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VOORWOORD

Geachte bezoekers, 
In de eerste week van mei worden we ons altijd extra bewust van oorlog 
en vrede, vrijheid en bezetting, leven en dood. André van Duin zei bij zijn 
toespraak op de Dam vorig jaar: “Vrij met de oorlog als het negatief van de 
kleurenfoto van de vrede.”

De muziek van vanmiddag is daarmee heel actueel. De eerste woorden in 
De Profundis van Zelenka die zullen klinken zijn: “Uit de diepten roep ik tot U, 
o HERE.” De diepten van leed en lijden in deze wereld, van hen die slachtoffer 
zijn van oorlog en geweld, van een natuurramp of van ziekten, gemis en 
tegenslagen. Zelenka opent bijna letterlijk uit de diepte, met drie bassen 
en sonore trombones. Met als tegenhanger hemels klinkende koorpartijen. 
Zelenka weet het gevoel van religieus ontzag en verering te verbinden met 
een pure grenzeloze vreugde en uitbundigheid. Waarom zijn muziek zo lang 
in de vergetelheid is gebleven, is raadselachtig, maar wij zijn blij dat dirigent 
Anthony Scheffer u en ons met deze muziek laat kennismaken. Hij vindt zelfs 
dat Zelenka naast de barokgrootheden Händel, Vivaldi & Bach zou moeten 
staan. 

Over het zeer bekende Ave Verum van Mozart, hij schreef het als bedankje 
voor het koor van dirigent Anton Stoll die een liefdevol onderdak had 
geboden aan Mozarts ziekelijke vrouw Constanze, zou ik u het volgende citaat 
van de Weense pianist Arthur Schnabel willen meegeven: “te simpel voor 
kinderen, maar te moeilijk voor volwassenen.”

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door het Jan&Jansenfonds en Mien van 't Santfonds
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Uit de nagelaten schetsboeken blijkt dat het derde deel van strijkkwartet 16 
lento assai, cantat e tranquillo, het laatste is dat de doodzieke en inmiddels 
volledig dove Beethoven heeft gecomponeerd. In de schetsen, in de diepste 
ellende van Beethovens leven, komen benamingen voor als Friedensgesang en 
Süßer Ruhegesang. Het beeld is doorgaans sereen, terugblikkend, het verliest 
zich in de eindeloosheid.

En zo komen we bij het Requiem aeternam, de eeuwige rust, van Bruckner. 
Bijzonder is hierbij ook weer de begeleiding met drie trombones. Bij alle 
eenvoud en zorgzaam gebruik van stemmen en instrumenten geeft het werk 
door het samenspel van de klanken een diepe emotie weer.

Bij koormuziek is er sprake van contrapunt, simpel gezegd ‘noot tegen noot’ 
zingen, meerstemmigheid. Deze vervlechting van horizontale melodische 
lijnen is het tegendeel van de harmonische schrijfwijze met haar naast elkaar 
geplaatste verticale samenklanken.
De componisten van het concert van vandaag hebben zich erin bekwaamd. 
In de fugatische delen van dit concert komt deze compositietechniek tot 
een hoogtepunt door herhalingen, imitatie en variaties op het eerste thema. 
Stemmen vluchten voor elkaar en jagen op elkaar. Het gaat ‘alle kanten op’ en 
toch komen de stemmen tot hun recht.

In deze onrustige wereld is muziek een inspirerend voorbeeld van eenheid in 
verscheidenheid.

Ik wens u een heel mooi concert toe, 

Yvonne van Bommel
voorzitter Concertkoor Baarn

voorzitter@concertkoorbaarn.nl
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Programma 

De Profundis ZWV 50 Jan Dismas Zelenka
Ave Verum Wolfgang Amadeus Mozart
Strijkkwartet nr. 16 op.135 deel 3 Ludwig van Beethoven
Requiem in d-mineur Anton Bruckner

Uitvoerenden

Anna-Julia David sopraan
Lotte Bovi mezzo-sopraan
Laurent Nadal tenor
Cyprien Crabbé bariton
Mitchell Sandler bas
Wybe Kooijmans orgel
Orkest van Concertkoor Baarn

Concertkoor Baarn

Anthony Scheffer dirigent
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Toelichting op het programma  
‘Muziek uit Wenen’

Aan het eind van de van de 17de eeuw ontstond in Wenen de traditie 
om liturgische muziek te ondersteunen met strijkinstrumenten, orgel en 

trombones om de vocale partijen te versterken. Met dit programma nemen 
we het publiek mee door de muziekgeschiedenis van deze Weense ontwikkelingen en hopen 
we het publiek wederom te verrassen met bekend en onbekend repertoire van bekende en 
onbekende componisten.

