
  



De vocale Buxtehude 
 
Kristen Witmer, sopraan  
Robert Koolstra, klavecimbel 
Tymen Jan Bronda, orgel 
 
Het Luthers Bach Ensemble heet u van harte welkom bij De vocale Buxtehude! 

 

Het LBE ziet zich de afgelopen maanden steeds opnieuw voor verassende 
uitdagingen gesteld. Zo was het tot het begin van deze week onduidelijk of dit 
concert vandaag gespeeld zou mogen worden, en of daar dan ook publiek bij 
aanwezig zou mogen zijn. Duidelijk was dat het voor het LBE geen optie is om op 
te geven. We blijven concerten organiseren om (een deel van) onze musici werk 
te bieden maar bovenal om onze trouwe bezoekers en fans de prachtige 
barokmuziek te kunnen laten blijven beleven. Om daarin hopelijk, hetzij hier in de 
zaal of via de Livestream thuis, de troost, ontspanning en het vermaak te vinden 
die op dit moment zo zeldzaam kunnen zijn. 
 

Ik wens u veel luisterplezier! 
Jarick Bruinsma, zakelijk leider Luthers Bach Ensemble 

 
 
Inleiding. 
 

In 1668 werd Dietrich Buxtehude aangesteld als organist van de Marienkirche in 
Noord-Duitse Lübeck. Deze benoeming heeft zijn weerslag op de 
muziekgeschiedenis gehad. 
 
Buxtehude was een meester in het schrijven en spelen van Praeludia en Fuga’s. Zo 
beroemd was Buxtehude’s spel, zijn muzikale intellect en zijn beheersing van het 
instrument, dat men van heinde en verre kwam om naar hem te luisteren. Johann 
Sebastian Bach reisde -volgens het verhaal- meer dan tweehonderd kilometer te 
voet (!) naar Lübeck om Buxtehude te horen spelen. 
 
Sopraan Kristen Witmer brengt in dit concert een bloemlezing van Buxtehudes 
cantates, aria’s en liederen ten gehore. Daarnaast zingt ze het prachtige 
begrafenislied Ach Herr, lass deine lieben Engelein van Franz Tunder, Buxtehudes 
voorganger in Lübeck. 
Tymen Jan Bronda en Robert Koolstra omlijsten het programma met virtuoze en 
ook vocaal gedachte vrije werken.  
  



 
 

Programma. 
 
 

Dieterich Buxtehude (1637-1707)  
  

Praeludium & Fuge a-Moll    (BuxWV153) 
  

Fried- und Freudenreiche Hinfarth & Klaglied  (BuxWV76) 
  

Toccata G-Dur      (BuxWV164) 
  
 
Georg Philipp Telemann (1681-1767)  

 
Pastorella, venga bella 

– Aria 
– Recitativo 
– Aria  

  
 
Franz Tunder (1614-1667)  

 
Ach Herr, lass deine lieben Engelein  

 
  
Dieterich Buxtehude  
 

Aria a-Moll     (BuxWV 249) 
  

Herr, wenn ich nur Dich hab   (BuxWV 38) 
   

Was mich auf dieser Welt betrübt  (BuxWV 105) 
   



Teksten. 
 
Buxtehude - Fried- und Freudenreiche Hinfarth 
 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin in Gotts Wille; getrost ist mir mein Herz 
und Sinn, sanft und stille, wie Gott mir verheißen hat: der Tod ist mein 
Schlaf worden. (Sopraan & orgel) 
 
Das macht Christus, wahr’ Gottes Sohn, der treu Heiland, den du mich, Herr, 
hast sehen lan und g’macht bekannt, dass er sei das Leben mein und Heil in 
Not und Sterben. (Orgelvers) 
 
Den hast du allen vorgestellt mit großen Gnaden, zu seinem Reich die ganze 
Welt heißen laden, durch dein treuer heilsam Wort, an allem Ort erschollen. 
(Sopraan & orgel) 
 
Er ist das Heil und selig Licht für die Heiden, zu ’r leuchten, die dich kennen 
nicht, und zu weiden. Er ist deines Volks Israel der Preis, Ehre, Freud und 
Wonne. (Orgelvers) 

 
Buxtehude - Klaglied  

 
1. Muss der Tod denn auch entbinden, 

was kein Fall entbinden kann? 
Muss sich der mir auch entwinden, 
der mir klebt dem Herzen an? 
Ach! Der Väter trübes Scheiden 
machet gar zu herbes Leiden, 
wenn man unsre Brust entherzt, 
solches mehr als tödlich schmerzt. 
 

4. Dieser nun wird mir entrissen, 
ach! Wie heftig ist der Schmerz, 
dass ich den nun muss vermissen, 
der war meines Herzens Herz! 
Dieses soll mein Trost nun werden, 
weil ich lebe auf der Erden 
dass ich sein in Lust und Pein 
dankbar eingedenk will sein. 
 

