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Voorwoord 
	  
Bestuur en leden van zangvereniging Vivace heten u van harte 
welkom bij onze uitvoering van de Mariavespers van Claudio 
Monteverdi. Het is een bijzonder stuk dat geschreven is in de 
Venetiaanse stijl: per onderdeel van het werk verschilt de 
koorstelling, waarbij er verschillende koren op verschillende 
plaatsen zingen.  
 
Monteverdi componeerde de Vespers in 1610, toen hij werkte als 
kapelmeester aan het hof in Mantua, Italië. Een meesterwerk in een 
nieuwe muziekstijl, die zich kenmerkt doordat individuele stemmen 
er soms bovenuit steken. Daarmee verbeterde de verstaanbaarheid 
van de tekst ten opzichte van de tot dan toe bestaande stijl uit de 
Renaissance (1400-1600). Monteverdi luidde op deze manier een 
nieuwe stijl in met het devies: Eerst de woorden, dan de muziek 
(Prima le parole, poi la musica). 
 
Vivace viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In de loop der jaren 
hebben we klassieke, soms eeuwenoude werken uitgevoerd: uit de 
Renaissance (Palestrina), uit de Barok (Bach, Händel, Purcell), uit de 
Klassieke periode (Mozart), uit de Romantische 19e eeuw (Rossini, 
Dvorak), maar ook modern, 20e eeuws werk (Honegger). Al deze 
hoogtepunten zijn tot stand gekomen onder leiding van dirigent 
Koos van Beurden die vanaf de start aan de vereniging is verbonden 
en met veel enthousiasme zijn kennis uitdraagt. 
 
Met heel veel plezier hebben koor, orkest, solisten en dirigent nu 
deze prachtige Vespers ingestudeerd en wij hopen van harte dat u 
er van zult genieten. 
 
Wij wensen u een inspirerende avond toe. 
 
 
Bestuur Vivace. 
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Mariavespers 
(Vespro della beata virgine) 

 
1. Introductio. (Psalm 69:1); koor zesstemmig 

 
2. Psalm 109: Dixit Dominus; koor zesstemmig 

 
3. Concerto: Nigra sum (Hooglied); tenor solo 

 
4. Psalm 112: Laudate pueri; koor achtstemmig 

 
5. Concerto: Pulchra es (Hooglied); duet  

 
6. Psalm 121: Laetatus sum; koor zesstemmig 

 
7. Concerto: Duo Seraphim (Jesaja 6:2-3, Johannes 5:7); duet, 

later trio 
 

8. Psalm126: Nisi dominus; koor tienstemmig 
 

9. Concerto: Audi coelum (anon.); twee tenoren, koor 
 

10. Psalm 147: Lauda Jerusalem; dubbel koor driestemmig en 
tenoren 
 

11. Sonata sopra: Sancta Maria, ora pro nobis; sopranen 
 

12. Hymne: Ave maris stella (8e eeuw) in zes gedeelten: twee 
koren vierstemmig en solisten 

 
Antifoon: Ave Maria; tenoren en bassen  
 

13. Magnificat (in twaalf gedeelten): achtstemmig koor en 
solisten. 
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Claudio Monteverdi (1567-1643) 
 
Monteverdi, de oudste zoon van een arts en apotheker, werd in 
1567 geboren in Cremona (Lombardije), ten zuidoosten van Milaan. 
Hij was een leerling van Marc’Antonio Ingegneri, de kapelmeester 
(maestro di capella) van de kathedraal in die plaats.  
 
In 1590 trad hij in dienst als violist bij het orkest van de hertog van 
Mantua (Mantova), Vincenzo I Gonzaga. Behalve violist was 
Monteverdi ook actief als zanger en later als hulpdirigent; in 1602 
werd hij kapelmeester.  
 
Aan het hof van de hertog nam de muziek een voorname plaats in, 
zo was de vader van de hertog bijvoorbeeld bevriend geweest met 
Palestrina. De hertog maakte 
reizen naar onder meer Vlaanderen 
en Monteverdi ging mee in zijn 
gevolg, waardoor hij daar in 
contact kwam met de in Europa 
toonaangevende muziekcultuur van 
die tijd.  
 
In 1599 trouwde Monteverdi met 
de zangeres Claudio Cattaneo. Het 
echtpaar kreeg twee zonen en een 
dochter die al kort na de geboorte 
overleed. Zijn echtgenote stief in 
1607.  
 
In zijn periode in Mantova 
componeerde Monteverdi veel 
madrigalen, die in enkele boeken 
werden gebundeld. Hij toonde zich 
een muzikale vernieuwer die het aan de stok kreeg met de toen 
beroemde muziektheoreticus Artusi. Deze hield vast aan wat door 
Monteverdi de “prima pratica” werd genoemd waarbij de muzikale 
regels overheersen en de tekst ondergeschikt is. Monteverdi stelde 
daar de “seconda pratica” tegenover. Daarbij werd de muziek 
gebruikt om de betekenis van de tekst te versterken, ook als dat 
tegen de heersende muzikale regels ingaat.  
 

Claudio Monteverdi aan het hof van de 
hertog van Mantua. Anoniem, ongeveer 
1597. Ashmolean Museum Oxford 
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In 1607 schreef Monteverdi zijn eerste opera, L’Orfeo, een mijlpaal 
in dit genre. Enkele jaren later (1610) volgde het geestelijke werk 
de Mariavespers.  
 
Hertog Vincenzo overleed in 1612. Zijn zoon had minder op met 
muziek dan zijn voorgangers en Monteverdi werd ontslagen. Hij 
verbleef een jaar in zijn ouderlijk huis in Cremona, maar in 1613 
verkreeg hij de post van kapelmeester van de San Marco in Venetië, 
een van de meest vooraanstaande ambten op muziekgebied in die 
tijd. Naast kerkmuziek was Monteverdi ook verantwoordelijk voor de 
muziek voor officiële gelegenheden van de Venetiaanse republiek. 
Hij gaf daar het muziekleven een nieuwe impuls: het koor van de 
kathedraal werd op een hoger plan gebracht, bekende zangers 
werden ingehuurd, er werden meer gezongen missen uitgevoerd en 
de orkestbezetting werd verbeterd door de musici niet meer een 
dagloon, maar een maandloon te betalen. 
 
