
	
 
 
 
 
 
 
 
 

Anoniem Anno 1300  

ZONDAG 22 OKTOBER 2017, 14:30  
Cuijk, Sint Martinuskerk 
 
DINSDAG 21 NOVEMBER 2017, 20:15 
Groningen, De Oosterpoort 
 
WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017, 20:15 
Leeuwarden, Grote Kerk 
 
VRIJDAG 24 NOVEMBER 2017, 20:15 
Utrecht, Pieterskerk 
Voorprogramma (19:45): Wim Egzensemble  

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017, 20:00 
Frankfurt am Main (Duitsland), Wallfahrtskirche 
Alzenau-Kälberau 
 
ZONDAG 26 NOVEMBER 2017, 14:30 
Enschede, Muziekcentrum 
Voorprogramma (14:00): Capella Gudula 
  
WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017, 20:15 
Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ 
Voorprogramma (19:45): Cappella Bencistà 

 
•  
 

Uitvoerenden 
 
Nederlands Kamerkoor 
 
Sopranen 
Mónica Monteiro 
Maria Valdmaa 
 
Alten 
Dorien Lievers 
Kaspar Kröner 
Tobias Segura Peralta 
 
Tenoren 
Stefan Berghammer 
João Moreira 
Jasper Schweppe 
Jon Etxabe Arzuaga 
Mattijs Hoogendijk 
Endrik Üksvärav 
 
Bassen  
Kees Jan de Koning 
Gilad Nezer 
 
 
Paul Van Nevel dirigent 
 

Programma 
 
Victime Paschali laudes (Paassequentia à 3) 
 
Stella maris illustrans omnia (Cantilena à 3) 
 
Virgo salvavit hominem (Gymel à 2 & 3) 
 
Sumer is icumen in / Pes: Sing cuccu (Canon à 4) 
 
Exulta Syon / Exulta Syon filia / Exulta Syon filia 
iam noli flere / En ai je bien trouvé  
(Quadruple motet) 
 
En Albion de fluus environen  
(Ballade à 3 voor Edward III) 
 
Candens crescit lilium / Candens lilium 
columbina (Dubbelmotet à 4) 
 
Dou way Robin / Veni mater gracie (Motet à 2) 
 
Nova ! Nova ! Ave fit ex Eva!  
(Carol voor Maria-Boodschap) 
 
Twee misdelen:  
Kyrie Cuthberthe prece (à 3) / Sanctus (à 3) 
 
Mater ora filium (Sequentia à 3) 
 

 

Helpt u ons het milieu te sparen? Lever deze teksten na het concert in bij 
onze balie, zodat wij deze kunnen hergebruiken. Of gebruik uw smartphone of 
tablet om de teksten mee te lezen! U downloadt deze gratis op 
www.nederlandskamerkoor.nl op de informatiepagina van de juiste 
concertreeks.  
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Victime Paschali laudes 
bron: New York, Pierpont Morgan Library, ms. 978, 
folio 8verso  

 

Victime paschali laudes immolent, Christiani. 
Agnus redemit oves, Christus innocens  
patri reconciliavit peccatores.  
Mors et vita duello conflixere mirando,  
dux vite mortuus regnat vivus. 
 
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?  
Sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis.  
Angelicos testes, sudarium et vestes.  
 
Surrexit Christus spes nostra, precedit suos in Galilea.  
 
 

Laten de christenen een lofzang brengen aan het 
Paasoffer. Het Paaslam verlost de schapen, de 
onschuldige Christus verzoent de zondaars met de 
Vader. Dood en leven streden een wondere strijd;  
de vorst des levens, die gestorven was, heerst nu in 
onvergankelijkheid. 
“Zeg ons, Maria, wat hebt gij onderweg gezien?” 
“Het graf van Jezus die leeft en de glorie van Hem 
die is opgestaan. Zijn engelen zag ik als getuigen, 
de zweetdoek en het grafkleed. 
Christus, onze hoop, is verrezen, hij zal de zijnen 
voorgaan naar Galilea.  

