziek. Deze karakterisering is zeker van toepassing op dit opgewekte kerstmotet. Regelmatig dunt
de vierstemmigheid uit tot tweestemmigheid. In de paarsgewijze imitatie
op het ‘refrein’ ‘Noe, noe’ herkennen we een stijlkenmerk van zijn
beroemde leraar Josquin des Prez.
Noel, Noel, Noel,
zingt, Noel.
Jerusalem, wees blij en verheug u,
want heden is geboren
de Verlosser van de wereld .
Noel, Noel, Noel,
Hij ligt in een kribbe,
schitterend in hemels licht.
Noel, Noel, Noel, heft, poorten,
uw hoofden omhoog,
verheft u, aloude ingangen,
dat binnenga de Koning der ere!
Noel, Noel, Noel,
wie is de Koning der ere?
De Heer der hemelse scharen,
Hij is de Koning der ere.
Noel, Noel, Noel.
Gedeeltelijk vert. Psalm 24, Willibrordbijbel – 1978

Noe, noe, noe,
psallite noe.
Hierusalem, gaude et laetare,
quia hodie natus est
Salvator mundi.
Noe, noe, noe,
jacet in praesepio,
fulget in caelo.
Noe, noe, noe, atollite portas,
principes, vestras,
et elevamini, portae aeternales,
et introibit Rex gloriae.
Noe, noe, noe,
quis est iste Rex gloriae?
Dominus virtutum,
ipse est Rex gloriae.
Noe, noe, noe.

Ave virgo, sponsa Dei

Adriaan Willaert
c1490-1562

Dit 6 stemmige motet is in 1542 in Venetië uitgegeven. Het werk is een
fraai voorbeeld van de complexe polyfone stijl uit de eerste helft van de
16e eeuw. Vaak werd het polyfone weefwerk geconstrueerd rondom een
gregoriaanse hoofmelodie, een ‘cantus firmus’. Hier is dat de melodie
Inviolata, integra et casta es Maria die in lange notenwaarden in de eerste
tenorpartij wordt gezongen en steeds wordt herhaald (gevarieerd in ritme
en toonhoogte). In deel I en II zingen 2 tenoren deze partij ; in deel III
hebben we gekozen voor 3 sopranen , waarmee deze partij dus een octaaf
hoger klinkt dan genoteerd.
Ave virgo, sponsa Dei,
Sancti Spiritus sacrarium,
in quo praeter ordinem
mirabili mysterio
het woord vlees geworden is, verbum caro factum est,
en u, onbevlekte moeder et tu Christi redemptoris
van Christus onze verlosser. immaculata genitrix.

Wees gegroet, maagd, bruid van God,
heiligdom van de Heilige Geest,
waarin op bovennatuurlijke wijze
door een wonderlijk mysterie

O Maria,
benedicta in mulieribus,
tu sola es fons pietatis
et foelix coeli porta.
Tu sola es mater gratiae.
Tu spes sola pauperum
et advocata nostra
ten overstaan van de Heer. ante conspectum Domini.

O Maria,
gezegende onder de vrouwen,
u alleen bent de bron van deugd
en de zalige toegang tot de hemel.
U alleen bent moeder van genade.
U alleen bent de hoop van de armen
en onze pleitbezorger

Daarom nemen wij,
wanneer we onze misstappen
bewenen in dit tranendal,
terecht tot u onze toevlucht!
Bid voor ons tot de Heer,
want het spijt ons te hebben gezondigd,
bid voortdurend tot Hem,
opdat zijn mildheid
ons welgezind is.
Amen.
tenor:
Ongeschonden, ongedeerd
en zuiver bent u,
Maria

Igitur nos merito
errata nostra flentes
in hac lacrimarum valle
ad te confugimus!
Ora pro nobis Dominum
quia paenitet peccasse,
ora eum iugiter,
ut nobis indulgeat
sola eius clementia.
Amen.
tenor:
Inviolata, integra
et casta es,
Maria

Capella del Arte
een suite van Italiaanse dansen:
Paduana - Gagliarda - Grillo - Paduana del re - Gagliarda la Traditore

