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Het sympathieke van componisten zoals Jacob Obrecht (1457/8 - 1505) 
en Juan del Encina (1468 - 1529) is dat zij hun meer abstracte – del 

Encina was ook dichter – en complexere werk – Obrecht schreef vele 
uitgebreide missen – graag combineerden met liederen die, behalve door 
hun meerstemmige zettingen, vaak weinig verschilden van volksliedjes. Zij 
componeerden even zo gemakkelijk en met smaak op woorden over de 
vergankelijkheid, pastorale of hoofse liefde, als over drank en vunzigheid.

Ook in de volksliederen in dit programma komt deze rijke schakering naar 
voren. Men zingt over (het bedrijven van de) liefde, trouw, ontrouw, beroe-
pen als boer en molenaar, de oorlog, het leger, liefde voor de stad (Sevilla 
en Amsterdam) etc… Ook hier hoort u meerstemmige zettingen, alleen zijn 
deze later gecomponeerd op de reeds bestaande volksmelodieën. 

De Australische blokfluitist en componist Lance Eccles schreef een serie 
inventieve bewerkingen voor blokfluitkwartet van Catalaanse volksliedjes. 
Koordirigent, zanger  en componist Jetse Bremer, componeerde voor het 
Nederlands Kamerkoor, waar hij zelf als tenor in zong, zelfs een reeks van 25 
Nederlandse volksliedjes, waarvan u er hier vier hoort. Het lied “Madre en 
la puerta..”, dat eigenlijk een geliefd Spaans volkslied is, werd speciaal voor 
Tourdion vierstemmig gezet door de Argentijnse en in Den Haag woonach-
tige componist Gonzalo Gimenez.

Hoewel de onderwerpen en toegankelijkheid van tekst en muziek niet ver-
schillen tussen voor- en na de pauze, zult u toch een duidelijke andere sfeer 
en kleur (letterlijk en figuurlijk) waarnemen bij het wisselen van Spanje naar 
Nederland. Ik hoop dat u dit verschil niet af zal kunnen doen met clichés als 
‘Spanjaarden kennen meer temparament’ en ‘in Nederland doe je al snel gek 
genoeg’, maar dat u zich simpelweg zal kunnen verwonderen over deze rijke 
ontmoeting tussen beide culturen.

Serena Jansen

Toelichting op het programma

Dit concert wordt financieel ondersteund door
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Programma

Todos los bienes
Pasa el agoa

Tourdion
Ay triste que vengo
Pues que jamas olvidaros
Más vale trocar placer por dolores

Tourdion + Capriola 
Cucu, cucu

Capriola + Michel Ponsioen
Calabaça

Tourdion
Ojos garços á la niña
La tricotea

Capriola 
Uit: Five songs of Catalonia
Els segadors (De oogsters)
Cançó de lladre (Lied van de dief )
La dama d’Aragó (De dame van Aragon)

Tourdion
Madre, en la puerta hay un niño

Sevillanas

Juan del Encina (1468 - 1529)
anonymus (rond 1500)

Juan del Encina
Juan del Encina
Juan del Encina

Juan del Encina

Juan del Encina

Juan Vásquez (ca. 1510 - na 1560)
anonymus (Francisco Alonso?)

Lance Eccles (1944 - )

volksl., arr. Gonzalo Gimenez (1979 - )

uit 18e eeuw, arr. F.G.Lorca / A.S.Jansen

Pauze

Rompeltier

Capriola + Michel Ponsioen
Den haghel ende die calde snee
T‘zat een meiskin

Tourdion
T’meiskin was jonck

Tourdion + Capriola 
Moet my lacen

Tourdion (dames)
Daar reed een boer naar Leuven
Daar was e wuf die spon

Wat zullen onze patriotjes eten?

Capriola
Aan de Amsterdamse Grachten

Tourdion
Nederlandse volksliederen (1990)
De boer had maar enen schoen
Daar was een sneeuwwit vogeltje
Schoon jonkvrouw, ik moet u klagen
Wel Annemarieke

Jacob Obrecht (1457/8 - 1505)

Jacob Obrecht
Jacob Obrecht

Jacob Obrecht

Jacob Obrecht

volksl., arr. S. v. Varenbergh
volksl., arr. Bep Aarden

volksl., arr. Piet Tiggers

P. Schott, arr. Paul Loenhouts

Jetse Bremer (1959 - )

Einde

Tourdion + Capriola + Michel Ponsioen

Serena Jansen + Patricia Manak + Capriola 
+ Michel Ponsioen + Tourdion

Tourdion (heren) + Capriola + Michel Ponsioen

Serena Jansen + Capriola + Michel Ponsioen
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Liedteksten
Todos los bienes del mundo

Todos los bienes del mundo
pasan presto y su memoria,
salvo la fama y la gloria.