In Venetië componeerde Monteverdi madrigalen, enkele opera’s en 
andere wereldlijke werken waarvan een flink deel helaas verloren is 
gegaan. Wel zijn bewaard gebleven de opera’s "Il Ritorno d'Ulisse in 
patria" en "l'Incoronazione di Poppea" die worden beschouwd als de 
eerste moderne opera’s.  
 
Na het overlijden van zijn oudste zoon tijdens een pestepidemie 
wordt Monteverdi in 1632 tot priester gewijd. Hij overlijdt in 1643 
op 76-jarige leeftijd en wordt met veel eerbetoon begraven in de 
Santa Maria Gloriosa dei Frari in Venetië. Na zijn dood raakt 
Monteverdi lange tijd in de vergetelheid. Pas in de twintigste eeuw 
komt er weer belangstelling voor zijn werk en krijgt hij de plaats in 
de muziekgeschiedenis die hem toekomt. 

Andrea Mantegna, fresco hertogelijk paleis (Palazzo Ducale) Mantova, ongeveer 1474 



	   6	  

Mariaverspers (Vespro della Beata Vergine) 
 
Monteverdi schreef de Mariavespers in 1610.  Hij droeg het werk op 
aan paus Paulus V, mogelijk om bij deze in de gunst te komen, 
maar ondanks een reis naar Rome leidde dit niet tot een baan aan 
het pauselijke hof. Ook slaagde Monteverdi er niet in voor zijn zoon 
een plaats op het seminarie in Rome krijgen. 
 
De Mariavespers is bij uitstek een werk van de contrareformatie 
waarbij de luisteraar onder de indruk moet komen van het 

katholieke geloof in God. Het 
werk bevat een stijlkaart van de 
kerkmuziek van die tijd, zoals 
psalmen in grote bezetting, 
virtuoze solopartijen, en 
instrumentele gedeelten als 
tussenspel.  
 
Het bevat zowel elementen van 
de “prima pratica” (waarbij de 
muziek voorop staat) als de 
“seconda pratica” (waarbij de 
tekst voorop staat). In de 
Mariavespers hebben de 
instrumenten veelal een eigen 
partij. Dit wijkt af van het 
gebruik in de Renaissance 
waarbij de instrumenten 

aansloten bij de vocale partijen. 
Het soort instrumenten is op 
enkele uitzonderingen na niet 
voorgeschreven.  

 
Vespers vormen het rooms-katholieke avondgebed. In de katholieke 
traditie maken de vespers deel uit van het Getijdengebed, de 
dagindeling van gebeden die voor geestelijken verplicht was gesteld 
en die in de elfde eeuw het Breviarium ging heten. Tot in de 
zestiende eeuw waren er veel verschillende varianten van het 
Breviarium ontstaan. Paus Pius V stelde in 1568 een nieuwe norm 
vast die tot in de twintigste eeuw onveranderd bleef. 
 

Claudio Monteverdi, ongeveer 1630. Bernardo 
Strozzi, Tiroler Landesmuseum 
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In de katholieke kerk bestaat het gezongen vespergebed in deze 
periode uit: een opening; een hymne (lofzang); twee psalmen die 
worden ingeleid door en afgesloten met een antifoon (tegenstem); 
een lofzang uit het Nieuwe Testament met antifoon; een korte 
schriftlezing; de beurtzang; het Magnifat (de lofzang van Maria, 
Lucas 1:46-55) met antifoon; en slotgebeden.  
 
Monteverdi heeft de 
Mariavespers een 
afwijkende structuur 
gegeven. In plaats van 
twee psalmen zijn er vijf, 
en bovendien heeft 
Monteverdi vier vocale 
delen (concerti sacri) en 
een Sonata voor sopranen 
toegevoegd.   
 
Het stuk wordt 
gekenmerkt door de 
Venetiaanse stijl waarbij 
meerdere koren worden 
gebruikt (‘cori spezzati’). 
Door koren of de 
instrumentale ensembles 
op verschillende plaatsen 
in de ruimte neer te 
zetten, konden bijzondere 
echo-effecten worden 
bereikt. 
 
Onder musicologen woedt nog steeds een discussie over de 
betekenis van het stuk. Is het een losse verzameling religieuze 
werken? Vormt het werk een baanbrekende vernieuwing? Wilde 
Monteverdi met dit stuk zijn kunnen laten zien als componist van 
religieuze muziek? Hoe het ook zij, de Mariavespers behoort zonder 
meer tot de grootste religieuze muziekstukken in de westerse 
muziekgeschiedenis. 

Fragment van L’Annunciazione. Leonardo da Vinci, 
ongeveer 1475, Uffizi Florence. 



	   8	  

I DEUS IN ADIUTORIUM  
Deus in adiutorium meum intende! 
Domine ad adiuvandum me festina.  
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.  
 
Sicut erat in principio  
et nunc et semper  et in  
saecula saeculorum.  
Amen. Alleluia. 

 
God kom mij te hulp!  
Heer, haast U mij te helpen. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest.  
Zoals het was in het begin,  
nu en altijd  en in de eeuwen der 
eeuwen.  
Amen. Halleluja. 

 
II DIXIT DOMINUS  
Dixit Dominus Domino meo:  
Sede a dextris meis:  
Donec ponam inimicos 
tuos, scabellum pedum tuorum.  
Virgam virtutis tuae  
emittet Dominus ex Sion:  
dominare in medio inimicorum 
tuorum.  
Tecum principium in die virtutis tuae 
in splendoribus sanctorum,  
ex utero ante luciferum genui te. 
 