Het concert opent met muziek van Jan Dismas Zelenka (1679-1745) wiens werk De Profundis 
ZWV 50 op het programma staat. Zelenka studeerde in Wenen bij Johann Joseph Fux (1660-
1741), auteur van Gradus ad Parnassum, een handboek voor musici waarin uiteengezet wordt 
hoe nieuwe muziek gecomponeerd kan worden. Het De Profundis is een duidelijk voorbeeld van 
deze muziekleer: Zelenka is conservatief doch geheel vernieuwend met zijn harmonieën.

Tot de volgende generatie van Weense componisten behoren Joseph Haydn (1732-1809) 
en zijn leerling Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) wiens Ave Verum we ten gehore 
zullen brengen. De derde componist uit deze ‘Eerste Weense School’ is Ludwig van Beethoven 
(1770-1827), die zich compleet losmaakt van de traditie. Zijn revolutionaire werken luiden 
een nieuwe tijd in voor Wenen: de romantiek. Het orkest zal zijn Strijkkwartet nr. 16 op. 135 
deel 3 uitvoeren: een dramatisch stuk dat Beethoven schreef toen hij inmiddels volledig 
doof was geworden, wellicht het ergste wat je kan overkomen als musicus. Hij schrijft in zijn 
partituur: “Muß es sein?… Es Muß sein!” [Moet het zo zijn? Ja, het moet zo zijn.]

Het hoofdwerk van dit concert is het tamelijk onbekende Requiem in d-mineur van Anton 
Bruckner (1824-1896). Bruckner componeerde het stuk toen hij ongeveer 25 jaar was, in 
de tijd dat hij studeerde en nog zoekend was naar zijn eigen stijl. Zijn beide ouders waren 
inmiddels overleden en de jonge Bruckner verbleef in een klooster waar hij zich volledig 
richtte op het componeren van kerkmuziek. Het Requiem heeft veel weg van het gelijknamige 
stuk van Mozart, dat Bruckner als grote inspiratie nam. Ondanks de overeenkomsten zijn er 
ook duidelijke verschillen waarbij het talent van de eigenzinnige Bruckner naar voren komt. 
Zijn muziek is groots, episch maar ook liefelijk en verstillend. Bruckner heeft het talent om in 
zijn lijden altijd uit te zien naar hoop.

Anthony Scheffer
dirigent Concertkoor Baarn
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Jan Dismas Zelenka  (1679-1745)

Zelenka ontving zijn eerste muzieklessen waarschijnlijk van zijn vader, de cantor en organist 
van Louňovice pod Blaníkem, nabij Praag. Hij bezocht daarna zeer waarschijnlijk het 
Jezuïetencollege Collegium Clementinum te Praag, waaraan hij in de periode 1704-1723 ook 
enkele composities leverde. In 1709 was hij als musicus verbonden aan de hofhouding van 
de keizerlijke stadhouder Johann Hubert Ritter von Hartig. In 1710-1711 verhuisde hij naar 
Dresden, waar hij als bassist in de hofkapel werd aangenomen. Dit orkest, waaraan Zelenka 
voor de rest van zijn leven verbonden bleef, groeide gaandeweg uit tot een van de beste 
orkesten van Europa.
De jaren 1716-1719 stonden voor Zelenka in het teken van studie en verdieping en hij 
maakte studiereizen vanuit Dresden naar Wenen en naar Italië. Hij werd ook geïnspireerd 
door Italiaanse opera die destijds zeer geliefd was. Vanaf 1719 nam Zelenka – samen met 
kapelmeester Johann D. Heinichen – de taak op zich de composities te verzorgen voor de nieuw 
gebouwde hofkerk.
Zelenka componeerde werken voor orkesten, geestelijke muziek zoals psalmen, missen, 
requiems en andere werken voor de dodenmis zoals De Profundis ZWV 50 dat hij in 1724 
componeerde.
Vanaf 1733 liep de compositorische activiteit van Zelenka snel terug. Hij stierf in 1745, 
ongehuwd, enkele dagen voor Kerstmis.

Wolfgang Amadeus Mozart  (1756-1791)

Mozart was zeer gelovig en getuigde daarvan in zijn Ave verum corpus (KV 618), het prachtige 
motet dat hij in 1791 schreef, zes maanden voor zijn dood. In dezelfde periode was hij ook 
bezig met zijn opera Die Zauberflöte. Het is een van de meeste geliefde werken van Mozart 
zoals ook zijn Laudate Dominum en het Requiem (KV 626), zijn laatste werk.
Mozart droeg dit motet op aan zijn vriend Anton Stoll die muzikaal assistent was in de parochie 
van Baden bij Wenen, waar Mozarts vrouw Constanze om gezondheidsredenen regelmatig 
verbleef.