El tiempo lleva los unos,
a otros fortuna y suerte.
y al cabo viene la muerte,
que no nos dexa ningunos.

Todos los bienes del mundo
pasan presto y su memoria,
salvo la fama y la gloria.

La mejor y más ventura
pasa presto y su memoria,

salvo la fama y la gloria.

La fama bive segura,
aunque se muera el dueño;
los otros bienes son sueño
y una cierta sepoltura.

La mejor y más ventura
pasa presto y su memoria,

salvo la fama y la gloria.

Pase el agoa

Pase el agoa, ma Julieta, Dama.
Venite vous a moy.
Ju me’n anay en un vergel.
Tres rosetas fui coller;
Ma Julioleta Dama, pase el agoa.
Venite vous a moy.

Alle aardse zaken

Alle aardse zaken zijn vergankelijk 
zoals hun herinnering,
behalve roem en glorie.

Tijd neemt de één,
Fortuin en Lot de ander,
en ‘t laatst komt de dood
elk van ons ophalen.

Alle aardse zaken zijn vergankelijk 
zoals hun herinnering,
behalve roem en glorie.

Het beste en het hoogste geluk 
vervagen snel als de herinnering  

daaraan,
behalve roem en glorie.

De roem leeft zeker,
hoewel de bezitter sterft;
de andere waarden zijn hol
en vinden een zeker graf.

Het beste en het hoogste geluk 
vervagen snel als de herinnering  

daaraan,
behalve roem en glorie.

Steek het water over

Steek het water over Julieta, dame.
Kom naar mij.
Ik ben het bos ingegaan
om drie rozen te plukken;
Mijn Julioleta, dame,
steek het water over. Kom naar mij.

¡Ay, triste, que vengo!

¡Ay, triste, que vengo
vençido d’amor,
magüera pastor!

Más sano me fuera
no ir al mercado,
que no que viniera
tan aquerençiado;
Que vengo cuitado,
vençido d’amor,
magüera pastor.

Di jueves en villa
viera una doñata;
quise requerilla
y aballó la pata.
Aquella me mata,
vençido d’amor,
magüera pastor.

Pues que jamas olvidaros

Pues que jamas olvidaros
no puede mi coraçon,
si me falta galardon.
¡Ay, que mal hize en miraros!

Serà tal vista cobrar
gran dolor i gran tristura;
serà tal vista penar,
si me falleçe ventura.

Mas si vos, por bien amaros
quereis dar me galardon,
no dira mi coraçon:
¡Ay, que mal hize en miraros!

Helaas, ik ga bedroefd!

Helaas, ik ga bedroefd,
verslagen door liefde,
ook al ben ik maar een herder!

Het was beter voor mij
om weg te blijven van de markt
gezien deze verwoestende liefde;

Ik ga uitgeput,
verslagen door liefde,
ook al ben ik maar een herder.

Op donderdag in de stad
zag ik een meisje;
wilde haar voor mij winnen
maar zij sloeg mijn hand weg.
Dat was de doodsslag,
verslagen door liefde,
ook al ben ik maar een herder.

Omdat mijn hart jou 
nooit kan vergeten

Omdat mijn hart
jou nooit kan vergeten,
als mij de prijs ontgaat.
O, waarom heb ik in je ogen gekeken!

Dit uitzicht brengt me
veel leed en droefenis;
dit uitzicht kost me lijden
als mijn geluk tekort schiet.

Maar als, voor mijn grote liefde,
jij me wilt belonen,
zal mijn hart niet zeggen:
O, waarom heb ik in je ogen gekeken!
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Más vale trocar placer 
por dolores

Más vale trocar
placer por dolores
que estar sin amores.

Donde es gradecido
es dulce el morir;
vivir en olvido,
aquel no es vivir.

Mejor es sufrir
passión y dolores
que estar sin amores

Es vida perdida
vivir sin amar;
y mas es que vida
saberla emplear.

Mejor es penar
sufriendo dolores
que estar sin amores.

Amor que no pena
no pida placer
pues ya le condena
su poco querer.

Mejor es perder
placer por dolores
que estar sin amores.

Het is beter plezier te 
verruilen voor pijn

Het is beter plezier 
te verruilen voor pijn
dan zonder liefde te leven.

Als je lief daar dankbaar voor is
is het zoet om te sterven;
leven in vergetelheid
is helemaal niet leven.

Het is beter te lijden
aan passie en pijn
dan zonder liefde te leven.

Leven is zinloos
zonder liefde;
en dubbel zo waardevol
als je het in liefde besteedt.

Het is beter te treuren
door pijn te verdragen
dan zonder liefde te leven

Liefde zonder pijn
kan geen genot verwachten
omdat het veroordeeld is
door te weinig liefhebben.