•  
 
Stella maris illustrans omnia 
bron: Cambridge, Gonville and Caius College, ms. 
334/727, folio 201-201’  

 

Stella maris illustrans omnia  
signis claris ostende previa quo tendamus. 
De fundente fluento venie,  
de torrente misericordie gaudeamus.  
Fer non frustra stelle vocabulum,  
cor illustra clarum fac oculum nostri cordis.  
 
Ut versutus quisque se retrahat et ablutus  
ultra non contrahat quicquam sordis.  
Sit cor mite, munda sit accio, detur rite consideracio 
verbis oris. 
 
Apes illa que mel dat omnibus, dulce stilla nostris 
peccatoribus mel amoris.  
 
Vitam reddit per te flos seculi,  
tibi cedit mortis et Zabuli fremens furor.  
 
Fac urticas anelli Veneris,  
ut non dicas de nobis miseris, ab hiis uror.  
  

Sterre der Zee, die over alles uw licht laat schijnen, 
toon ons als gids met duidelijke tekens waar wij 
naartoe gaan. Laten wij ons verheugen over de 
rijkelijke vloed van genade, over de stroom van 
barmhartigheid. Draag niet voor niets de titel "ster",  
laat uw licht schijnen in ons hart, geef helderheid aan 
het oog van ons hart. 
Zodat elke sluwe man kan terugkeren en, gereinigd, 
niet meer zal vervallen in enige vorm van 
gemeenheid. Moge ons hart mild zijn, ons handelen 
rein, en  naar behoren aandacht gelegd worden in de 
woorden  van onze mond. 
Zoals een bij die aan allen honing geeft, zo schenkt 
de Sterre de zoete honing van haar liefde aan ons, 
zondaars.  
De bloem van onze wereld geeft het leven terug door 
jou, de razende woede van de dood en de duivel 
onderwerpen zich aan jou.  
Ga om met de vurige verlangens van de ring van 
Venus, zodat je over ons ellendigen niet hoeft te 
zeggen: "ik word geteisterd door hen".  

•  
 
Virgo salvavit hominem 
bron: London, British Library, Sloane 1210, folio 
139verso-140recto  

 

Virgo salvavit hominem,  
quem parens previa perdidit. 
Nescit carnis libidinem  
nec concumbendo genuit.  
Prima parens seducitur  
fit tristis tendens ad tartara. 
Sed per illam redimitur captivitate libera.  
Hec alloquente angelo aure  
concepit filium, 
audito credens sedule  
mundum salvavit perditum. 
De stirpe Jesse vasculum,  
Maria virgo virginum, 
tuos salvas ab inferis,  
duc nos ad locum luminum.   

De Maagd heeft de mens gered,  
zijn eerdere voorouder had hem in het verderf gestort. 
Zij kent de begeerte van het lichaam niet  
en heeft niet verwekt na gemeenschap.  
De eerste ouder werd verleid en keerde zich smartelijk 
richting hel.  
Maar dankzij haar werd de mens van gevangenschap 
vrijgekocht. Zijzelf werd moeder van een zoon door 
gehoor te geven aan het woord van de engel, 
Door geloof te hechten aan het goedwillig bericht  
heeft zij de wereld van de ondergang gered. 
Telg uit het geslacht van Jesse, 
 Maria, maagd der maagden,  
gij redt de uwen van de onderwereld,  
leid ons naar de plaats van het licht.  
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•  
 
Sumer is icumen in / Pes: Sing cuccu 
London, British Library, Harley 978, folio 11 verso  

 

Sumer is icumen in, Lhude sing cuccu!  
Groweth sed and bloweth med and springth the 
wude nu. 
Sing cuccu ! Awe bleteth after lomb, lhouth after 
calve cu.  
Bulluc sterteth, bucke verteth,  
murie sing cuccu! 
Wel singes thu cuccu, ne swik thu naver nu!  
Pes: Sing cuccu nu, sing cuccu!  