Iuravit Dominus, et non poenitebit 
eum: Tu es sacerdos in aeternum 
secundum ordinem Melchisedech.  
 
Dominus a dextris tuis, 
confregit in die irae suae reges.  
 
Iudicabit in nationibus, implebit 
ruinas, conquassabit capita in terra 
multorum.  
De torrente in via bibet: propterea 
exaltabit caput.  
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto. Sicut erat in principio et nunc 
et semper, et in saecula 
saeculorum. Amen. 

 
 
De Heer sprak tot mijn Heer: 
zit aan mijn rechterhand,  
totdat ik uw vijanden tot een rustbank 
voor uw voeten maak.  
De Heer zal uw macht vanuit Sion 
uitbreiden:  
U zult heersen over al uw vijanden.  
 
Op de dag van de strijd zal uw volk 
bereid zijn, uw jeugd zal gekleed zijn in 
heilige uitrustingen, als dauw uit de 
schoot van de morgen. 
Gezworen heeft de Heer en het zal hem 
niet berouwen: Gij zijt de priester in 
eeuwigheid naar de wijze van 
Melchisedech. 
De Heer aan uw rechterhand 
verplettert koningen ten dage van zijn 
gramschap. 
Rechten zal Hij onder de volken, 
voltooien de nederlaag, hoofden 
verpletteren in het land alom.  
Uit een beek zal hij drinken op de 
weg; en weerom zal Hij het hoofd 
verheffen,  
Eer aan de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. Zoals het was in het 
begin, nu en altijd en in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 
 

III NIGRA SUM  
Nigra sum, sed formosa, filiae 
Jerusalem.  
Ideo dilexit me rex et introduxit me in 
cubiculum suum  
et dixit mihi: Surge, amica mea, et 
veni.  
Iam hiems transiit, imber abiit et 
recessit, flores apparuerunt in terra 

 
Al ziet mijn wezen er donker uit, ik ben 
toch schoon, o dochters van Jeruzalem;  
daarom heeft de Koning mij bemind en 
mij binnengeleid in de bruidskamer.  
En Hij zei tot mij: sta op, mijn vriendin 
en kom,  
reeds is de winter voorbij, de slagregen 
is over en verdwenen, bloemen zijn 
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nostra.  
Tempus putationis advenit. 
 

verschenen op onze aarde.  
De tijd voor het snoeien is gekomen. 

IV LAUDATE PUERI  
Laudate pueri Dominum,  
laudate nomen Domini.  
Sit nomen Domini benedictum ex 
hoc nunc et usque in saeculum.  
A solis ortu usque ad 
occasum laudabile nomen Domini.  
 
Excelsus super omnes gentes 
Dominus et super coelos gloria eius.  
 
Quis sicut Dominus Deus noster, qui 
in altis habitat, et humilia respicit in 
coelo et in terra?  
Suscitans a terra inopem, et de 
stercore erigens pauperem;  
Ut collocet eum cum principibus, cum 
principibus populi sui.  
Qui habitare fecit sterilem in 
domo, matrem filiorum laetantem.  
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto. Sicut erat in principio et nunc 
et semper et in saecula 
saeculorum. Amen. 
 

 
Looft, dienaren, de Heer, looft de Naam 
van de Heer.  
De Naam van de Heer zij gezegend, van 
nu af tot in eeuwigheid.  
Van de opgang der zon tot aan de 
ondergang, zij de Naam van de Heer 
gezegend.  
Verheven boven alle volken is de 
Heer, en boven de hemelen gaat zijn 
heerlijkheid.  
Wie is als de Heer, onze God, die woont 
in de hoogte, en neerziet op het kleine 
in de hemel en op aarde?  
Die uit het stof de behoeftige opricht en 
uit de drek de arme omhoog heft:  
Om hem te plaatsen bij de edelen van 
zijn volk.  
Die de kinderloze vrouw huisvest, 
als blijde moeder te midden van haar 
kinderen.  
Eer aan de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. Zoals het was in het 
begin, nu en altijd en in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 

V PULCHRA ES  
Pulchra es, amica mea, suavis et 
decora filia Jerusalem.  
Pulchra es, amica mea, suavis et 
decora sicut Jerusalem,  
terribilis ut castrorum acies ordinata.  
 
Averte oculos tuos a me, quia ipsi me 
avolare fecerunt. 
 

 
Schoon zijt gij, mijn vriendin, zoet en 
bekoorlijk, dochter van Jeruzalem,  
Schoon zijt gij, mijn vriendin, zoet en 
bekoorlijk als Jeruzalem, 
ontzagwekkend als een gerichte 
slagorde.  
Wend uw ogen van mij af, want zij 
verwarren mij.  

VI LAETATUS SUM  
Laetatus sum in his, quae dicta sunt 
mihi: In domum Domini ibimus.  
Stantes erant pedes nostri,  
in atriis tuis Jerusalem.  
Jerusalem, quae aedificatur ut 
civitas, cuius participatio eius in 
idipsum.  
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus 
Domini:  
testimonium Israel ad confitendum 

 
Ik was blij, daar men mij zei: Naar het 
huis van de Heer trekken wij op.  
Reeds staan onze voeten in uw poorten, 
Jeruzalem!  
Jeruzalem, dat gebouwd is als een 
stad, waarin alles aaneengesloten 
staat.  
Derwaarts immers gaan de stammen 
op, de stammen van de Heer:  
het is een voorschrift voor Israël om de 
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nomini Domini.  
Quia illic sederunt sedes in 
iudicio, sedes super domum David. 
  
