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Programma concert Voorschotens Kamerkoor 
zaterdagavond 16 april 2016 

 
Koor - Mendelssohn 

• Herr sei gnädig 
• Psalm 100 
• Herr, nun lässest 

 
Intermezzo 1 

 
Koor - Mendelssohn 

• O Jesu Christe 
• Christe, du Lamm Gottes 
• Denn er hat Seinen Engeln 

 
Intermezzo 2 

 
Koor - Bruckner 

• Locus iste 
• O justi 
• Christus factus est 

 
Intermezzo 3 

 
Koor - Bruckner 

• Virga Jesse 
• Vexilla regis 
• Tantum ergo 

 
 

Er is geen pauze 
Na afloop van het concert kunt u een drankje nuttigen in De Werf 
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Toelichting op het programma door Nico Philipp Hovius 
Vandaag zal het Voorschotens Kamerkoor een bijzonder programma 
ten gehore brengen: liturgische werken van Mendelssohn en Bruckner.  
 
Beide componisten hebben hun stempel 
gedrukt op de muziek uit de 19de eeuw en 
staan in veel opzichten tegenover elkaar. 
Mendelssohn kwam uit een zeer rijk 
bankiersgezin en zijn ouders boden hem en 
zijn zus alle mogelijkheden om zich te 
kunnen ontwikkelen. Bruckner daarentegen 
was van zeer eenvoudige komaf, zijn vader 
was schoolmeester. Mendelssohn kreeg al 
op jonge leeftijd erkenning als componist, 
Bruckner kreeg dit pas op hoge leeftijd. Beiden zijn weliswaar 
Duitstalig maar Bruckner komt uit Oostenrijk en Mendelssohn uit 
Duitsland. Mendelssohn was Luthers en Bruckner Rooms-Katholiek. 
De laatste tegenstelling is te merken in hun liturgische werken. De 
werken van Mendelssohn zijn in het Duits en de werken van Bruckner 
in het Latijn. 
 

Er zijn natuurlijk ook overeenkomsten. Beiden 
zijn zeer talentvolle musici waarbij dit zich al 
op zeer jonge leeftijd openbaarde. Zowel 
Mendelssohn als Bruckner weten, elk in hun 
eigen stijl, prachtige harmonieën en zanglijnen 
te creëren. Dit maakt hun muziek bij uitstek 
geschikt voor kamerkoor. Kortom het 
programma van vanavond is er niet alleen één 
voor de echte liefhebber, maar ook voor de 
luisteraar die van Romantische muziek houdt.  

 
Het programma wordt afgewisseld met intermezzo’s van de hoboïst 
Peter le Feber en op de piano Wim Loef.   
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Nico Philipp Hovius dirigeert het 
Voorschotens Kamerkoor sinds 1990. Hij 
studeerde directie en schoolmuziek aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. 
Voor koordirectie had hij onder andere les 
van specialisten als Paul van Nevel (oude 
muziek), Jos van Veldhoven (barok) en 
Huub Kerstens (moderne muziek). 
Orkestdirectie volgde hij bij Joop van Zon. 
Daarnaast studeerde hij compositie bij Niek 
Verkruisen. Hij is verbonden aan het Oranje 
Nassau College te Zoetermeer. Behalve van 
het Voorschotens Kamerkoor is Nico Hovius 
dirigent van het Toonkunstkoor Hilversum, het Koninklijk 
Toonkunstkoor Aalsmeer en het Christelijk koor Alegría te 
Amstelveen. Hij schreef twee opera’s: William (1990) en Willibrord 
(1995). Ook componeerde hij theatermuziek en diverse koormuziek-
stukken waaronder Paradox (1996), Song of Solomon (1999), Il 
cantico del sole (2002) en vorig jaar Faust van Waardenburg ter ere 
van zijn 25-jarig dirigentschap bij ons koor. Voor meer informatie 
over Nico kunt u zijn website bezoeken: www.hovius.net. 
 