Dit Ave Verum inspireerde andere componisten zoals Frans Liszt die van dit motet transcripties 
maakte voor pianosolo en orgel. Pyotr Ilyich Tchaikovsky voegde Liszts transcriptie toe aan zijn 
vierde orkestraal suite, Mozartiana, op 61, een eerbetoon aan Mozarts muziek.
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Ludwig van Beethoven  (1770-1827)

Beethoven werd in Bonn geboren en op 20-jarige leeftijd verhuisde hij naar Wenen. Hij 
studeerde componeren bij Haydn. Zijn eerste strijkkwartet werd gepubliceerd in 1801. 
Ondanks het feit dat het gehoor langzamerhand verslechterde en hij in 1814 helemaal doof 
was, is hij niet gestopt met optreden.

Beethoven componeerde in totaal 16 strijkkwartetten: 6 kwartetten in de periode 1798-1800, 
5 kwartetten in de periode 1806-1810 en de laatste 5 kwartetten in de periode 1822-1826. 
Het Strijkkwartet nr. 16 op. 135 was zijn laatste kwartet dat hij in de zomer van 1826 
componeerde. Na de grote strijkkwartetten nrs. 13, 14 en 15 is dit strijkkwartet kleinschalig en 
milder. Deel 3 - Lento assai; cantate e tranquillo is een innige en melodieuze zang, die typerend is 
voor de late Beethoven.

Beethoven overleed in 1827. Zijn strijkkwartet werd in maart 1828 uitgevoerd tijdens 
een concert dat werd georganiseerd door de cellist Josef Linke ter nagedachtenis aan zijn 
overleden leermeester. 195 jaar na zijn dood blijft Beethoven één van de meeste bewonderde 
componisten in de geschiedenis van westerse klassieke muziek.

Anton Bruckner  (1824-1896)

Bruckner werd geboren in Ansfelden in Oostenrijk waar zijn vader schoolmeester was. De 
jonge Bruckner studeerde piano, orgel en compositie bij uitstekende leraren in zijn omgeving. 
Na het overlijden van zijn vader werd hij gestuurd naar een kloosterschool en leek voor hem 
dat hij dorpsschoolmeester zou worden net als zijn vader. Een aanstelling als organist in de 
kerk Sankt Florian voerde hem terug naar de muziek. Bruckner legde zich voornamelijk toe op 
symfonieën, en religieus koorwerk en bereikte daarin grote hoogten.

Hij schreef zijn Requiem in d in 1849 en dit was waarschijnlijk zijn eerste grote werk en ook 
eerste werk met orkest, ter nagedachtenis van Franz Sailer, zijn geliefde mentor in het klooster 
Sankt Florian die zijn Bosendorfer piano, een geliefde piano uit deze tijd, voor hem achterliet. 

Het Requiem werd in 1849 voltooid. Op 15 september 1849, precies een jaar na het overlijden 
van Sailer, werd het werk voor het eerst uitgevoerd in de kloosterkerk van de Sankt Florian. 
Daarna bleef het vele jaren in de la liggen. Op verzoek van Bruckner werd het werk in 1892 
opnieuw uitgevoerd ter nagedachtenis aan een andere vriend. “Het is niet slecht”, zal Bruckner 
over zijn Requiem zeggen. In 1930 werd het werk voor het eerst gedrukt en uitgegeven.

MUZIEK UIT WENEN
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De Canadese sopraan Anna-Julia David studeert in haar tweede 
jaar Master aan het Utrechts Conservatorium bij Karin van der Poel.
In Nederland trad Anna-Julia als soliste op in het Lunchpauzeconcert 
Mise en Scene in Tivoli Vredenburg, de Bach Cantates in Utrecht, het 
Grachten Festival in Amsterdam en het Opera aan Zee Festival in 
Noordwijk.

In Canada was Anna-Julia soliste voor de Schola Cantorem- en 
Tafelmusikconcerten. Ze heeft ook deelgenomen aan het Tafelmusik 
Baroque Summer Institute in Toronto en heeft gewerkt met Opera 

Atelier's directeur Marshall Pynkoski en Tafelmusik's koordirecteur Ivars Taurins.
Anna-Julia is lid van het Decameron Ensemble.