Rogate quae ad pacem sunt 
Jerusalem:  
et abundantia in diligentibus te:  
Fiat pax in virtute tua: et abundantia 
in turribus tuis.  
Propter fratres meos et proximos 
meos, loquebar pacem de te:  
Propter domum Domini Dei 
nostri, quaesivi bona tibi.  
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto. Sicut erat in principio et nunc 
et semper, et in saecula saeculorum.  
Amen. 
 

Naam van de Heer te loven.  
Want daar staan de zetels, voor het 
gerecht, de zetels van het huis van 
David.  
Vraagt om vrede voor Jeruzalem:  
 
geluk zij hun, die U liefhebben.  
Vrede heerse binnen uw muren en 
overvloed in uw torens.  
Om wille van mijn broeders en al 
mijn naasten zeg ik: Vrede over U! 
Wegens het huis van de Heer, onze 
God, vraag ik voor U heil.  
Eer aan de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. Zoals het was in het 
begin, nu en altijd en in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 

VII DUO SERAPHIM  
Duo Seraphim clamabant alter ad 
alterum:  
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.  
Plena est omnis terra gloria eius.  
 
Tres sunt qui testimonium dant in 
coelo: Pater, Verbum et Spiritus 
Sanctus. Et hi tres unum sunt.  
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.  
Plena est omnis terra gloria eius. 

 
Twee serafijnen riepen elkander toe:  
 
Heilig is de Heer God Sabaoth,  
vervuld is de gehele aarde van zijn 
heerlijkheid.  
Drie zijn er, die getuigen in de hemel:  
de Vader, het Woord en de Heilige 
Geest en deze drie zijn één.  
Heilig is de Heer God Sabaoth,  
vervuld is de gehele aarde van zijn 
heerlijkheid. 
 

VIII NISI DOMINUS  
Nisi Dominus aedificaverit domum,  
in vanum laboraverunt qui aedificant 
eam.  
Nisi Dominus custodierit civitatem,  
frustra vigilat qui custodit eam.  
Vanum est vobis ante lucem 
surgere:  
surgite postquam sederitis,  
qui manducatis panem doloris.  
Cum dederit dilectis suis somnum:  
ecce hereditas Domini filii:  
merces, fructus ventris.  
Sicut sagittae in manu potentis,  
ita filii excussorum.  
Beatus vir qui implevit desiderium 
suum ex ipsis:  
non confundetur cum loquetur 
inimicis suis in porta.  

 
Als de Heer het huis niet bouwt,  
dan werken tevergeefs die het bouwen.  
 
Als de Heer de stad niet bewaart, dan 
waakt tevergeefs de schildwacht.  
Vruchteloos is dat opstaan vóór het 
daglicht:  
staat op na de rust, gij die in zorgen uw 
brood eet.  
Hij geeft het zijn beminden in slaap:  
zie, zonen zijn een geschenk van de 
Heer: zijn beloning is vruchtbaarheid.  
Als pijlen in de hand van de held,  
zo zijn de zonen van de beste jaren.  
Gelukkig de man die veel zulke 
pijlen mag hebben,  
hij hoeft niet te vrezen, als hij met zijn 
vijanden spreekt in de poort (voor het 
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Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto. Sicut erat in principio et nunc 
et semper, et in saecula saeculorum.  
Amen. 
 

gerecht).  
Eer aan de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. Zoals het was in het 
begin, nu en altijd en in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 

IX AUDI COELUM  
Audi, coelum, verba mea, plena 
desiderio et perfusa gaudio.  
 
- audio  
Dic, quaeso, mihi: Quae est 
ista, quae consurgens ut aurora 
rutilat, ut benedicam?  
- dicam  
Dic nam. Ista pulchra ut luna 
electa, ut sol replet laetitia terras, 
coelos, Maria  
- Maria  
Maria virgo illa dulcis praedicata de 
propheta Ezechiel porta Orientalis  
 
- talis  
Illa sacra et felix porta, per quam 
mors fuit expulsa, introduxit autem 
vita  
 
- vita  
Quae semper tutum est medium inter 
homines et Deum pro culpis 
remedium  
- medium  
Omnes hanc ergo sequamur, qua 
cum gratia mereamur vitam 
aeternam.  
Consequamur  
- sequamur  
Praestet nobis Deus, Pater hoc et 
Filius et Mater, cuius nomen 
invocamus dulce miseris solamen.  
 
- Amen  
Benedicta es, virgo Maria, in 
saeculorum saecula. 
 

 
Hoor aan, hemel, mijn woorden vol van 
verlangen en doorstroomd van 
vreugde.  
- ik hoor  
Zeg mij, vraag ik, wie is zij, die daar 
opstaat en rossig is als de 
dageraad, opdat ik haar zalig prijze?  
- Ik zal het zeggen  
Zeg mij of zij Maria is, schoon als de 
maan, zoals de zon vervult zij de aarde 
en hemel van vreugde.  
- Zij is Maria  
Maria is dus die zoete maagd, als de 
poort van het oosten, voorzegd door de 
profeet Ezechiel.  
- Zo is zij  
Zij is de geheiligde en gelukzalige 
poort waardoor de dood werd 
verdreven en die het leven 
binnenvoerde  
- Het leven  
Steeds is zij geweest een veilige 
middelaarster tussen mensen en 
God, delgster van onze schuld.  
- Middelaarster  
Laten wij allen dan haar volgen, door 
wier genade wij het eeuwige 
leven deelachtig worden.  
Laten wij volgen  
- Laten wij haar volgen  
Moge ons dit verschaffen God, de Vader, 
en de Zoon en de Moeder wier naam wij 
aanroepen als zoete troost voor de 
ongelukkigen. 
- Amen  
Gezegend zijt gij, Maagd Maria, in de 
eeuwen der eeuwen. 