Ave Maria gratia plena

Jean Mouton
c1459-1522

Mouton was een meester van de imitatie, de muzikale canon in al zijn variaties. Dat handelsmerk van de Vlaams-Franse school had hij grondig geleerd van Josquin. In dit kleine, intieme werk zingen de alt en de bas elkaars noten, maar dan ondersteboven: waar de bas omlaag zingt, zingt de
alt die zelfde lijn omhoog. En omgekeerd. De andere twee stemmen bewegen vrij en vloeiend. Heel voorzichtig maar goed te horen gaat de sopraanstem in het begin bij 'Maria' 'Dominus' en 'tecum' telkens een stapje hoger
in de melodie. De nederige smeekbede 'ora pro nobis' mondt uit in een diepe buiging in lage noten.
Wees gegroet Maria, vol van genade Ave Maria, gratia plena
De heer zij met u, in hart, Dominus tecum in corde,
buik en in baarmoeder in ventro, in utero;
O Maria, die God ter wereld bracht, O Maria, genitrix Dei,
bid voor ons ora pro nobis

Magnificat

Cipriano de Rore
c1515-1565

Meerstemmige zettingen van het Magnificat, de 'Lofzang van Maria', uit de
16e en vroege 17e eeuw lieten alleen de oneven verzen van de hymne
zien. Van de even verzen nam men niet eens de moeite om de woorden op
te schrijven, laat staan de noten. Die kende iedereen, deze werden aangevuld met de Gregoriaanse melodie in de goede 'modus'.
De tegenstemmen ondersteunen, sturen en kleuren de melodie. We hebben instrumenten en stemmen gemengd en voeren het geheel daarom uit
in een lagere ligging ('chiavetti'), zoals in die tijd de gewoonte was. Dit
Magnificat is beknopt uitgewerkt. Geen woord teveel en doelgerichte muzikale lijnen. De muziek ontleent veel aan de oude renaissancestijl. Die werd
zo langzamerhand ouderwets gevonden, zodat de imitatie in de melodieën
steeds meer naar de achtergrond verdwijnt om plaats te gaan maken voor
samenklank.

[Maria sprak:]
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God,
mijn Verlosser,
Zijn keus viel
op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst
ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed
, de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon
, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

[Dixit Maria:]
Magnificat anima mea Dominum
Et exsultavit spiritus meus in Deo
salutari meo.
Quia respexit
humilitatem ancillæ suæ:
ecce enim ex hoc beatam
me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est,
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie
in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in bracchio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes
de sede et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes,
Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiæ suæ
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in sæcula.

[Doxologie]
Eer zij de Vader en de Zoon Gloria Patri et Filio
en de Heilige Geest ...... et Spiritui Sancto......

Lauda Jerusalem

Adriaan Willaert
c1490-1562

Deze zetting van psalm 147 is een goed voorbeeld van de vroege cori
spezzati techniek. De twee gescheiden opgestelde 4 stemmige koren wisselen elkaar keurig af met nauwelijks ‘overlap’ ( vergelijk de zetting van
Monteverdi). Pas in de doxologie (de lofprijzing, Gloria Patri etc.) bij de
tekst ‘et in saecula’ schuiven de koren ineen, wat een ‘klankprachtig’ slot
oplevert!

