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Geachte concertbezoeker...
Wij heten u van harte welkom bij ons concert in het  kerkgebouw 
van de Raamstraat. Gezien de beperkte voorzieningen  van dit 
gebouw (zie bijgaande plattegrond) vragen wij uw welwillende 
aandacht en medewerking bij het volgende:
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• De programmaboekjes 

vindt u bij de ingang van 
de kerkzaal.

• Roken en het gebruik 
van de mobiele telefoon 
zijn uiteraard niet 
toegestaan.

• Er is in de kerk geen 
garderobe. U moet 
daarom zelf toezien op 
uw eigendommen.

• In de kerkzaal zijn geen 
toiletten beschikbaar.

• Indien noodzakelijk 
kunt u deze avond in 
het gebouw van de 
Wending gebruik maken 
van de daar aanwezige 
toiletten (1e en 2e 
verdieping).

• Tijdens de pauze 
wordt u zowel voor- als 
achterin de kerkzaal 
gratis koffie en thee 
aangeboden.

• Wilt u de lege bekertjes 
en verdere afval in de 
afvalbakken deponeren?

• Als u gebruik moet 
maken van een 
klapstoel, wilt u deze 
dan tijdens de pauze 
en na het concert even 
inklappen, zodat er een 
vrijere doorgang in de 
kerk mogelijk is?

• Indien u na afloop van 
het concert samen met 
de koorleden nog een 
drankje wilt nemen, dan 
bent u van harte welkom 
in het gebouw van de 
Wending.

Wij wensen u een goed concert toe.
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Ten geleide

Onbekend en toch bemind

Hartelijk welkom bij het najaarsconcert van ons koor Cantarella.

Dit jaar staan enkele minder bekende werken van grote klassieke 
componisten, want zo kunnen we de heren Beethoven en Mozart gerust 
noemen, op het programma.

De composities zijn weliswaar minder bekend, ze kunnen zich muzikaal 
gezien zeker meten met de bekendere werken van de meesters.

Onder de bezielende leiding van onze nieuwe dirigent Dennis Broeders 
en onze nieuwe piano-begeleidster Yuliya Urinyova hebben we ons 
intensief en met veel plezier voorbereid op deze avond. Vanaf de eerste 
repetitie hebben we dit repertoire eigen gemaakt en zeker bemind.

Ik ben benieuwd of dat u als luisteraar ook zo vergaat! Misschien slaat de 
vonk over en overweegt u een volgende keer zelf het podium met ons te 
delen. U bent van harte welkom!

Intussen wens ik u namens Cantarella een heel fijne luisteravond.

  Kees Smilde, voorzitter Cantarella
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De uitvoerenden

Cantarella
zang- en oratoriumvereniging

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella is een 
gemend koor met ongeveer negentig leden. 
Het koor is in 1958 ontstaan uit een fusie van 
vier koren met als doel de Matthäus Passion 
van J.S. Bach regelmatig uit te voeren. Het koor 
deed dat in het begin van zijn bestaan jaarlijks. 
Later zijn er andere werken op het programma 
gekomen, zoals diverse missen, requiems en 
oratoria (o.a. van Bach, Beethoven, Brahms, 
Britten, Dvorák, Mendelssohn, Mozart en Verdi). 
Vanaf de jaren negentig werden ook minder 
gangbare composities uitgevoerd, zoals in 1993 
het drieluik Trionfi van Carl Orff. In 2012 stond 
het oratorium Paulus van Mendelssohn op het 
programma en in 2013 Ode for St. Cecilia en delen 
uit de Coronation Anthems van Händel. Het koor 
trad toen ook op in Duitsland. Begin 2015 werkte 
het koor mee aan de openluchtmanifestatie De 
Laatste Trein rond de ingebruikname van de 
nieuwe spoortunnel. Later dat jaar volgde een 
concert met werken van F.X. Richter en  

