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Quink Vocaal Ensemble 

 
Christmas Carols  

en 
andere liederen speciaal voor Kerst 

onder de titel: 
“O magnum mysterium” 

 
Marjon Strijk – sopraan  
Elsbeth Gerritsen – alt  

Harry van Berne – tenor  
Kees Jan de Koning – bas  
 
 

Zondag 18 december 2011, 15.00 uur 
Dorpskerk, Kerkplein Abcoude 

 
 
Na afloop van het concert is er gelegenheid om met een glas wijn of 
fris na te praten.  
Wie om 17.30 uur wil aanschuiven bij het concertdiner na het 
concert wordt verzocht zelf te reserveren bij: Restaurant JESS, 
Koppeldijk 1, tel. 0294 284353 (concertmenu = maandmenu + koffie 
à € 27,50, excl.wijn). Zie: www.restaurantjess.nl  
 
Kaartverkoop à € 15.00 (donateurs: € 12,50): 
Tot zaterdag  17 december16.00 uur bij Drogisterij Van der Geest 
Hoogstraat 30 of tot 17.00 uur bij Boekhandel Sprey Brugstraat 1-5 
te Abcoude. Op zondagmiddag vanaf 14.30 uur in de Dorpskerk. 
Bovendien via www.abcoudeconcerten.nl 

 
PROGRAMMA 

 
Rorate Caeli 
Canite tuba 

Niño Dios d'amor herido 
 

O magnum mysterium 
O magnum mysterium 

Hodie Christus natus est 
Omnis mundus jocundetur 

Gloria in excelsis Deo 
 

O magnum mysterium 
A Shepherd's Carol 

What Sweeter Music 
What Cheer? 

 
Comt hier bezoecken 

Comt verwondert U hier, 
menschen 

Herders, Hij is geboren 

Francisco Guerrero (1528-1599) 
 
 
 
Tomás Luis de Victoria (1548-1611) 
William Byrd (1543-1623) 
Luca Marenzio (1553-1599) 
Michael Praetorius (1571-1621) 
Claude Goudimel (1514-1572) 
 
Francis Poulenc (1899-1963) 
Benjamin Britten (1913-1976) 
Richard Rodney Bennett (1936) 
Willam Walton (1902-1983) 
 
Julius Röntgen (1855-1932) 

 
PAUZE 

 
Coventry Carol 

A virgin most pure 
Ding Dong! merrily on high 

King Jesus hath a garden 
I saw a maiden 

 
Berceuse 

 
Adam lay ybounden 

O little town of Bethlehem 
The cherry tree carol 

God rest you merry, gentlemen 
Away in a manger 

Celebrate this Holy One 
Deck the hall 

NN. melodie 1591 
English Traditional (arr. Ch. Wood) 
16th century French (arr. Ch. Wood) 
Dutch Traditional (arr. Ch. Wood) 
Old Basque Noël 
 
Kazimierz Serocki (1922-1981) 
 
arr. Boris Ord 
English Traditional 
English traditional (arr. D. Willcocks) 
English traditional (arr. D. Willcocks) 
English traditional (arr. Ph. Ledger) 
Leland B. Sateren (1913-2007) 
Welsh traditional (arr. D. Willcocks)

http://www.restaurantjess.nl
http://www.abcoudeconcerten.nl


QUINK Vocaal Ensemble 

Quink heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een uniek 
ensemble van internationale allure. De groep heeft een vaste kern van 
vier professionele zangers, maximaal uitgebreid tot acht zangers, 
afhankelijk van het repertoire en mag worden gerekend tot de beste a 
cappella ensembles ter wereld.  

Repertoire:  

Het ruime repertoire omvat a cappella werken van de Middel-
eeuwen tot en met muziek van deze eeuw, meer dan 800 jaar muziek-
geschiedenis! De veelzijdige musici hebben zich tot doel gesteld de 
muziek uit de verschillende stijlperioden zo authentiek mogelijk uit 
te voeren.  

Voor het barok- en romantisch repertoire verbindt Quink zich 
met specialisten uit de betreffende stijlperiode. Zo werd een meer-
jarenproject rond de cantates van Bach en tijdgenoten gerealiseerd, 
uitgevoerd in enkelvoudige bezetting. Samenwerking met de 
pianisten Leo van Doeselaar en Wyneke Jordans resulteerde in het 
uitbrengen van een CD met Rossini’s Petite Messe Solennelle. 

 

Nederlandse muziek: 
Quink is al vele jaren pleitbezorger voor nieuwe Nederlandse 

muziek en heeft inmiddels vele premières op zijn naam staan. In 
2000 verzorgde Quink de wereldpremière van de compositie BiBaBo 
van Simeon ten Holt tijdens een festival in Vredenburg, Utrecht. 

Sinds 1985 gaat Quink een aantal malen per jaar op tournee, o.a. 
door de Verenigde Staten, alwaar de groep  groot aanzien geniet. 
Quink verzorgt dan tevens masterclasses en eventueel meerdaagse 
workshops. 