7. Schlafe wohl, du Hochgeliebter, 
lebe wohl, du seelge Seel; 
ich, dein Sohn, nun Hochbetrübter, 
schreib auf deines Grabes Höhl: 
"Allhie liegt, des Spielens Gaben 
selbsten Gott erfreuet haben: 
darum ist sein Geist beglückt 
zu des Himmels-Chor gerückt." 

 



Telemann - Pastorella, venga bella 
 

Aria Pastorella vagha bella Mooi lieflijk herderinnetje, 
 rendi amore per amor; beantwoort liefde met liefde, 
 Giovenetta vezzosetta, heerlijk jong meisje, 
 dona mi cara cor per cor. Geef mij, lief, je hart in ruil voor het 

mijne. 
   
Rec. Cosi alla bella Nicea Tirsi fedel 

dicea, 
Zo sprak tot de schone Nicea 

 Quell Tirsi costante, quell Tirsi 
fedele, 

die trouwe minnaar Tirsi, 

 che tante volte, tante per sua 
ninfa crudele 

die zo eindeloos vele malen om zijn 
wrede nimf tevergeefs 

 sparse in van sospiri e querele, 
quell Tirsi, 

moest zuchten en klagen, 

 si, fra timor e fra Speranza ja, tussen vrees en hoop 
 da quella fiera belta che delude 

sua costanza, 
vraagt hij -door die hoogmoedige 
schoonheid ontmoedigd in zijn trouw- 

 chiede pieta con quest’ accenti 
amorosi e dolenti. 

mededogen in deze verliefde en 
smartelijke woorden. 

   
Aria Solo per voi, tra mille e mille care 

pupille 
Alleen voor jou, onder al die 
duizenden 

 arde il mio cor; mooie ogen, brandt mijn hart in liefde. 
 Deh, rispondete, con dolce faville, Oh, geef antwoord, met zoete tonen, 
 con me no rigor a tanta fe, a 

tanto amor. 
wijs zoveel trouw, zoveel liefde niet af. 

      Vertaling: Olga Schoonheim 
 
Tunder - Ach Herr, lass deine lieben Engelein 
 

Ach Herr, laß deine lieben Engelein 
am letzten Ende die Seele mein 
in Abrahams Schoß tragen, 
den Leib in seinem Schlafkämmerlein 
gar sanft ohn einige Qual und Pein 
ruhen bis an jüngsten Tag. 
 
Alsdann vom Tod erwecke mich, 
daß meine Augen sehen dich 
in ewiger Freude, o Gottes Sohn, 
mein Heiland und Genadenthron. 
Herr Jesu Christ, erhöre mich, 
ich will dich preisen ewiglich. 
 
Amen.   

 
  



Buxtehude - Herr, wenn ich nur Dich hab  
 

Herr, wenn ich nur Dich hab, 
so frag ich nichts nach Himmel und Erden, 
wenn mir gleich Leib und Seel verschmacht, 
so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Heil. 
Alleluia. (Psalm 73:25-6) 

 
Buxtehude - Was mich auf dieser Welt betrübt  
 

1. Was mich auf dieser Welt betrübt, 
Das währet kurze Zeit: 
Was aber meine Seele liebt, 
Das bleibt in Ewigkeit. 
Drum fahr, o Welt, 
Mit Ehr und Geld, 
Und deiner Wollust hin! 
In Kreuz und Spott  
Kan mir mein Gott  
erquicken Mut und Sinn. 

2. Dir Torenfreude dieser Welt, 
Wie süß sie immer lacht, 
Hat schleunig ihr Gesicht verstellt, 
Und den in Leid gebracht, 
Der auf sie baut: 
Wer aber traut 
Allein auf Gottes Treu, 
Der siehet schon 
Die Himmelskron, 
Und freut sich ohne Reu. 

3. Mein Jesus bleibet meine Freud, 
Was frag ich nach der Welt? 
Welt ist nur Furcht und Traurigkeit, 
Die letztlich selbst zerfällt; 
Ich bin ja schon  
Mir Gottes Sohn 
Zum Glauben hier vertraut, 
Der droben sitzt, 
Und hier beschützt 
Sein auserwählte Braut. 

4. Ach! Jesu tödt' in mir die Welt 
Und meinen alten Sinn, 
Der deinem Willen widerbellt; 
Herr, nimm mich selbst nur hin, 
Und binde mich  
Ganz festiglich 
An dich, o Herr, mein Hort, 
So irr' ich nicht, 
In deinem Licht, 
Bis in die Lebenspfort. 



De Amerikaans-Koreaanse sopraan Kristen Witmer 
werd geboren in Japan. Ze studeerde zang aan de 
Tokyo University of the Art en ontving meerdere 
prestigieuze prijzen bij haar afstuderen. Tijdens haar 
studie won ze prijzen in competities als het Yuai 
International Lied Wettbewerb, Concours de Melodies 
Francaise et Japonaise en de Japanischer Mozart 
Musikwettbewerb. Na haar afstuderen ontving Kristen 
een beurs van de Meiji Yasuda Cultural Foundation en 
studeerde ze verder aan het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag waar ze haar Master Oude muziek behaalde. 
 