Het is beter genot te 
verliezen aan pijn
dan zonder liefde te leven

¡Cucu cucu!

¡Cucu, cucu, cucucu!
Guarda no lo seas tú.

Compadre, debes saber:
Que la más buena mujer,
rabia siempre por hoder.
Harta bien la tuya tú.

Compadre, has de guardar
para nunca encornudar.
Si tu mujer sale a mear,
sal junto con ella tú.

Ojos garços á la niña

Ojos garços á la niña
¡Quién se los enamoraría!
Son tan lindos y tan bivos
Que a todos tienen cativos.
Mas, muéstralos tan esquivos
Que roban el alegría.

Koekoek, koekoek!

Koekoek, koekoek, koekoekoek!
Pas op dat het jou niet treft.

Vriend, en dat je goed beseft:
Ook de allerbeste vrouw
hunkert altijd naar verzetjes.
Zorg dus goed voor die van jou.

Vriend, je moet er goed op letten
dat ze je nooit hoorns opzetten.
Als je vrouw naar buiten moet,
ga dan kijken wat ze doet.

Stralende ogen van het meisje

Stralende ogen van het meisje
Je moet wel verliefd worden!
Ze zijn zo stralend en zo levendig
Dat ze iedereen beheksen
Erger, ze zijn zo ongrijpbaar
Ze ontnemen je de vreugde.

Juan del Encina
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La tricotea

Sa Martin la vea.
Abres un poc
al agua y señalea.
La bota senbra tuleta,
la señal d’un chapiré.
Ce que te gus per mundo spesa.
La botilla plena.
Dama, qui mana,
cerrali la vena.
Orli, cerli, trun, madama,
cerlicer, cerrarli ben,
votr’ ami contrari ben.
Niqui, niquidón,
formagidón, formagidón.
Yo soy monarchea
de grande nobrea.
Dama, por amor,
dama, bel sé mea.
Dama, yo la vea.

Yo é clavar el molín
y untar el batán.
No me des pan
nin torres ne de tosín.
La bota senbra tuleta,
la señal d’un chapiré.
Ce que te gus per mundo spesa.
La botilla plena.
Dama, qui mana,
cerrali la vena,
Orli, cerli, trun, madama,
cerlicer, cerrarli ben.
Votr’ ami contrari ben.
Niqui, niquidón,
formagidón, formagidón.
De vos haré bisoña
qu’en tota borgoña
non trobéis otro mí par.
Dama bel, sé mea;
dama, yo la vea.

De breister

Sint Maarten ziet haar graag.
Open iets 
water en proost.
De wijnzak lijkt leeg
een toost uit de hel.
De hele wereld lust
een volle fles.
Dame van dienst,
sla het vat aan.
Schenk, sluit, madame,
sluit, sluit goed af.
Een goede vriend ben ik.
Niets, nietsheer,
Kaas, kaasheer.
Ik ben koning
van hoge afkomst.
Dame om de liefde,
dame schoon, wees de mijne.
Dame, ik zie u graag.

Ik draai de molen
en start de wolstamper.
Geef me geen brood
evenmin spek.
De wijnzak lijkt leeg,
een toost uit de hel.
De hele wereld lust
een volle fles.
Dame van dienst,
sla het vat aan.
Schenk, sluit, madame,
sluit, sluit goed af.
Een goede vriend ben ik.
Niets, nietsheer,
Kaas, kaasheer.
Nieuw leven schenk ik je
dat in heel Bourgondië je
mijn gelijke niet zult vinden.
Dame schoon, wees de mijne;
dame ik zie u graag.

Madre en la puerta hay un niño

Madre, en la puerta hay un niño
mas hermoso que el sol bello.
Pare ce que tiene frío
porque anda medio en cueros.
Pues dile que entre se calentara

porque en esta tierra ya no hay caridad.

Pues dile que entre se calentara

porque en esta tierra ya no hay caridad.

Entro el niño y se sentó
mientras que se calentaba.
Le preguntó la patrona
de que tierra y de que patria.
Mi madre es del cielo,
mi padre también.
Yo bajé a la tierra para padecer.
Mi madre es del cielo,
mi padre también.
Yo bajé a la tierra para padecer.

Hazle la cama a este niño
en mi alcoba y con primor.
No me la haga usted, señora,
que mi cama es un rincon.
Mi madre es del cielo,
mi padre también.
Yo bajé a la tierra para padecer.
Mi madre es del cielo,
mi padre también.
Yo bajé a la tierra para padecer.

Moeder voor de 
poort is een kind 

Moeder, voor de poort is een kind
mooier dan de prachtige zon.
Hij lijkt koud te zijn omdat 
hij half in huiden (leer) gekleed is.
Zeg hem dat hij binnen komt 

om zich te warmen
omdat er geen liefdadigheid 

op deze aarde is.
Zeg hem dat hij binnen moet komen 

om zich te warmen
omdat er geen liefdadigheid 

op deze aarde is.