Quink trad zeer succesvol op tijdens festivals in Azië, Amerika, 
Canada en het Midden-en verre Oosten (Singapore, Thailand, Sri 
Lanka) en concerteerde op vele podia in West-Europa (Engeland, 
Duitsland, België, Kroatië en Finland). 

Quink maakte vele CD’s met zeer uiteenlopend repertoire (W. 
Byrd, B. Britten, R. Vaughan Williams, Engelse madrigalen, 
Italiaanse madrigalen, Nieuwe Nederlandse muziek, Christmas 
Carols en Folksongbewerkingen door bekende componisten). 

Een nieuwe CD met kerstmuziek, getiteld: a un niño llorando, 
werd door het vakblad Luister tweemaal met vijf sterren beloond. 

 
 
Zie voor meer informatie: www.quink.nl 

 
 

-.-.-.- 
 
Programmatoelichting:  
 

In het programma van vandaag worden verschillende kanten van 
het traditionele karakter van de muzikale kerstviering belicht: 
enerzijds de vroege muziek, motetten uit de Renaissance met vaste 
tekstonderdelen, door vele componisten verklankt; anderzijds de 
laatste tientallen jaren in zwang geraakte ‘carols’, traditionele – 
meest Engelse – kerstliederen die, net als de motetten in de 16e en 
17e eeuw, de mensen in kerstsfeer moesten brengen. Waar de 
motetten nog een duidelijk liturgische functie hadden, moeten we 
wat betreft de carols meer denken aan de kerstsfeer buiten de 
kerkgebouwen, op straat, thuis, ja zelfs in winkels en winkelcentra, 
ondanks de inhoud of misschien dankzij, wie zal het zeggen. In elk 
geval heeft het kerstverhaal eeuwenlang gezorgd voor inspiratie in de 
kunsten. 

We beginnen met drie werken van Francisco Guerrero die, 
anders dan zijn leermeester Christobal Morales en Tomás Luis de 
Victoria, vooral wereldlijke werken componeerde. Twee motetten 
met de voorspellende teksten van Jesaja en als derde een kerstlied in 
de landstaal: “Niño Dios”.  

http://www.quink.nl


Daarna een serie motetten met de reeds genoemde traditionele 
teksten. Via een vergelijking in hoe verschillend teksten geïnter-
preteerd kunnen worden gaan we van het Iberisch schiereiland naar 
Engeland, waar Byrd zijn enorme invloed uitoefende op het gehele 
muziekleven. Ook in Italië en Frankrijk was een hoogwaardige 
(kerk)muziekcultuur. Daaruit twee voorbeelden. 

Via wederom een “O magnum mysterium” belanden we in de 
20e eeuw met het prachtige motet van Francis Poulenc, de eerste in 
een set van vier kerstmotetten. De wederzijdse waardering en 
inspiratie van Poulenc en Britten doet ons terugkeren naar Engeland, 
waar een aantal componisten onder aanvoering van die Benjamin 
Britten nieuwe kerstliederen maakte, juist niet traditioneel en in 
Britten’s geval met een tekst van W.H. Auden die door Engelsen met 
gevoel voor eufemisme ‘peculiar’ genoemd zou worden. A 
Shepherd’s Carol werd geschreven voor het BBC-programma ‘A 
Poet’s Christmas’, tijdens de oorlogsjaren. 

De drie laatste liederen voor de pauze zijn opnieuw traditioneel, 
oude teksten en heerlijk geharmoniseerd. De manier waarop Röntgen 
deze bekende teksten toonzet doet ze opnieuw in ons collectieve 
geheugen branden. 

Na de pauze een mengeling van traditionals uit de Engelse 
school, al of niet ‘geleend’ van het vasteland. Bekende melodieën en 
minder bekende liederen, verdeeld over twee series, slechts 
onderbroken – als ware het een moment van bezinning – door  het 
prachtige tekstloze Poolse wiegelied Berceuse. 

 
Quink wenst U een mooie kersttijd en alvast een 

voorspoedig nieuw jaar! 
 

-.-.-.- 
 

De MUSICI van QUINK 

 
Marjon Strijk studeerde solozang bij Jeanne Companjen en 

Eugenie Ditewig. Masterclasses volgde zij bij o.a.Ulrich Eisenlohr en 
Michael Chance. Naast haar solo-optredens zingt zij ook in vocale 
ensembles, waaronder de kleine-bezetting van de Nederlandse 
Bachvereniging o.l.v. Jos van Veldhoven, en het Brabantsch Muzyk 
Collegie o.l.v. Ruud Huybregts: een solistenensemble waarmee ze 
onlangs een CD heeft opgenomen met vocale werken van de 
onbekende componist Herman Hollanders (tijdgenoot van 
Buxtehude). 

Marjon is als free-lancer verbonden aan het Nederlands 
Kamerkoor. Vanaf 2008 maakt zij deel uit van Quink. 