 
De zomer is aangebroken; Zing luid, koekoek!  
Het zaad groeit en de wei bloeit, en het woud bloesemt 
nu. 
Zing, koekoek! De ooi blaat naar het lam, naar het kalf 
loeit de koe. De stier springt op, de bok laat winden; 
 zing vrolijk, koekoek!  
Goed zingt gij, koekoek! Hou nimmer op!  
 Zing nu, koekoek! 

 
 
 
•  
 
 
Exulta Syon / Exulta Syon filia / Exulta 
Syon filia iam noli flere / En ai je bien 
trouvé 
bron: Tours, Bibliothe ̀que Municipale, ms. 925, 
folio I & 165 verso  
 

 

Duplum:  
Exulta Syon filia! Iam noli flere,  
florescunt rosaria. 
Aromatizant balsama,  
favonio quo revirescunt omnia.  
Proclamant celi dindima profescenninis  
“In excelsis gloria!” 
Eya, ergo Jherusalem,  
clange cum tuba neomenia!  
Jesse virga que floruit  
ecce jam protulit amigdala. 
  
 
 
Triplum:  
Exulta Syon filia, suffulta sanctimonia!  
Jam synagoge rumpitur, corona ruens cum miseria. 
Jam furens fremit Olofernes  
subjugatus tendens ad tartarea.  
Captiva gens incredula, modo considera!  
Nam stella patet regis nati, 
sicut pridem sunt prefati verbi patris  
incarnati prophete per mundi climata.  
Jherusalem tripudia!  
Cathegorizans cantica quadripartita serie sonoriter 
concordi musica. 
Quia sine carnis ludibrio mirabili commercio  
fit hec tua vite redempcio per viscera virginea.  
 
 
 
 
 
 

Duplum: 
Verheug u, dochter van Sion! Ween niet langer:  
de rozenstruiken ontvouwen hun knoppen. 
Geurige harsen verspreiden hun aroma dankzij de 
lentewind 
waardoor alles nieuwe krachten krijgt.  
De hemelen verkondigen met tamboerijn en 
wiegeliedjes  
"In den hoge zij eer".  
Welaan dus, Jeruzalem,  
laat het bazuingeschal van de nieuwe maan schallen!  
Zie, de wortel Jesse, die is opgebloeid,  
heeft nu haar vrucht voortgebracht. 
 
Triplum: 
Verheug u, dochter van Sion: uw deugd wordt erkend! 
Reeds wordt de synagoge gebroken, zijn kroon stort in 
vol ellende. Woedend knarsetandt Holofernes  
nu hij onder het juk gebukt, naar de onderwereld gaat. 
Overwonnen volk van ongelovigen, denk toch na!  
Want de ster van de Koningszoon verschijnt,  
vleesgeworden zoals eerder de profeten met de 
woorden van de Vader hebben voorspeld in alle 
hoeken van de wereld. Dans nu, Jeruzalem, in een 
drieledige ritme.  
Laat muziek weerklinken in een reeks van vierstrofige 
liederen vol harmonieuze klanken. 
Want door een wonderlijke verbintenis zonder de spot 
van het vlees wordt uw leven vrijgekocht dankzij de 
maagdelijke schoot. 
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Quadruplum:  
Exulta Syon filia!  
Jam exultaris, consolaris eccine felici machina. 
Jam sublimaris, coronaris, ultra mundi limites per 
infinata semper secula.  
Nam tui sponsi  
regis magni Salomonis  
prodeunt vexilla, vite rutilancia, 
que dant ortum Nathanaelis  
juxta vocem Gabrielis proferentis cum leticia:  
“Ave Maria, mulierum mater alma 
plena gracia! 
Ecce, concipies et paries in utero virum,  
pia virgo sed viri nescia." 
Eya, Jacob considera, jam vagit in presepio  
quem genuit puerpera.  
 