Mezzo-sopraan Lotte Bovi studeerde toneel aan studio Herman 
Teirlinck in Antwerpen voordat zij zang ging studeren aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Al tijdens haar studie zong zij 
bij de Vlaamse Opera.
In het oratoriumrepertoire zingt zij partijen als de mezzosopraanpartij 
in het Stabat Mater van G. Rossini of de mezzopartij in das Paradies 
und die Peri van R. Schumann, maar ook alle aria’s in de Matthäus 
Passion en het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. 
Tot haar opera-repertoire behoren rollen als Carmen (Carmen G. Bizet), 
Lola (Cavalleria Rusticana), Mercedes (Carmen), Cherubino (Le Nozze 

di figaro) en Dorabella (Cosi van Tutte). Zij werkte onder dirigenten als Philippe Herreweghe, 
Bernard Haitink, Arjan Tien, Jos Van Immerseel, Micha Hamel, Kenneth Montgommery en Guy 
Van Waas.
Met pianist Kees Wieringa zong zij liederen van o.a. Jacob ter Veldhuis op diverse festivals. Van 
het concert Canto ostinato revisited in het Concertgebouw waar Lotte de zangpartij voor haar 
rekening nam, is een cd uitgekomen.
Lotte is hiernaast ook actief als initiator, uitvoerder en producent van performances waarin 
beeld en muziek tot één geheel worden versmolten. Een scala aan performances bedacht 
zij inmiddels voor kunst/muziekmanifestaties als Motel Mozaïque en de wereld van Witte de 
With, museumnachten in Rotterdam en Enschede en theatervoorstellingen. Hiermee treedt zij 
regelmatig op in Nederland, België, Frankrijk en Italië.
Met de interdisciplinaire voorstelling Caleidoscope-Sheherazade in samenwerking met 
videokunstenaar Marieke van der Lippe, 3d mapping specialist Olivier Scheffer en componist/
pianist Kees Wieringa was zij onderdeel van de slotceremonie van de Marrakech Biennale 2016 
in Marrakech, Marokko.
In november 2021 zong zij ook met Concertkoor Baarn.
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Tenor Laurent Nadal begon zijn muzikale studie in Frankrijk 
(Poitiers en Lyon), voordat hij naar Nederland kwam om bij Ronald 
Klekamp zijn techniek verder te ontwikkelen. Daarna studeerde hij 
bij de IJslandse tenor Jon Thorsteinsson aan het Conservatorium te 
Utrecht.
Hij nam deel aan masterclasses met o.a. Peter Bording, Charlotte 
Margiono, Donald Litaker (opera/operette), Jill Feldman, Nico van 
der Meel, Viola de Hoog (oude muziek), Robbert Muuse & Misha van 
Weers, Karin van der Poel, David Bollen en Abigail Richards.
Als solist zong hij in Dido en Aeneas van Purcell op het prestigieuze 

barokmuziekfestival van Ambronay. Regelmatig zingt hij solo’s in madrigalen van Monteverdi, 
het Magnificat van Kuhnau i.s.m. het Ensemble Illustre, werken van M.A. Charpentier en Claude 
Lejeune. In 2013 zong hij de rol van tweede priester in Die Zauberflöte en in 2014 vertolkte 
hij Don Polidoro in La finta semplice van W.A. Mozart en de tenorsolo in de St Cecilia mis van 
Scarlatti met het Monteverdi Kamerkoor en het Purcell Kamerorkest Amsterdam onder leiding 
van Wilko Brouwers.
Naast solist is hij ook koorzanger, o.a. in Bachs Weihnachtsoratorium, zijn passies, cantates en 
motetten. Laurent behoort tot de vaste kern van het Margaretha Consort & Choir.
Laurant Nadal geeft muzieklessen in verschillende talen.

Bariton Cyprien Crabbé groeide op in het gewest Brussel. Hij 
was lid van het kinder- en jeugdkoor van de Munt. De Munt probeert 
de toekomst van de Belgische zangcultuur te verzekeren en de 
doorstroom van jong zangtalent beter te begeleiden.

Cyprien studeert nu aan het conservatorium van Amsterdam. Hij nam 
deel aan het Final Bachelor Recital in 2021. Hij was hier te horen in 
de opera Die Sieben Todsünden van K. Weill en Ne me quitte pas van 
J. Brell, in een arrangement van Lucas Wiegerink.
Met Orkest De Ereprijs zong hij in Lockdown Music. In dat concert 

speelde Orkest De Ereprijs muziek van jonge componisten die ontstond tijdens de lockdown. 
Communicatie, afstand, sociale gevoeligheid, absurditeit en humor klonken door in deze 
muzikale verslagen van een bizarre periode. Orkest De Ereprijs stimuleert al 40 jaar lang 
jonge componisten van over de hele wereld om muziek voor het orkest te schrijven. Tijdens de 
lockdown gingen ze daar gewoon mee door, wat leidde tot een reeks composities waarvan er 
enkele een virtuele première beleefden op YouTube.

De bas Mitchell Sandler studeerde aan de universiteit van Californië te Berkeley, waar 
hij in 1986 afstudeerde. Mitchell zong vijf jaar lang in Ensemble Chanticleer, waarmee hij 
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veel opnames heeft gemaakt. Hij vervolgde zijn studie barok 
solozang aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Zijn 
leraren waren Herman Woltman en Marius van Altena. In 1991 
voltooide hij zijn conservatoriumopleiding.
Mitchell werkte freelance in opera’s en oratoria bij onder meer 
de Nederlandse Opera. Hij was lid van het Groot Omroepkoor. 
Daarnaast zingt hij in Pocket Opera.

