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Programma

Intermède No. 1 bij 'Le Malade Imaginaire' van Molière
Marc-Antoine Charpentier  (1643 - 1704)

Messe des Morts
Jean Gilles (1668 - 1705 )

De combinatie van beide werken mag op het eerste gezicht bevreemden, maar in de tijd 
van de Barok lagen tegenstrijdige thema's als 'Leven' (Theater, Commedia dell'Arte) en 
'Dood' (Requiem) dicht bij elkaar. En ze werden ook zo naast elkaar geplaatst, zowel in de 
literatuur, beeldende kunst als architectuur. Men weende bij een trouwerij net zo als bij de 
opera. Zo schrijft de bekende franse schrijfster Madame de Sèvigne, van wie de brieven 
een belangrijke bron vormen over het leven aan het hof van Lodewijk XIV; “ze hebben bij 
het Miserere uit de Messe des Morts van Gilles zoveel tranen vergoten als bij de 
klaagzangen van Alcestes in de gelijknamige opera van Lully”.

Medewerkenden

Koor
sopranen alten tenoren
Margriet Baghuis Lida Bekker Erik Beemster
Annabet den Boogert Naveena Dudock Pieter de Goede
Tineke den Boogert Katharina Kreissig
Maike Groen Atie Loerakker bassen
Harriette Gunnink Catharina Sikkema Marko Draaisma
Manja Jonker Lies Zijp Henk Pielage
Ineke Ooyevaar Ellis Staas

Lody Trap
Solisten
Helen Thomson, sopraan
Inbal Hever, alt
Esteban Manzano, tenor
Julian Redlin, bas

Orkest
Helmut Riebl, viool Leticia Moros, altviool Melody Yeomans, traverso
Kate Goodbehere, viool Elske Tinbergen, cello Antigoni Tsalla, traverso
Prisca Stalmarski, viool Silvia Jiménez, violone

Continuo
Donald Nicolson, orgel
Jörn Boysen, klavecimbel

Dirigent
Jörn Boysen



Toelichting

Er zijn opmerkelijke overeenkomsten in de uitvoeringspraktijk tussen het Requiem en de 
Intermède:

De Intermède no.1 voor Molières  “Le Malade Imaginaire” is Charpentiers enige werk 
voor het Parijse toneel en zijn enige mogelijkheid om met de beroemde hofdichter van 
LodewijkXIV samen te werken. Bedoeld voor een opvoering tijdens het carnavalseizoen 
in 1673, kwam het niet tot een uitvoering aan het hof. Hoogstwaarschijnlijk door de 
intrige van de hofcomponist Lully, die niet meer met Molière wilde samenwerken, om de 
roem en gunst van de zonnekoning niet langer te moeten delen. Zodoende werd “Le 
Malade Imaginaire” uiteindelijk voor 't eerst uitgevoerd in Molières eigen Thétre du Palais-
Royal. Daarbij moest de componist zich beperken tot een kleine bezetting van twee violen 
en continuo. Het gebruik van grotere bezettingen was, in ieder geval in Parijs, niet 
mogelijk zonder toestemming van Lully. De eerste uitvoering in Versaillles vond plaats in 
1686.
Er bestaan verschillende versies van de hand van Charpentier en in de volgende eeuwen 
werden verscheidene stukken nieuw gecomponeert of gereconstrueerd. 
Vermeldenswaardig is vooral de versie van Camille Saint-Saëns uit 1874 en die van Julien 
Tiersots uit 1925. Beide componeerden ook nieuwe muziek, deels in de stijl van 
Charpentier. De Intermède no. 1 is een klein, in  zichzelf compleet werk, waarin de vaste 
personages van de Commedia dell'Arte optreden. Er wordt gezongen in het Italiaans en 
het Frans.