Loof, Jeruzalem, de Heer
loof je God, Sion.
Want Hij heeft de grendels
van je poorten versterkt,
je kinderen binnen je muren gezegend.
Hij stichtte vrede aan je grenzen
en Hij verzadigt je met vette tarwe.
Hij zendt zijn bevel uit
naar de aarde,
snel rent zijn woord.
Hij laat het sneeuwen als wol,
Hij strooit de rijp uit als as.
Hij werpt zijn hagel neer
als brokken:
wie zal het uithouden
tegen zijn koude?
Hij zendt zijn woord uit
en alles smelt;
Hij blaast zijn adem
en de wateren stromen.
Hij maakt zijn woord
bekend aan Jacob,
zijn rechten en wetten aan Israël.
Dat heeft Hij voor geen
ander volk gedaan:
en zijn wetten
heeft Hij aan hen niet verkondigd.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lauda, Jerusalem, Dominum:
lauda Deum tuum, Sion.
Quoniam confortavit
seras portarum tuarum:
benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem:
et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium
suum terrae:
velociter currit sermo eius.
Qui dat nivem sicut lanam:
nebulam sicut cinerem spargit.
Mittit cristallum suam
sicut buccellas:
ante faciem frigoris eius
quis sustinebit?
Emittet verbum suum,
et liquefaciet ea:
flabit spiritus eius,
et fluent aquae.
Qui annuntiat
verbum suum Jacob:
iustitias et iudicia sua Israel.
Non fecit taliter
omni nationi:
et iudicia sua
non manifestavit eis.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

Ave Maris Stella

Claudio Monteverdi
1567-1643

Er zijn zeven verzen in deze lofzang uit de Mariavespers. Vers 1 is dubbelkorig, met de oorspronkelijke melodie in langzame stappen bij de sopranen
van koor 1. De melodie is in vers 2 ineens veranderd in een dansachtig ritme, zoals een Gagliarda aan een Padovano gekoppeld is. Het werkt als het
'chiaroscuro' - het virtuoze spel met licht en schaduw zoals in de schilderijen van Bassano (en natuurlijk Caravaggio en Rembrandt). De 'ritornellen'
maken dat alleen maar sterker. De verzen daarna zetten dat spel voort. De
oude renaissancestijl keert terug in vers 7. Je maakt niet zo vaak mee dat
muziek zo zorgvuldig in noten gesloten wordt als in het 'Amen' van deze
hymne.
Wees gegroet, sterre der zee
zegenrijke moeder van God,
en altijd maagd,
zalige toegang tot de hemel.
U die die groet ontving
uit de mond van Gabriël
grondvest ons in vrede,
en keer Eva’s naam ten goede.
Maak de boeien van zondaars los,
breng licht aan de blinden,
verdrijf onze kwalen,
vraag voor ons al het goede.

Ave maris stella,
Dei mater alma,
atque semper virgo
felix caeli porta.
Sumens illud «Ave»
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Evae nomen.
Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

Toon dat u moeder bent,
moge Hij door u ons gebed aannemen,
die voor ons geboren werd
en het verdroeg uw kind te zijn.
Uitzonderlijke maagd,
zachtmoedig boven allen,
maak ons, bevrijd van schulden,
zachtmoedig en rein.

Monstra te esse matrem,
sumat per te precem
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.
Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Schenk ons een zuiver leven,
bereid ons een veilige weg,
zodat wij, als we Jezus zien,
ons eeuwig zullen verheugen.
Lof zij aan God de Vader,
roem aan de allerhoogste Christus,
en aan de Heilige Geest
één eer voor alledrie. Amen.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes Jesum
semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto
tribus honor unus. Amen.

Pauze

O Jesu mi dulcissime

G. Gabrieli
c1556–1612

U hoort twee keer deze tekst, want Giovanni Gabrieli heeft het in beide
bundels van de 'Sacrae Symphoniae' gebruikt. De eerste bundel in 1597,
de tweede bundel verscheen postuum in 1615. U hoort hier de versie uit
1615.
De tekst neemt ons mee naar de scene waarin de pasgeborene in de kribbe
aanbeden wordt door de herders, de wijzen zijn in aantocht. Stilletjes en
onzichtbaar zijn we echter ook onderdeel van het tafereel en bezingen
onze aanbidding en liefde. Later in de hemel zullen we dat hardop doen, zo
eindigt de tekst. Maar eerst de alom tegenwoordige verwondering. Geboren in een stal, liggend in een kribbe, bedekt met wat stro - de muziek laat
in dalende lijnen horen hoe nederig dat is. De verwondering bij 'O mira
pietas' en 'O singularis caritas' is bijna tastbaar. De vreugde van een
vooruitzicht op het hiernamaals vraagt om beweging.
Eerst hoort u de latere versie, waarin invloeden van madrigaal en opera
doorgedrongen zijn. Verderop in het programma volgt een iets soberder
versie, die nog meer de 'oude stijl' koestert.
O mijn liefste Jezus, O Jesu mi dulcissime
ik aanbid u adoro te
verblijvend in een stal. in stabulo commorantem.
O dierbaarste jongen, O puer dilectissime,
ik aanbid u adoro te
liggend in een kribbe. in praesepio jacentem.
O Christus, heiligste koning,
wij aanbidden u
liggend op stro,
stralend in de hemel.
O wonderlijke goedheid van God,
o uitzonderlijke liefde,
Christus is gegeven,
Jezus is geboren,
gegeven is hij door de Vader,
geboren uit de moedermaagd.
O kind zo goddelijk,
u vereren wij mensen hier,
om u te aanbidden in de hemel.