 
 
Tenor:  
En ai je bien trouve.  
 

 
 
Quadruplum: 
Verheug u, dochter van Sion! 
Jubel nu, word getroost door dit gelukkige gebeuren. 
Weldra word je hoog geprezen,gekroond tot over de 
grenzen van de werelden door de oneindige rij der 
tijden. 
Want de vaandels van uw bruidegom,de machtige 
koning Salomo, 
komen tevoorschijn in een rode gloed vol leven. 
Zij schonken het leven aan Nathanael, 
volgens het woord dat Gabriel vol vreugde uitsprak: 
"Wees gegroet, Maria, milde moeder van alle vrouwen, 
vol van genade! 
Zie, je zult zwanger worden en in je schoot een zoon 
dragen, vrome maagd, zonder gemeenschap met een 
man."  
Bedenk Jacob, reeds weent in de kribbe het kind  
dat de moeder ter wereld heeft gebracht. 
 
Tenor: 
Ik heb veel gevonden.  
 

•  
 
En albion de fluns environen 
bron: Chantilly, Bibliothe ̀que du cha ̂teau, ms. 564, 
folio 47 verso  
 

 

 En Albion de fluns environen  
mestre Antheus mene une tres noble vie;  
mes roy Minos a sa cort condanpnee  
qy’a fayt venir Lucidaire et Helie;  
et Dedale, pour sa sutil mestrie,  
fait contre droit la roue bistourner, 
tant que je voy que Zephirus  
n’a mye en luy povoir qu’il puysse contraster.  
 

•  
 

In Albion, in de buurt van de rivier 
leidt Antheus een heel edel leven; 
maar de veroordeelde koning Minos  
heeft Lucidarius en Helie naar zijn hof laten komen; 
Daedalus laat met een subtiele handeling  
het wiel in de tegenovergestelde richting draaien, 
zodat ik gewaarword dat Zephirus  
mij niet in zijn macht heeft om me te kunnen 
tegenwerken.  
 

Candens crescit lilium / Candens lilium 
columbina  
bron: Oxford, Bodleian Library, ms. Lat. lit. d.20, 
folio 28 verso  

 

Duplum:  
Candens lilium columbina fons nostri generis, 
Rosa crescens sine spina mater diceris,  
ave regina virginum  
pariens Christum dominum dulcis est initus,  
tu lumen es luminum et salvatrix hominum  
dulcis est exitus. 
Ad te clamant cunti rei cum indulgencia,  
ut vitalis requiei fruantur venia. 
tuum natum precibus  
rogites simplicibus ut vite gloria, 
concedatur omnibus tibi servientibus sua gracia. 
Ad te clamant cunti rei cum indulgencia,  
ut vitalis requiei fruantur venia.  
 
 
 

Duplum: 
Stralend witte lelie, duifje,bron van onze soort, 
roos die groeit zonder doornen, moeder, wordt u 
genoemd. 
Gegroet, koningin der maagden, 
moeder van Christus de Heer, lieflijk is het begin. 
U bent het licht van alle licht en de redster van de 
mensheid, 
lieflijk is het heengaan. 
Tot u roepen alle zondaars vol genegenheid, 
opdat ze kunnen genieten van de genade van de 
eeuwige rust. 
Vraag  aan uw zoon met eenvoudige beden 
dat door zijn genade de belofte van het eeuwig leven 
wordt gegeven aan allen die u dienen. 
Tot U roepen alle zondaars vol genegenheid,  
opdat ze kunnen genieten van de genade van de 
eeuwige rust. 
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Triplum:  
Candens crescit lilium virginale gremium  
mundo profert filium creatorem omnium,  
regem regnancium  
ut Ade debitum quod per pomum veritum erat olim 
subditum  
per serpentis moritum 
redimeretur precioso regis sanguine. 
Et ut Adam abstraheret de tetra voragine  
patriarchas et prophetas natos ex semine  
ut vita celica redderetur pristinis  
pace magnifica. 
Ideo psallamus hodie canticum leticie  
de rege glorie  
ut in celorum acie fruamur requie sine carie.  
 