De precieze datering en ook het doel van de Messe des Morts van Jean Gilles is niet geheel 
duidelijk. Bepaalde details rechtvaardigen echter de conclusie, dat het in de laatste 
levensjaren van de componist is ontstaan, ongeveer in 1697, na zijn aanstelling bij de St. 
Etienne-Kerk in Toulouse, als opvolger van de Provençaalse componist André Campra. 
Enkele bronnen melden, dat de opdracht aan Gilles voor een Requiem voor de sterfdag 
van een tweetal schepenen komt. Een opdracht die later echter door hun familie is 
ingetrokken, omdat de compositie zogenaamd niet goed genoeg zou zijn. Gilles zou 
daarbij zo ontsteld zijn geweest, dat hij uitriep: “Dan wordt het maar door niemand 
uitgevoerd, en zal ik het zelf inwijden”. Pas nadat het werk voor het eerst bij zijn eigen 
bijzetting in het jaar 1705 was uitgevoerd, verkreeg het grote populariteit in Frankrijk.



Het klonk niet alleen tijdens de bijzettingen van franse koningen, maar ook bij de 
teraardebestelling van Rameau op zijn verzoek, in september 1764, samen met passages 
uit zijn “Castor en Pollux” en andere opera's.
Zich streng houdend aan de Versaillse speel- en stijlregels, bezit deze dodenmis iets 
theatraals: in tegenstelling tot het Introitus van de dodenmis van Campra, waarmee de 
Messe des Morts van Gilles altijd wordt vergeleken, begint de Introitus van Gilles met een 
tenor-recitatief gebaseerd op een marsmotief met een gepunkteerd ritme, dat naar 
Provençaalse traditie wordt begeleid door trommels en tamboerijn. Door het  gehele werk  
heen wisselen solisten (vooral de bas) vocale groepen en koor elkaar af. Opera-achtige 
recitatieven, eenstemmige, evenals fugaonderdelen volgen elkaar op. Het postcommunio 
levert een opmerkelijke doorgewerkte polyfonie op. Talrijke stukken kennen in de 
driekwartsmaat de wereldlijke, hoofse invloeden van de dansmuziek, waar zich in het 
kader van meesterlijke doorgeconstrueerde melodievoering oneindige 
uitdrukkingsmogelijkheden voordoen, zonder dat daarbij,  zoals pater Bourgerel schrijft 
in zijn memoires over de 'Herinnering aan grote mannen uit de Provence 1752',  “de 
muziek, met al zijn wereldlijke tegenstellingen, geweld wordt aangedaan”, 
In de loop van vooral de 18e eeuw ontstonden ook van dit werk verschillende versies. 
Vermeldenswaardig is de eerste druk van de partituur van Michelle Corrette uit het jaar 
1764 met toegevoegde gecomponeerde ritornellen(herhaling van voor-, tussen- of 
naspel). In de in de bibliotheek van het Pasrijse conservatorium aanwezige uitgave 
bevindt zich zelfs een hoornpartij,  toegevoegd door onbekende hand. Het is bekend dat 
het werk in zeer grote bezetting met hout- en koperblazers uitgevoerd werd. Corrette 
spreekt in het voorwoord van zijn uitgave over ca. 200 musici en zangers.

Het Hollands Vocaal Ensemble en Musica Poetica zullen beide werken, die de 
verschillende soorten van franse vocale muziek uit de Barok vertegenwoordigen, in hun 
oorspronkelijke versie ten gehore brengen. Dat houdt in, de Intermède van Charpentier in 
de versie van 1674 ( hierin liggen de meest duidelijke en volledige instructies van de 
componist opgesloten) en de Messe des Morts van Gilles in de versie met strijkers, 
traverso's, vijfstemmig koor en solisten. Onze doelstelling is, op typische barokke wijze, 
de toehoorders te vermaken en te ontroeren.

De uitspraak van het Latijn is in de loop der tijden en in verschillende landen heel 
uiteenlopend geweest. Wij gebruiken in de Messe des Morts de uitspraak zoals die 

evermoedelijk in Frankrijk aan het eind van de 17  eeuw gebuikelijk was.

Jörn Boysen



De werken

Intermède No. 1

Polichinelle, een bekende figuur uit de Commedia dell'Arte, brengt een serenade aan zijn 
geliefde. Maar wanneer hij uitgezongen is blijkt dat hij de verkeerde heeft toegezongen: 
zijn gezang wordt beantwoord door een oude vrouw.