O Christe, rex piissime,
adoramus te
in faeno cubantem,
in coelo fulgentem.
O mira Dei pietas,
O singularis caritas,
Christus datus est,
Jesus natus est,
datus est a Patre,
natus est de virgine matre.
O divina ergo proles,
te colimus hic homines
ut veneremur caelites.

Capella del Arte
Canzon decimanona
Canzon a una Flautin ouero Corneto
Canzon Septimi Toni a 8 (1597)

Gioseffo Guami (1542-1611)
Giovanni Battista Riccio (1570-1621)
Giovanni Gabrieli (1554-1612)

Sancta et immaculata virginitas

A. Gabrieli
c1532–1585

Andrea Gabrieli is onze tijd een beetje ondergesneeuwd door zijn flamboyantere neefje Giovanni, maar in zijn tijd genoot hij grote faam als organist
van de San Marco en als belangrijkste componist in de generatie na
Willaert. Het is niet zeker of hij ook bij hem in de leer is geweest. Dit vijfstemmige motet is een vroeg werk en nog geheel in de ‘stile antico’ geschreven, met van die ‘smetteloze’ lijnen die de tekst op deze wijze goed
illustreren. Later componeerde hij veel ceremoniële muziek in grote klankblokken en was daarmee een wegbereider voor de meer-korige weelderigheid van zijn neef en leerling Giovanni.
Sancta et immaculata
virginitas,
quibus te laudibus
efferem nescio
quia quem coeli capere
die de hemelen niet konden bevatten, non poterant,
in uw schoot gedragen. tuo gremio contulisti.
Heilige en onbevlekte
maagdelijkheid,
met wat voor lofzangen ik u
zou kunnen prijzen weet ik niet
want u hebt hem,

Confitebor terzo (alla francese)
Solist: Carla van Tongeren

Claudio Monteverdi
1567-1643

Een motet uit de bundel ‘Selva Morale e spirituale’ uit 1640 voor vijfstemmig koor, sopraan solo en basso continuo. De toevoeging ‘alla
francese’, betekent zoveel als ‘in de Franse stijl.’ Einde 16e eeuw was daar
de zogenaamde “musique mesurée” in zwang waarbij componisten als
Claude Le Jeune gebruik maakten van metrische patronen (bv. versvoeten) in de tekst om een hechter verband tot stand te brengen tussen tekst
en muziek. Opvallender is misschien nog de duidelijke periodisering in
afgeronde homofone blokken zoals dat ook gebruikelijk is bij Franse
chansons uit die tijd. Bij ‘et terribile…’ horen we een snelle opeenvolging
van gerepeteerde noten in spreekstijl. Dit is klein voorbeeld van de zogenaamde ‘stile concitato’, de geagiteerde stijl, die Monteverdi gebruikt om

de emoties ‘angst’ of ‘opwinding’ mee uit te drukken. De overwegend
syllabische zetting (met één lettergreep per noot) wordt op gezette tijden
verrassend verlaten bijvoorbeeld bij ‘redemptionem misit populo suo’. Het
stramien van afgeronde secties wordt plotseling doorbroken in het ‘Gloria
Patri’ door een virtuoze uitbarsting van de sopraan. Bij ‘Sicut erat’ keert
de homofone declamatie stijl terug.
Ik zal u, Heer, roemen
met heel mijn hart,
in de raad van rechtvaardigen
en in de samenkomst.
Groot zijn de werken van de Heer,
zorgvuldig naar al
zijn wilsbesluiten.
Roem en grootsheid
is zijn werk
en zijn rechtvaardigheid houdt stand
tot in eeuwigheid.
Hij stelde een gedenkdag in
voor zijn wonderen,
genadig en barmhartig
is de Heer.

