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Alphens Barok Consort

behouwen en salveren
Psalmen van Boscoop en Sweelinck

Zat. 10 september 2022 Open Monumentendag:
11:00 Oudshoornse kerk te Alphen a/d Rijn
13:30 H. Joannes de Doperkerk te Boskoop

     & blokfluitensemble  o.l.v. Joost van Velzen



2

Omslagafbeelding: Psalm 68 uit de gedrukte uitgave van vijftig Psalmen Davids 
gecomponeerd door Cornelis Boscoop, 1568.

project boscoop: behouwen en salveren

De componist Cornelis Boscoop (1525-1573) heeft 50 psalmen op muziek gezet 
en deze laten drukken, eerst in 1562 te Dusseldorf en later in 1568 te Delft. Bijna 
was dit werk verloren gegaan. Gelukkig vond Max Seiffert de sopraan-, tenor- en 
baspartij terug in de hof- en staatsbibliotheek te München, en de altpartij in de 
universiteitsbibliotheek van Göttingen. In het jaar 1899 heeft Max Seiffert voor de 
vereniging van Noord-Nederlandse muziekgeschiedenis deze werken opnieuw 
uitgegeven, waarbij hij in deze nieuwe uitgave muzieksleutelnotaties gebruikt die 
nu niet meer gangbaar zijn.

Boscoop is enige tijd de leermeester geweest van de toen elfjarige en later grootste 
Nederlandse componist en orgelspeler Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). 
Een onbekende Amerikaan, Henk van der Zanden en Wim Looyestijn hebben 
zeven psalmen omgezet naar moderne partituur. Joost van Velzen (dirigent) heeft 
de stemhoogte aangepast voor het koor. Het Alphens Barok Consort en het blok-
fluitensemble hebben deze stukken ingestudeerd voor vierstemmig koor en vier-
stemmig blokfluit. Zij voeren deze – bijna verloren gegane oud-Nederlandstalige 
stukken – uit tijdens Open Monumentendag. Ook zullen zij drie Franstalige psal-
men van J.P. Sweelinck uitvoeren, zodat een vergelijk kan worden gemaakt tussen 
de twee componisten en u mogelijk de invloed van Boscoop kunt herkennen in 
de muziek van zijn meester.

Op 10 september 2022 heeft u twee keer de mogelijkheid om deze bijzondere 
muziek tijdens een miniconcert te beluisteren: om 11.00 uur in de Oudshoornse 
Kerk, Oudshoornseweg 90 te Alphen aan den Rijn en om 13.30 uur in de H. 
Joannes de Doperkerk, A.P. van Neslaan 50 in Boskoop.

Dank aan de Nieuwe Muziekschool Alphen en de gemeente Alphen aan den Rijn, 
die deze samenwerking en bijzondere uitvoering hebben mogelijk gemaakt.
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programma

boscoop     Psalm 68: O God wilt myn salveren  Koor en fluitensemble
boscoop     Psalm 107: O God myn hert, myn sinnen  Koor
sweelinck Psalm 96: Chanson nouvelle  Koor
boscoop     Psalm 140: Geroepen  Fluitensemble
boscoop     Psalm 11: O God, wilt myn behouwen  Koor en fluitensemble
boscoop     Psalm 91: Belyden  Fluitensemble
boscoop     Psalm 22: Tot U hief ick myn ogen  Koor
boscoop     Psalm 139: Omtreckt o Heere vanden quaden  Koor
sweelinck Psalm 114: Quand Israel hors d’Egypte sortit  Koor
sweelinck Psalm 137: Aux rives aquatiques  Koor en fluitensemble

koor

Sopraan
Yvonne van der Geest
Maaike Landman
Inez Reij
Yvonne Slingerland
Marjanne van Wieringen van Elburg

Mezzo/Alt
Johanni Ackermann
Ellis Ezinga
Annet Fioole
Marlies Fioole
Marianne Goossens
Jeanette van der Sar
Margit Smid-Oostendorp

Tenor
Thijs van der Horst
Hans Jansen
Coen Louisse

Bas
Wim Bruijnes
Wim Hesseling
Gerard Pronk
Arie Reij

ensemble

Coach
Femke Vermaas

Ceciel van Biezen
Margreet Blom
Edwin Goes
Tineke Goethals
Gerard Reijrink 
Marjan van Schie 
Lia Wijnen
Henk van der Zanden

***

Dirigent
Joost van Velzen

alphens barok consort en blokfluitensemble
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geschiedenis oudshoornse kerk

In de eerste helft van de 17e eeuw kerkten de mensen van Oudshoorn in de dorps-
kerk van het naburige dorp Alphen. In 1660 vroeg de Oudshoornse ambachtsheer, 
Cornelis de Vlamingh van Oudshoorn, aan de Staten toestemming een eigen ker-
kelijke gemeente te vormen. Er werd begonnen aan de bouw van een kerk, school, 
pastorie en kosterswoning. De totale kosten van deze bouw bedroegen 42.000 
gulden. Hiervan werd door de bevolking van Oudshoorn en de Gnephoek 15.000 
gulden opgebracht, te betalen in vijf termijnen. De ambachtsheer financierde zelf 
de rest. Hiervoor gebruikte hij een vroege vorm van crowdfunding: organisaties, 
overheden en personen die voldoende bijdroegen aan de bouw van de kerk kregen 
een gebrandschilderd raam. In totaal zijn in het kerkgebouw zeventien gebrand-
schilderde ramen aanwezig, met de namen, wapens, symbolen en spreuken van 
de weldoener.
In 1665 kwam de bouw van de Oudshoornse Kerk, onder leiding van de Amster-
damse stadsarchitect Daniël Stalpaert, gereed. In 1855 was de eerste restauratie van 
de kerk. In 1979 is men begonnen met een grote restauratie van de Oudshoornse 
Kerk. In 1983 was deze gereed en is de kerk heropend door prinses Juliana.
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geschiedenis h. joannes de doperkerk 

