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Musici 
 
 
Zang 
Julie Thyana Roset - sopraan 
Ana Vieira Leite - sopraan 
Camille Allérat - sopraan 
Bethany Horak-Hallett - mezzosopraan 
Patrícia Silveira - mezzosopraan 
 
Viool 
Judith Steenbrink 
Chloe Prendergast 
 
Viola da gamba 
Rodney Prada 
Mikko Perkola 
 
Dulciaan 
Kim Stockx 
 
Luit 
Matthew Xie 
 
Harp en blokfluit 
Emma Huijsser 
 
Orgel 
Tineke Steenbrink 
Josef Laming  
 
Klavecimbel 
Josef Laming  
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Programma 
 
 
Gemert Graduale  
Jesu Redemptor omnium 
 
Gregoriaans 
Rorate cœli 
 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 
Angelus ad pastores ait 
 
Benedictus à Sancto Josepho (1642-1716)  
Alma Redemptoris Mater 
Sonata 13 
Salve Regina 
 
Cornelis Verdonck (1563-1625) 
Ave gratia Plena 
Amor Jesu dulcissimus	 
 
Herman Hollanders (1595-ca. 1640) 
Quem vidistis Pastores? 
 
Carl Rosier (1640-1725)  
O dulcissime Jesu 
 
Henricus Liberti (ca. 1610-1669)  
Canite, psallite, currite 
Cantiones Nataliae 
Ons is geboren een kindekijn 
Henricus Liberti (ca. 1610-1669)  
Venite simul ô Pastores 
 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 
Ab Oriente venerunt Magi in Bethlehem 
 
Jan Baptist Verrijt (ca. 1600-1650)  
Currite, Pastores 
Benedictus à Sancto Josepho (1642-1716)  
Magnificat 
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Kloosterkerst 
Welkom in de wereld van kloosterkerstgezangen. 
 
Door Judith en Tineke Steenbrink 
 
 
Het Kloosterleven in de 17de eeuw 
 
Voor dit concert onderzocht Holland Baroque het 17de-eeuwse, geestelijke 
kerstrepertoire, voornamelijk uit Noord-Brabant. Dat was immers de plek 
waar kloosters nog, zij het in enclaves, konden bestaan.  
 
Nederland ging in de 17de eeuw door een historisch interessante, maar 
moeilijke periode. De onenigheden tussen katholieken en protestanten 
bereikten een hoogtepunt en er werden vele oorlogen gevoerd. Na 1648 
werd in de gehele Republiek der Verenigde Nederlanden de openbare 
katholieke eredienst verboden. Het katholieke muzieklandschap 
vervaagde. In de oude kerken verdween de katholieke hoogmis nagenoeg 
en daarmee de traditie van de katholieke kerkmuziek, maar ook buiten de 
kerkdeuren werd het stiller. Den Bosch kende voorheen talrijke kerken en 
kloosters. De stad werd in de 16de eeuw niet voor niets ‘cleyn Rome’ 
genoemd. De reformatie had enorme gevolgen voor kloosterlingen. Zij 
werden gedwongen de steden te verlaten. Velen vonden hun toevlucht bij 
katholieke enclaves, zoals het Land van Ravenstein, de Rijksheerlijkheid 
Gemert of de Baronie van Boxmeer, waar de regels en wetgeving van de 
Republiek niet golden. 
 
De Brabantse bevolking hield zich ten tijde van de Republiek vast aan haar 
katholieke tradities. Op zondagochtend vond je tien protestanten in de 
dorpskerk en 200 katholieken in een schuurkerk aan de rand van het dorp. 
Katholieke vieringen werden gedoogd. In de enclaves werden op 
kostscholen zangertjes, of zogenaamde koralen, geschoold tot zanger. Ze 
woonden in een huis van de kerk, volgden de Latijnse school en kregen 
muziekonderwijs. Zij leerden daar twee soorten gezangen: het gregoriaans 
en het vrome lied. Het waren die jongens die dagelijks de mis, en op zon- 
en feestdagen ook metten, vespers en het lof in kloosters meezongen. 
 