Confitebor tibi Domine
in toto corde meo,
in consilio iustorum
et congregatione.
Magna opera Domini,
exquisita in omnes
voluntates eius.
Confessio et magnificentia
opus eius
et iustitia eius manet
in saeculum saeculi.
Memoriam fecit
mirabilium suorum
misericors et miserator
Dominus.

Escam dedit timentibus se
memor erit in saeculum
testamenti sui.
Virtutem operum suorum
adnuntiabit populo suo
ut det illis
hereditatem gentium,
de werken van zijn handen opera manuum eius
zijn waarheid en recht. veritas et iudicium.

Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen,
eeuwig gedenkt Hij
zijn verbond.
Aan zijn volk zal Hij de kracht
van zijn werken verkondigen
om hen te geven
de erfenis van de volken;

Al zijn voorschriften
zijn betrouwbaar,
vastgelegd voor eeuwig,
gemaakt in waarheid en oprechtheid.
Hij stuurde verlossing
aan zijn volk,
Hij heeft zijn verbond
voor eeuwig ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend
is zijn naam.

Fidelia omnia
mandata eius,
confirmata in saeculum saeculi
facta in veritate et aequitate.
Redemptionem misit
populo suo,
mandavit in aeternum
testamentum suum.
Sanctum et terribile
nomen eius.

Initium sapientiae
timor Domini,
intellectus bonus
omnibus facientibus eum,
laudatio eius manet
voor eeuwig. in saeculum saeculi.

Het begin van wijsheid
is ontzag voor de Heer,
allen die dit doen
getuigen van goed verstand.
Zijn lof houdt stand

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen Amen

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.

Cantate Domino canticum novum

Claudio Monteverdi
1567-1643

Dit feestelijke 6 stemmige motet werd in 1620 uitgegeven in een bundel
van leerling/uitgever en plaatsgenoot Bianchi. De tekst is een vrije combinatie van verzen uit psalm 95 en 97.Er is een hecht verband tussen tekstbetekenis en muziek: het ontzag voor de wonderen, het zingen, het aanslaan van de citer…dat alles is direct in de muziek te horen. Zoals zo vaak
combineert Monteverdi de polyfonie van de “prima prattica”. (bij de tekst
Quia fecit mirabilia) met de moderne homofone stijl bij het dansante
Cantate Domino.
Zing voor de Heer een nieuw lied,
zing en prijs Zijn naam,
omdat Hij wonderen heeft verricht.
Zing en juich en jubel
bij de lier en psalmgezang,
omdat Hij wonderen heeft verricht.

O Jesu mi dulcissime

Cantate Domino canticum novum,
cantate et benedicite nomini eius,
quia mirabilia fecit.
Cantate et exsultate et psallite
in cithara et voce psalmi,
quia mirabilia fecit.

G. Gabrieli
c1556–1612

U hoort twee keer deze tekst, want Giovanni Gabrieli heeft het in beide
bundels van de 'Sacrae Symphoniae' gebruikt. De eerste bundel in 1597,
de tweede bundel verscheen postuum in 1615. U hoort hier de versie uit
1597, een iets soberder versie, die nog meer de ‘oude stijl’ koestert.

O mijn liefste Jezus, O Jesu mi dulcissime
ik aanbid u adoro te
verblijvend in een stal. in stabulo commorantem.
O dierbaarste jongen, O puer dilectissime,
ik aanbid u adoro te
liggend in een kribbe. in praesepio jacentem.
O Christus, heiligste koning,
wij aanbidden u
liggend op stro,
stralend in de hemel.
O wonderlijke goedheid van God,
o uitzonderlijke liefde,
Christus is gegeven,
Jezus is geboren,
gegeven is hij door de Vader,
geboren uit de moedermaagd.

