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Een halve eeuw CGK Marcantat 
 
Even iets op papier zetten over 50 jaar Marcantat is eigenlijk niet 
mogelijk. Er is in die tijd veel gebeurd,  er waren veel mooie, 
maar ook minder mooie periodes. Na het samengaan van twee 
koren tot het koor Marcantat was er een periode waarin men als 
leden aan elkaar moest wennen. Maar toen het allemaal op zijn 
plaats viel kon het succes van Marcantat beginnen. Veel 
concoursen werden met lof van de jury gewonnen. Feest werd er 
dan gevierd, en ja, dàt kon je ook aan de leden van het koor 
overlaten. Ter plekke werden teksten geschreven op bestaande 
muziek en die werden tijdens het diner dan ook gretig 
meegezongen. Saamhorigheid en plezier werden de grote 
drijfveren achter het succes. 
 
Dan komt de tijd van teruggang. Er gaan door sterfgevallen of 
door het verlaten van Marken stemmen verloren, en nieuwe 
leden vullen dit niet op. Er komen dirigentenwisselingen, en dat 
betekent ook weer wennen aan elkaar. Het koor Marcantat trad 
ook niet veel meer naar buiten. Daarin is nu verandering in 
gekomen en ik hoop van harte dat zich dat mag voortzetten. 
 
Wij zijn als koor een andere richting ingeslagen, dat is ook nodig 
in de huidige tijd. De nadruk ligt meer op zelfstudie, dus meer 
discipline bij het studeren, maar dan kan je tot prachtige dingen 
komen. Onze dirigent laat ons nooit muziek studeren die wij echt 
niet aankunnen. Het enige dat ons nog ontbreekt zijn nieuwe 
leden, en mijn wens is dat wij die mogen verwelkomen de 
komende tijd. 
 
Vanavond laat Marcantat een totaal nieuw geluid horen met hulp 
van gastleden, waar wij heel blij mee zijn, en een aantal solisten 
die hun sporen in de muziek hebben verdiend.  
 
Voor de toekomst richten wij ons ook op het lichtere werk en wie 
weet trekt het je om eens te komen luisteren bij een repetitie. 
 
Marcantat is dan wel 50 jaar geworden, maar nog jong van geest 
wat zingen betreft. 
 
Sijtje Stoker 
voorzitter 



 4 

Het verhaal van Marcantat 
 
Het Christelijk Gemengd Koor Marcantat is ontstaan uit een fusie 
van twee koren, te weten het Hervormd Kerkkoor en de 
gemengde zangvereniging 'De Heer is Groot'.  
 
De aanleiding tot de fusie was het vertrek van een van de 
dirigenten (mevrouw Aarden). De besturen staken de hoofden bij 
elkaar en besloten om samen verder te gaan. De overblijvende 
dirigent, de heer Piet Visser, werd tot dirigent benoemd. 
Sommige leden haakten af, maar de grote meerderheid bleef 
zingen. Er moest een nieuwe naam worden bedacht. Het werd 
'Marcantat', wat betekent: 'Marken zingt'. 
 
Het probleem in die tijd was het repertoire. Beide koren hadden 
zo hun eigen keuze. Er werd besloten om van elk koor enkele 
muziekstukken te kiezen en daarbij wat nieuwe werken te leren. 
Met groot respect moeten de repetitoren Geertje Visser en Jan 
Kes worden genoemd. Zonder hun bijdrage was het niet gelukt. 
 
Jarenlang heeft Marcantat gerepeteerd onder de leiding van 
dirigent Piet Visser. Na de eerste uitvoering (die succesvol 
verliep) werden in overleg allemaal nieuwe muziekstukken 
aangeschaft,  zodat het probleem ('kennen we al') was opgelost. 
Bij  de tweede uitvoering was iedereen aan de situatie gewend 
en was de fusie een compleet succes.  
 
We bezochten concoursen die er tegenwoordig niet meer zijn. De 
zangwedstrijden werden gecombineerd met het jaarlijkse uitje. 
Dit heeft veel bijgedragen aan de onderlinge band in het koor. 
Verhalen daarover zijn er te kust en de keur. De optredens 
buiten Marken vonden meestal in kerken plaats. Ook hebben we 
aan uitwisseling gedaan met andere koren.  
 
Jaarlijks stond het Eiland Festival op het programma. Dat is nu 
vervangen door een lunchconcert bij de havenfeesten. 
 