De jongen kwam binnen en ging zitten
terwijl hij warm werd.
De gastvrouw vroeg hem van welke 

streek en uit welk land hij kwam.
Mijn moeder komt uit de hemel,
mijn vader ook.
Ik daalde af naar de aarde om te lijden.
Mijn moeder komt uit de hemel,
mijn vader ook.
Ik daalde af naar de aarde om te lijden.

Maak een mooi bed voor dit kind
in mijn bedstee.
Doe dat niet, mevrouw,
want een hoekje is mijn bed.
Mijn moeder komt uit de hemel,
mijn vader ook.
Ik daalde af naar de aarde om te lijden.
Mijn moeder komt uit de hemel,
mijn vader ook.
Ik daalde af naar de aarde om te lijden.
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Sevillanas del siglo XVIII

¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla!
¡Viva Sevilla!
Llevan las sevillanas
en la mantilla un letrero que dice:
¡Viva Sevilla!
¡Viva Triana, vivan los trianeros,
los de Triana!
¡Vivan los sevillanos y sevillanas!

¡Viva Triana, vivan los trianeros,
los de Triana!
¡Vivan los sevillanos y sevillanas!

¡Lo traigo andao, lo traigo andado¡
Lo traigo andado:
la Macarena y todo.
Lo traigo andado: la Macarena y todo,
lo traigo andado.
Lo traigo andado: cara como la tuya
no la he encontrado.
La macarena y todo, lo traigo andado.
Lo traigo andado: cara como la tuya
no la he encontrado.
La macarena y todo, lo traigo andado.

¡Que bien pareces! ¡Que bien pareces!
¡Que bien pareces! Ay rio de Sevilla,
¡Que bien pareces!
¡Ay rio de Sevilla, que bien pareces!
¡Que bien pareces!
Llieno de velas blancas y ramas verdes.
¡Que bien pareces!
¡Ay rio de Sevilla, que bien pareces!
¡Que bien pareces!
Llieno de velas blancas y ramas verdes.
¡Que bien pareces!
¡Ay rio de Sevilla, que bien pareces!

Sevillanas van de 18e eeuw

Lang leve Sevilla! Lang leve Sevilla!
Lang leve Sevilla!
De vrouwen van Sevilla dragen
op de sluier een teken dat zegt:
Leve Sevilla!
Lang leve Triana, leve de Trianeros,
die van Triana!
Leve de mannen en vrouwen 

van Sevilla!
Lang leve Triana, leve de Trianeros,
die van Triana!
Leve de mannen en vrouwen 

van Sevilla!

Ik draag het mee, ik draag het mee!
Ik draag het mee:
de (maagd van) Macarena en alles.
Ik draag het mee: de Macarena en alles,
ik draag het mee.
Ik draag het mee: een gezicht als het 

jouwe heb ik nooit gezien.
De Macarena en alles, ik draag het mee.
Ik draag het mee: een gezicht als het 

jouwe heb ik nooit gezien,
De Macarena en alles, ik draag het mee.

Je bent zo mooi! Je bent zo mooi!
Je bent zo mooi! Ja, rivier van Sevilla,
Je bent zo mooi! 
Ja, rivier van Sevilla, je bent zo mooi!
Je bent zo mooi!
Vol met witte kaarsen en groene takken.
Je bent zo mooi!
Ja, rivier van Sevilla, je bent zo mooi!
Je bent zo mooi!
Vol met witte kaarzen en groene takken.
Je bent zo mooi!
Ja, rivier van Sevilla, je bent zo mooi!

¡Viva Sevilla! Viva Sevilla!
¡Viva Sevilla!
Llevan las sevillanas
en la mantilla un letrero que dice: 
¡Viva Sevilla!
¡Viva Triana, vivan los trianeros,
los de Triana!
¡Vivan los sevillanos y sevillanas!

¡Viva Triana, vivan los trianeros, 
los de Triana!
¡Vivan los sevillanos y sevillanas!

¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla!

Lang leve Sevilla! Lang leve Sevilla!
Lang leve Sevilla!
De vrouwen van Sevilla dragen
op de sluier een teken dat zegt:
Leve Sevilla!
Lang leve Triana, leve de Trianeros,
die van Triana!
Leve de mannen en vrouwen 

van Sevilla!
Lang leve Triana, leve de Trianeros,
die van Triana!
Leve de mannen en vrouwen 

van Sevilla!

Lang leve Sevilla! Lang leve Sevilla!

All vertalingen: Sandra en Henk Junier,
behalve Cucu, Cucu: Nico de Glas

Jacob Obrecht
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Refrein

De rest kunt ge wel raden
van Mieke en den boer.
Het lied van alle tijden
begon met een bonjour.

