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In Epiphania Domini 
Driekoningen in Spanje en Mexico 

 

 
Missa O Magnum mysterium Victoria 
 Introïtus: Ecce advenit dominator 
 Versus: Deus Judicium 
  Ecce advenit …. 
 Kyrie 
 Gloria 
 Graduale: Omnes de Saba venient 
 Versus: Surge illuminare 
  Omnes de Saba…. 
 O Magnum mysterium 
 Ofertorio: Reges Tharsis et insulae 

Sanctus 
Benedictus 
Agnus Dei 

 

PAUZE 
 

Antifona: Magi viderunt stellam Victoria 
Cantica: Magnificat 4to tono Franco 
 

Villancico: Los reyes siguen la estrella Guerrero 
Motete: Dulcissima Maria Guerrero 
 

Himno: Ave maris stella Victoria 
Canción espiritual: Sanctissima Maria Guerrero 
 

Gaude Maria Virgo Victoria 
 
 

Uitvoeringen: 
 
11 februari: O u d e  U r s u l a k e r k – Warmenhuizen 20.15 uur 
12 februari: K o o g e r   K e r k - Zuid Scharwoude 15.00 uur 



Epifania 

De viering van Driekoningen in de katholieke traditie heeft een speciale plek in de 
kerkkalender. Tijdens de mis worden vaste melodieën gezongen: sommige heten proprium, 
de gezangen die bij speciale data horen, zoals voor Passen, Kerst, Advent, et cetera. De 
andere, die in elke mis herhaald worden, heten ordinarium, zoals Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus en Agnus Dei. In deze uitvoering zingen wij het ordinarium uit de mis “O Magnum 
mysterium” van Victoria en het proprium, uit het gregoriaanse repertoire, iets dat 
gebruikelijk was. Er zijn in die tijd veel manieren om missen te componeren; één daarvan is 
een bestaand polifonisch motet als model te gebruiken en daarin met aanpassingen de hele 
tekst van het ordinarium door te componeren. Op deze manier schreef Victoria deze mis, 
gebaseerd op zijn eigen motet “O magnum mysterium” dat hier ook gezongen wordt. 

In de tweede deel van het concert vinden we motetten en villancicos espirituales rond het 
thema Driekoningen, zoals Magi viderunt stellam dat vertelt over het moment waarop de 
koningen de ster volgen om de kribbe in Bethlehem te vinden. Dat is ook onderwerp van 
Los reyes siguen la’strella. Het Magnificat  is het dankgezang van Maria zelf uit het Lucas-
evangelie. De andere werken, Dulcissima Maria, Sanctissima Maria en Gaude Maria Virgo, 
zijn lofzangen voor de Maagd. 

De katholieke Spaanse cultuur kan met recht Mariaans genoemd worden, de devotie aan 
Maria is enorm en heeft een belangrijke plaats in de Spaanse cultuur. 

 

Adrián Rodriguez van der Spoel 

Is geboren in Argentinië. Hij studeerde trompet en compositie aan het conservatorium van 
Rosario, zijn geboortestad. Volgde daarna koordirectie in Buenos Aires en was leider van 
een vocaal-intrumentaal ensemble oude muziek. Hij was tevens zanger en instrumentalist 
(zink, sakbuth, blokfluit, kromhoorn, slagwerk) in het ensemble Promusiaca de Rosario, 
gespecialiseerd in renaissance muziek. regelmatig keert hij terug naar Argentinië om daar 
als gastdirigent concerten te geven. Sinds 1989 is Adrián Rodriguez van der Spoel 
woonachtig in Nederland. Hier studeerde hij compositie bij Daan Manneke aan het 
Sweelickconservatorium. Specialiseerde zich in oude muziek bij Paul van Nevel en Jos van 
Veldhoven en in nieuwe muziek bij Joop van Zon. Inmiddels is hij afgestudeerd uitvoerend 
musicus koordirectie bij Daniël Reuss. Regelmatig leidt Adrián van der Spoel ook projecten 
waarmee hij o.a. uitvoerde 'Magnificat', 'Johannes Passion' en diverse cantates van J.S. 
Bach, 'Jonas' van Carissimi, liederen van Poulenc, Milhaud en Ravel.  

Adrián Rodriguez van der Spoel heeft inmiddels ook met tournees zijn sporen in de muziek 
verdiend. Zo reisde hij door Zuid-Amerika, Frankrijk, Noorwegen en Engeland en heeft hij 
meegewerkt aan CD- en TV-opnames.  

Hij is dirigent van verschillende koren en van het ensemble Musica Temprana, dat zich 
gespecialiseerd heeft in oude Spaanse muziek. Bovendien speelt hij in de ensembles 
Antequera en La Sfera Armoniosa. Regelmatig is hij ook gastdirigent van verschillende oude 
muziek ensembles in Argentinië. 



De componisten 

Tomás Luis de Victoria en Francisco Guerrero, zijn, met Cristobal de Morales, altijd 
beschouwd als de grootste meesters van de Spaanse polyfonie van de 16de eeuw. Wel 
terecht, maar met inmiddels wel genuanceerd, omdat er in de laatste jaren zoveel Spaanse 
muziek uit die tijd is herondekt en bestudeerd dat we nu een stapje verder zijn in de kennis 
van deze periode. Zo is de componist Hernando Franco die vooral in Mexico werkte, 
kwalitatief vergelijkbaar met de grote meesters. 