In de loop der jaren hebben we ook verschillende koren 
ontvangen, o.a. uit Engeland, Polen en Duitsland. Een 
hoogtepunt voor het koor was de trip naar Wenen in 1992.  
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Natuurlijk hebben we er bij elk lustrum een feest van gemaakt. 
Maar dit jaar bestaan we 50 jaar en hopen er weer een heerlijk 
feest van te maken. 
 
Evert Visser 
 
 
 
 
 
 
 
Het nieuwe logo van Marcantat 
 
U heeft het vast al gezien. Het nieuwe logo van Marcantat. We 
hebben nooit zo iets gehad, maar voor het 50-jarig jubileum 
vonden we dat het er moest komen. 
 
Een dochter van een van onze leden, Geertje Teerhuis, heeft het 
logo voor ons ontworpen. 
 
We zijn er erg blij mee. 
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PROGRAMMA JUBILEUMCONCERT 
 

ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
 

van het Christelijk Gemengd Koor "Marcantat" 
 

11 oktober 2014 
 
 
 
 
 
 

 CGK Marcantat o.l.v. Ike Rebel 
 
 Lea van de Pol - sopraan 
 
 Mariëtte van Berkum - alt 
 
 Kirstin Gramlich - orgel en piano 
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WELKOM 
 
 
Gloria in D.     -  Antonio Vivaldi 
 
 -  Gloria in excelsis Koor 
 -  Et in terra pax Koor 
 - Laudamus te Duet sopraan/alt 
 - Gratias agimus tibi Koor   
 -  Propter magnam gloriam tuam Koor 
 - Domine Deus Solo sopraan 
 - Domine Fili unigenite Koor 
 -  Domine Deus, Agnus Dei Alt en Koor 
 -  Qui tollis peccata mundi Koor 
 - Qui sedes ad dexteram Patris Solo alt 
 - Quoniam tu solus sanctus Koor 
 - Cum Sancto Spiritu Koor     
 
 
 
OFFICIËLE GEDEELTE 
 
 
 

PAUZE  
 + 30 minuten 

 
 
 

 - Psalm 116 G. Jellesma 
 - Te saeculorem Principes Wietse Stuurman 
 - Cent mille chansons Michel Magne 
 - Rivers of Babylon F. Farian/G. Reyam 
 - Die Forelle F. Schubert 
 - When I'm sixtyfour 
 - Cantique de Jean Racine G. Fauré 
 - Gabriellas sång Py Båckman 
  (solo Agnita Peereboom-Kes) 
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GLORIA  -   Antonio Vivaldi (1678 - 1741) 
 
Gloria in excelsis Deo. 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus Te. Benedicimus Te. 
Adoramus Te. Glorificamus Te. 
Gratias aginus Tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigente. Jesu Christe. 
Domine Deus Agnus Dei, Filius Partis. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris. miserere nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. 
Tu solus altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen. 
 
 
 
 
Vertaling: 
Eer aan God in de hoge. 
En vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. 
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,  
aanvaard ons gebed. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, 
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 
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TE SAECULORUM PRINCIPES  - Wietse Stuurman 
 
Jezus, Koning, edel veroveraar, onbeschrijfelijke liefde, 
U meest geliefde Koning voor iedereen, 
U, Christus, Koning der mensen, 
U oordeelt over ons hart en onze gedachten. 
 
 
 
 
CANTIQUE DE JEAN RACINE   -  Gabriël Fauré 
 
Woord gelijk aan de Allerhoogste! 
Onze enige hoop, eeuwige dag, 
wij verbreken de vredige stilte van de nacht. 
Goddelijke Heiland, richt uw blik op ons. 
Verspreid over ons het vuur van uw machtige genade, 
Dat de hele onderwereld vlucht bij de klank van uw stem, 
neem de slaap weg van een smachtende ziel, 
die haar brengt tot het vergeten van uw wetten! 
O Christus, wees dit trouwe volk gunstig gezind. 
Dat om u te zegenen die het aanbiedt tot uw  
onsterfelijke glorie. 
Dat het terug moge keren vol van uw gave. 
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IKE REBEL   - dirigent 
 
Ike Rebel is als cantor-organist 
verbonden aan de PKN-gemeente van 
Broek in Waterland. 
 
In 2009 rondde zij de opleiding voor 
muziekdocent af aan de Schuman 
Academie (Bachelor of Music, hoofdvak 
orgel) met een presentatie-concert op 
het Marcussenorgel in de Nicolaikerk te 
Utrecht. Hoofdvakdocent orgel was Wout 
van Andel (Leusden). 
 

In 2011 heeft zij de Applicatieopleiding Koordirectie afgerond 
aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) met als 
docenten: Rob Vermeulen en Fokko Oldenhuis. 
 