Refrein

Daar was e wuf die spon

Daar was e wuf die spon. (bis)
Al op een houten spinnewiel,
daar was geen toorteltje aan.

Refrein
Vive la peperbusse, vive la spa.
Tralalala gieze gaze gouze
romflonflouze, traderadera.

Haar mutse stoeg verdraaid, (bis)
gelijk een Hollandsch moleken, 
die met alle windeken waait.

Refrein

Dat wuf had enen zin. (bis)
Als zij ‘s morgens buiten kroop,
‘s Avonds kroop zij in.

Refrein

Dat wuf had enen man. (bis)
‘s Zondags heet hij Pieter,
‘s maandags heet hij Jan.

Refrein

Wat zullen onze patriotjes eten

Wat zullen onze patriotjes eten,
als zij in ‘t leger zijn?
Een kiekske aan ‘t spit gesteken,
dat zullen onze patriotjes eten.

Refrein
Kapitein, luitenant, vaanderig, sergeant,
tamboer, korporaal, patriotjes altemaal.
Kameraden, kameraden.

Wat zullen onze patriotjes drinken,
als zij in ‘t leger zijn?
De wijn uit zilv’ren pinten,
dat zullen onze patriotjes drinken.

Refrein

Waarop zullen onze patriotjes slapen,
als zij in ‘t leger zijn?
Op een bed met schone lakens,
daarop zullen onze patriotjes slapen.

Refrein

Waarmee zullen onze patriotjes  
schieten,

als zij in ‘t leger zijn?
Met een kanon al met vier wieltjens,
daarmee zullen onze patriotjes schieten.

Refrein

De boer had maar enen schoen

De boer had maar enen schoen,
weinig genoeg, genoeg, genoeg.
De boer had maar enen schoen,
weinig genoeg.
Een schoen zonder hak er an, 
de boer is een edelman. (bis)

De boer had maar enen jas,
weinig genoeg, genoeg, genoeg.
De boer had maar enen jas, 
weinig genoeg.
Een jas zonder knoop er an, 
de boer is een edelman. (bis)

Rompeltier

Bonk bonk hier en bonk bonk daar,
bonk er aan mijn deurtje niet.
Mijn man is in de molen niet.
Hij is naar huis gegaan.

Bonk bonk hier en bonk bonk daar,
bonk er aan mijn deurtje niet.
De molenaar bemint mij niet.
Ik moet geen molenaar.

Tik tik hier en tik tik daar,
tik er aan mijn deurtje niet.
Mijn man heeft paard of wagen niet.
Hij is naar huis, mijn man.

T’meiskin was jonck

T’meiskin was jonck,
wel van passe, niet te groet.
Ic quam gheloepen met eenen spronck.
Ic custe se an haer roede mont.
Scoen lief, ghy compt zo selden.
Ey ridder, seyt sy, edel ghenoet,
hu liefde quelt my totter doet.

Moet my lacen

Moet my lacen dijn vriendelijck schijn
Dus pijnlijc zijn,
Ghi liefste mijn,
In u ooghen, gelijck dat everswijn
Dangerues is int bescheyden.
Al hadde ic den moet als peerlen fijn
En claer robijn,
Stort dat herte mijn
Vol griefs als water in den Rijn.
Ick lijdt van alle siden.
Hebt met mi doch medelijden.

Och mijn liefste lieveken snel,
Alle mijn ghequel

Mach niemant el
Dan ghi mineren also wel,
Dat is: midts dijns wijs beraden,
Wiens troost ic derf, 

noch een cranck ghestel,
Hoe dat herte snel
Doet u bevel
In’t storten van uwen soeten rel
Die mi niet en can versaden.
Neemt mi doch in ghenaden.

Mijn reynste lief, vol eeren, benijdt
Ghi selve zijt,
Ick kendt, ick lijdt.
Beware u God gebenedijt.
Dijn sien is so vol weelden,
Wiens wesen so reyn, so eerbaer zijt!
Ter werelt wijt,
Met dij verblijt,
Ick beminne u als uus levens tijt.
Wat batet dat ict hele?
Ghi en moecht mi niet vervelen.

Daar reed een boer naar Leuven

Daar reed een boer naar Leuven,
naar Leuven reed een boer.
Hij kwam Marieke tegen,
Marieke zei: “Bonjour!”

Refrein
Bonjour! Bonjour!
Met de linkerteen, met de rechterteen.
Bonjour! Bonjour!
Met de voetjes tegeneen.