Dennis BroedersZang- en oratoriumvereniging Cantarella

A. Dvorák. In 2016 werd het oratorium Joshua 
van G.F. Händel uitgevoerd. In november 2017 
was er een groot concert met werken uit de 
Engels koortradities rond 1900. Begin 2018 heeft 
Cantarella de Johannes Passion van J.S. Bach 
uitgevoerd.
In oktober 2018 werd een geanimeerde en 
succesvolle reis naar Oxford ondernomen, waar 
delen van het afscheidsconcert (november 2018) 
van de toenmalige dirigent Johan Sonneveld 
in drie verschillende kerken ten gehore werden 
gebracht. 
Sinds december 2018 wordt Cantarella geleid 
door de jonge en enthousiaste dirigent Dennis 
Broeders. Vanaf februari 2019 is Yuliya (Julia) 
Urinyov de vaste begeleidster bij de repetities.
De repetities zijn op dinsdagavond van 20.00 tot 
22.15uur in het Voorhuis aan de Voorstraat 64 te 
Delft. Belangstellenden zijn van harte welkom 
daar eens een kijkje te komen nemen.  
Meer informatie over het koor is te vinden op 
www.cantarella.nl.
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Dennis Broeders 
dirigent

Dennis Broeders (1990, woonachtig in Culemborg) 
studeerde aan het ArtEZ Conservatorium de 
hoofdvakken piano en koordirectie met als 
bijvak zang. Hij ontving lessen van onder andere 
Frank Peters, Marien van Nieukerken, Klaas 
Stok en Marjan Kuiper en behaalde in 2016 zijn 
masterdiploma. Hij volgde tweemaal de Kurt 
Thomas Cursus en daarna een vervolgopleiding 
koordirectie aan het Conservatorium van Amster-
dam bij Jos Vermunt. Momenteel wordt hij als 
zanger gecoacht door Hetty Gehring.
Dennis is de vaste dirigent van Ensemble Illustre 
en oratoriumvereniging Cantarella. Daarnaast 
werkt hij momenteel met het Leids Projectkoor 
en korte projecten met de cantorij van de Arkelse 
koepelkerk. Als invaller en repetitor heeft hij met 
vele koren gewerkt, bijvoorbeeld: Slotkoor, USKO, 
Venus, Utrechtse Studenten Cantorij, Nederlands 
Studenten Kamerkoor.
In 2017-2018 volgde hij een traineeship van het 
Nederlands Kamerkoor waarin ensemblezang, 
conceptontwikkeling en productie centraal 
stonden. Hieruit ontstond de voorstelling Tune 
Out Burn In, die onder andere op Wonderfeel 
werd geprogrammeerd. Dennis zingt tevens met 
veel plezier in (semi)professionele ensembles, 
zoals het Kurt Thomas Chamber Choir en La Sfera 
Armoniosa.
Dennis is allround klassiek pianist met speciale 
expertise in liedbegeleiding. Sinds 2011 geeft 
hij met veel enthousiasme piano- en zangles aan 
kinderen en volwassenen.

Marjon Strijk  
sopraan 

Marjon Strijk studeerde solozang bij Jeanne 
Companjen, welke studie zij voortzette bij 
Eugenie Ditewig en Elena Vink. Ook volgde zij 
master-classes bij o.a. Ulrich Eisenlohr (met 
pianist Jeroen Snijder) en bij Michael Chance.
Als soliste wordt zij veelvuldig gevraagd in 

binnen- en buitenland. Haar repertoire omvat vele 
stijlperioden. Ook zingt zij hedendaagse muziek 
zoals het Requiem van Rutter en Angel of Light van 
Gert Oost (première).
Naast haar solo-optredens zingt Marjon Strijk 
in verscheidene professionele ensembles als 
het Nederlands Kamerkoor en de Nederlandse 
Bachvereniging. Vanaf juni 2008 maakt Marjon 
deel uit van het vermaarde internationale solisten-
ensemble Quink, waarmee zij, naast concerten in 
Nederland, elk jaar een aantal weken op tour-
nee gaat door Amerika. Quink leidt dan ook 
Masterclasses op verschillende Highschools en 
Universities.
Onlangs zong zij de indrukwekkende cyclus van H. 
Andriessen voor sopraan en orkest: Miroir de Peine 
en maakte zij indruk met haar rol als Anne Frank in 
het oratorium Annelies van James Witbourn.
Marjon werkte als soliste met dirigenten als Jos 
van Veldhoven, Peter Dijkstra, Harry van der Kamp, 
Peter Harvey, Klaas Stok en Stephan MacLeod.