X LAUDA JERUSALEM  
Lauda, Jerusalem, Dominum:  
lauda Deum tuum, Sion.  
Quoniam confortavit seras portarum 
tuarum:  

 
Loof, Jeruzalem, de Heer  
loof uw God, o Sion.  
Want versterkt heeft Hij de grendels  
van uw poorten, gezegend heeft Hij uw 
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benedixit fillis tuis in te.  
Qui posuit fines tuos pacem: et adipe 
frumenti satiat te. 
 
Qui emittit eloquium suum terrae: 
velociter currit sermo eius.  
Qui dat nivem sicut lanam:  
nebulam sicut cinerem spargit.  
Mittit cristallum suam sicut 
buccellas: ante faciem frigoris eius 
quis sustinebit?  
Emittet verbum suum, et liquefaciet 
ea: flabit spiritus eius, et fluent 
aquae.  
Qui annuntiat verbum suum 
Jacob: iustitias et iudicia sua Israel.  
Non fecit taliter omni nationi: et 
iudicia sua non manifestavit eis.  
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto. Sicut erat in principio et nunc 
et semper, et in saecula saeculorum. 
Amen. 
 

kinderen binnen u.  
Hij maakte het aan uw grenzen 
vredig en Hij verzadigt u met het vet 
der tarwe.  
Hij zendt zijn bevel uit naar de 
aarde, snel loopt zijn woord.  
Hij werpt sneeuwvlokken als wol,  
Hij strooit de rijp als as uit.  
Hij werpt zijn ijs uit als brokjes:  
wie zal bestaan voor zijn koude?  
 
Hij zendt zijn woord uit en alles smelt 
weer; zijn adem waait en daar vloeien 
de wateren.  
Deze God maakt zijn woord bekend aan 
Jacob, zijn recht en wet aan Israël.  
Dat heeft Hij voor geen ander volk 
gedaan, zijn wet heeft Hij aan geen 
ander verkondigd.  
Eer aan de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. Zoals het was in het 
begin, nu en altijd en in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 

XI AVE MARIS STELLA  
Ave maris stella,  
Dei mater alma,  
atque semper Virgo,  
felix coeli porta.  
Sumens illud Ave Gabrielis ore,  
funda nos in pace, mutans Evae 
nomen.  
 
Solve vincla reis, profer lumen 
caecis, mala nostra pelle,  
bona cuncta posce.  
Monstra te esse matrem,  
sumat per te precem,  
qui pro nobis natus tulit esse tuus. 
  
Virgo singularis inter omnes mitis,  
nos culpis solutos mites fac et 
castos.  
 
Vitam praesta puram,  
iter para tutum, ut videntes 
Jesum semper collaetemur.  
 
Sit laus Deo Patri, summo Christus 
decus, Spiritui Sancto tribus honor 

 
Wees gegroet, sterre der zee, 
voedende Moeder Gods, en altijd 
Maagd,  
gelukkig is de poort des hemels.  
Gij die dit Ave uit de mond van Gabriel 
mocht vernemen, grondvest ons in de 
vrede door de naam van Eva om te 
keren.  
Maak los de boeien van de zondaars,  
schenk het licht aan de blinden, verdrijf 
onze kwalen en verwerf ons alle goeds.  
Toon dat Gij moeder zijt; moge Hij, die 
voor ons geboren is, en zich 
verwaardigd heeft uw (Zoon) te 
zijn, door U onze gebeden aanvaarden.  
Maagd zonder weerga, boven allen 
zachtmoedig, verlos ons van onze 
schuld en maak ons zachtmoedig en 
kuis.  
Geef ons een rein leven, bereid ons een 
veilige weg, opdat wij Jezus 
aanschouwend ons eeuwig samen 
mogen verblijden.  
Lof zij aan God de Vader, roem aan 
Christus de Allerhoogste, en aan de 
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unus.  
Amen. 
 

Heilige Geest; aan alle drie gelijke 
eer. Amen. 

XII SONATA SOPRA à 8  
Santa Maria, ora pro nobis. 
 

 
Heilige Maria, bid voor ons. 

Antifoon 
Ave Maria, gratia plena: Dominus 
tecum: Benedicta sunt in mulieribus. 

 
Wees gegroet Maria, vol van genade. 
De Heer zij met u. Gij zijt de gezegende 
onder de vrouwen. 
 

XIII MAGNIFICAT  
Magnificat anima mea Dominum.  
Et exultavit spiritus meus in Deo 
salutari meo.  
Quia respexit humilitatem ancillae 
suae:  
Ecce enim ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes.  
Quia fecit mihi magna qui potens 
est, et sanctum nomen eius.  
Et misericordia eius a progenie in 
progenies timentibus eum.  
Fecit potentiam in brachio suo:  
dispersit superbos mente cordis sui.  
 
Deposuit potentes de sede,  
et exaltavit humiles.  
 
Esurientes implevit bonis:  
et divites dimisit inanes.  
 
Suscepit Israel puerum 
suum recordatus misericordiae suae.  
 
Sicut locutus est ad patres 
nostros, Abraham et semini eius in 
saecula.  
Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto. Sicut erat in principio et nunc 
et semper et in saecula saeculorum.  
Amen. 

 
Mijn ziel verheft de Heer.  
En gejuicht heeft mijn geest in God, 
mijn Redder.  
Omdat Hij heeft neergezien op de 
geringheid van zijn dienstmaagd:  
want zie, van heden af zullen mij zalig 
prijzen alle geslachten.  
Omdat de Machtige mij grote dingen 
heeft gedaan, en heilig is zijn naam. 
En zijn barmhartigheid blijft in geslacht 
en geslacht over die Hem vrezen.  
Hij heeft macht gewrocht met zijn 
arm, verstrooid die trots zijn in de waan 
van hun harten.  
Heersers heeft Hij van tronen 
neergehaald, en geringen heeft Hij 
verheven.  
Hongerigen heeft Hij verzadigd van 
goederen, en rijken ledig 
heengezonden.  
Hij heeft Israël, zijn dienaar, 
bijgestaan, zijn barmhartigheid 
gedachtig.  
Gelijk Hij gesproken heeft tot onze 
Vaderen, voor Abraham en zijn 
nageslacht in eeuwigheid.  
Ere zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. Zoals het was in het 
begin, nu en altijd, en in de eeuwen der 
eeuwen. Amen. 
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Annemieke Rademaker, sopraan 
 
De sopraan Annemieke Rademaker zong al in haar jeugd in diverse 
koren. Na enkele jaren te hebben gestudeerd aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, waar zij les 
kreeg van Rita Dams, besloot zij haar studie 
privé voort te zetten en ging zij lessen 
volgen bij Simon Schouten. 
 
