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Met veel genoegen brengen we u met deze nieuwsbrief ons nieuws en andere wetenswaardigheden. In januari brachten we de vorige nieuwsbrief
uit en schreef Mirjam van den Hoek als interim-dirigent een bijdrage. Inmiddels is duidelijk geworden dat Mirjam onze dirigent blijft en het stokje
definitief in handen heeft gekregen. Onvermoeibaar blijven we iedere vrijdag aan nieuwe stukken en muziek uit de oude doos repeteren. Twee bassen hebben wegens drukke werkzaamheden helaas ons koor verlaten. Het
zou bijzonder fijn zijn als nieuwe stemmen ons op die post kwamen versterken! We zijn een koor met gedreven zangers, maar als we zingen zijn we
kwetsbaar en voelen we ons verbonden met elkaar. Zo leren we met en
van elkaar en we hopen die sfeer ook tijdens uitvoeringen u te laten ervaren. Op die manier beantwoordt muziek aan het doel waartoe het gemaakt
is. We nodigen u van harte uit deze belevenis met ons mee te maken..

Foto gemaakt tijdens de generale repetitie in november, Dirksland

Zingt u bas of tenor en zoekt u een koor? Welkom!
Contact: info@kamerkoormagnificat.nl of voorzitter@kamerkoormagnificat.nl (Kees Zwaan, voorzitter)
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dirigent aan het woord:
Mir jam van den Hoek
‘Muziek is een bestemming die je nooit bereikt’
Ik heb nooit bewust gekozen om de muziek in te gaan, ik droomde
niet over een carriere als dirigent. Toch was ik wel altijd bezig met
muziek, zong in zoveel mogelijk koren en speelde met plezier viool,
piano, blokfluit en gitaar. Tijdens de middelbare schooltijd (ik zat
op de CSG Prins Maurits), werd mijn liefde voor muziek steeds groter en dan met name voor klassieke muziek. We gingen met de cultuurclub vaak naar de Doelen, met de koren zongen we prachtige
koormuziek. Tijdens een van de koorreizen heeft Mar van der Veer
mij de beginselen van de harmonieleer bijgebracht. Dat heeft mijn
interesse voor muziektheorie gewekt. Hij vertelde over het conservatorium en de mogelijkheden. Viool spelen vond ik leuk, maar een
studie viool biedt weinig toekomstperspectief.
Daarbij wilde ik me niet vastleggen op een instrument, ik wilde zoveel mogelijk verschillende instrumenten blijven spelen. Dus leek de studie Docent Muziek voor mij de beste keus te zijn.
‘Ik zou haar aanraden Koordirectie te gaan studeren’