Mitchell zingt op solo cd’s Aci, Galatea e Polifemo van G.F. Händel, in de rol van Polifemo, La 
Resurrezione van Händel, als Lucifero, en Dolci Sospiri – liederen, duetten en dansmuziek van 
Falconnieri met het ensemble La Primavera.
Mitchell Sandler is behalve zanger ook componist en arrangeur. Zijn Madrigals of Mirth and 
Melancholy werd in 2013 door het koor Trajecti Voces gezongen. Een opdracht voor het 
Utrechts vrouwenkoor Medusa ging februari 2014 in première.
Mitchell werkt ook als pianobegeleider en continuospeler.
In het voorjaarsconcert van 2019 zong Mitchell Sandler met Concertkoor Baarn

Anthony Scheffer (1991) begint zijn muzikale carrière als 
organist en cantor in zijn geboortestad Amersfoort. Naast de viool 
ontdekt hij al snel zijn passie voor het dirigeren. Tijdens zijn studies 
Liberal Arts and Science en Muziekwetenschap aan de Universiteit 
Utrecht steekt hij zijn licht op bij diverse dirigenten als Jos Leussink, 
Bas Ramselaar, Jos van Veldhoven en Ton Koopman. Hij leidt 
verschillende vocale en instrumentale ensembles.

Zijn liefde voor oude muziek brengt hem tot het onderzoeken van de 
historische context om muziek op een eloquente en evocatieve manier 

uit te voeren. Als artistiek leider weet hij het publiek te verrassen met bijzondere concerten, 
waaronder Renaissancemuziek voor de Nieuwe Wereld (Rogier, de Padilla, Guerrero), 
expressieve muziek van de Venetiaanse school (Gabrieli, Monteverdi, Vivaldi, Lotti), muziek uit 
de Duitse Barok (Buxtehude, Graupner, Zelenka, Bach), Franse muziek uit de Verlichting (Gilles, 
Charpentier, de Lalande, Rameau) en muziek uit het Romantische repertoire (Fauré, Brahms, 
Howells, Rachmaninoff).

In 2015 wordt Anthony artistiek leider van Capella Amersfoort en dirigent van de Bach Cantorij 
Baarn. In 2018 richt hij het Faelix Baroque Ensemble op en wordt hij dirigent van het Concert-
koor Baarn. In het seizoen 2018/2019 is hij assistent van de muzikale staf bij de Nationale 
Opera en Ballet in Amsterdam. Als gastdirigent staat hij voor verschillende gezelschappen  
waaronder bij Cantate op de Brink in Hilversum, de cantates in de Westerkerk te Amsterdam, 
Vocaal Ensemble Coqu in Utrecht, het Vocaal Ensemble Quintessens en het Dudok Ensemble.
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Voor Anthony staat onderzoek naar de muziekstukken centraal. Hij wil educatief te werk 
gaan om een compleet concert te creëren dat harmonisch, maar ook vanuit een musicologisch 
perspectief één geheel is.

Wybe Kooijmans ontving zijn muzikale opleiding aan de 
Verenigde Muzieklycea te Hilversum en het Sweelinck Conservatorium 
te Amsterdam. Hier werd Bernard Bartelink zijn leraar. Hij volgde 
masterclasses voor interpretatie van de beroemde Franse organist 
Jean Guillou. Talloze raadgevingen van een oud-registrant van de 
organist Feike Asma sloeg hij niet in de wind.

In 1987 volgde een aanstelling als –toen nog– één van de organisten 
van de Grote Kerk in Naarden; inmiddels is hij er hoofdorganist.
Op het monumentale Witte-orgel (1862) van deze kerk maakte 

hij enige cd-opnamen. In 1994 volgde de eerste opname van het symfonische orgel in 
Muziekgebouw Frits Philips te Eindhoven. Wybe Kooijmans concerteerde in Tsjechië, 
Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada en Rusland, alwaar hij het orgel van de Philharmonie 
te Novosibirsk inwijdde. Voorts heeft hij veel ervaring opgedaan als begeleider van koren en 
solisten.
In de serie 'Musica selecta' publiceerde hij een twaalftal bundels met onuitgegeven (versies 
van) koraalbewerkingen van Feike Asma.
In 2014 en 2015 verleende hij zijn medewerking aan de TV-programma's Messiah masterclass, 
Verborgen verleden en Push the red button.
Wybe Kooijmans is als repetitor verbonden aan de Nederlandse Händelvereniging en 
Concertkoor Baarn. Van 2000-2004 was hij lid van de werkgroep ‘Zingend geloven’. Hij 
publiceerde een aantal koraalbewerkingen voor orgel. Wybe Kooijmans was lid van een van de 
werkgroepen die het Liedboek samenstelde. Hij componeerde lied 692 Wij wachten op de Geest 
beloofd.