Annemieke Rademaker is nog steeds een 
enthousiast koorzanger. Sinds 1995 zingt zij 
in het Arnold Schoenberg Chor in Wenen, 
speciaal de projecten met Nikolaus 
Harnoncourt. Daarnaast maakte zij deel uit 
van Ensemble Lyrique onder leiding van 
Simon Schouten.  
 
Ook als solist treedt zij geregeld op. Zo zong 
zij o.a. met Hans Riphagen, Jos Laus, bij het 
Haags Barok Gezelschap o.l.v. Jaap Hillen en 
Gilles Michels en bij het William Byrd Vocaal 
Ensemble o.l.v. Nico van der Meel, en heeft 
zij al dikwijls samengewerkt met Koos van 
Beurden. 
 
Anneke Bliek, sopraan 
 
Anneke Bliek (Gouda, 1981) heeft klassiek zang gestudeerd aan het 
conservatorium van Utrecht, waar zij les kreeg van Eugénie Ditewig.  

Anneke treedt regelmatig op als 
soliste, zowel in kleine bezetting 
(denk aan liederen met harp, orgel of 
klein ensemble) als bijvoorbeeld met 
koor en orkest (zoals in cantates, 
passies en andere grotere werken). 
Daarbij werkte zij samen met 
dirigenten als Wiecher Mandemaker, 
Arie van Beek, Conrad van Alphen en 
Harry Brasser. Een recent hoogtepunt 
was de samenwerking met Jan Willem 

de Vriend en het Combattimento Consort voor de uitvoering van twee 
grote werken van Biber. Daarnaast zingt Anneke in het professionele 
Laurens Collegium Rotterdam en het kersverse Rotterdam Symphony 
Chorus, dat op projectbasis concerten op de grotere podia van Nederland 
verzorgt. 

©2006 Albert Roosenburg 
www.albertfoto.nl. 

Foto: Rein Buve 
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Medewerking werd verleend aan projecten samen met het Orkest van de 
Achttiende Eeuw o.l.v. Frans Brüggen, het Gelders Orkest o.l.v. Roberto 
Benzi, het Limburgs Symphonie Orkest o.l.v. Ed Spanjaard, het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Ludwig Wicki en het Residentie 
Orkest o.l.v. Jaap van Zweden en ditzelfde orkest o.l.v. Ton Koopman. 
Tevens zingt Anneke in het Nieuw Nederlands Vocaal Ensemble o.l.v. Béni 
Csillag. 
 
Ard Verkerke, tenor 
 
Tenor Ard Verkerke studeerde zang bij onder andere Paul Hameleers, 
Romain Bischoff en Kurt Jung. Op dit moment wordt hij gecoached door 
Arco Mandemaker. 
 
Ard heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig solist en ensemblezanger. 
Behalve in oratorium, is hij ook actief in opera en lied. Zijn repertoire 
strekt zich uit van de Middeleeuwen tot vandaag aan toe. Hij maakte deel 
uit van veel koren/vocaal ensembles 
waaronder het Ribattutta ensemble, Helios 
Kamerkoor, Laurenscantorij, Cantiere Vocale, 
Cluster Voices en het Erasmus Kamerkoor.  
Ard was als solist een aantal malen te gast bij 
het Nederlands Vocaal Laboratorium/Elect. 
Voices en Muziektheater Hollands Diep. 
 
Hij zong onder meer solo’s in werken van 
Bach (de grote oratoria en veel cantates; ook 
de Mattheus passie in hertaling van Jan Rot), 
Baroni (One by one), Bononcini (Stabat 
Mater), Buxtehude (Membra jesu nostri), Ford 
(GH solo), Gilles (Requiem), Händel 
(Messiah), Honegger (Jeanne d’Arc au 
bûcher), De Jong (Markus Passie), Franz Liszt 
(Via crucis), Mendelssohn (Elias), Monteverdi 
(Mariavespers), Mozart (Requiem, 
Krönungsmesse, Bastien und Bastienne), Orff (Carmina Burana), Purcell 
(King Arthur, The Fairy Queen), Schönberg (Brettllieder), Tarenskeen 
(Psalm 60; wereldpremière), Telemann (Lukaspassion), Von Weber (Abu 
Hassan), Xenakis (Oresteia). 
 
In 2013 zong Ard als solist o.a. de Johannes Passion van Bach 
(evangelist) en de Markus Passie van Addie de Jong. Evenals in 2011 en 
2012 neemt hij als ensemblelid deel aan enkele projecten van het 
Laurens Collegium Rotterdam (o.a. Mahler 2de symfonie met Gelders 
orkest). 

Foto: Rob van Herwaarden 



	   16	  

 
Bas Volkers, tenor 
 
De tenor Bas Volkers (1975) studeerde muziektheoretische vakken aan 
de Schumann Akademie bij Euwe de Jong en Erik Visser en vervolgens 
koordirectie bij Wiecher Mandemaker aan het Rotterdams Conservatorium 
(Codarts), waar hij ook bijvak zang studeerde bij Connie de Jongh. 
Momenteel wordt hij gecoacht door Connie de Jongh en Nico van der 
Meel.  
 