Daarnaast schoten ook ‘kwezelkens’ te hulp. Deze ‘geestelijke maagden’, 
die overigens niet zoals zusters in een kloostergemeenschap leefden, 
leerden Latijn, het gregoriaans zingen en notenlezen. Daarnaast leerden 
sommigen ook de viool en het orgel bespelen. Frans Jespers (musicoloog): 
‘Tijdens mijn eigen onderzoek was ik verrast door de ontdekking dat de 
kerkkoren in de schuil- en schuurkerken, net als in de enclaves, al vanaf het 
derde kwart van de 17de eeuw actief waren. Dit betekent dat veel van de 
huidige kerkkoren al ruim drie eeuwen onafgebroken bestaan, dikwijls 
zonder dat ze dat nu nog weten.’ 
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Benedictus à Sancto Josepho 
De centrale figuur tijdens dit concert is componist Benedictus à Sancto 
Josepho (geboren Benedictus Buns, 1642-1716). Hij was dé Brabantse 
organist, orgeladviseur en componist. Zijn omvangrijke oeuvre werd over 
heel Europa verspreid. In de necrologie van het Karmelietenklooster te 
Boxmeer wordt hij terecht ‘Musicæ componista famosissimus’ genoemd, 
een uiterst beroemd componist dus. Hij was als subprior verbonden aan dit 
klooster en vanuit deze functie heeft hij veel gereisd naar bijvoorbeeld 
Utrecht, Scheveningen en Antwerpen. Uit zijn omvangrijke oeuvre met 
voornamelijk geestelijke werken komt naar voren dat hij uitstekend op de 
hoogte was van het Europese muziekleven. Naast componeren heeft 
Benedictus à Sancto Josepho zich ook ingezet voor het behoud van het 
gregoriaans van zijn orde. In het Karmelietenklooster in Boxmeer is nog 
steeds een Graduale Romanum van zijn hand te vinden. Een Graduale 
Romanum is een boek van gregoriaanse gezangen van het kerkelijk jaar.  
 
Graduale van Gemert 
Het ‘Jesu Redemptor omnium’ (componist onbekend) komt uit een katern, 
bestaande uit meerstemmige gezangen in handschrift, gevonden achterin 
een 17de-eeuwse Graduale Romanum uit Gemert. Het boek is uniek omdat 
de oorspronkelijke gebruiker een aantal gregoriaanse gezangen heeft 
voorzien van becijferde bas en verhogingen van leidtonen. Dit is een 
zeldzaam gegeven. De becijfering toont dus aan dat het gregoriaans 
begeleid werd door harmonieën, naar alle waarschijnlijkheid op het orgel.  
 
De Brabantse stijl 
Tineke Steenbrink: ‘Terwijl we dit repertoire ontdekten, begonnen we de 
eigenheid van de Brabantse stijl te herkennen. Verdonck, Rosier, 
Hollanders en natuurlijk Benedictus à Sancto Josepho hebben een unieke 
manier om de tekst tot uitdrukking te brengen. Niet over-dramatisch of 
overdadig, maar wel sterk emotioneel. Het is een herkenbare stijl die erg 
expressief is. In alle motetten is dat te horen. Deze muziek kenmerkt zich 
door een pure expressiviteit en tegelijkertijd een lichte speelsheid.’  
 
Vrouwenstemmen 
In katholieke kerken en kloosters werden vrouwen-, en mannenstemmen 
niet gemengd.  
 
“Daar Vrouw-en Mannen Choor gehouden word in ’t zingen; 
Moet noit het Mannen Choor in dat der Vrouwen dringen” 
 

(Graduale 1763 Amstelodammi T.Crajenschot) 
 
Dit voorschrift is in alle inleidingen van in Amsterdam gedrukte graduales 
uit de 17de en 18de eeuw te lezen. Volgens muziekwetenschappers als 
Frans Jespers kunnen we ervan uitgegaan dat er toch meerstemmig werd 
gezongen. Zelfs in de graduales (in principe éénstemmig) vind je 
meerstemmige zettingen van Latijnse gezangen. Waar de protestanten, 
sommige stromingen tot op de dag van vandaag, bleven vasthouden aan 
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het zingen van eenstemmige psalmen, zongen de katholieken graag 
meerstemmig, zowel thuis als in de kerk. In dit programma zijn wij 
uitgegaan van een bezetting van vrouwenkoor, zoals die in kloosters van 
de Clarissen te Megen en de zusters van Maria Refugie in Uden hebben 
kunnen klinken. 
 
Kerst 
Kerst was naast liturgisch ook muzikaal gezien een belangrijk feest. Door 
het jaar heen werd in de kloosters gregoriaans gezongen, maar in de 
kersttijd was dat anders. 
 
“Neêrduische Liederen in de Latijnsche Kerken 
Te zingen, voegt niet; dog, zo men ze wil aanmerken 
Op Kerstyd, dat ’s iets aârs: maar dan voegt niet de wys 
Van de Kok bruiloft, of Cecilia: ik prys, 
Als dan een Pastorel, uit muzikale Zangen, 
Die zedelyk ons doen verheugen: die vervangen. 
Een Kerkelyke wys of Herders melody; 
Zie die en zet het ligtvaardig aan een zy.” 
 

(Graduale 1763 Amstelodammi T. Crajenschot) 
 
Er werden dus strofeliederen (motetekens) gezongen, zoals ‘Canite psallite’ 
en ‘Venite simul’ en motetten zoals van Verdonck, Rosier en Verrijt. 
 