Naast haar werk voor de Broeker Kerk is zij sinds januari 2011 
dirigent van het CGK Marcantat op Marken en werkt zij als 
dirigent in Haarlem. 
 
Verder werkt zij als koorbegeleider en orgeldocent in de regio 
Waterland. 
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LEA VAN DE POL - sopraan 
 
Sopraan Lea van de Pol, stond al in haar jeugd veelvuldig op de 
planken. Haar solodebuut maakte ze dan ook op 5 -jarige leeftijd 
als engeltje in een kerstmusical. Zanglessen kreeg Lea van 
Deborah Raymond en Maria  van Uden, waarna ze de opleiding 

Solozang/Docerend Musicus volgde aan 
het Conservatorium in Alkmaar bij Maria 
Rondèl. Drama- en acteerlessen kreeg 
zij van Aga de Wit. 
 
Lea is een veelvuldig gevraagde 
gastsoliste bij diverse koor-, orkest- en 
verenigings-uitvoeringen. Bij rouw- en 
trouwdiensten weet ze vaak de juiste 
toon te treffen voor een dan ook zeer 
dankbaar publiek. Zelf brengt ze, soms 
samen met leerlingen, met veel succes 

en plezier zang-programma's in o.a. kerken, zieken- en 
bejaardentehuizen en wijkcentra en werkte mee aan diverse 
Opera- en Musical-projecten. Sinds 1999 maakt ze deel uit van 
het semiprofessionele ensemble Bamestra’s Collectief o.l.v. Maria 
Rondèl. 

Daarnaast geeft zij, met veel enthousiasme en kennis van zaken, 
in haar eigen studio zanglessen aan zowel volwassenen als 
kinderen, in privé, duo-, of groepsverband.  

Ook coacht zij diverse koren bij hun stemontwikkeling zowel 
klassiek als pop/musical. Bij de NKT theaterschool is zij docente 
zang en begeleidt daar diverse klassen bij hun zangtechnische 
ontwikkeling en maakt keuzevak-voorstellingen voor leerlingen 
van 6 tot 18 jaar.  

Zij was de zangcoach van de NKT musicals ‘Stroom’ en ‘Hou van 
mij’ geschreven door artistiek leider Jeroen Man. Bij jurering en 
audities weet ze kandidaten altijd opbouwende kritiek mee te 
geven. Zoals ze zelf zegt: "Zingen is leuk of je nu 0 of 80+ bent 
en is op elk niveau een heerlijke bezigheid !!!!" 
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MARIËTTE VAN BERKUM  -  alt 
 

Mariëtte van Berkum maakt vanaf 1992 deel 
uit van het ensemble Bamestra’s Collectief, 
vòòr 2007 Poldervokaal geheten. Het 
ensemble bestaat uit circa tien 
(semi)professionele zangers en zangeressen 
en heeft een uiteenlopend repertoire van a 
capella muziek uit de middeleeuwen en 
renaissance tot close harmony en musical 
van deze eeuw. De werken worden in 
diverse bezettingen ten gehore gebracht. 
Maria Rondèl heeft de artistieke leiding over 

het ensemble, de vaste begeleider is de Hoornse pianist Jean-
Luc Vriend.  
 
Vanaf 1993 heeft Mariëtte als soliste meegewerkt aan concerten 
met het Westfries Mannenkoor. Tevens was zij één van de 
zangeressen van het aan dit koor verbonden gelegenheids-
damesensemble Westfrisia. Grote operakoren, maar ook de 
Kerstsurprise van Bob Zimmermann stonden daarbij op het 
programma waarin zij vaak ook de alt-soli zong.  
 
Als alt-soliste heeft Mariëtte onder andere de Alt-rhapsodie van 
Brahms, de Petit Messe Solennelle van Rossini, het Geistliches 
Lied van Mendelssohn, gedichten van Revius op muziek van 
Jurriaan Andriessen, delen uit Orpheo et Euridice van von Gluck, 
Rejoice of the lamb, van Benjamin Britten, het Gloria van Vivaldi, 
de Stabat Mater van Pergolesi en de Matthäus Passion van J.S. 
Bach met verschillende koren en begeleiding uitgevoerd. Vanaf 
2008 maak Mariëtte deel uit van het ensemble Voces Cyriaci van 
de RK kerk te Hoorn o.l.v. Mark Heerink.  
 