Concertkoor Baarn beoefent vanaf 1898 de ‘edele zangkunst’ in Baarn en nabije 
omgeving. Aanvankelijk droeg de vereniging de naam ‘Halleluja’. In 1936 werd deze gewijzigd 
in ‘Christelijke Oratorium Vereeniging’ te Baarn en in 1995 in ‘Concertkoor Baarn’.
Het doel van het koor is om grote klassieke koorwerken van Bach, Mozart, Bruckner en 
anderen ten gehore te brengen. Ook voert het koor bijpassende werken uit die minder bekend 
zijn, zoals Emmanuele d’Astorga’s Stabat Mater, Johann Kuhnau’s Magnificat, Baldassare 
Galuppi’s Dixit Dominus en vandaag De Profundis ZWV 50 van Jan Dismas Zelenka.
Concertkoor Baarn verwelkomt iedereen die met ons mee wil zingen, als koor- of projectlid.
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Najaarsconcert in  
De Open Hof te Soest, 
november 2021FO
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Samenwerking / Medewerkenden
Bij de concerten werkt Concertkoor Baarn samen met onze eigen repetitor Wybe Kooijmans, 
(amateur)orkesten en professionele solisten. Dirigent Anthony Scheffer stelt voor iedere uitvoe-
ring een orkest samen. Het bestaat uit professionele jonge musici uit heel Europa. Opnames van 
onze concerten werden gemaakt door RTV Baarn en zijn terug te vinden op YouTube.

Koordagen
Twee keer per jaar worden koordagen georganiseerd op een zaterdag. De bedoeling van zo’n 
repetitie is om de puntjes op de ï te zetten voor een uitvoering. Anthony Scheffer gebruikt die 
dag om het volgende programma dat wordt uitgevoerd te presenteren.

Concertkoor Baarn in coronatijd
In coronatijd heeft het koor telkens vormen gevonden om bij elkaar te blijven en te repeteren: 
zoomen, digitale nieuwsbrieven, een paardenbak, De Open Hof met voldoende onderlinge 
afstand, kort nieuw repertoire om de komende concerten te verrijken...

Op naar het jubileum
In 2023 wordt het 125-jarig bestaan gevierd. Op de lessenaar komt de Mis in C van Mozart.  
In twee duo-concerten vieren Concertkoor Baarn en KOV Utrecht hun jubilea. Samen 295 jaar.

Meezingen?
Het concert van vanmiddag toont dat studeren en concerteren onder leiding van Anthony 
Scheffer een inspirerende inspanning is. Naast het zingen besteedt hij vaak veel tijd aan 
zangoefeningen, uitspraak en het juiste stemgebruik, wat eindelijk bijdraagt aan een mooie 
koorklank.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?
Je kunt een repetitieavond bijwonen om kennis te maken met het koor en het repertoire 
waarmee wij bezig zijn. Wij repeteren op woensdagavond van 20.30 – 22.15 uur in  
De Open Hof, Veenbesstraat 2, Soest. Neem contact op met onze secretaris Anneke Kole,  
e-mail: secretaris@concertkoorbaarn.nl of tel. 06-1017 18 37.
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De profundis clamavi ad te, Domine:
Domine exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes invocem 
deprecationis meae.

Si iniquitates observaveris, Domine: 
Domine,quis sustinebit? 
Quia apud te propitiatio est: 
et propter legem tuam sustinui te, Domine. 

Sustinuit anima mea in verbo ejus: 

speravit anima mea in Domino. 
A custodia matutina usque ad noctem: 
speret Israhel in Domino. 
Quia apud Dominum misericordia: 
et copiosa apud eum redemptio. 

Et ipse redimet Israel ex omnibus 
iniquitatibus ejus.  

Et lux per petua luceat eis. 

Uit de diepte roep ik tot u, Heer:
Heer, hoor mijn stem.
Wees aandachtig, luister naar mijn roep  
om genade.

Als u de zonden blijft gedenken, Heer:
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met het ontzag, Heer.

Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel verlangt  
naar zijn woord. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Israël, hoop op de Heer. 
Bij de Heer is genade. 
Bij hem is bevrijding, altijd weer.

Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.

En laat eeuwig licht op hen schijnen.

MUZIEK UIT WENEN

De Profundis   Jan Dismas Zelenka



15

Gegroet waarachtig lichaam
geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit welks doorboorde zijde
water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorsmaak
tijdens de beproeving van de dood.