Op een van de jaarlijkse Scratchdagen in Leiden vroeg de countertenor Sytze Buwalda aan Mar
van der Veer wat dat meisje vooraan zou gaan studeren. Toen Mar vertelde over mijn toekomstplannen zei Sytze: 'Ik zou haar aanraden om Koordirectie te gaan studeren.' Met die opmerking in
mijn achterhoofd heb ik een proefles aangevraagd bij het conservatorium van Rotterdam. Ik wist
niet hoe dat moest, dirigeren. Omdat ik als 17-jarige nog te jong was stelde Wiecher Mandemaker
voor een vooropleiding te doen, om te ontdekken of ik dit echt wel wilde en zou kunnen. Tijdens
mijn VWO-6 jaar reisde ik twee keer per week heen en weer van mijn woonplaats Kerkwerve,
naar Middelharnis, naar Rotterdam en terug naar Kerkwerve. In juni deed ik toelating en werd tot
mijn verbazing aangenomen voor het eerste jaar. Tijdens deze studie ontdekte ik dat kerkmuziek
een erg belangrijk onderdeel is van koormuziek. En dus heb ik de studie Kerkmuziek erbij gedaan
en leerde ik veel over het ontstaan van de liturgie en de ontwikkeling van de kerkmuziek. 6 jaar
lang heb ik met volle teugen genoten van de opleiding, van prachtige muziek en projecten. Wiecher heeft mij tijdens die zes jaar ongelooflijk veel geleerd. Het belangrijkste wat hij
mij geleerd heeft is het uiten van mijn liefde voor muziek.
Dienend leiderschap
Dirigeren is voor mij hetzelfde als dienend leiderschap. Je staat ten dienste van de muziek, van het
koor. Dat hoop ik uit te stralen bij de koren die ik dirigeer. De muziek heeft de leiding, niet ik.
Sinds september 2018 dirigeer ik het koor Magnificat, sinds januari ben ik de vaste dirigent. Deze
groep mensen is enthousiast, leergierig en muzikaal goed ontwikkeld. Meteen vanaf de eerste repetities was het voor mij al duidelijk: deze groep is bereid om hard te werken om hun doel te behalen. Ze hebben al heel veel prachtige muziek uitgevoerd. In 2016 was ik als registrant aanwezig
bij het concert dat Magnificat gaf in Zierikzee. Ik was toen erg onder de indruk van het repertoire
en de muzikaliteit. Rinus heeft het koor veel geleerd, het niveau is hoog. Het is voor mij een hele
uitdaging om dit niveau vast te houden en als het even kan het koor verder te brengen.
Muziek is mijn bestemming die ik nooit ga bereiken. De route daar naartoe is een zware maar
prachtige leerweg. Ik hoop dat ik voor Magnificat een hulpmiddel kan zijn zodat we deze route
samen kunnen volgen. Ik hoop dat u ook een stukje meeloopt tijdens de komende concerten!
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Het ‘Te Deum Laudamus’ als thema voor het zaterdagmiddagconcert
‘Wij loven U, o God’ zijn de eerste woorden van een lofzang die als een van de eerste christelijke lofzangen bekend staat. Op ritmische wijze, met woorden die ontleend zijn aan de Bijbel, wordt God geprezen. Delen van deze tekst hebben waarschijnlijk al in de vierde eeuw in de liturgie van de gemeente geklonken.
Hoewel deze tekst soms het ‘Ambrosiaans lofgezang’ wordt genoemd is de dichter niet bekend. Ambrosius is wel degene die wilde dat de gemeente eenvoudige muziek zelf zong tijdens de dienst. De
psalmmelodieen van die tijd waren daarvoor minder geschikt. Een kenmerk van de muziek die Ambrosius schreef is dat hij niet sprak ‘over’ God maar ‘tot’ God. Later werd de gemeentezang tijdens de
dienst ingeruild voor het zingen door een of meer priesters. Tijdens de Reformatie in de 16e eeuw is
de gemeentezang weer in ere hersteld.
De Latijnse tekst is verdeeld in 5 delen van ongelijke lengte. Het eerste deel begint met de bekende
woorden ‘Wij loven U, o God’. Daarin is te horen dat de gelovige God ziet als ‘Heer’, als ‘eeuwige Vader’. Het tweede deel bezingt hoe engelen in de hemel, apostelen, profeten, martelaren en de wereldwijde kerk op aarde de Vader, de Zoon en de Heilige Geest loven en prijzen. In het derde deel spreekt
de dichter tot Jezus. Er wordt beleden dat Hij de wereld heeft verlost van het kwaad en er wordt gesmeekt om hulp en bijstand voor Zijn kerk op aarde. Het vierde en vijfde deel klinken als een persoonlijke geloofsbelijdenis: ‘We hebben op U vertrouwd, schenk ons Uw genade en verlaat ons niet.’
De gebruikte teksten zijn duidelijk ontleend aan de psalmen. Bijvoorbeeld: ‘Salvum fac populum
tuum Domine’ is vers 9 uit Psalm 28. Het slotdeel bestaat bijna helemaal uit psalmverzen, zoals: ‘Per
singulos dies, benedicimus te’ is Psalm 145 vers 2: ‘Te allen dage zal ik U loven’. In het slot ’In te Domine speravi’ klinkt de bede die in psalm 22, 31 en 71 voorkomt: ‘Op U heb ik vertrouwd, verlaat mij
niet in eeuwigheid.’ (Bron: dick.wursten.be)
Gedeeltes van de tekst uit ‘Te Deum’ :

Gekozen muziek waarin de tekst uit het ‘Te Deum’ te herkennen is:

Te Deum laudamus



Te Deum, FM Bartholdy

Wij loven U God



Festival Te Deum, B Britten

Pleni sunt cæli et terra majestatis gloriæ tuæ.



Jauchzet dem Herrn alle Welt, FM Bartholdy

Hemel en aarde zijn vol van Uw heerlijkheid



Psalm 98, Sweelinck

Salvum fac populum tuum



Geistliches Lied, Op. 30, J Brahms



Psalm 138, Sweelinck



Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes SWV 371,
H Schütz

In te Domine speravi



Herr ich warte auf dein Heil, JM Bach

Non confundar in æternum



Verleih uns Frieden, FM Bartholdy

Red Heer Uw volk

Et laudamus nomen tuum
Wij verhogen Uw naam
Die isto sine peccato nos custodire
Spaar ons deze dag voor zonde