Ze keken naar elkander,
Marieken en die boer.
En reden dan tezamen,
een vogel riep: “Bonjour”.
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De boer had maar enen pet,
weinig genoeg, genoeg, genoeg.
De boer had maar enen pet, 
weinig genoeg.
Een pet zonder klep er an, 
de boer is een edelman. (bis)

De boer had maar enen kous,
weinig genoeg, genoeg, genoeg.
De boer had maar enen kous, 
weinig genoeg.
Een kous met een gat er in, 
de boer is een edelman. (bis)

De boer had maar enen vrouw
meer dan genoeg, genoeg, genoeg.
De boer had maar enen vrouw, 
meer dan genoeg.
Een vrouw met een kop er op:
de boer had een reuze strop. (bis)

Daar was een sneeuwwit 
vogeltje

Daar was een sneeuwwit vogeltje (bis)
al op een stekendorentje.
Din don deine.
Al op een stekendorentje.
Din don don.

Och nachtegaal, klein vogelkijn, (bis)
woudi daar mijne bode zijn?
Din don deine.
Woudi daar mijne bode zijn?
Din don don.

Hoe zoud’ ik uwen bode zijn? (bis)
Ik ben zo kleinen vogelkijn!
Din don deine.
Ik ben zo kleinen vogelkein! 
Din don don.

Al zijdi klein, gij vlieget zo snel, (bis)
gij voert daar mijnen boodschap wel.
Din don deine.
Gij voert daar mijnen boodschap wel. 
Din don don.

Hij nam dat briefken in zijnen mond, (bis)
hij voeret al over dat groene woud. 
Din don deine.
Hij voeret al over dat groene woud. 
Din don don.

Hij gaf dat vensterken enen stoot, (bis)
slaapt gij mijn lief of zijt gij dood? 
Din don deine.
Slaapt gij mijn lief of zijt gij dood? 
Din don don.

Ik slape al zo vaste niet, (bis)
ik hoor al dat mijn lief ontbiedt. 
Din don deine.
Ik hoor al dat mijn lief ontbiedt. 
Din don don.

U lief ontbiedt u goeden prijs: (bis)
Hij wil gaan trouwen een ander wijf.
Din don deine.
Hij wil gaan trouwen een ander wijf.
Din don don.

Wil hij gaan trouwen een ander wijf, (bis)
zo wil ik gaan trouwen een ander man.
Din don deine.
Bezien wie’t eerst berouwen zal!
Din don don.

Daar was een sneeuwwit vogeltje (bis)
al op een stekendorentje.
Din don deine.
Al op een stekendorentje.
Din don don.

Schoon jonkvrouw, 
ik moet u klagen

Schoon jonkvrouw, ik moet u klagen,
dat ik ben doorwond.
En ik moet groot lijden dragen
om uw roden mond.
Moet ik lang uw liefde derven
en uw klaar aanschijn.
Zo zal ik in rouwe sterven
en van smart en pijn.

In mijn hert stond gij geschreven,
toen ik u eerst zag:
Goed en bloed en ook mijn leven,
en wat ik vermag.
Zal ik lief door u verkoren,
stellen tot een pand:
Laat uw dienaar niet verloren,
maar biedt hem de hand.

Liefste, mocht ik bij u komen
op uw kamerkijn.
En u spreken zonder schromen,
alderliefste mijn:
Dan zo hoop ik te verkrijgen
uwe gratie goed.
Laat ons saam te wijl bedrijven
al te vreugden zoet.

Schoon jonkvrouw, ik moet u klagen,
dat ik ben doorwond.
En ik moet groot lijden dragen
om uw roden mond.
Moet ik lang uw liefde derven
en uw klaar aanschijn.
Zo zal ik in rouwe sterven
en van smart en pijn.

Wel Annemarieke

Wel Annemarieke, 
waar gaat gij naar toe? (bis)

‘k Gane naar buiten al bij de soldaten
Hoepsa sa falla la, Annemarie!

Wel Annemarieke, 
wat gaat gij daar doen? (bis)

Haspen en spinnen, soldaatjes 
beminnen!

Hoepsa sa falla la, Annemarie!

Wel Annemarieke, 
hebt gij er geen man? (bis)

Heb ik geen man, ik krijge geen slagen!
Hoepsa sa falla la, Annemarie!

Wel Annemarieke, 
hebt gij er geen kind? (bis)

Heb ik geen kind, ik moete niet zorgen!
Hoepsa sa falla la, Annemarie!

Wel Annemarieke, 
hebt gij er geen lief? (bis)

‘k Heb er niet één, ik heb er wel zeven!
Hoepsa sa falla la, Annemarie!

Jetse Bremer
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Serena Jansen (directie en solo)

Na het behalen van de diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend Musi-
cus klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, is 

Serena Jansen zich, naast haar zangcarrière en lespraktijk, gaan toeleggen 
op het dirigeren.