Organist en componist Jan Pieterszoon Sweelinck werd rooms-katholiek 
gedoopt en opgevoed. Zijn vader stond als organist en kerkmusicus geheel 
in de rooms-katholieke traditie. Later is hij door zijn aanstelling in 
Amsterdam protestant geworden. Toen het Amsterdamse stadsbestuur in 
1578 in protestantse handen kwam, kon Sweelinck het orgel van de Oude 
Kerk niet meer bespelen tijdens de dienst en moest dit zoals gebruikelijk 
ervoor en erna. Het is onduidelijk of hij ooit protestant is geworden. 
Sommige auteurs menen dat zijn Cantiones Sacræ het bewijs vormen van 
zijn blijvende katholieke sympathieën, evenals zijn verbondenheid met 
Vondel, die zich nadrukkelijk bekeerd had tot het katholicisme. 
 
Tot slot 
Tineke Steenbrink: ‘Het in kaart brengen van je eigen muzikale landschap 
is ontzettend spannend. Judith en ik zijn opgegroeid in Oeffelt, vlakbij 
Boxmeer. In Nederland denken we onterecht dat er behalve Sweelinck een 
muzikaal moeras was in de 17de eeuw. Wij zijn geraakt door de eigenheid 
en zeggingskracht van dit Kloosterkerst repertoire.’ 
 
Judith Steenbrink: ‘Musicologen zoals Frits Noske en Rudolf Rasch hebben 
in de tachtiger jaren van de vorige eeuw veel betekend voor het in kaart 
brengen van het Nederlandse muziekleven. Wij vinden het belangrijk deze 
muziek opnieuw te laten horen. Kloosterkerst is daar een prachtige 
aanleiding voor.’ 
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Liedteksten 
 

Gemert Graduale - Jesu Redemptor omnium 
 
Jesu Redemptor omnium, 
Ab omni labe quæso criminum, 
 
Tuo nos lava sanguine, 
Consortes nos fac tuæ gloriæ,  
Eleva cor nostrum, Domine, 
Domine Iesu in cælum, in 
cælum. 
Ave Iesu! Rex gloriæ, 
Pretium redemptionis nostræ. 

Jezus, verlosser van allen,  
-Ik smeek u- bevrijd ons van alle smet 
van onze fouten. 
Door uw bloed,  
Maak ons deelgenoten van uw glorie. 
Verhef ons hart, o Heer, 
Heer Jezus naar de hemel, naar de 
hemel. 
Gegroet Jezus, koning van de glorie, 
Prijs van onze verlossing.  
 

Jesum omnes agnoscite, 
Latentem sub amoris tegmine, 
 
Oculos revela, Domine, 
Domine Iesu, fidelis animæ, 
 
Ut vultum tuum quærere 
Discat et quærendo 
inardescere. 

Erken allen Jezus,   
Die schuilgaat onder de deken van de 
liefde. 
Open onze ogen, Heer, 
Heer Jezus, de ogen van onze 
gelovige ziel, 
Dat zij leert uw gelaat te zoeken 
En door te zoeken in liefde te 
ontvlammen.  
 

Gloria tibi Domine, 
Qui puer genitus de virgine, 
Vivis et regnas sine fine, 
Domine Iesu tua dulcedine, 
Duc nos per statum gratiæ 
Ad æterna regna tuæ gloriæ. 
 

Eer zij u, Heer, die als kind werd 
geboren uit de Maagd.   
Gij leeft en heerst zonder einde. 
Heer Jezus, leid ons door uw zoetheid  
Langs de weg van genade 
Naar het eeuwige rijk van uw glorie.
  
 

 
 

Gregoriaans – Rorate cœli 
Rorate cœli desuper, 
 
Et nubes pluant justum. 
 
 
Ne irascaris Domine, 
Ne ultra memineris iniquitatis, 
 
Ecce civitas Sancti facta est 
Deserta, Syon deserta facta 
est. 
 

Laat dauw van boven neerregenen, 
hemelen 
En laat wolken neerregenen op de 
rechtvaardige. 
 
Word niet boos, Heer, 
Wees niet langer indachtig onze 
onrechtvaardige acties, 
Zie, de stad van de Heilige is woest 
geworden,  
Zion is desolaat geworden. 
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Hierusalem desolata est, 
Domus sanctificationis Tuæ, 
Et gloriæ Tuæ ubi laudaverunt 
te Patres nostri. 
 
 
Rorate cœli… 
 
Peccavimus et facti sumus, 
 
Tanquam immundi nos, 
Et cecidimus quasi folium 
universi 
Et iniquitates nostræ, 
Quasi ventus abstulerunt nos: 
 
Abscondisti faciem tuam à 
nobis. 
Et allisisti nos in manu 
iniquitatis nostræ. 
 
Rorate cœli… 
 
Vide Domine, afflictionem 
populi tui, 
Et mitte quem missurus es, 
Emitte Agnum, Dominatorem 
terræ 
De Petra deserti ad montem 
Filiæ Syon: 
Ut auferat ipse jugum 
captivitatis nostræ. 
 
Rorate cœli… 
 
Consolamini, consolamini, 
popule meus, 
Cito veniet salus tua. 
Quare mœrore consumeris, 
 
Quia innovavit te dolor? 
 
