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Het koor 'De Zangertjes van 

Volendam' bestaat uit zo'n 50 

kinderen  (vanaf ongeveer 7 jaar) en 

15 mannen. Zij zingen ongeveer alles 

wat een koor over het algemeen 

zingt: kleine en grote muziekwerken 

voor kerk en concertzaal, muziek van 

de middeleeuwen tot vandaag.  

Van benjamin tot koorlid 
De meeste kinderen zijn al als 

kleuter op dit koor begonnen, ze 

leren dan als 'benjamin' spelen-

derwijs zingen en stromen na een 

paar jaar - en eerst nog een jaar als 

'aspirant' -  door naar het echte koor.  

Koorhuis 

Bij De Zangertjes leren kinderen 

noten lezen en hoe ze hun stem 

kunnen gebruiken, maar er is ook tijd 

om te spelen. Voor de repetities 

(meerdere keren per week!) beschikt 

het koor over een eigen onderkomen 

en daar kunnen de kinderen zich ook 

 
OPGERICHT 1892 

Kerstconcert met 
kinderkoor en marimba-trio  
Dit jaar hebben we twee verrassende ensembles te gast. Het koor 

'de Zangertjes van Volendam' reageerde enthousiast op onze uitnodiging 

en een drietal marimbaspelers zorgt voor enkele  intermezzo's. 

uitleven op een pingpongtafel, 

tafelvoetbal en allerlei andere 

spelletjes en games. Dit 'koorhuis' 

wordt bekostigd uit de opbrengst van 

oud papier en donaties van 

particulieren en bedrijven. 

Kraamkamer 

Ook de (jonge) mannen die bij De 

Zangertjes zingen, zijn voor hun 

stembreuk ooit bij het koor 

begonnen. Zij zingen nu de bas- en 

tenorpartij in de vierstemmige 

muziek. Het koor is een soort 

kraamkamer voor het muziekleven in 

Volendam: Jan Smit, Piet Keizer en 

andere bekende artiesten begonnen 

hier ooit hun zangcarrière. 

De Zangertjes gaan elk jaar wel op 

reis, in ons land en naar het 

buitenland. Zo zijn ze vele malen in 

Lourdes en Rome geweest, maar ook 

in vele andere steden in heel Europa 

en zelfs daarbuiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder in dit nummer:  

♪ The Winter Rose 

♪ Potjeslatijn 

 

 
 

 

 

 

 

Marimba's 
De marimba is een muziek-

instrument dat veelzijdiger is 

dan men meestal denkt. Het 

wordt zowel in de volks-

muziek als in de klassieke 

muziek gebruikt.  

Het slaginstrument wordt - net 

als de xylofoon - met houten 

staven bespeeld.  

 

Gerarda's zoon Peter-Jan 

Schilder, haar dochter 

Margreet Mossel en vriendin 

Liana de Groot vormen samen 

een trio op de marimba. Zij 

laten tijdens ons kerstconcert 

de veelzijdigheid van dit 

instrument graag horen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agenda 

 

dinsdag 1 december 

Broeker kerk, 19.45 uur 

extra repetitie Star Carol 

(facultatief) 

 

woensdag 16 december 

'Samen zingen rond de kerst' 

in de Broeker kerk 

aanwezig: 19.15 uur 

 

vrijdag 18 december 

Broeker kerk, 20.00 uur* 

generale repetitie 

 

zondag 20 december 

kerstconcert Broeker kerk 

aanwezig: 14.00 uur* 

 

zondag 20 december 

Samenzang in Monnickendam, 

Grote Kerk  

19.00-20.30 uur 

 

6 januari 

eerste repetitie na de vakantie 

 

16 april 

concert met Fanfare Zuiderwoude 

 

4 mei 

dodenherdenking 

 

16 mei (2e pinksterdag) 

korenfestival Concertgebouw 

 

* tijd onder voorbehoud, definitieve info 

(met dresscode en muziekvolgorde) volgt. 

Wist je dat… 
… je de speciale koormapjes van Menu Musicale zuinig moet 

bewaren, omdat we er begin 2016 weer mee aan de slag gaan? Tot 

het zo ver is kun je hem misschien thuis even apart leggen om te 

voorkomen dat-ie straks versleten is 

… dat al onze wekelijkse repetities tot het kerstconcert beginnen 

om 19.30 uur? 