 
 
 
 
 
Triplum: 
De witte lelie zwelt de maagdelijke schoot, 
en brengt een zoon ter wereld,de schepper van het al, 
de vorst der vorsten, 
opdat de schuld van Adam, 
die hem werd opgelegd door de verboden appelen 
het aandringen van de slang, zou worden vrijgekocht 
met het kostbare bloed van de vorst. 
En hij zou Adam wegrukken uit de donkere draaikolk, 
evenals de patriarchen en profeten, uit diens bloed 
geboren, 
en het hemelse leven zou aan de vroegere generaties 
worden teruggegeven in een schitterende vrede. 
Laat ons dus vandaag een lied van vreugde zingen 
over de roemrijke vorst, 
opdat wij bij de hemelse scharen 
zouden genieten van een rust zonder bederf. 

 
 
•  
 
Dou way Robin / Veni mater gracie 
bron: London, British Library, Cotton, fragment 
XXIX, folio 36  
 

 

Veni mater gracie, stella claritatis.  
Visita nos hodie, plena pietatis. 
Veni vena venie, mox incarceratis.  
Solamen angustie, fons suavitatis.  
Recordare mater Christi, quam amare tu flevisti;  
juxta crucem tu stetisti, suspirando corde tristi. 
O Maria, flos regalis, inter omnes nulla talis.  
Tuo nato specialis,  
nostre carnis parce malis. 
O quam corde supplici locuta fuisti,  
Gabrielis nuncii cum verba cepisti. 
En ancilla Domini, propere dixisti.  
Verum lumen gaudii post hoc peperisti.  
Gaude digna tam benigna celi solio,  
tuos natos morbo stratos redde filio.  
 
 
 
 
 
Tenor:  
Dou way Robin the child wile wepe dou way 
Robin. 
 

Kom, welwillende Moeder, heldere ster.  
Breng ons vandaag een bezoek, jij, vol van mededogen. 
Kom als polsslag van genade voor hen die weldra 
gevangen zitten. Vertroosting in de angst, bron van 
zachtmoedigheid. 
Herinner je, moeder van Christus,  hoe bitter je weende; 
je stond naast het kruis, zuchtend met een droevig hart. 
O Maria, koninklijke bloem, er bestaat niemand zoals jij.  
Jij bent bijzonder omwille van je zoon,  
matig de fouten van ons lichaam. 
O, met welk een nederig hart heb je gesproken 
toen je de boodschap van de bode Gabriël hebt 
ontvangen. 
Zie de dienstmaagd van de Heer, heb je haastig gezegd. 
Het  ware licht van de vreugde heb je ter wereld 
gebracht. 
Verheug je, waardevolle vrouw die zo weldadig is, in de 
hemelse troon. Breng uw kinderen die geveld zijn door 
verdriet tot bij uw Zoon. 
 
Tenor: 
Nimmer, Robin, zal het kind nog een traan laten; nooit 
meer, Robin.  
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•  
 
 
Nova ! Nova ! Ave fit ex Eva! 
bron: Glasgow University, Hunterian Museum, ms. 83  

 

 
Nova! nova! Ave fit ex Eva! 
 
 
Gabriell off hye degre,  
He cam down from Trinite, To Nazareth in Galile.  
 
Nova...  
 
He met a maydn in a place,  
He knelyd down afore hir face,  
He seyd: “Heile, Mary, ful of grace!”.  
 
Nova... 
 
When the maiden herd tell off this,  
Sche was full sore abaschyd Iwys,  
And wened that sche had don amysse.  
 
Nova... 
 
Then seid the angell: “Dred not thue, 
Ye shall conceyve in all vertu,  
A Chyld whose name shall be Jhesu”.  
 
Nova... 
 
“It is no yit syx moneth agoon,  
Sen Elizabeth conceyved John,  
As it was prophysed be forne”.  
 