Momenteel wordt Mariëtte gecoacht  door en studeert zij bij 
Maria Rondèl. 
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KIRSTIN GRAMLICH  -  orgel en piano 
 

Kirstin Gramlich (geboren in 1976 in 
Weinheim an der  Bergstrasse, 
Duitsland) studeerde Kirchenmusik 
aan de Hochschule für Musik te 
Keulen. In 2001 kwam zij naar 
Nederland voor een Masteropleiding 
Orgel aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Haar 
hoofdvakdocent was Jos van der 
Kooy. Deze studie rondde zij in 2004 

met lof van de jury af. Sindsdien heeft ze een internationale 
concertpraktijk opgebouwd en concerteerde ze op diverse 
gerenommeerde orgels in Nederland. 
 
Voor haar bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van de 
hedendaagse orgelmuziek werd ze genomineerd voor de 
Sweelinck/Muellerprijs 2009. 
 
Haar repertoire als organist en dirigent bestrijkt een aanzienlijk 
deel van de muziekgeschiedenis en reikt van de 17e eeuw tot 
hedendaagse improvisatie-experimenten.  
 
Italiaanse zeventiende-eeuwse muziek, Johann Sebastian Bach, 
Duitse symphonische oratoria uit de 19e eeuw, het orgelœuvre 
van César Franck en hedendaagse muziek nemen op dit moment 
een prominente plek in haar werkzaamheden en interesse in. 
 
Kirstin Gramlich studeerde bovendien koordirectie aan het 
Conservatorium van Amsterdam bij Jos Vermunt en Jos van 
Veldhoven. Sinds 2010 heeft ze onder andere van Joseph Haydn 
'Die Schöpfung', van Felix Mendelssohn-Barholdy 'Elias'  en van 
Benjamin Britten 'Saint Nicolas' (2012) in grootschalige koor- en 
orkestprojecten kunnen uitvoeren. 
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KOORLEDEN 
 
            ALTEN 
Neeltje Kammeren-Zeeman 
Lijsje Roos-Moenis 
Sandra Schouten-de Groot 
Aaltje Schouten 
Agnita Peereboom-Kes 
Elly Vader 
Aaltje Boneveld-Visser 
Maretje Teerhuis-van Altena 
Trijntje de Waart-van Altena 
Neeltje Teerhuis-Zeeman 
Jannetje Kes-Appel 
Rianne Kleinepier 
Cora Vlaming 
Ria Blom 
Lijsje Boes-Teerhuis 
Pietertje Schipper-Teerhuis 
Marian Kraus 
 
 
 
              BASSEN 
Cor Goede 
Peter Kas 
Cees K. Moenis 
Piet Kes 
Pieter Visser 
Richard Cozijnsen 
Pieter Kaars 
André Peereboom 
Klaas Kes 
Evert Visser 

          SOPRANEN 
Jannetje Commandeur 
Immetje de Waart 
Betty Kas 
Maritje Teerhuis-Roos 
Janie Bakker 
Luutje G. Roos-Stoker 
Trijntje Uithuisje-Stoker 
Marga Goede-Schilder 
Maritje Visser-Uidam 
Neeltje Visser-Teerhuis 
Nynke Zetzema 
Sijtje Stoker 
Anneke Commandeur-Kroes 
Aaltje Booneveld-Uithuisje 
 
 
 
 
 
 
            TENOREN 
Gijs Rebel 
Cornelis Teerhuis 
Dirk Kes 
Piet de Waart 
Pieter Moenis 
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CLUB van 50 
 
Toen we aan het nadenken waren hoe  het allemaal financieel 
zou moeten gaan om een concert te geven met een groot stuk 
en met solisten kwamen we op het idee om de donateurs en 
belangstellenden te vragen om een kleine bijdrage. 
 
Hoe zou dat moeten gaan? 
 
Bij koren in onze omgeving hadden ze dat gedaan in de vorm 
van een club van 100. Dat is een eenmalige bijdrage met 
daaraan verbonden de gratis toegang, gereserveerde plaatsen 
en een gratis consumptie. Dat gaat bij ons niet, omdat het altijd 
gratis is. 
 
Wel vond het bestuur het een goed idee. 
 
Besloten werd om een club van 50 te nemen, hoewel men het 
wel gewaagd vond om zomaar € 50,-- te vragen. 
 
Maar het werd een succes. Meer dan 30 inschrijvingen kwamen 
er, o.a. van de familie C. Teerhuis, de heer J. van Altena, 
mevrouw Visser-Taanman en mevrouw Zeeman-Schipper. Met 
deze en al die anderen werd het mogelijk om zo een feestelijk 
concert te geven. 
 
Allen heel hartelijk bedankt daarvoor. 
Uw belangstelling voor ons is overweldigend. 
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