Wim Loef kreeg zijn eerste 
orgellessen bij Ben van Oosten. 
Daarna studeerde hij achtereen-
volgens bij Arie J. Keijzer en Gerard 
Akkerhuis met als afsluiting het 
behalen van het diploma Staats-
examen-B voor orgel. Daarna 
behaalde hij de diploma’s 
Kerkmuziek en Uitvoerend Musicus Orgel bij Leo van Doeselaar aan 
het Haags conservatorium. Hierna volgde hij improvisatielessen bij 
Cor Ardesch te Dordrecht. Hij is organist geweest in Den Haag, 
Voorburg en Delft. Sinds november 2013 is hij cantor-organist van de 
Oude Kerk te Voorburg. Als cantor is hij werkzaam in de 
Vierhovenkerk te Delft. Verder werkt hij als dirigent projectmatig met 
verschillende koren en verleent hij – als begeleider – medewerking 
aan CD-opnames en concerten. 
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Peter le Feber werd in 1956 geboren in Den 
Haag. Studeerde hobo en piano aan het 
Haags en het Rotterdams Conservatorium.  
Zijn pianoleraren waren Ton Hartsuiker en 
Michael Davidson. Zijn hoboleraren waren 
Simon Houttuin en Maarten Karres. 
Na het behalen van het diploma studeerde hij 
nog bij de solo-hoboïst van het Concert-
gebouworkest, Jan Spronk. 
 
Peter treedt nu hoofdzakelijk op in 
kamermuziekverband en als solist bij diverse 
koren. Als hoboïst was hij gedurende 15 jaar lid van Haags Blazers 
Ensemble Oktopus. Als pianist is  hij vooral werkzaam als begeleider 
in diverse stijlen. Als hobo- en pianodocent was Peter 30 jaar 
verbonden aan het Haagse Koorenhuis en sinds 2013 aan de 
Muziekacademie Den Haag. 
 
 
Koor 
Sopranen: Jacqueline Bos, Amanda Drabbe, Margriet van der 

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

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

Tenoren: Piet Hopman, Martin de Jong, André Meijer en Jaap-
Willem Westhoek 

Bassen: Jaap Hinloopen, Erik Jansen, Gerwin Paalder, Dirk 
Stolk en Jan Stolk 
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Voorschotens Kamerkoor  
Het Voorschotens Kamerkoor werd op l juni 1974 opgericht. Was het 
aanvankelijk de opzet om kerkdiensten met zang op te luisteren, later 
is ons koor zich gaan richten op het geven van concerten.  
 
Tot l september 1990 stond het Voorschotens Kamerkoor onder 
leiding van Rita Eriks; daarna werd het stokje doorgegeven aan de 
huidige dirigent Nico Philipp Hovius. Onder zijn leiding zijn we ook 
grotere werken gaan uitvoeren, waaronder het Requiem van Duruflé 
en de Petite Messe Solennelle van Rossini.  
 
Enkele hoogtepunten waren de uitvoering van de Carmina Burana 
van Orff in de voormalige Zilverfabriek, de met indrukwekkende 
filmbeelden ondersteunde uitvoering van The armed man van Jenkins, 
twee jaar geleden een prachtig concert in samenwerking met RBO 
Sinfonia met Cantate 21 (Ich hatte viel Bekümmernis) van Bach en het 
Requiem van Mozart, en vorig jaar Hovius’ Faust van Waardenburg. 
 
Het repertoire van ons koor is zeer gevarieerd en beslaat muziekstijlen 
voor kamerkoren vanaf de Renaissance tot en met hedendaags. En 
vanavond dus repertoire uit romantische muziek. 
 
Ons koor telt nu ruim dertig leden. Geregeld komen binnen het koor 
plaatsen vrij. Op dit moment zijn wij vooral op zoek naar tenoren en 
bassen. Heeft u interesse, neem dan gerust contact met ons op:  

• telefoon: 06-18449102 (contactpersoon Els Koek) 
• e-mail: info@voorschotenskamerkoor.nl 
• of via: www.voorschotenskamerkoor.nl 

 
U kunt ons en onze uitvoeringen ook ondersteunen door bijvoorbeeld 
voor € 28 per jaar donateur te worden. In ruil daarvoor houden wij u 
op de hoogte over onze programma’s en bieden wij u vrije toegang tot 
één van onze concerten. Meer informatie over het donateurschap treft 
u aan op onze website. 
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Mendelssohn 
 
Herr sei gnädig 
Herr, sei gnädig unserm Fleh'n, 
und erfülle uns mit deinem Geist. 
Herr, sei gnädig unserm Fleh'n, 
und schreib in unser Herz dein 
Gebot. 
Herr, erhör uns! 
 