 

De alt-mezzo Elsbeth Gerritsen studeerde muziekwetenschap 
aan de Universiteit Utrecht, en zang aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij Margreet Honig. Zij nam deel aan masterclasses van 
Ian Bostridge en Thomas Quasthoff, en wordt sinds enkele jaren 
gecoached door Jard van Nes.  

Als soliste is Elsbeth regelmatig te gast bij diverse koren en 
orkesten. Zij zingt graag kamermuziek maar  vertolkte ook 
operarollen in Dido and Aeneas van Purcell (Sorceress), Orfeo ed 
Euridice van Gluck (Orfeo), Faust van Gounod (Marthe), en The Zoo 
van Sullivan (Eliza). Bij Opera Trionfo zong zij Dienstertje in de 
premiere van De Roep van de Kinkhoorn van Bart Visman.  

Als freelancer is zij werkzaam in Cappella Amsterdam, het Groot 
Omroepkoor, de Nederlandse Bachvereniging en het Nederlands 
Kamerkoor. Sinds 2006 maakt zij deel uit van Quink. 

 



Harry van Berne studeerde cello en solozang aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam. Verdere studie werd gevolgd bij o.a. 
Margreet Honig in Amsterdam en Anthony Rolfe Johnson in 
London. Harry is een veelgevraagd solist in opera, op concerten en 
oratoriumuitvoeringen. Tevens geeft hij liedrecitals, daarbij begeleid 
door piano of luit. 

Zijn uitgebreide repertoire omvat werken uit alle stijlperiodes: 
van de vroege Middeleeuwen tot en met composities van eigentijdse 
muziek, waarvan sommige speciaal voor hem werden geschreven. 
Naast zijn solistische activiteiten heeft ook de professionele 
ensemblezang zijn aandacht, gezien de verbintenissen met het 
Nederlands kamerkoor (2e helft jaren ‘80) en de solistisch bezette, 
internationaal gereputeerde ensembles: Quink, Gesualdo Consort en 
het Huelgas Ensemble. Ook geeft Harry regelmatig cursussen en 
workshops over specifieke onderwerpen of stijlperiodes, zowel voor 
solozangers als voor ensembles. Als hoofdvakdocent solozang is 
Harry verbonden aan het ArtEZ conservatorium (Arnhem). 

 

De basbariton Kees Jan de Koning studeerde aanvankelijk 
blokfluit aan het Utrechts Conservatorium. Na zijn diploma in 1983 
begon hij aan een zangstudie, eerst bij de bas Peter Kooy, daarna bij 
zangpedagoog Herman Woltman. Hij sloot zijn zangopleiding af in 
1991 aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, waaraan hij al 
het jaar daarop als zangdocent verbonden werd. Eveneens in 1992 
verwierf hij een vaste plaats in het vermaarde Nederlands Kamer-
koor. Hij treedt regelmatig op met diverse Europese ensembles, zoals 
het Huelgas Ensemble, het Gesualdo Consort Amsterdam, Weser 
Renaissance en Camerata Trajectina en maakte daarmee ook vele cd-
opnamen. Als solist treedt hij op in opera- en oratoriumconcerten met 
dirigenten als Frans Brüggen, Paul van Nevel, Ton Koopman, 
Philippe Herreweghe, Reinbert de Leeuw en Tõnu Kaljuste. Ook 
hiervan zijn diverse cd-opnamen. 

Kees Jan is het fundament van het Quink Vocaal Ensemble. 

HET VOLGENDE CONCERT ZAL ZIJN OP: 
 

ZONDAG 15 JANUARI 
 

‘GROOT HUIS CONCERT’ 
 

Muzikaal talent uit Abcoude, Baambrugge 
en andere kernen van “De Ronde Venen” 

 
zal een zeer gevariëerd programma brengen met: 
 
Blazers, Strijkers, Piano, Zang (solisten en koren) 
 
 
 

Zie ook: www.abcoudeconcerten.nl 
 
 
KSAB Abcoude Concerten worden mede mogelijk gemaakt door: 
 
• Garage Petrogas, Baambrugge 
www.garagepetrogas.nl  
• Vlaanderen Meybaum, Makelaars O.G., Abcoude, 
www.vlaanderenmeybaum.nl 
• De Vries & Partners, Bouwkundig Ontwerp- & 
Adviesbureau, Abcoude 
www.devries-partners.nl   
 
De bloemen worden verzorgd door: 
• Boutique des Fleurs, Kerkplein 1 Abcoude, 
www.boutiquedesfleurs.nl  
 
De wijn wordt geleverd door:  
• Wijnhandel De Wakende Haan, Kerkplein 9 Abcoude. 
www.dewakendehaan.nl  www.wijnuitabcoude.nl 
 
Overige dranken worden geleverd door: 
• Troefmarkt Van der Wilt,  Baambrugge 

http://www.abcoudeconcerten.nl
http://www.garagepetrogas.nl
http://www.vlaanderenmeybaum.nl
http://www.devries-partners.nl
http://www.boutiquedesfleurs.nl
http://www.dewakendehaan.nl
http://www.wijnuitabcoude.nl