Bas behoort tot de vaste kern van het recent opgerichte Rotterdam 
Symphony Chorus en het Laurens Collegium Rotterdam, Nederlands 
jongste professionele koor. In deze koren werkte hij de laatste jaren met 
dirigenten als Jan Willem de 
Vriend, Ton Koopman, 
Wiecher Mandemaker, 
Kenneth Montgomery en 
Jaap van Zweden. 
Daarnaast maakt hij deel uit 
van het Campo Kwartet.  
 
Bas is tevens actief in het 
bestuur van Stichting De 
Lange, een stichting die zich 
ten doel stelt om de 
muzikale nalatenschap van 
de Rotterdamse romantische componisten Daniël de Lange en Samuel de 
Lange jr. toegankelijk te maken en tot klinken te brengen. Stichting De 
Lange bracht reeds meerdere cd’s uit en faciliteerde de uitgave in druk 
van diverse manuscripten van de De Langes.  
 
Opgeleid als landschapsarchitect, is Bas naast zijn muzikale activiteiten 
werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken als projectleider in 
het natuurbeleid. 
 



	   17	  

Maarten van Manen, bas 
 
De bariton Maarten van Manen is opgeleid door Herman Woltman en 
Marianne Dieleman aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 
Tijdens zijn studie volgde hij ook lessen bij Marius van Altena en Cristina 

Deutekom. Sinds een aantal jaren wordt 
hij gecoacht door Ronald Klekamp. 
 
Als koorzanger zingt en zong Maarten in 
veel verschillende ensembles o.a. het 
koor van de Nederlandse Opera, het koor 
van de Reisopera, Bachkoor Holland, die 
Rheinische Kantorei. 
 
Als solist heeft hij een uiteenlopend 
repertoire opgebouwd. Zo heeft hij de 
Christuspartijen gezongen in de Lukas en 
Matthäus Passies van Schütz, 
Weihnachts-Oratorium, Johannes-Passion 
van Bach en veel cantates van Bach, 
Oratorio de Noël van Saint-Saëns, 
Requiem van Fauré, Jeanne d’Arc au 
Bûcher van Honegger, Missa Tango van 
Bacalov en veel andere werken. 

Naast zijn activiteiten als zanger geeft Maarten les aan een groeiend 
aantal leerlingen. 
 
Bas de Vroome, orgel 
 
Bas de Vroome studeerde orgel bij Piet 
Kee en kerkmuziek bij Klaas Bolt en Jan 
Boeke aan het Sweelinck Conservatorium 
te Amsterdam. Na deze studie deed hij 
een beiaardstudie aan de Hogeschool 
voor de Kunsten (Utrecht) bij Todd Fair 
en Arie Abbenes. Hij won acht eerste en 
tweede prijzen bij nationale en 
internationale orgelconcoursen o.a te 
Deventer, Nijmegen, St. Albans en 
Roeselare. In 1994 won hij het tweede 
internationale beiaardconcours te 
Groningen. Sindsdien jureert hij 
regelmatig bij concoursen.  
 
Bas de Vroome is beiaardier in 
Naaldwijk, Wateringen, De Lier, 
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Rijnsburg, Vlaardingen en Spijkenisse. In Spijkenisse houdt hij zich al 
vele jaren bezig met jeugd door excursies te leiden naar het fraaie 
Eysboutscarillon met de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Bas de 
Vroome is als organist verbonden aan de Hervormde Gemeente te Delft 
en als zodanig hoofdorganist van de Oude en de Nieuwe Kerk met de vier 
monumentale orgels. In deze gemeente leidt hij ook een gemengd koor. 
Sinds 1994 is hij verbonden aan het Rotterdams Conservatorium. Hier 
doceert hij hoofdvak orgel en als bijvakken vak didactiek, 
stagebegeleiding en basso continuo. Door middel van dit bijvak worden 
de verschillende vakgroepen bij elkaar gebracht en is het vak orgel 
geïntegreerd in het hele conservatoriumleven. 
 
Bas de Vroome maakte 12 CD’s, onder meer met het volledige orgelwerk 
van Hugo Distler. In het kader van het Distlerjaar doceerde hij in 2008 
aan de Internationale Zomeracademie te Haarlem. Bas de Vroome werkt 
al jarenlang samen met Vivace.  
 
Koos van Beurden, dirigent 
 
Koos van Beurden, geboren en getogen Schipluidenaar, kreeg vanaf 
jonge leeftijd pianolessen van Adriaan Venderbos, had koordirectielessen 
van o.a. Jos Vranken en heeft zijn studie koor- en orkestdirectie in 1983 
afgerond bij Jan Eelkema. Hij volgde vele jaren lessen zangtechniek bij de 
vermaarde Rotterdamse pedagoge Jo Bollekamp. Het koor St. Michaël 

dirigeert hij sinds 1978 en Vivace dirigeert 
hij sedert de oprichting in 1974. Daarnaast 
is hij dirigent van o.a. het projectkoor en -
orkest Vox Delflandiae dat zich toelegt op 
het uitvoeren van cantates van J.S. Bach. 
Een situatie die hem de mogelijkheid geeft 
een breed repertoire aan te kunnen met de 
koren afzonderlijk of samengevoegd tot een 
koor van ruim honderd zangers.  
 