Salvabo te, noli timere: 
Ego enim sum Dominus Deus 
tuus 
Sanctus Israël redemptor tuus. 
 
Rorate cœli… 

Jeruzalem is verlaten, 
Het huis waar Uw heiliging plaatsvindt 
En Uw glorie en onze Voorvaders U 
hebben geprezen. 
 
 
 
 
Wij hebben gezondigd en zijn 
geworden, 
Als een onreine, 
En zijn gevallen, allemaal, als een blad 
 
En onze onrechtmatige daden, 
Hebben ons, als ware het de wind, 
weggevoerd: 
U hebt uw gezicht verborgen voor ons. 
 
En U hebt ons gestoten in de hand van 
onze eigen onrechtvaardigheid. 
 
 
 
Zie, Heer, de marteling van uw volk, 
 
En stuur wie u van plan bent te sturen, 
Laat uw Lam op weg gaan, de heerser 
van de aarde, 
Van de rots in de woestijn tot aan de 
berg van dochter Zion: 
Opdat Hijzelf het juk van onze 
gevangenschap wegneemt. 
 
 
 
Troost je, troost je, mijn volk, 
 
Snel zal jouw redding komen. 
Waarom word je door droefenis 
verteerd, 
Omdat smart zich steeds weer heeft 
aangediend bij je? 
Ik zal je redden, wees niet bang: 
Ik ben immers de Heer, jouw God, 
 
De heilige van Israël, jouw verlosser. 
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Jan Pieterszoon Sweelinck – Angelus ad pastores ait 
 
Angelus ad pastores ait: 
Annuntio vobis gaudium 
magnum, 
Quia natus est vobis hodie 
Salvator mundi. 
Alleluia. 

Een Engel zei tot de herders: 
Ik verkondig jullie grote vreugde, 
 
Omdat voor jullie vandaag geboren 
is de Redder van de wereld. 
Alleluja. 

 
 

Benedictus à Sancto Josepho - Alma Redemptoris Mater 
 
Alma Redemptoris Mater, 
Quæ pervia cæli porta manes 
et stella maris, 
Succurre cadenti, 
Surgere qui curat populo: 
Tu quæ genuisti natura mirante 
tuum sanctum genitorem, 
Virgo prius ac posterius, 
Gabrielis ab ore sumens illud 
Ave,  
Peccatorum miserere. 

Zegenrijke Moeder van de Verlosser, 
U die de toegangspoort naar de hemel 
blijft en de ster van de zee 
Kom ons vallende volk te hulp, dat 
zich druk maakt om op te staan 
U die uw Heilige Vader heeft gebaard 
-de natuur stond versteld-, 
Een maagd hiervoor en	later, 
vernemend uit de mond van Gabriël 
dit «	wees gegroet	» 
Heb mededogen met ons zondaars. 

 
 

Benedictus à Sancto Josepho - Salve Regina 
 
Salve Regina, Mater 
misericordiæ,  
Vita, dulcedo, et spes nostra, 
salve! 
Ad te clamamus, exules filii 
Evæ, 
 
Ad te suspiramus gementes et 
flentes  
In hac lachrymarum valle. 
Eya ergo Advocata nostra, illos 
tuos  
Misericordes oculos ad nos 
converte. 
Et Jesum, benedictum fructum 
ventris tui, 
Nobis post hoc exilium 
ostende, 
Ostende Jesum, o clemens, o 
pia, 
O dulcis Virgo Maria! 

Wees gegroet, koningin, moeder van 
barmhartigheid, 
Ons leven, onze zoetheid en onze 
hoop, wees gegroet! 
Tot u roepen wij, zonen van Eva in 
ballingschap, 
 
Tot u smeken wij, zuchtend en wenend 
In dit dal van tranen. 
 
Daarom dan, voorspreekster van ons, 
Sla op ons uw barmhartige ogen, 
En toon ons, na deze ballingschap, 
 
Jezus de gezegende vrucht van uw 
schoot. 
 
 
O goedertieren, o liefdevolle,  
 
O zoete maagd Maria! 
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Cornelis Verdonck - Ave gratia plena 
 
Ave gratia plena, 
Dominus tecum, 
Benedicta tu in mulieribus, 
Benedicta tu inter mulieres, 
 
Et benedictus Fructus ventris 
tui.  

Wees gegroet, U die vol van genade is, 
De Heer is met U, 
Gij zijt de gezegende bij de vrouwen, 
Gij zijt de gezegende onder de 
vrouwen, 
En gezegend is de Vrucht van Uw 
schoot. 

 
 

Cornelis Verdonck – Amor Jesu Dulcissimus 
 
Amor Jesu dulcissimus, 
Et vere suavissimus. 
Plus millies gratissimus, 
Quam dicere sufficimus. 
Amor quam fortis est amor. 

Jezus, zoetste minnaar  
En naar waarheid de aangenaamste. 
Meer dan duizendmaal allerwelkomst, 
Hoe zijn wij in staat dit te zeggen. 
Die liefde… Hoe sterk is die liefde. 