O Christe, rex piissime,
adoramus te
in faeno cubantem,
in coelo fulgentem.
O mira Dei pietas,
O singularis caritas,
Christus datus est,
Jesus natus est,
datus est a Patre,
natus est de virgine matre.

O kind zo goddelijk, O divina ergo proles,
u vereren wij mensen hier, te colimus hic homines
om u te aanbidden in de hemel. ut veneremur caelites.

Lauda Jerusalem

Claudio Monteverdi
1567-1643

De verzen van psalm 147 zijn losjes verdeeld over de 2 (sopraan-alt-bas)
koren. In vers 5 en 6 geheel worden de zinnen zelfs, geheel in overeenstemming met de tekst, in stukken opgedeeld tussen de koren. De tenor
reciteert (geparafraseerd) de gregoriaanse melodie. De kleine ritmische
verschuiving tussen de koren (vooral vanaf vers 9) geeft een overweldigend effect. Bij de lofprijzing (de Doxologie, ‘Gloria Patri...’) komen de koren even maar niet voor lang. Het ‘Amen’ heeft weer een ‘minimal music’achtige ritmische verschuiving waardoor het stuk spectaculair eindigt.
Monteverdi heeft wel suggesties gegeven voor de instrumentatie maar,
geheel in de tijdsgeest, dit niet dwingend voorgeschreven. Wij hebben die
instrumentatie dus aangepast aan onze mogelijkheden.

Loof, Jeruzalem, de Heer
loof je God, Sion.
Want Hij heeft de grendels
van je poorten versterkt,
je kinderen binnen je muren gezegend.
Hij stichtte vrede aan je grenzen
en Hij verzadigt je met vette tarwe.
Hij zendt zijn bevel uit
naar de aarde,
snel rent zijn woord.
Hij laat het sneeuwen als wol,
Hij strooit de rijp uit als as.
Hij werpt zijn hagel neer
als brokken:
wie zal het uithouden
tegen zijn koude?
Hij zendt zijn woord uit
en alles smelt;
Hij blaast zijn adem
en de wateren stromen.
Hij maakt zijn woord
bekend aan Jacob,
zijn rechten en wetten aan Israël.
Dat heeft Hij voor geen
ander volk gedaan:
en zijn wetten
heeft Hij aan hen niet verkondigd.
Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lauda, Jerusalem, Dominum:
lauda Deum tuum, Sion.
Quoniam confortavit
seras portarum tuarum:
benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem:
et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium
suum terrae:
velociter currit sermo eius.
Qui dat nivem sicut lanam:
nebulam sicut cinerem spargit.
Mittit cristallum suam
sicut buccellas:
ante faciem frigoris eius
quis sustinebit?
Emittet verbum suum,
et liquefaciet ea:
flabit spiritus eius,
et fluent aquae.
Qui annuntiat
verbum suum Jacob:
iustitias et iudicia sua Israel.
Non fecit taliter
omni nationi:
et iudicia sua
non manifestavit eis.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

Capella Ducis

Capella Ducis is een voor ’s-Hertogenbosch uniek kamerkoor. Het is
een hechte groep zangers die zich al vele jaren toelegt op de muziek
die hen alle na aan het hart ligt: de muziek uit renaissance en
vroeg-barok. Deze periode kent een bijna onuitputtelijke hoeveelheid componisten van naam en faam, maar het koor is ook altijd op
zoek naar minder klinkende namen. In de loop der jaren zijn er zo al
vele juweeltjes ontdekt en ten gehore gebracht.
Capella Ducis is in ’s-Hertogenbosch al jarenlang een constante factor en krijgt veel publiekswaardering. Het koor was zeer actief betrokken bij de muzikale invulling van de festiviteiten rondom het
Jeroen Bosch jaar in 2016 en werkte o.a. nauw samen met Stichting
De Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch.
Het koor werd opgericht in 1993 door een aantal liefhebbers van
oude muziek en telt 24 leden. Sinds 1995 staat het koor onder de
inspirerende leiding van Frans van de Loo. Jaarlijks wordt een aantal concerten georganiseerd. Capella Ducis treedt ook op in regionale
concertseries.
Capella Ducis streeft ernaar ook relatief onbekend repertoire te laten
klinken, waarbij een grote variatie in muziekkeuze gehanteerd wordt
(en een spannende programmering). Geoefende zangers die graag
oude muziek zingen zijn welkom! Er zijn vacatures bij tenoren,
bassen en alten.
Voor meer informatie kijkt u op de website www.capelladucis.nl, of
belt u 073-6311843 of mailt u vanhinsberghjose@gmail.com.