De H. Joannes de Doperkerk was een rooms-
katholieke kerk aan de Reyerskoop in Boskoop. 
De parochie van Boskoop werd in september 
1866 opgericht. In 1867 of 1868 werd de nieuw 
gebouwde kerk in gebruik genomen en gewijd 
aan Johannes de Doper. De architect was Theo 
Asseler. Het was een kleine driebeukige kerk in 
neoromaanse stijl, met een 40 meter hoge toren 
aan de voorzijde. De parochie groeide snel van 
300 gelovigen in 1866 tot circa 1700 in 1904. De 
kerk werd toen te klein en door de architecten 
Albert Margry en Jozef Snikkers vergroot met 
een transept met zijkapellen en een priesterkoor.
In de jaren 1960 bleek de kerk in een bouwvallige 
staat te verkeren. Restauratie werd overwogen, 
maar dit bleek vanwege de hoge kosten niet 

haalbaar. Daarop werd besloten een nieuwe, kleinere kerk te bouwen aan de A.P. 
van Neslaan. Deze werd ontworpen door ir. R. Dijkema en bood plaats aan 570 
gelovigen. De eerste steen werd gelegd op 5 mei 1970 en op 31 januari 1971 kon de 
nieuwe kerk worden ingewijd. De oude kerk werd daarop gesloten en de inventaris 
verkocht. De kerk zelf werd in 1974 afgebroken.

De nieuwe kerk werd gebouwd in de jaren 1969-1971 en is ontworpen door architect 
Pieter Dijkema (1920-2010). Het kerkgebouw is een grote, moderne zaalkerk, die 
minimalistisch en functionalistisch oogt en een multifunctioneel ontwerp heeft: 
een plat dak, met nevenruimten, devotiekapel en een vrijstaande, opengewerkte 
klokkentoren en vrijwel zonder decoraties. Het licht komt binnen via wanden in 
de hoekpunten van de kerkzaal, die van buiten met hout zijn bekleed.
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wat weten we van cornelis boscoop 
(1525/1531?-1573)?

We weten eigenlijk heel weinig.
• Hij schreef 50 psalmen van David; na een zoektocht van 330 jaar zijn de 

sopraan-, alt-, tenor- en baspartijen weer samengebracht in 1899 door Max 
Seiffert.

• Er is een aanbiedingsbrief aan hertog Erik ii van Brunswijk-Calenberg-Göt-
tingen, tevens baron van Liesveld en Heer van Woerden.

• Er zijn twee kwitanties, een van 9 carolusguldens en een van 6 pondt Vlaams.

Zelfs het geboortejaar van Boscoop is onzeker, en kan volgens de geraadpleegde 
bronnen 1525 of 1531 zijn. 
Dat Boscoop van 1 mei 1551 tot maart 1573 organist van de Oude Kerk te Delft 
is geweest, kan worden geconcludeerd uit de betaalstaten uit het archief van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente te Delft en de twee laatste bewaard gebleven 
kwitanties.

Hij leefde in onrustige tijden. Vanwege de overgang van de kerk in Delft (1572) 
naar het protestantisme werd hij gedwongen te verhuizen naar de katholieke 
Oude Kerk te Amsterdam. Hij volgde zijn vroegere pastoor Duncanus en werd 
daar de opvolger van de overleden organist Peter Swybertsz. Sweelinck, vader 
van Jan Pieterszoon Sweelinck. Hij is waarschijnlijk de korte tijd dat hij nog heeft 
geleefd, de leermeester geweest van de toen nog elfjarige maar later beroemd 
geworden organist en componist J.P. Sweelinck.
De vraag is of de jonge Jan Pietersz. Sweelinck na het overlijden van Boscoop 
toegang heeft gehad tot de vijf- en zesstemmige muziekhandschriften waarover 
Bos coop schreef in de aanbiedingsbrief aan zijn broodheer.
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De reden dat Boscoop de psalmen opnieuw op muziek heeft gezet is opmerke-
lijk. Zelf schrijft hij: 

By die christenen is musica altyds in die kercken tot Gods prys ende eer loflic-
ken gebruickt geweest, ende nog dagelicks gebruickt wort. Maar helaas, dese 
konst gelicks meer andere, wert huydens daechs grotelick misbruickt, tot wel-
lustiche, scandaleuse en andere lichtveerdige liedekens ende danserijen, waar 
deur sy ook versmaat wort by veel verstendige, en geacht als een oorspronck 
ende voetsel van alle onkuisheid ende lasciuie (wellust, ontucht). Dit aanmer-
ckende, heb ik my niet ontsien desen arbeit aan te weerden om die psalmen 
David int musik te stellen, hopende daardeur dese konste tot syn oude ge-
bruick ende fleur te brengen.

Kort samengevat: Er werden schandalige en ontuchtige teksten gebruikt op de 
muziek van de Geneefse psalmen. Daarom schreef hij nieuwe, ingewikkelder 
muziek voor de psalmen zodat de kans op lichtzinnige teksten daarop klein zou 
zijn.

Kwitantie van 9 carolusgulden



Hebt u genoten van onze muziek? Word vriend of bezoek ons volgende concert. 
Volg ons via de website www.alphensbarokconsort.nl. 

***

Wilt u meezingen in het Alphens Barok Consort? Er is nog plek voor tenoren en 
bassen. Informeren kan bij info@alphensbarokconsort.nl.