Desidero te millies, 
Mi Jesu quando venies, 
Me lætum quando facies, 
O mea sola facies. 
Amor quam fortis est amor. 

Ik verlang naar u duizendmaal, 
Mijn Jezus, wanneer zal U komen, 
Wanneer zal U mij verheugd maken, 
O mijn enige schoonheid. 
Die liefde… Hoe sterk is die liefde. 
 

Quocumque loco fuero, 
 
Mecum Jesum desidero. 
Quam lætus cum invenero, 
 
Quam fœlix cum tenuero. 
 
Amor quam fortis est amor. 

Op welke plaats dan ook ik ben 
geweest, 
Verlang ik ernaar dat Jezus bij mij is. 
Hoe blij wanneer ik U zal hebben 
gevonden 
Hoe gelukkig wanneer ik U zal hebben 
vastgehouden. 
Die liefde…Hoe sterk is die liefde. 

 
 

Herman Hollanders – Quem Vidistis Pastores? 
 
Quem vidistis, Pastores? 
Dicite, Pastores, quidnam 
vidistis, 
et annunciate nobis in terris 
quis apparuit.  
 
Natum vidimus et choros 
Angelorum 
collaudantes Dominum. 
Alleluia. 

Wie hebben jullie gezien, herders? 
Zeg, herders, wat hebben jullie dan 
gezien, 
En bericht ons wie op aarde is 
verschenen. 
 
Wij hebben de pasgeborene gezien en 
de koren van Engelen, 
Die gezamenlijk de Heer prezen. 
Alleluja. 
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Carl Rosier – O dulcissime Jesu 
 
O! dulcissime Jesu, 
Rogo per nativitatem tuam, 
Rogo per dulce nomen tuum, 
Rogo per multitudinem 
miserationum tuarum 
Ut nos ab omni malo 
conservare digneris. 
 

O allerzoetste Jezus,  
Ik vraag U bij uw geboorte, 
Ik vraag U bij uw zoete naam, 
Ik vraag U bij de grote hoeveelheid van 
uw daden van mededogen  
Dat U zich waard acht om ons te 
redden van alle kwaad.  

Rogo per amaram passionem 
tuam, 
Rogo per sanctas plagas tuas, 
Rogo per sanguinem tuum 
pretiosum 
Ut nos ab omni peccato 
conservare digneris. 

Ik vraag U bij uw bittere lijdensweg, 
 
Ik vraag U bij uw heilige wonden  
Ik vraag U bij uw kostbaar bloed 
 
Dat U zich waard acht om ons te 
redden van alle kwaad.  
 

Rogo per mortem tuam, 
Rogo per sepulturam tuam, 
Rogo per sanctum 
resurrectionem tuam 
Ut nos ab umbra mortis 
conservare digneris. 

Ik vraag U bij uw dood, 
Ik vraag U bij uw begrafenis  
Ik vraag U bij uw heilige 
wederopstanding 
Dat U zich waard acht om ons te 
redden van alle kwaad.  
 

Et nos unanimes rogamus, 
Ut post hanc vitam æterna 
perfrui possimus 
Et ibi te amemus nec cessemus 
te laudare in æternum. 

En wij vragen eensgezind, 
Dat wij na dit leven kunnen genieten 
van het eeuwig leven 
En laten wij U daar liefhebben en niet 
stoppen met u eer te bewijzen tot in 
eeuwigheid. 

 
 

Henricus Liberti – Canite, psallite, currite 
 
Canite, psallite, currite, ludite, 
Choros, Pastores, ducite, 
Cymbalis, Fistulis, Liris et 
Organis 
Magnum Pastorem colite. 
 
Ovium multa milia, 
Ejus detondent gramina, 
Ovem ut unam quæritet, 
 
Cæli convexa deserit. 
 
 
 

Zing, tokkel, ren, speel, 
Leidt, herders, de reidansen 
Met bekkens, fluiten, luiten en orgels 
 
Eer de grote Herder. 
 
Vele duizenden schapen 
Maaien zijn gras;  
Opdat hij naar dat ene schaap op zoek 
gaat, 
Verlaat hij de hemelgewelven. 
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Vili se ponit stramine, 
Duro mordetur frigore, 
Ovis ut quæ perierat, 
Læta revisat pascua. 
 
 
Pastor ô noster inclyte, 
Cujus Sol lucet lumine, 
Pecora cum pastoribus, 
Tuo defende numine 

Hij vleit zichzelf op eenvoudig stro, 
Strenge kou knaagt aan hem, 
Opdat het schaap, dat rondgezworven 
heeft, 
Weer blij de velden bezoekt. 
 
O befaamde Herder van ons, 
Door wiens licht de zon schijnt; 
De kuddes vee samen met de herders, 
Verdedig hen met Uw goddelijke kracht. 