Marcantus vocaal ensemble

Marcantus is een gemengd koor uit Culemborg. Het is opgericht in
1995 en de naam betekent zoveel als ‘opvallende zang’. Het koor,
dat uit ruim twintig vaste leden bestaat, zingt met name klassieke
muziek in de ruimste zin van het woord, van Renaissance tot heden.
Marcantus geeft doorgaans drie concerten in twee jaar, meestal a
capella, soms met begeleiding van een orkest of basso continuo. Af
en toe zijn er ook nog wat kleine optredens tussendoor.
Marcantus staat sinds 2003 onder leiding van dirigent Paul Bocken.
Wie met het koor wil kennismaken is van harte welkom om een keer
te komen luisteren of mee te zingen op onze vaste maandagse
repetitieavond. We repeteren in de voormalige synagoge,
Jodenkerkstraat 5 in Culemborg.
Informatie over het koor is te vinden op www.koor-marcantus.nl
Belangstelling? Graag even bellen met Jeanet Vegter, 06-51124267.
In alle stemgroepen is plaats voor nieuwe geoefende zangers!

Capella del Arte

Capella del ‘Arte neemt u graag mee op ontdekkingsreis door de
wondere wereld van de Renaissance-muziek.
Capella del Arte vertolkt de polyfone renaissance muziek die veel
maar dan ook veel te weinig op de Nederlandse (en daarbuiten)
podia te horen is. En juist deze muziek vertolkt in muzikale zin zo
ongelooflijk de moderne tijdsgeest: individuele kwaliteit naast
ensemble kwaliteit. De bundeling van deze kwaliteiten is een
vereiste om deze muziek in zijn ware aard ten gehore te brengen.

Frans van de Loo studeerde Schoolmuziek aan het Brabants Conservatorium. Hij behaalde in 1992 het diploma koordirectie bij de Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties/
Unisono in Utrecht. Hij vervolgde zijn
studie bij hetzelfde instituut en elders
met diverse specialisatiecursussen, cursussen stemvorming,
orkestdirectie en master classes.
Naast Capella Ducis dirigeert hij ook Het Nieuw Betuws kamerkoor in
Huissen, kamerkoor Novo Cantare in Arnhem en gemengde zangvereniging Zang Veredelt in Cuijk. Hij geeft cursussen koorscholing
en stemvorming in de regio. Als zanger is hij actief in diverse ensembles en was dat o.a. in het vermaarde Oude Muziek Koor te
Arnhem. In de zomer geeft hij cursussen (o.a. in het buitenland).

Paul Bocken leerde als jongenssopraan en solist in het plaatselijke koor
al vroeg zingen en ontwikkelde daarbij
een scherp muzikaal gehoor. Na de
middelbare school en de studie geneeskunde voltooide hij een muziekvakopleiding aan het toenmalige
Sweelinck Conservatorium Amsterdam.
Blokfluit (Marijke Miessen) was zijn
hoofdvak. Daarnaast volgde hij diverse nevenvakken, zoals
ensemblebegeleiding, arrangeren en directie.
Hij verwierf zo inzicht in de oude muziek en in het musiceren in ensembleverband. Dat past hij nog steeds toe als dirigent van koren in
Nijmegen, Utrecht en later Culemborg.
Hij is actief als zanger, vooral in koorverband of kleine ensembles,
door vrijwel het hele land. Vanaf 1997 tot 2007 was hij lid van het
Oude Muziekkoor o.l.v. Daniël Reuss, dat tot aan het einde van het
bestaan als hoog gekwalificeerd ensemble bekend stond. Op dit moment zingt hij onder andere in Venus, een vocaal ensemble uit
Utrecht, gespecialiseerd in hedendaagse klassieke koormuziek. Op
projectbasis maakt hij deel uit van o.a. ‘Vocaal Ensemble Musa’,
o.l.v. Peter Dijkstra, 'Amsemble' o.l.v. Benjamin Bakker en
'Collegium Musicum Amsterdam' o.l.v. Anthony Zielhorst.