Wanneer hij van de schrik bekomen is wil Polichinelle opnieuw beginnen, maar nu 
wordt hij onderbroken door de violen. De ruzie die daaruit ontstaat veroorzaakt zoveel 
lawaai dat een groep beschonken nachtwakers het hoort.

In zijn overmoed lost Polichinelle een schot. Dat kunnen de nachtwakers uiteraard niet 
laten passeren. Ze vangen Polichinelle, die, hun kennelijke staat ziend, meteen probeert 
zich vrij te praten. Hij kan vrijkomen, maar dat heeft een prijs: een drinkgeld van zes 
pistolen, dertig neusslagen of twaalf stokslagen.

Wat kiest Polichinelle?

 



Messe des Morts (Requiem)

Introïtus
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.

Kyrie
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Graduale
Requiem aeternam dona eis, Domine et lux perpetua luceat eis.
In memoria aeterna erit justus ab auditione mala non timebit.

Offertorium
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 representet eas in lucem sanctam;
Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.
Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus;
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus;
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus.

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

Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Agnus Dei
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona eis requiem

Post communio
Lux aeterna luceat eis Domine cum Sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis.



De dirigent

Clavecinist en dirigent Jörn Boysen werd in 1976 in Lübeck geboren en houdt zich al sinds 
zijn schooltijd bezig met Oude Muziek. Tijdens zijn studie aan de Muziekhogeschool in 
Lübeck richtte hij het ensemble "Musica Poetica Lübeck" op, dat hij van achter het 
clavecimbel leidt. Met dit ensemble gaf hij talrijke concerten in Duitsland, Nederland en 
Tsjechië en ook maakte hij radio-opnamen bij verschillende omroepen: NDR 3, AVRO 
(Concertgebouw) en Concertzender. Boysen studeerde bij Tini Mathot en Ton Koopman 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als dirigent, solist en continuospeler 
werkt hij regelmatig met orkesten en koren in Duitsland (Arion Ensemble, Sächsisches 
Vokalensemble), Nederland en Frankrijk (Clair Obscur). Jörn geeft ook Masterclasses voor 
de historische uitvoeringspraktijk. In samenwerking met de Stadsbibliotheek Lübeck 
bereidt hij uitgave voor van tot nu niet gepubliceerde werken uit de Düben-Sammlung in 
Uppsala, Zweden. Tijdens de feestelijkheden rond het huwelijk van kroonprins Willem 
Alexander met Maxima trad hij voor het nederlandse hof op. 

De solisten

Helen Thomson, sopraan

De in Australië geboren Helen Thomson maakte op tienjarige leeftijd haar debuut als 
soliste. Sinds die tijd is zij een drukbezette freelance soliste met ook veel opnamewerk. Na 
het behalen van haar Masterdiploma aan de Universiteit in Melbourne in 2003 verhuisde 
zij naar Nederland om daar, behalve een loopbaan als musicus oude muziek te vervolgen, 
ook te studeren en te werken als componist en op te treden met avangardistische en 
electro-akoustische muziek. Tijdens een terugkeer naar Australia ontving zij een beurs om 
een cd met Gregoriaanse gezangen, Zenmeditaties en electro-akoustische werken te 
ontwerpen, te componeren en op te nemen.  Overige recente activiteiten van Helen 
Thomson vormen het lidmaatschap van het koor van de Nederlandse Bachvereniging, 
optredens met Musica Poetica, een verblijf met beurs aan de International Summer School 
van Darlington om daar masterclasses van Emma Kirkby en England's Dufay Collective bij 
te wonen.



Inbal Hever, alt

Geboren in Israël. Begon haar professionele zang bij het “Efroni” choir, waarbij zij de 
laatste tien jaar als solist meewerkte aan concerten en opnames in Israël en daarbuiten. Zij 
studeerde twee jaar musicologie en zang aan de Buchman  Mehta School of Music, Tel-
Aviv, onder leiding van Prof. Mira Zakai. De laatste twee jaar studeerde zij zang aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Lenie van den Heuvel. Zij won een beurs van 
de America-Israel-Cultural-Foundation voor de jaren 2004 - 2006.