 
 

Henricus Liberti – Venite simul, ô pastores 
 
Venite simul ô Pastores, 
In Bethleem, 
Jam nobis natus est Salvator, 
Ô gaudium. 
 
Adeste Chori Angelorum, 
In paupere tugurio, 
En Deus homo jam est factus, 
 
Ut hominem mox redimat. 
 
Adferte dona, ô Pastores, 
 
Pro blandulo puerulo, 
Ferte agnellos (sic), Agnus Dei, 
E stabulo tenerrimos. 
 
Formosum visite puellum, 
Cum Matre Virgine Maria. 
Divinos canite amores, 
Pacemque nuntiate nobis. 
 
Et vos ô angeli veloces, 
Algentem miserate prolem. 
 
Venite lœti Pastores, 
Formosum visite puellum. 
 
Ad Regis Pacis adventum, 
 
Neque lis neque bella sonent. 
Adeste Cytharisantes, 
Et dandos sublevate planctus. 

Kom tezamen, o herders 
In Bethlehem. 
Inmiddels is ons de Redder geboren, 
O vreugde 
 
Wees erbij, Engelenkoren, 
In de armzalige schuur, 
Kijk, God is inmiddels een mens 
geworden 
Om de mens binnenkort te verlossen. 
 
Breng geschenken hiernaartoe, o 
herders, 
Voor een charmant jongetje, 
Breng lammetjes voor het Lam Gods, 
Zeer teder als ze zijn, uit de stal. 
 
Bezoek het mooie jongetje, 
En zijn Moeder, de Maagd Maria. 
Bezing de grote liefde van God 
En kondig ons de vrede aan. 
 
En jullie, o, snelle Engelen, 
Heb medelijden met het kleumende 
kind, 
Kom met blijdschap, herders, 
Bezoek het mooie jongetje. 
 
Geef dat bij de komst van de Koning 
van de Vrede 
Noch twist noch oorlogen klinken. 
Wees erbij, jullie die de citer spelen, 
Hef lamentaties aan, om die te geven. 
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Jan Pieterszoon Sweelinck – Ab Oriente venerunt Magi in Bethlehem 
 
Ab Oriente venerunt Magi in 
Bethlehem 
Adorare Dominum, et apertis 
thesauris suis, 
Pretiosa munera obtulerunt. 
 
Aurum, sicut Regi magno, 
Thus, sicut Deo vero, 
Mirrham, sepulturæ eius. 
Alleluia. 

Vanuit het Oosten kwamen magiërs 
naar Bethlehem 
Om de Heer te aanbidden, en toen ze 
hun schatkisten geopend hadden, 
Boden ze kostbare geschenken aan. 
 
Goud, zoals voor een grote Koning, 
Wierook, zoals voor een echte God, 
Mirre, voor zijn begrafenis. 
Alleluja. 

 
Jan Baptist Verrijt – Currite Pastores 
 
Currite, Pastores, in Bethleem. 
Nolite timere, 
Quia natus est vobis hodie 
Salvator noster: 
Currite, Pastores, 
Salvator noster advenit in 
Bethleem. 
 
Venite et videamus puerum 
Iesum in præsipio positum, 
Et adorantes eum voces 
nostras iungamus vocibus 
Angelorum 
Et ipsum laudemus cantantes 
et dicentes: 
Alleluya. 

Ren, herders, naar Bethlehem, 
Wees niet bang, 
Omdat voor jullie vandaag geboren is 
onze Redder, 
Ren, herders, 
Onze Redder is aangekomen in 
Bethlehem. 
 
Kom en laten we het kindje Jezus zien, 
gelegen in een kribbe, 
En laten we bij het aanbidden van hem  
onze stemmen verbinden met die van 
de Engelen. 
Laten we hemzelf prijzen door te zingen 
en te zeggen: 
Alleluja. 

 
 

Benedictus à Sancto Josepho – Magnificat  
 
Magnificat anima mea 
Dominum. 
Et exultavit 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 ejus. 

Mijn ziel verheerlijkt de Heer. 
En mijn geest is gaan juichen bij mijn  
God, die mijn redder is, 
 
Omdat hij rekening heeft gehouden met 
de lage komaf van zijn dienares. 
 
Want zie, op grond hiervan zullen alle 
toekomstige generaties mij gelukzalig 
noemen, 
Omdat hij, die machtig is, grote zaken 
aan mij gedaan heeft en heilig is zijn 
naam. 
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Et misericordia ejus a 
progenie in progenies 
timentibus eum. 
 
Fecit potentiam in brachio 
suo; dispersit superbos mente 
cordis sui, mente cordis sui. 
 
Deposuit potentes de sede, et 
exaltavit humiles.  
Esurientes reple (sic) bonis, et 
divites dimisit inanes.  
 
Suscepit Isræl puerum suum, 
 
Recordatus misericordiæ suæ, 
 
Sicut locutus est ad Patres 
nostros,  
Abraham et semini ejus in 
sæcula. 
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto. 
Sicut erat in principio et nunc 
et semper et in sæcula 
sæculorum, Amen. 