… en dat koorcoach Cecile Roovers op 9 december voor het laatst 

met ons aan de slag gaat? 

 

 

 

NIEUWLAND 25 

BROEK IN WATERLAND 

TEL. 020 - 403 1414 

Jubileum 2017 met The Winter Rose 
 

Dit jaar heb je al kennis kunnen maken 

met twee liederen uit deze kerstcantate: 

The Rose Tree Carol en Carol Of 

Remembrance. Volgend jaar voegen we 

daar enkele andere liederen aan toe, 

zodat we in 2017 niet de hele cantate in 

één keer hoeven te leren. 

De kerstcantate 'The Winter Rose' van de 

Amerikaanse componist Joseph Martin is 

(net als de Tsjechische Mis en het 

Weihnachtsoratorium) een combinatie 

van  traditionele kerstliederen en  nieuw 

gecomponeerde liederen. In het 

muziekstuk van Martin bezingen we het 

leven van Christus 'van profetie tot 

passie'; wie niet kerkelijk is zou eerder  

zeggen 'van kerst tot pasen'. De 

componist heeft daarvoor het klassieke 

kerstverhaal verweven met de legende  

over de roos die in de winter bloeit.  

Winterroos 

Bij christenen  beeldt de witte roos 

onschuld, reinheid en kuisheid uit; als je 

op kerstvoorstellingen een roos in de 

winter ziet bloeien, duidt dat op Maria als 

Koningin des Hemels en als 'mystieke 

roos'. Het bekende kerstlied 'Es ist ein 

Ros' entsprungen' vertelt hierover en 

Martin laat in zijn cantate deze oude 

melodie in verschillende variaties 

terugkomen met ongeveer deze tekst: 

In 2017 bestaat ons koor 125 jaar. Dat laten we natuulijk niet zomaar 

voorbijgaan! Ons bestuur en de muziekcommissie hebben er het afgelopen jaar 

al flink over nagedacht, met als resultaat dat de kerstcantate 'The Winter Rose' 

voor kerst 2017 op het programma staat. 

"In de stille winter, als de sterren gaan 

schijnen, zendt God vanuit de hemel een 

roos om zijn liefde te tonen. De roos 

begon te bloeien, middenin de koude 

winter. Kom, gedenk nu dat God de 

doorn verwijderde. Liefde was het en de 

winterroos was geboren." 

Amerikaans 

Misschien zal het je opvallen dat de sfeer 

van de muziek af en toe wat aan een 

musical doet denken. Dat is geen toeval, 

want Joseph Martin is een Amerikaanse 

componist - maar dan wel een die vooral 

kerkmuziek componeert. Dat hij méér 

doet dan nieuwe arrangementen maken 

op bestaande liedjes, kun je ook horen. 

De liederen bestaan niet zomaar uit een 

herhaling van een paar coupletten (wat 

bij kerstliederen nogal eens het geval is), 

maar bevatten veel variatie.  

Uitvoering 2017 

Ook de pianopartij voegt veel meer toe 

dan begeleiding alleen. Voor Corrien 

jammer dus dat we bij de complete 

uitvoering van The Winter Rose in 2017, 

het jubileumjaar, niet alleen gebruik 

willen maken van een tweetal solisten 

maar ons ook willen laten begeleiden 

door een klein strijkersensemble.   

 

Potjeslatijn 
In dulci jubilo is een 14e-eeuws kerstlied. De 

oorspronkelijke tekst wordt toegeschreven aan de Duitse 

mysticus Heinrich Seuse en het jaar van ontstaan is 

waarschijnlijk 1328. Kenmerkend aan dit lied is de 

ongewone afwisseling van Latijn en (in de oorspronkelijke 

versie) middeleeuws Duits. Wij zingen een van de 

Nederlandse versies die opdoken in handschriften uit de 

vijftiende eeuw.  

De combinatie van (potjes-) Latijn en volkstaal was 

waarschijnlijk vooral bedoeld om het volk dichter bij de 

Latijnse kerkteksten te brengen. 