Hiertoe volgde zij lessen slagtechniek 
bij Jos Vermunt, nam zij drie keer deel 
(tot in het hoogste niveau) aan de Kurt 
Thomas-cursus voor koordirigenten, en 
volgde zij de cursus Koor- en instru-
mentaal ensemble directie van Uniso-
no.

Serena is een aantal jaren dirigente 
geweest van het koor en orkest van het 
EPO (European Patent Office).

Vanaf 1999 was Serena dirigente  van 
kamerkoor Mikrofoon, dat zich voorna-
melijk toelegde op a-capella werken, 
van renaissance tot close harmony. In 
2010 hield Mikrofoon het laatste con-
cert, “Hollandsche Meesters”.

Onder de naam van Libera Voce (2006-
2010) dirigeerde Serena vier verrassen-

de projecten, zoals geënsceneerde versies van de “King Arthur” van Purcell, 
de “Jephte” van Carissimi en de madrigaalkomedie “Il Festino” van Banchieri. 
Maart 2010 voerde Libera Voce het prachtige “Membra Jesu Nostri” van 
Buxtehude uit.

Januari 2013 richtte Serena het Italiaanse kamerkoor La Siepe Sonora op. 
Dit kleinkoor zingt Italiaans repertoire van alle tijden en stijlen. Zij zongen 
mee in de Festa della Musica in de regio rond Napels en traden o.m. op met 
mandoline orkesten Aeoline uit Rotterdam en AMTG uit Amsterdam.

Uitvoerenden Vanaf september 2015 dirigeert Serena met groeiend plezier kamerkoor 
Tourdion.

www.serenajansen.nl  dezingenderidder.nl
https://www.facebook.com/AlessandraSerenaJansen/

Blokfluitkwartet Capriola

Blokfluitkwartet Capriola speelt oude en nieuwe muziek, geeft concerten 
en optredens en werkt regelmatig samen met andere instrumentalisten 

en koren. Capriola bestaat uit Irene Hooimeijer, Els Kuijk, Serena Jansen en 
Kees Konings.

Capriola heeft vele concerten gegeven in binnen- en buitenland. Capriola 
streeft naar een kwartetklank geïnspireerd op ideeën uit de Renaissance, 
die ook wordt toegepast op hedendaagse muziek.

Het kwartet bespeelt een uitgebreide collectie, voornamelijk naar histori-
sche voorbeelden handgemaakte instrumenten (a=440 en 415)

www.blokfluitkwartetcapriola.nl
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Kamerkoor Tourdion

Tourdion is een kamerkoor van enthousiaste zangers dat zich voorname-
lijk richt op het zingen van meerstemmige muziek uit de renaissance, 

met af en toe een uitstapje naar nieuwere tijden. Het repertoire bestaat 
uit een mix van religieuze en wereldse muziek, van stemmige liederen tot 
leutige liedjes. Het koor wil daarmee laten zien of, beter gezegd, laten horen 
dat deze oude liederen dezelfde thema’s bezingen als hedendaagse muziek 
en zeker niet ouderwets zijn.

Tourdion treedt regelmatig op bij evenementen als Monumentendag, de 
korenpresentatie en het Stedelijk Kerstconcert van de Federatie van Delft-
se Zangkoren. Ook verzorgt het koor een paar keer per jaar optredens in 
verzorgingstehuizen.

Michel Ponsioen (slagwerk)

Michel Ponsioen studeerde klassiek 
slagwerk aan de conservatoria 

van Utrecht en Den Haag en speelt 
in diverse orkesten en ensembles en 
verzorgt daarnaast slagwerklessen, 
workshops bij o.a. KOO, Slagwerklessen 
en band-coaching bij het Segbroek 
College in Den Haag, slagwerklessen 
bij Stichting Regionaal Muziek Onder-
wijs in het Westland. Ook geeft Michel 
leiding aan de slagwerkgroepen van 
Muziekvereniging De Phoenix uit Wate-
ringen en Muziekvereniging Pius X uit 
Poeldijk. 

Zijn werken als componist en arrangeur 
van slagwerkmuziek worden uitgege-

ven bij Dutch Music Partners. Michel 
verzorgt daarnaast nog workshops 
Djembé en Samba-percussie door 
het hele land. 

Sinds 2018 studeert hij weer aan 
het koninklijk conservatorium de 
post-HBO studie Docent Muziek-ver-
kort (schoolmuziek) en heeft sinds 
september 2019 de functie docent 
muziek op het Ashram College in 
Alphen a/s Rijn.

Patricia Manak (dans)

Patricia Manak is afgestudeerd 
dansdocente van de Hogeschool 

voor de Kunsten in Arnhem met spe-
cialisaties Jazz dance en Flamenco.