 
 
Psalm 100 
Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 
Dienet dem Herrn mit Freuden; 
kommt vor sein Angesicht mit 
Frohlocken! 
Erkennet, daß der Herr Gott ist!  
Er hat uns gemacht, und nicht wir 
selbst zu seinem Volk  
und zu Schafen seiner Weide. 
 
Geht zu seinen Toren ein mit 
Danken, zu seinen Vorhöfen mit 
Loben; danket ihm, lobet seinen 
Namen! 
Denn der Herr ist freundlich, und 
seine Gnade und seine Wahrheit 
währet ewig. 
 
Ehre sei dem Vater und dem 
Sohn und dem Heiligen Geiste 
Wie es war zu Anfang jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 
Amen 
 

 
 
 
Heer, ontferm u over ons,  
En vervul ons met uw geest. 
Heer, ontferm u over ons, 
En druk uw wetten ons op het 
hart. 
Heer, verhoor ons! 
 
 
 
 
Juicht den HEERE. Gij ganse 
aarde! Dient den HEERE met 
blijdschap, komt voor Zijn 
aanschijn met vrolijk gezang.  
Weet, dat de HEERE is God; Hij 
heeft ons gemaakt (en niet wij), 
Zijn volk en de schapen Zijner 
weide. 
 
Gaat in tot Zijn poorten met lof, 
in Zijn voorhoven met lofgezang; 
looft Hem, prijst Zijn Naam. 
 
Want de HEERE is goed; Zijn 
goedertierenheid is in der 
eeuwigheid. 
 
Eer zij de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest , zoals het was in 
het begin, nu en altijd, en in de 
eeuwen der eeuwen. 
 
Amen 
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Herr, nun lässest 
Herr, nun lässest du deinen 
Diener in Frieden fahren, wie du 
verheißen hast. 
 
Denn mein Auge hat deinen 
Heiland gesehn, den du bereitet 
vor allen Völkern. 
Dass er ein Licht sei den Heiden, 
und zu Preis und Ehre deines 
Volkes Israel. 
 
Herr, nun lässest du deinen 
Diener in Frieden fahren, mein 
Auge hat deinen Heiland gesehn,  
welchen du bereitet, dass er ein 
Licht sei den Heiden, und zum 
Preise deines Volkes Israel. 
 
Herr, nun lässest du deinen 
Diener in Frieden fahren. 
 
Ehre sei dem Vater und dem 
Sohne und dem Heiligen Geist. 
Wie es war zu Anfang, jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 
 
Amen 

 
Heer, nu laat Gij uw dienaar gaan 
in vrede, zoals u hebt beloofd.  
 
 
Want ik heb de Heiland gezien, 
die is voor alle volken. 
 
Dat hij een licht zij voor de 
heidenen, en tot heerlijkheid en 
eer strekt van uw volk Israël.  
 
Heer, nu laat Gij uw dienaar gaan 
in vrede, mijn oog heeft de 
Heiland gezien die u voorzegd 
hebt, dat hij een licht is voor de 
heidenen, en tot heerlijkheid en 
eer strekt van uw volk Israël.  
 
Heer, laat nu uw dienstknecht 
gaan in vrede.  
 
Eer zij de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin, nu en 
altijd, en in de eeuwen der 
eeuwen. 
 
Amen 
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O Jesu Christe 
O Jesu Christe, wahres Licht 
erleuchte, die dich kennen nicht, 
und bringe sie zu deiner Herd, 
dass ihre Seel auch selig werd!  
 
Erleuchte, die da sind verblend't, 
bring her, die sich von uns 
getrennt, 
versammle, die zerstreuet gehn, 
ach feste, die im Zweifel stehn. 

 
 

Christe, du Lamm Gottes 
Christe, du Lamm Gottes, 
Der du trägst die Sünde der Welt, 
Gib uns deinen Frieden! 

 
 

Denn er hat Seinen Engeln 
Denn er hat seinen Engeln  
befohlen über dir,  
dass sie dich behüten  
auf allen deinen Wegen,  
dass sie dich auf den Händen 
tragen und du deinen Fuss nicht 
an einen Stein stossest.  

 
O Jesus Christus, waarachtig 
licht verlicht die u niet kennen, 
breng hen naar uw kudde zodat 
ook hun zielen zalig worden! 
 