En er is mededogen van hem van 
nageslacht tot nageslacht voor wie hem 
vrezen. 
 
Hij heeft zijn macht laten gelden met zijn 
sterke arm; hij heeft de hooghartigen 
vanwege de instelling van hun hart 
uiteengeslagen. 
Hij heeft de machtigen afgezet van hun 
troon en de nederigen verheven. 
De hongerigen heeft hij weer vervuld met 
goede zaken en de rijken heeft hij met 
lege handen weggestuurd. 
Hij heeft Israël, zijn kind, op zich 
genomen, 
Omdat hij zijn eigen mededogen 
indachtig was. 
Zoals hij heeft gesproken tot onze 
voorvaders,  
Abraham en diens zaad tot in de eeuwen. 
 
Glorie aan de Vader en aan de Zoon en 
aan de Heilige Geest, 
Zoals het was in den beginne en nu en 
altijd en in der eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
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Biografieën 
 
Julie Thyana Roset - sopraan 
Sopraan Julie Roset begint op zesjarige leeftijd met zingen bij de Opera van 
Avignon. In 2016 behaalt ze (op 18-jarige leeftijd) haar DEM. Geïntroduceerd 
in de Oude Muziek door Monique Zanetti, gaat ze naar de Universiteit van 
Muziek in Genève. In september 2016 wint ze verschillende prijzen op de 
Young Talent Competition in de Opera d'Avignon. Ze treedt onder andere 
op tijdens de barokfestivals van Haute Savoie en Genève met Cappella 
Mediterranea. In de zomer van 2018 ook tijdens de Mis van Colonna in 
Ambronay en Brussel.  
 
Ana Vieira Leite - sopraan 
Ana Vieira Leite is een Portugese sopraan gevestigd in Zwitserland. Ze 
begint haar muzikale studie aan het Calouste Gulbenkian Conservatory of 
Music in Braga op zesjarige leeftijd. Ze heeft een bachelor in zang, een 
postgraduaat in operastudies en een master in artistieke interpretatie van 
ESMAE (Porto). In 2018 wint ze de eerste prijs van de Concurso Internacional 
Cidade de Almada en in 2017 de Prémio Helena Sá e Costa. In 2020 
ontvangt ze de eerste prijs op het Concours International de Chant Baroque 
de Froville (Frankrijk). 
 
Camille Allérat - sopraan 
Camille Allérat leert viool op vierjarige leeftijd en sluit zich daarna snel aan 
bij de kinderkoren van À Cœur Joie. Na haar afstuderen aan de Opéra de 
Lyon sluit ze zich aan bij La Cigale de Lyon voor concerten en tournees die 
haar naar China brengen. Vervolgens zingt ze in verschillende ensembles. 
Tegelijkertijd behaalt ze in 2010 een bachelor in filosofie en in 2012 een 
master in management en management. 
 
Bethany Horak-Hallett - mezzosopraan 
De Britse mezzosopraan Bethany Horak-Hallett volgt haar opleiding aan de 
Universiteit van Leeds. Met de genereuze steun van de Noble Award voltooit 
ze tevens een Master in Performance met onderscheiding aan het Trinity 
Laban Conservatoire of Music and Dance. Bethany wint onder andere de 
eerste prijs in het Normandy International Music Competition Concours 
Corneille 2019. 
 
Patrícia Silveira - mezzosopraan 
Patrícia Silveira (1996) begint haar zangopleiding in 2018 aan het 
Conservatorium Música in Porto waar ze het hoogste cijfer behaalt tijdens 
haar eindexamen. Het jaar daarop begint ze haar master aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Sinds december 2019 werkt Patrícia bij 
Opera Ballet Vlaanderen. Naast zingen is ze Artist and Cultural Manager bij 
Artway, waar ze momenteel samenwerkt met de Portugese componist 
Francisco Fontes. 
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Holland Baroque 
 