Tomás Luis de Victoria heeft in Rome gewerkt, en niet zomaar ergens! In het hoofdkwartier 
van de Jezuïeten, als muziekdocent en kapelmeester van het Collegium Germanicum, waar 
vooral Duitse priesters en theologen gevormd werden om verder in Duitsland te gaan 
vechten tegen de uitbreiding van het protestantisme. De muziek van Victoria werd in Italië 
uitgegeven, en Spanje moest deze importeren. Later is hij teruggegaan naar Madrid, redelijk 
dicht bij zijn geboorteplaats Avila, het centrum van de mystiek. Hij heeft gewerkt in het 
klooster van de “Descalzas” in Madrid, gesticht voor adellijke vrouwen. Zijn muziek is wat 
Italiaans georiënteerd, maar zijn stijl heeft later sporen in de Spaanse muziek gelaten. Zijn 
polyfonie wordt vooral gekenmerkt door de enorme vitaliteit van zijn melodieën. Vittoria 
heeft alleen religieuze muziek geschreven. 

Francisco Guerrero was wat anders. Deze even beroemde Zuid-Spaanjaard heeft lang in 
Sevilla gewerkt. De meest bekende werken van hem hebben te maken met de “villancicos 
espirituales” (geestelijke villancicos). Dit zijn meerstemmige liederen in de eigen streektaal. 
Ze kunnen over alles gaan  en hebben een sterke invloed van de volksmuziek. Doordat ze 
bestaan uit een refrein en coupletten liggen ze gemakkelijk in het gehoor. Guerrero 
gebruikte wereldlijke villancicos en met een tekst-transformatie maakte hij er religieuze 
werken van die in de kerk gezongen mochten worden. Zoals Spanje zelf, gaat zijn voorkeur 
uit naar Maria, daar waar dat in de oorspronkelijke villancicos de geliefde was. 

Hernando Franco is ook in Spanje geboren, in dezelfde streek als Victoria en maar een paar 
jaar later dan Victoria. Allebei hadden dezelfde leraar. Franco vertrok naar Guatemala, later 
heeft hij in Mexico Stad gewerkt. De Latijns-Amerikaanse kathedralen probeerden het 
niveau van Spanje te halen, soms met goed resultaat, vooral in Mexico, Guatemala en 
Puebla. 

De bloemen bij dit concert zijn verzorgd door: 

 



Het Hollands Vocaal Ensemble 

Het Hollands Vocaal Ensemble, opgericht in 1983, is een dynamisch kleinkoor dat kwaliteit 
wil brengen. Onze thuisbasis is Zuid-Scharwoude omdat we daar kunnen beschikken over 
de prachtige Kooger Kerk als repetitieruimte. Maar in de praktijk is Groot-Alkmaar het 
centrum van waaruit wij werken. 

Altijd op zoek naar de muziek “achter de noten”, nemen wij behoorlijk tijd om ons de 
muziek eigen te maken. Bach is favoriet geworden, maar ook Sweelinck, de tweede pijler 
van de protestantse kerkmuziek (en nog wel van eigen bodem), Schütz en Buxtehude 
komen regelmatig aan bod. Veel oudere muziek dus; maar we schuwen de moderne 
componisten zeker niet: we voerden werken uit van Arvo Pärt, Peteris Vasks, Kees 
Bornewasser en Andries Hubers. 

In ons volgende project gaan we onder leiding van Jörn Boysen de Messe des Morts van 
Jean Gilles uitvoeren. 

Het koor bestaat uit een kern van vaste leden en een aantal projectleden, zangers die alleen 
bepaalde projecten meezingen. Op dit moment is er dringend behoefte aan enkele goede 
alten en tenoren. 

Wilt u meer weten over het HVE? Kijk op internet: www.h-v-e.nl  

 

Natuurlijk vinden we samen musiceren fantastisch, maar we doen het ook graag voor ú. 
Daarom willen we u graag leren kennen. Door u als donateur of als “vriend” te melden, 
weten we voor wie we zingen en dat voelt gewoon goed! Als donateur wordt u niet alleen 
op de hoogte gehouden van onze concerten, maar ook van onze overige activiteiten en u 
heeft recht op korting op de toegangskaarten voor onze concerten. 

Vul onderstaande bon in en geef hem na afloop aan één van de koorleden, of stuur hem op 
naar ons secretariaat: Hans de Riesstraat 2, 1827 NR  ALKMAAR  

U kunt ons ook bereiken via e-mail: info@h-v-e.nl 

q Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de uitvoeringen van het  Hollands Vocaal 
Ensemble. 

q Ik word donateur van het Hollands Vocaal Ensemble voor een bedrag van minimaal €20,- per 
jaar. 

 

Naam : …………………..…………………..…………………..……………………………………… 

 

Adres : …………………..…………………..…………………..……………………………………… 

 

Postcode : ………………….. Woonplaats : ..…………………..…………………..…………………. 

 

e-mail : .......................................................................................................................... 