Heer, geef hen de eeuwige rust;
en het eeuwige licht verlichte hen.
U komt een lofzang toe, o God, in Sion,
U moet een dankoffer gebracht worden in 
Jerusalem.
Verhoor mijn gebed; tot U komt alle vlees.
Heer, geef hen de eeuwige rust;  
en het eeuwige licht verlichte hen.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

MUZIEK UIT WENEN

Ave, ave verum corpus 
Natum de Maria Virgine, 
Vere passum, immolatum 
In cruce pro homine. 
Cuius latus perforatum 
Unda fluxit et sanguine, 
Esto nobis praegustatum 
In mortis examine 

Requiem

Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam, ad te omnis caro 
veniet.
Requiem aeternam dona eis Domine;  
et lux perpetua luceat eis.
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Ave Verum Corpus   Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem   Anton Bruckner



MUZIEK UIT WENEN

16

Dies irae

Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla:
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando iudex est venturus,
cuncta stricte discussurus!
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit:
nil inultum remanebit.
Quidsum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus ?
Cum vix justus sit securus.
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae:
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus :
redemisti crucem passus:
tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis,
ante diem rationis.
Ingemisco tamquam reus,
culpa rubet vultus meus:
supplicanti parce Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae:

O die dag, die dag der wrake
zal van ’t heelal een ashoop maken.
Zoals Sybille en David spraken.
Hoe zal dan een ieder schromen
als de Rechter is gekomen,
alles streng wordt doorgenomen.
Klanken vol van huiveringen
zullen door het grafveld dringen,
allen voor Gods zetel dwingen.
Dood en leven zullen beven
als het schepsel zal herleven
om Hem rekenschap te geven.
Zie, daar zal een boekwerk wezen
waarin alles staat te lezen
waarop vooruit wordt gewezen.
Als de Rechter is gezeten
wat geheim was, wordt geweten,
niets blijft straffeloos of vergeten.
Wat zal ik te zeggen wagen?
Wien als pleitbezorger vragen
waar gerechten zelfs versagen?
Koning, voor wiens macht wij beven,
die uw heiligen ’t heil zult geven,
red mij, Bron van troost en leven.
Denk toch, Jesus, mij genegen
gingt gij zulke zware wegen,
houd die dag mijn vonnis tegen.
Zoekend zijt gij moe gelopen,
wilt door ’t kruis mijn ziel vrijkopen,
niet vergeefs, zo wil ik hopen.
Rechtens moet Gij U wel wreken
maar ik vraag mij vrij te spreken
vóór het oordeel aan zal breken!
Schuldig moet ik zuchten slaken,
’t schaamrood jaagt mij naar de kaken,
spaar wie smekend U genaken!
Aan Maria werd vergeven
’s rovers schuld is niet gebleven,
dan is mij ook hoop gegeven.
Wat mijn beden niet vermogen
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sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis:
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus :
huic ergo parce Deus.
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.

Domine

Domine Jesu Christe, Rex gloriae:

libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de profundo lacu :
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael repraesentet eas

in lucem sanctam:
Quam olim Abrahae promisisti, 
et semini ejus.

Hostias

Hostias et preces tibi Domine laudis 
offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.

schenk mij dat uit mededogen
houd mij aan de hel onttogen!
Laat mij met uw schapen weiden
wil mij van de bokken scheiden
en ter rechterhand geleiden.
Als de schulden vastgesteld zijn,
in het vreselijk vuur gestort zijn,
roep mij met hen die dan gered zijn!
’k Bid U smekend en gebogen,
’t hart vermorzeld door uw ogen:
met mijn eind heb mededogen!
’t Zal een dag van tranen wezen,
als de mens uit de as herrezen
’t oordeel wacht, met schuld beladen
Toon hem dan, God, uw genade.
Milde Heer Jesus, geef hen rust. 
Amen.

Heer Jesus Christus, Koning van de 
heerlijkheid,
verlos de zielen van alle overleden gelovigen
van de straffen der hel en uit de diepe poel.
Ontruk hen aan de muil van de leeuw,
laat de afgrond hen niet verslinden,
laat hen niet neerstorten in de duisternis,
maar uw banierdrager, Heilige Michaël,  
moge hen binnenleiden
in het heilige licht,
dat Gij ooit beloofd hebt aan Abraham  
en zijn zaad.

Wij dragen U o Heer offers en lofgebeden op:
neem ze aan voor de zielen
die wij heden gedenken
doe hen, o Heer, overgaan van de dood naar 
het leven.
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Dat Gij ooit beloofd hebt aan Abraham en zijn 
zaad.

Heilig, heilig, heilig
Heer, God van de heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.
Eer en lof zij U in den hoge.

Gezegend, die komt in de naam des Heren
Eer en lof zij U in den hoge.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld 
wegneemt, geef hen rust.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld 
wegneemt, geef hen rust voor altijd en 
eeuwig.
Het eeuwige licht verlichte hen, o Heer, 
met uw heiligen voor eeuwig; omdat Gij 
goedertieren zijt.