 
 

Tymen Jan Bronda (orgel), is initiator, artistiek leider 
en dirigent van het door hem in 2006 opgerichte LBE. 
Na zijn lessen van Piet Wiersma ging hij studeren aan 
het conservatorium Groningen bij Johan Beeftink en 
Theo Jellema. Aan het conservatorium van Zwolle 
behaalde hij zijn diploma kerk-muziek. In 2009 werd 
zijn orgelstudie bij Reitze Smits aan de HKU voltooid 
met de titel Master of Music. 
Tymen Jan is cantor-organist van de Lutherse 
Gemeente te Groningen en is als docent kerkmuziek 
verbonden aan de opleiding kerkmuziek Noord-
Nederland (PKN). Ook is hij dirigent van kamerkoor 
Tiraña uit Groningen. 
 
 

Robert Koolstra studeerde orgel en klavecimbel aan 
het Noord Nederlands Conservatorium en kreeg daarna 
een studiebeurs voor zijn postgraduate degree aan de 
Guildhall School of Music and Drama in Londen. Hij 
speelde continuo in diverse ensembles en maakte 
concertreizen naar Europa, Azië en Amerika. Als solist is 
hij regelmatig te horen op orgel en klavecimbel. Hij 
verleende medewerking aan verschillende tv- en radio-
opnames. Als artistiek adviseur en continuospeler is 
Robert verbonden aan het koor en barokorkest van het 
Luthers Bach Ensemble. Als organist is hij verbonden 
aan de Remonstrantse gemeente in Groningen. 

 
 
 



Cultuurmakersfonds 
 
Het Luthers Bach Ensemble ontvangt geen structurele meerjarige subsidie van 
gemeente of provincie. De organisatie van concerten voor een beperkt aantal 
bezoekers is kostbaar. Het LBE is ontzettend blij met en dankbaar voor de 
bijdrage die zij heeft mogen ontvangen van het Cultuurmakersfonds, een 
initiatief van het Prins Bernard Cultuurfonds. Met deze bijdrage heeft het LBE 
concerten kunnen organiseren in juli, september, oktober en november. In de 
serie van “1,5-meter concerten” zullen nog 2 concertreeksen volgen; 
Weihnachtsmusik in december en Music in Quartett in februari 2021. 
 
Om te zorgen dat het Luthers Bach Ensemble concerten 
vol prachtige barokmuziek kan blijven geven vragen we u 
om te overwegen het LBE te steunen met een financiële 
bijdrage. Dat kan eenmalig door deze QR-code te scannen, 
u wordt dan meteen doorgeleid naar uw mobiele 
bankomgeving waar u een eenmalige donatie (waarvan u 
de hoogte uiteraard zelf bepaald) kunt overmaken naar 
het Luthers Bach Ensemble. Als u interesse hebt het LBE 
structureel te steunen, dan vindt u hierover meer 
informatie onder “Steun het LBE!” 
 
Namens musici medewerkers en mede-liefhebbers van het LBE: bedankt! 
 
 
Steun het LBE! 
 
Het LBE is ontzettend blij met haar grote groep Vrienden en Gulle Gevers. Deze 
donateurs dragen de barokmuziek een warm hart toe en zorgen er mede voor 
dat het LBE prachtige programma’s ten gehore kan blijven brengen. Wordt u ook 
Vriend of Gulle Gever?   
 
U bent al vriend van het LBE voor €50 per jaar. U ontvangt daarvoor korting op 
maximaal 2 kaarten per concert. Daarnaast ontvangt u 2 keer per jaar de 
nieuwsbrief per mail, krijgt u waar mogelijk een gereserveerde plaats en 
ontvangt u het programmaboekje gratis.  
 
U wordt Gulle Gever voor een periode van minstens 5 jaar. Uw bijdrage is dankzij 
de ANBI-regeling volledig aftrekbaar. Een formulier voor de belastingdienst is 
gemakkelijk in te vullen, een notaris is niet nodig. Als Gulle Gever geniet u daarbij 
bovendien alle zelfde extra’s als Vrienden. U kunt kiezen uit de volgende 
bedragen:  
 

€250,00 per jaar €500 per jaar €1000 per jaar 
2 vrijkaarten/ jaar  6 vrijkaarten/ jaar   2 vrijkaarten voor ieder programma  

 

Aanmelden als Vriend of Gulle Gever kan via: secretaris.lbe@gmail.com of via de 
site www.luthersbachensemble.nl 
 
 
 

 Wij danken u hartelijk voor uw komst, en begroeten u graag bij een van onze 
volgende concerten! 