Norbert Kunst (1958) studeerde
blokfluit, contrabas en fagot aan het
Utrechts Conservatorium en was enkele jaren actief als blokfluitbouwer.
Na zijn specialisatie historische fagotten speelde hij in vele Europese
barokorkesten waaronder Les Arts
Florissants (Parijs), Musica Antiqua
Köln, Concerto Köln, Musica Ad
Rhenum en Trio Passaggio. En al sinds 1979 is hij actief als bassist
in het Salonorkest Mélange en Jazzcombo Zwilly. Na het overlijden
van Piet Kunst (1996), oprichter en dirigent van Ensemble
Praetorius, heeft hij de artistieke leiding overgenomen.
Van 2002 tot en met 2014 was hij als dirigent en "leermeester"
verbonden aan de Stadspijpers van 's-Hertogenbosch. Een groep
muzikanten die de verloren gegane traditie van stadsspeellieden
weer nieuw leven in blaast.
Sinds april 2014 staat hij voor het nieuw opgerichte ensemble voor
renaissanceblazers "Capella del Arte", een ensemble bestaande uit
12-14 blazers die zelfstandig of in samenwerking met anderen de
renaissancemuziek bredere bekendheid wil geven.
Naast zijn werkzaamheden als dirigent is hij als fagottist en manager
verbonden aan “Concerto Barocco”, een barokorkest gevestigd te 'sHertogenbosch.
Voorts beweegt hij zich op de terreinen van de natuur‐ en milieueducatie, antiekrestauratie en is hij oprichter van NK Art Productions, trainingsbureau voor levenskunst.

Medewerkenden
Capella Ducis:
Sopraan: Mieneke Blom, Mirjam Debets, José van Hinsbergh, Juanita
van der Hoek, Lo van Loenen Martinet, Anneke Oosterink, Corrie
Spooren, Marianne van Steenbergen, Carla van Tongeren, Mirjam
Wallaard.
Alt: Karlijn van Blom, Marjolein van Mesdag, Hennie Molenaar,
Hanna Mosterdijk, Marjan Smeulders.
Tenor: Chris Leijen, Lucas Middelhoff, Herman Spit, Harke Tuinhof,
Bas: Marcus Goldsteen, Anne Paul de Haan, Peter Ruiter, Hans
Sodaar, Math Somers,
Marcantus:
Sopraan: Marjolein van den Bosch, Anja Meijer, Jeanet Vegter, Corry
Verdonk, Annet van Vugt, Corina Pool, Marjolein Mattaar
Alt: Lia Bouwman, Magda Deen, Joye Holtzer, Bertine Huijbregts,
Annemarie Roelink, Francien van der Vlist, Digna van Walsum
Tenor: Camille Bakkum, Jan Dirk Brobbel, Joost Fransen, Wim
Hijnen, Wim de Kool
Bas: Machiel den Besten, Joris Deen, Wouter Holtzer, Joop
Hummelink, Alex Adler
De musici van Capella del
o Stephan Esmeijer
o Patrice Boileau
o Jean-Jacques Herbin
o Fabio de Cataldo
o Iris Tjoonk
o Stefano Intrieri
o Annette Champness
o Greet Kloeg
o Willem van Wamel
o Norbert Kunst

Arte voor dit project zijn:
blokfluit & pommers
cornetto
trombone
trombone
trombone
orgel & clavecimbel
pommers
pommers
pommers & dulciaan
pommers
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