Een en ander sluit goed aan bij zijn muzikale 
voorkeur voor het grote vocale werk zoals 
de Passionen, motetten en Hohe Messe van 
Bach, werken van Händel, oratoria en 
missen van Haydn, Requiems van Verdi, 
Mozart, Brahms, Fauré maar ook de Carmina 

Burana van Orff etc. Ook werken van eigentijdse componisten als 
Badings, Bernstein, Vaughan-Williams en Cor de Jong heeft hij graag op 
de lessenaar. De afgelopen decennia werkte hij samen met vele 
internationaal vermaarde solisten in de grote werken van het 
concertrepertoire zoals Le Roi David en Jeanne d’Arc van Honegger, Ein 
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Deutsches Requiem en Altrhapsodie van Brahms, de grote Bachwerken 
zoals de Passionen en Weihnachtsoratorium en Hohe Messe, Requiems 
van Verdi, Fauré, Cherubini, Mozart, de Vespro della beata Virgine van 
Claudio Monteverdi, het Stabat Mater en Requiem van Antonin Dvorak, 
Gioachino Rossini, Messa di Gloria van Giacomo Puccini etc. etc. De 
begeleiding werd verzorgd door diverse orkesten uit de regio zoals het 
Dordts Kamerorkest, Delfts Symfonie Orkest, orkest Haagse Serenata en 
het orkest van projectgezelschap Vox Delflandiae. De laatste uitvoeringen 
werden begeleid door een eigen begeleidingsorkest. 
 
Zangvereniging Vivace 
 
In de veertig jaar na de oprichting in 1974 heeft Vivace een sterke 
muzikale en karakterontwikkeling doorgemaakt. In de beginperiode 
werden werken van bijvoorbeeld Lennon en McCartney, Scott Joplin en 
Rogers en Hammerstein gezongen. Al snel was er de drang en ambitie 
om hogere muzikale uitdagingen aan te gaan. Met de koren uit de opera 
‘Dido en Aeneas’ van Henry Purcell zette Vivace de eerste stap in het 
‘klassieke’ repertoire.  
 
Koos van Beurden, de dirigent vanaf het eerste uur, geeft leiding aan de 
muzikale ontwikkeling van het koor. Het repertoire van Vivace omspant 
enkele eeuwen muziekgeschiedenis, van de Renaissance en vroege barok 
tot de twintigste eeuw. Enkele hoogtepunten in het repertoire van Vivace 
zijn de Mariavespers van C. Monteverdi, de Hohe Messe van J.S. Bach, 
het Dixit Dominus van G.F. Händel, Le Roi David van Honegger en de 
Vespers van Rachmaninov. Sinds eind 2009 kan hieraan ook Jeanne d’Arc 
van Honegger toegevoegd worden.  
 
Vivace geeft regelmatig eigen concerten of werkt mee aan concerten van 
zangvereniging St. Michaël, eveneens uit Schipluiden. De vereniging 
bestaat uit zo’n veertig zangers. Vivace vierde in 1999 het 25-jarig 
bestaan met het project ‘Muziek in Beeld’, een samenwerking met 
beeldend kunstenaar Rina Groot. De multimediapresentatie van 
Honeggers Le Roi David - een combinatie van muziek, expositie en 
computerpresentaties van 18 schilderijen - was op 6 november 1999 in 
Delft.  
 
Op 7 december 2000 zong Vivace op Radio 4 de première van het ‘Te 
Deum’ van Cor de Jong. Met zijn Te Deum won Cor de Jong eerder dat 
jaar de Alphons Diepenbrock Compositieprijs. Ook toen, tijdens de finale, 
werd het werk uitgevoerd door Vivace. In maart 2004 werd samen met 
St. Michaël het Stabat Mater van Dvorák uitgevoerd. In november 2004 
bracht Vivace een concert met als titel ‘Onachterhaelbare Tijdt’, naar een 
sonnet van P.C. Hooft. Op het programma stonden koormuziek en 
instrumentale muziek van de 15e tot en met de 20e eeuw.  
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In maart 2006 werd een Mozart-concert uitgevoerd met de Große Messe 
in c, KV 427 en de Vesperae Solennes de Confessore, KV 339. Op 13 
november 2009 zong Vivace, ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan, 
het oratorium Jeanne d’Arc au Bûcher van de Zwitserse componist Arthur 
Honegger (1892 - 1955), op teksten geschreven door Paul Claudel. Deze 
uitvoering vond plaats in de Maria van Jessekerk in Delft. Het oratorium, 
in concertante uitvoering door vocale solisten, spreekstemmen en koor, 
vertelt het dramatische verhaal over de dood van Jeanne d’Arc op de 
brandstapel (30 mei 1431) en het schijnproces dat hieraan voorafging. Zij 
bevrijdde Frankrijk van de Engelsen; in 1920 werd zij heilig verklaard. 
Een belangwekkend hoofdstuk in de Europese geschiedenis. Aan deze 
uitvoering deed een bijzonder instrument mee, de Ondes Martenot. 
Vivace liet dit instrument samen met haar begeleidster zelfs speciaal uit 
Frankrijk overkomen.  
 
Op 30 en 31 oktober 2010 zong Vivace op een bijzondere locatie, Op 
Hodenpijl te Schipluiden, de opera King Arthur van Henry Purcell. Op 20 
april 2011 voerde Vivace de Matthäus Passion van Bach uit, in 
samenwerking met St Michaël. Vivace en St. Michaël werken samen met 
enkele andere Delftse koren in het project ‘Matthäus Passion Delft’. De 
eerste uitvoering door beide Schipluidense koren vond plaats in 2001 in 
de Oude Kerk in Delft.  
 
Op 11 mei 2012 hebben wij wederom een interessant werk ten gehore 
gebracht: The Fairy Queen van opnieuw Henry Purcell. En op 6 oktober 
2012 voerden we in de Sacramentskerk te Delft het Requiem en de 
Vesperae Solennes de Confessore, beiden van W.A. Mozart, uit. Op 7 juni 
2013 zongen we samen met St. Michaël de schitterende Messe Solennelle 
van de Italiaanse componist Gioachino Rossini, in de Nieuwe Kerk in 
Delft.  
 
In studie hebben we de Missa Papae Marcelli van Giovanni Perluigi di 
Palestrina, en we hopen in het voorjaar van 2015 Ein Deutsches Requiem 
van Johannes Brahms ten gehore te brengen. In de wat verdere toekomst 
ligt de Hohe Messe van J.S. Bach weer in het verschiet.  