Holland Baroque is een eigenzinnig barokorkest dat zijn instrumenten durft 
te laten zingen, dansen, huilen en lachen. Dit alles vanuit traditie, 
vernieuwing, verrassing en een vleugje entertainment. Holland Baroque 
werkt sinds zijn oprichting in 2006 samen met vele solisten, componisten, 
koren en theatermakers. 
Ontmoetingen met solisten 
monden regelmatig uit in 
warme vriendschappen en 
ontsluiten nieuwe 
klankwerelden. De soepele 
vermenging van de 
fluweelzachte toon van Eric 
Vloeimans met de cornetto liet 
horen dat barok een geluid 
van nu is. Samen met deze 
trompetfluisteraar ontving 
Holland Baroque dan ook 
een	Edison	voor het album 
Carrousel.  
De tournees met pianovirtuoos Leszek Możdżer lieten zien dat ook in een 
barokorkest een partituur voortdurend kan veranderen wanneer de 
componist zich al improviserend tussen de musici bevindt. Cellist Giovanni 
Sollima componeerde een aantal stukken voor Holland Baroque. 
Napolitaanser had hij niet kunnen schrijven: wederom een eerbetoon aan 
vroeger en tegelijkertijd zo fris als een hoentje. Holland Baroque 
en	Reinbert de Leeuw werden boezemvrienden tijdens hun zoektocht naar 
zijn waarheid achter Bachs Matthäus Passion. De documentaire die Cherry 
Duyns daarvan maakte, draaide maandenlang in de bioscopen. Bach in de 
cinema: een unicum. 
Oprichters Tineke en Judith Steenbrink zijn als artistiek team het kloppend 
hart van het ensemble. Deze baroktweeling bewaakt de klank van het 
ensemble, maakt eigenzinnige programma’s en herschrijft repertoire naar 
de hand van Holland Baroque. Na jaren van muzikale ontmoetingen is het 
ons glashelder: barok is op vele plekken te vinden. Barok is nu. 
Lars Ulrik Mortensen, Hidemi Suzuki, Amandine Beyer, Nederlands 
Kamerkoor, Cappella Amsterdam, Radialsystem, Orkater, Marco 
Ambrosini, Dorothee Mields, Aisslinn Nosky, Toshio Hosokawa, Nico Muhly 
en vele anderen deelden eerder het podium met Holland Baroque.  
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Thuis verder luisteren? 
Een groot deel van het repertoire van vanavond verschijnt in februari 2021 
op een nieuw album: Brabant 1653.  
 
Het Noord-Brabantse katholieke muziekleven uit de 17de eeuw komt in	dit 
album tot leven. Samen met zangers Julie Roset, Deborah Cachet, Alex 
Potter, Mirko Ludwig en Dominik Wörner klinken geestelijke werken van 
Benedictus à Sancto Josepho, Herman Hollanders, Carl Rosier, Cornelis 
Verdonck en anderen. 	
 
Bestel nu alvast een exemplaar door te mailen naar 
info@hollandbaroque.com  
 
 
 
 
Luister de podcast 
Luister via de QR-code naar de podcast waar 
Tineke en Judith Steenbrink vertellen over hun 
omvangrijke onderzoek naar het Brabantse 
17de-eeuwse repertoire.  
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Doe mee en blijf zo verbonden met Holland Baroque 
Deze tijd toont wederom aan dat verbondenheid, verwantschap en 
vriendschap belangrijker is dan ooit. Dus word ook vriend van 
Holland Baroque! 
 
Als vriend bent u als eerste op de hoogte van onze nieuwtjes, 
concerten en laatste albums. Ook wordt u uitgenodigd voor 
onze try-outs. Daarbij levert u als vriend een onmisbare 
bijdrage aan de muziek van Holland Baroque. U bent al vriend 

vanaf 50 euro per jaar en 
ontvangt als 
welkomstgeschenk ons 
laatste promo-album!  
 
Vanaf 250 euro per jaar bent 
u een boezemvriend en 
profiteert u van alle 
vriendenactiviteiten, ook 
nodigen we u graag uit voor 
een concert naar keuze, én 
ontvangt u het collector’s 
item: de Holland Baroque-
design-shopper. 
 
Op www.hollandbaroque.com 
vindt u een 
aanmeldingsformulier. 
Holland Baroque heeft de ANBI-
status, dus giften zijn onder 
voorwaarden aftrekbaar. 
 
 

Foto: Wouter Jansen 
 
 
Wij wensen u een zalig kerstfeest namens allen bij Holland 
Baroque.  
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Agenda Holland Baroque 
 
 
Polonoise Holland Baroque met Aisslinn Nosky  
Een onlineconcert met Polonoise, het nieuwste album van Holland Baroque. Te 
gast op dit album vol Poolse dansen en concerti van Telemann is violiste Aisslinn 
Nosky.  
 
Wo 13 jan Houd de website in de gaten voor meer informatie 
 
 
Holland Baroque met Rhiannon Giddens En Francesco Turrisi 
Gewapend met een banjo en een verpletterende stem voorziet Rhiannon Giddens 
oude volksvertellingen en country-klassiekers van een nieuw elan.  
 
Vr 5 feb Tilburg, Theaters Tilburg 
Zo 7 feb Amsterdam, Kleine Komedie 
Di 9 feb Groningen, Oosterpoort 
Wo 10 feb Arnhem, Musis 
Do 11 feb Antwerpen, De Singel 
Za 13 feb Utrecht, TivoliVredenburg 
Wo 17 feb Haarlem, Philharmonie 
Do 18 feb Helmond, Speelhuis 
Vr 19 feb Wageningen, Junushoff 
Za 20 feb Heerlen, Parkstad Limburg Theaters 
 
 
Kaarten en meer informatie via www.hollandbaroque.com  
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Webshop 
Bekijk onze cd’s in de webshop.  
www.hollandbaroque.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan 

 

 

 
 