Heer, geef hen de eeuwige rust;  
en het eeuwige licht verlichte hen.

Met uw heiligen voor eeuwig, omdat Gij 
goedertieren zijt.

Quam olim

Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
dona eis requiem sempiternam.

Lux aeterna luceat eis, Domine: 
cum sanctis tuis in aeternum, qui a pius es:

Requiem

Requiem aeternam dona eis, Domine;  
et lux perpetua luceat eis.

Cum sanctis

Cum sanctis tuis in aeternum, qui a pius es.



Komende concerten 
26 november 2022 
16.00 uur

22 april 2023 en
23 april 2023

NAJAARSCONCERT  
Kantors van de Thomaskirche in Leipzig 
Scahmücke dich, o liebe Seele – J.S. Bach  
Uns ist ein Kind geboren – J. Kuhnau 
Daran ist erscheinen die Liebe Gottes – G. Telemann 
Tut Busse und lasse sich ein jeglicher taufen – C. Graupner 

DUO-JUBILEUMCONCERT  
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht en  
Concertkoor Baarn 
Mis in C – W.A. Mozart

Support 

Concertkoor Baarn is voor de uitvoering van concerten onder meer afhankelijk van de 
bijdragen van sponsors, adverteerders en donateurs. De contributie van koorleden is niet 
toereikend om de jaarlijkse projecten te kunnen uitvoeren.

2023 zal in het teken staan van ons 125-jarig jubileum.  
Concertkoor Baarn hoopt twee bijzondere concerten te geven in het voor- en najaar.  
Hierbij is uw steun van harte welkom! Bij voorbaat heel hartelijk dank!
Het jubileum zal veel extra publiciteit geven. Dat maakt het voor sponsoren en 
adverteerders extra aantrekkelijk om betrokken te zijn bij Concertkoor Baarn.

Heeft u interesse om sponsor of adverteerder te worden of wilt u vriend worden  
van Concertkoor Baarn? 
Neem dan contact op met Jef Neijs, e-mail: penningmeester@concertkoorbaarn.nl 
of tel: 06 - 197 680 16.

www.concertkoorbaarn.nl
www.facebook.com/concertkoorbaarn



Wilt u komen? 
Graag eerst even een afspraak maken

Telefoon 035 62 48 488
Ben ik er niet, spreek in en 

u wordt teruggebeld

Voor al uw 
       bladmuziek 

demuziekerije
blad

muziek 
online

.com

Meezingen?
We repeteren op woensdagavond van 20.30 -  

22.15 uur in De Open Hof, Veenbesstraat 2 in Soest. 

Neem contact op met onze secretaris Anneke Kole, 
e-mail: secretaris@concertkoorbaarn.nl  

of tel. 06 - 101 718 37.
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color your identity

Torenstraat 22a • 3764 CM Soest • 035 6012 100
info@practicum.nl • www.practicum.nl

T +31 356 914 676 E bussum@moore-mth.nlMoore MTH

Relaties bouwen, 
waarde creëren.

Al ruim 70 jaar ondersteunen wij met trots de ondernemer en stimuleren we de ondernemersgeest. 
Met ruim 450 medewerkers vanuit 13 vestigingen is het onze missie om bij te dragen aan persoonlijk 
geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed.

Wij zijn Moore MTH. Onze expertise ligt in accountancy en advisering. Wij zijn specialist in financiële, fiscale 
en juridische advisering, bedrijfsadvisering, financieringen, personeelsbeleid, corporate en personal finance 
en recovery. Als lid van de Moore-familie zijn we zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal goed te 
herkennen als kennispartner en klankbord van ondernemers. Om ondernemers te helpen succesvol te zijn 
in een veranderende wereld.

Meer weten?
Kijk op www.moore-mth.nl of neem contact met ons op. Onze adviseurs staan graag voor je klaar.



Houd je van  
muziek maken?

Kom een keer kijken wat  
we allemaal hebben! 

Sparrenlaan 6 Baarn
www.elrecom.nl

Oosterstraat 54 • 3742 SW Baarn • 035 - 5413024
info@profilehenkwind.nl • www.profilehenkwind.nl



Afscheidshuis Koningshof - Koningsweg 20, Soest 
Afscheidshuis Maatkamphof - Maatkampweg 16A, Baarn 

Koningshof Uitvaartzorg is uw uitvaart  onderneming 
voor Soest, Baarn en omstreken.  
Persoonlijke begeleiding met oog voor detail.

Bel (035) 601 48 32  Dag en nacht bereikbaar 

www.uitvaartzorgkoningshof.nl

Voorheen Van Haren Uitvaartzorg

Gevoelens • Herinneringen • Troost 
Muziek maakt het tastbaar