Esteban Manzano, tenor
Geboren in 1977 in La Plata,in de provincie Buenos Aires in Argentinië. Hij begon zijn 
muzikale carrière bij Elsa Paladino en vervolgde zijn opleiding bij Rina Nigri aan de 
Berisso Hoge School voor de Kunsten in de provincie Buenos Aires. Op dit moment 
studeert hij zang en piano aan het Conservatoire Nacional in La Plata en volgt ook nog 
lessen drama onder leiding van Feve Chaves. Onder leiding van Sergio Giai Fernando 
speelde Esteban in de opera Cosi fan Tutte van W.A. Mozart; hij zong solo's in M. Ravel's 
L'Enfant et les Sortileges en vertolkte Dancairo in de Carmen van G. Bizet, onder leiding 
van Antonio M. Russo. Zijn meest recente optredens als solist vonden plaats in Barcelona 
waar hij, als gast van de dirigent Jordi Mora, zong in de Hohe Messe van J.S. Bach.  Ook 
zong hij, onder leiding van Gabriel Garrido op het Kunste Festival des Arts nog Gli amori 
de Apollo et di Dafne van Francesco Cavalli. Deze opera heeft ook nog de steden Brugge 
en Rotterdam aangedaan.

Julian Redlin, bas 

Julian Redlin kreeg bij het Knabenchor Hannover zijn eerste beroepsopleiding als alt en 
zong als jongenssolist in talrijke concerten en CD-opnamen onder leiding van o.a. Heinz 
Hennig en Ton Koopman. Hij zong bovendien de Derde Jongen in Mozart's Zauberflöte 
bij de Niedersächsischen Staatsoper. Tijdens zijn musicologiestudie aan de universiteit 
van Kiel hield hij zich intensief bezig met Oude Muziek, in het bijzonder frans-vlaamse 
vocale polyfonie rond 1500. Als bas heeft Julian Redlin zich in de laatste jaren tot een van 
de vooraanstaande vertolkers van Barokmuziek in Noordduitsland ontwikkeld. Zijn 
concert-aktiviteiten, vaak met de oratoria van Bach, Händel en Haydn, voerden hem naar 
vele europese landen. Hij werkt met ensembles voor oude muziek, zoals  met Weser-
Renaissance Bremen en Musica Poetica. Julian volgde Masterclasses bij onder anderen 
Barbara Schlick, Emma Kirkby en Anthony Rooley, en is leerling van Erika Orth en Harry 
van der Kamp.



 

De bloemen bij dit concert zijn verzorgd door:De bloemen bij dit concert zijn verzorgd door:

 

 

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Prins Bernard Cultuurfonds

Projectsubsidie Professionele Kunsten
Gemeente Alkmaar / Provincie Noord-Holland



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

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

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

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

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

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

Het Hollands Vocaal Ensemble

Het Hollands Vocaal Ensemble, opgericht in 1983, is een dynamisch kleinkoor dat 
kwaliteit wil brengen. De thuisbasis is Zuid-Scharwoude omdat het koor daar kan 
beschikken over de prachtige Kooger Kerk als repetitieruimte. Maar in de praktijk is 
Groot-Alkmaar het centrum van waaruit wordt gewerkt. Altijd op zoek naar de muziek 
“achter de noten”, nemen wij behoorlijk tijd om ons de muziek eigen te maken. Bach is 
onze 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 onder andere Hugo Distler, Vic Nees, Arvo Pärt, Peteris 
Vasks, Kees Bornewasser en Andries Hubers.

In ons volgende project gaan we onder leiding van Jan van Zelm werken uitvoeren van 
franse componisten, van Josquin des Prez tot Poulenc.

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 
alten en tenoren. Onze vaste repetitieavond is woensdag. Geïnteresseerd? Bel voor 
verdere informatie onze voorzitter: 072  515 23 08.

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