Verlicht die verblind zijn 
breng terug die weggingen, 
 
verzamel hen die verdwaald zijn 
geef kracht aan hen die twijfelen. 

 
 

 
Christus, Lam Gods 
Die de zonder der wereld draagt, 
Geef ons uw vrede! 
 
 
 
Want hij heeft, aangaande u, 
zijn engelen geboden u te 
behoeden op al uw wegen, 
 
dat zij u op de handen dragen 
opdat gij uw voet niet stoot aan 
een steen. 
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Bruckner 
 

Locus iste 
Locus iste a Deo factus est, 
inaestimabile sacramentum, 
irreprehensibilis est. 

 
 

Os justi 
Os justi meditabitur sapientiam: 
et lingua ejus loquetur judicium. 
Lex Dei ejus in corde ipsius: 
et non supplantabuntur gressus 
ejus. 
Alleluia 

 
 

Christus factus est 
Christus factus est pro nobis 
obediens usque ad mortem, 
mortem autem crucis. 
 
Propter quod et Deus exaltavit 
illum et dedit illi nomen, 
quod est super omne nomen. 

 
 

Virga Jesse floruit 
Virga Jesse floruit: 
 
Virgo Deum et hominem genuit: 
 
pacem Deus reddidit, 
in se reconcilians ima summis. 
 
Alleluja. 

 
 
 

Deze plaats is door God gemaakt, 
een onschatbaar sacrament, 
en is zonder weerga. 
 
 
 
De mond van de rechtvaardige 
spreekt wijsheid 
en zijn tong spreekt de waarheid 
De wet van God rust in zijn  hart 
en zijn voeten struikelen niet. 
Halleluia 
 
 
 
Christus gehoorzaamde, voor ons 
tot in de dood, zelfs tot de dood, 
de dood aan het kruis. 
 
Daarom verheerlijkte God Hem 
en gaf Hem een naam die 
verheven is boven alle namen. 
 
 
 
De Stam van Jesse heeft 
gebloeid: 
Een Maagd heeft gebaard voor 
God en mensheid: 
God heeft vrede hersteld 
Verzoende in Zichzelf het laagste 
met het hoogste 
Halleluia. 
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Vexilla regis 
Vexilla regis prodeunt 
Fulget crucis mysterium 
Quo carne carnis conditor 
Suspensus est patibulo. 
 
 
O crux ave spes unica 
Hoc passionis tempore 
Auge piis justitiam 
Reisque dona veniam. 
 
Te summa Deus Trinitas 
Collaudet omnis spiritus 
Quos per crucis mysterium 
Salvas rege per saecula. 
Amen. 

 
 

Tantum ergo 
Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui, 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
 
Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio. 
 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. 
Amen 

 
Het Koningsbanier regeert 
Helder straalt het kruis zijn licht 
naar waar de mensheid verzuild 
en trots geketend hangt aan het 
kruishout. 
 
O heilig Kruis, wij groeten u 
Gij, die onze enige hoop is 
Doe de vromen recht en schenk 
veroordeelden het genadekleed. 
 
Gij hoogste God, Drie-eenheid 
U loven alle zielen die u door het 
kruis van schuld bevrijdde 
Dat u heerse in eeuwigheid. 
Amen. 

 
 

 
Laten wij dan, diep gebogen, 
Prijzen 't grote Sacrament: 
Dat de oude wetten wijken 
Voor het nieuwe Testament. 
 
Geve het geloof inzicht, 
Waar het zintuig niets herkent. 
Aan de Vader, aan de Zoon zij 
lof en eer gebracht: steeds zal 
men Hun beiden brengen eer en 
roem en hulde en kracht. 
 
Hem die voortkomt uit Hen 
beiden, Zij gelijke dank gebracht. 
Amen 
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================================================== 
Volgend optreden Voorschotens Kamerkoor 
Speciale uitvoering van ‘Dido en Aeneas’ van Henry Purcell op 
zondagmiddag 30 oktober 2016 in Het Kruispunt in Voorschoten. 
================================================== 

 
 

BLOEMENSPECIALIST JAN 
 

STANDPLAATS  

HOEK WINKELCENTRUM ADEGEEST 
 

donderdag, vrijdag en zaterdag 
 

VOOR AL UW BLOEMEN, BOEKETTEN 

OF PLANTEN 
 