Ze heeft les gehad van Juan Antonio, Jacky Westerhof, Maria Adama San-
chez, Vida Peral, Miguel Muñoz en Wil Lambregts. Ze gaat regelmatig naar 
Spanje voor privélessen Bata de Cola en naar Antwerpen voor workshops 
(onlangs een met Léonor Léal).

De Sevillanas is een volksdans met flamenco-elementen, afkomstig uit 
Sevilla. Het bestaat uit 4 copla’s (coupletten), gedanst door 2 personen. 
Speciaal voor deze uitvoering, heeft Patricia de Sevillanas aangepast naar 
een Solodans.
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Tourdion bestaat sinds 1997 en stond aanvankelijk onder leiding van op-
richtster Diana Mol. In de periode van 2010 tot halverwege 2015 was Dalyn 
Cook de dirigent en sinds september 2015 staat Serena Jansen voor het 
koor.

In februari 2017 gaf het koor een groot concert ter gelegenheid van het 
twintigjarig jubileum, in de Adelbertkerk te Delft. Toen stond werk van de 
componist Adriano Banchieri (1568 - 1634) centraal, met de religieuze Missa 
Dominicalis Orbis Factor en het carnavaleske Il Festino.

Het laatste concert dateert van november 2019 toen het koor een afwis-
selend programma presenteerde onder de titel Van Hemel naar Aarde - Ad 
Dominum, ad oculum, ad fundum, ook hier in de Stanislaskapel.

tourdiondelft.nl

Zangers van Tourdion

Sopranen
Anita Rocchi
Annemarie de Ruiter
Monique Draijer
Monique Groenewegen
Peteke Feijten
Petra Rouss-van der Jagt

Tenoren
Franca Smit
Ad Heykoop
Dick Brandsma
Henk Junier

Alten
Christa Pütz
Claudia Puggioni
Fabienne Lemoisson
Francien Braber
Leonie Merkestijn
Maili Blauw
Marja van der Windt

Bassen
Ernst Amkreutz
Luc Soethout
Nico Verbeij
Piet Steijns

Kom geheel vrijblijvend een keer meedoen bij een repetitie op donder-
dagavond. We repeteren in de Joriskapel van de GGZ Delfland, Jorisweg 

2 in Delft, elke donderdag (20-22 uur). Vraag een koorlid voor meer informa-
tie, kijk op de website of stuur een e-mail naar info@tourdiondelft.nl.

Meezingen bij het volgende concert?

(Advertentie)

Inloophuis Debora in Delft en Pijnacker 
 
Het Inloophuis Debora 
biedt in Delft en Pijnacker 
mensen met kanker een 
plek waar ze terecht 
kunnen om in contact te 
komen met lotgenoten.  
Bent u op zoek naar een 
veilige, gastvrije en 
huiselijke omgeving waarin 
u juist even niet bezig hoeft te zijn met de ziekte kanker? Dan bent 
u ook welkom bij Debora. Dat geldt ook voor partners, gezinsleden 
en direct betrokkenen. 
 
Villa Debora 
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Heb jij zelf kanker of heb je een 
ouder/familie met kanker en wil jij andere kinderen ontmoeten die 
ook geraakt zijn door kanker? Hou je van knutselen en spelletjes 
doen? Wil je soms praten over kanker, maar soms ook helemaal 
niet? Dan ben je van harte welkom bij Villa Debora.  
Voor (groot)ouders/verzorger(s) is tijdens de bijeenkomst in de 
huiskamer de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken 
met onze gastvrouwen en hun verhaal te delen. 
 
Inloophuis Debora aanwezig in het Reinier de Graaf gasthuis 
Vrijwilligers van Inloophuis Debora zijn wekelijks op dinsdag en 
donderdag aanwezig in het Reinier de Graaf gasthuis (RdGg). Zij 
ondersteunen daar patiënten in de vorm van een luisterend oor en 
extra aandacht.  
 
Meer informatie over Debora, de openingstijden en hoe u 
vrijwilliger kunt worden, vindt u op  

www.inloophuisdebora.nl 



 
  

 

 
 

Via vloeiende beweging 

bewust ontspanning creëren 

en in je element komen voor 

meer vitaliteit en een beter welzijn. 

 
Chi Neng® Qigong &           ® Qigong 

T’ai-chi-ch’uan 
 

 

ooookk  vvoooorr  CChhii  mmaassssaaggee  ––  CCooaacchhiinngg  &&  BBeeddrriijjffssttrraaiinniinngg  
 

 

 
 
                    
 
 
 
 
 

Karin en Swie Yap   
015 – 2 617 998 

info@stromendbewegen.nl 
www.stromendbewegen.nl 

Retraite Italië  
 

25 april – 2 mei 2020 
 

T’ai-chi, Qigong, Yoga & leisure 
 

casa-amrita.com/calendar/ 

(Advertentie)