Nova... 
 
Then seid the mayden verely:  
“I am youre servaunt right truely.  
Ecce ancilla Domini”.  
 
Nova...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws! Nieuws! Ave fit ex Eva (groet, letterlijk "Ave 
is gemaakt van Eva"; zou de zonden van Eva 
wegnemen)   
Gabriel van hoog statuur  
daalde neer van Trinity naar Nazareth in Galilea.  
 
 
 
Hij ontmoette een maagd 
hij knielde voor haar en sprak:  
“Gegroet Maria, vol van genade!”  
 
 
 
Toen de maagd dit vernam,  
werd ze door schaamte overvallen 
En dacht dat ze iets verkeerd had gedaan. 
 
 
 
Toen sprak de engel: “Vrees niet,  
gij zult in alle deugdzaamheid een kind baren, 
 Jezus genaamd”.  
 
 
 
Toen zei de engel: "het is nog geen zes maanden 
geleden, 
dat Sint Elizabeth Sint John heeft verwekt 
Zoals eerder was voorspeld."  
 
 
 
Toen sprak de maagd:  
“Ik ben uw trouwe dienares.  
Ecce ancilla Domini.” 
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•  
 
Kyrie Cuthberthe prece en Sanctus 
bronnen: Durham, Cathedral Library, ms. A.III.11, 
folio 1 verso  
London, Public Record Office, ms. E/149/7/23 no. 7  

 

Kyrie Cuthberthe prece 
Kyrie Cuthberte  
prece culpe ceno plebi cece eleyson. 
Eius cultu iam festivis vinctis  
carne cum captivis eleyson. 
Ad fulgorem quem a fece sacra sublevasti nece 
eleyson.  
Christe qui post mortem vivis nos preserva a nocivis 
eleyson.  
Morte dignos donans vite  
demonis repressa lite eleyson. 
Laude patris ut cor mite  
te servorum placet rite eleyson.  
Pneuma sacrum salva  
mentis turbe sceleri gementis eleyson. 
Gregis presulis presentis  
ovis ovibus intentis eleyson.  
 
 
 
Sanctus 
Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus sabaoth; 
pleni sunt celi et terra gloria tua. Osanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Osanna in 
excelsis.  
 
  

Kyrie Cuthberthe prece 
Heer Cuthbert, ontferm u dankzij dit gebed over uw 
volk dat verblind is door de droesem van zijn schuld.  
Ontferm u dankzij de verering tijdens dit feest over 
uw volk, dat u door uw heilige dood uit de modder 
tot luister hebt opgetild.  
Christus, die na uw dood verder leeft, bewaar ons van 
wat ons benadeelt en ontferm u over ons.  
U die ons, al verdienen we de dood, leven geeft na 
het beëindigen van uw strijd met de duivel, ontferm u 
over ons. Zoals het hart van Uw Vader mild is door 
onze lof,  
zo ook schept u terecht genoegen in uw dienaren; 
ontferm u over hen. Heilige Geest, red de zielen van 
de schare die kreunt van zonden, ontferm u over ons.  
Ontferm u over de angstige schapen van de kudde 
van de huidige bisschop, zelf ook een lid van de 
kudde. 
  
 
Sanctus 
Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God der 
heerscharen! Hemel en aarde zijn vervuld van Uw 
heerlijkheid. Hosanna in den hoge! Gezegend hij die 
komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge!  
 
  

 
 
•  
 
 
Mater ora filium 
bron: Oxford, Bodleian Library, Rawl. lit. d.3, folio 71 
recto  

 

Mater, ora filium, 
ut post hoc exilium nobis donet gaudium sine fine. 
Sola spes errancium mersos per naufragium salva 
sedans tedium mortis trine. 

Moeder, bid tot je Zoon  
dat Hij ons na deze ballingschap vreugde zonder 
einde moge schenken,  
Hij die schipbreukelingen van de ondergang redt.  

 
 
 
 
 