Elsbeth Gerritsen
mezzo-sopraan

Elsbeth Gerritsen werd opgeleid aan het Conser-
vatorium van Amsterdam bij Margreet Honig. 
Daarna werd zij enkele jaren gecoacht door Jard 
van Nes.
Zij behoort tot de vaste kern van het Nederlands 
Kamerkoor en is tevens de alt in Quink, een vocaal 
kwartet dat internationale bekendheid geniet.

Marjon Strijk Elsbeth Gerritsen
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Harry zingt verder bij het Nederlands Kamerkoor, 
Capella Amsterdam, Weser Renaissance, het 
Huelgas Ensemble en zingt regelmatig solo bij 
het blazerscollectief Capella de la Torre. Hij maakt 
deel uit van de solistisch bezette, internationaal 
gereputeerde ensembles Gesualdo Consort en  
Quink vocaal ensemble.
Zijn uitgebreide repertoire omvat werken uit alle 
stijlperiodes: van de vroege Middeleeuwen tot 
eigentijdse composities.
Harry geeft cursussen en workshops voor zowel 
solozangers als voor ensembles. Als hoofdvak-
docent solozang werkt hij aan het ArtEZ conser-
vatorium (Arnhem, Enschede, Zwolle) sinds 2001. 
Als hoofdvakdocent solozang en studieleider van 
de afdeling klassieke zang was Harry verbonden aan 
het Conservatorium van Amsterdam tot 2014. Vanaf 
het seizoen 2018-2019 is Harry verbonden aan het 
Koninklijk Conservatorium (Den Haag) als docent in 
de Master Ensemblezang.
 

Florian Just
bas 

Florian Just begon zijn zangopleiding als lid van het 
Dresdner Kreuzchor waar hij als jongenssopraan 
soleerde in Die Zauberflöte van Mozart bij de 
Semperoper Dresden en bij de Staatsoper van 
Berlijn. Later studeerde hij aan het Conservatorium 
van Amsterdam en aan het Conservatoire de Metz 
in de Opera- en Liedklas van Udo Reinemann.
Hij is een veelgevraagd solist in onder meer Bach’s 

Als soliste werkte zij samen met gerenommeerde 
ensembles als het Asko/Schönberg Ensemble en 
Camerata Trajectina. Zo zong zij onder meer de 
Altrapsodie van Brahms, de Wesendonklieder 
van Wagner en M is for Man, Music, Mozart van 
Andriessen.
Zij zingt veel oratoriumrepertoire: zowel altaria’s in 
werken als de Johannes en Matthäus Passion van 
Bach, als mezzo- en 2e sopraanpartijen in werken 
als het Dixit Dominus van Händel, de Hohe Messe 
van Bach, L’Enfance du Christ (Marie) van Berlioz, 
de Messe Solennelle van Cesar Franck en het 
Requiem van Verdi. 
Elsbeth Gerritsen vertolkte diverse operarollen, 
waaronder Orfeo in Orfeo ed Euridice van Gluck 
en Marthe in Faust van Gounod. Ook heeft zij 
enkele wereldpremières op haar naam staan (o.a. 
voor de Ruhrtriënnale en de Dresdner Tage für 
zeitgenössissche Musik).
 

Harry Van Berne
tenor 

Harry van Berne studeerde solozang aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Erna 
Spoorenberg. Verdere studie werd gevolgd bij 
Margreet Honig in Amsterdam en Anthony Rolfe 
Johnson in London.
Hij is een veelgevraagd solist. Naast concerten in 
eigen land en de meeste landen van West-Europa, 
zingt hij o.a. ook in de USA, het Midden-Oosten, 
Japan en Zuid-Amerika. 

Harry van Berne Florian Just
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Weihnachtsoratorium (Staatskapelle Dresden, 
Concertgebouw Kamerorkest), de Matthäus- en 
Johannespassie (Nederlandse Bachvereniging, 
Gelders Orkest, Noord Nederlands Orkest, B’Rock) 
Mahlers orkestliederen (De Philharmonie, Ebony 
Ensemble) en Carl Orff’s Carmina Burana.
Tot zijn operarepertoire behoren o.a. Pelléas 
uit Debussy’s Pelléas et Mélisande (Nationale 
Reisopera - RAP/ Opera Transparant), Dulcamara 
uit Donizetti’s L’elisir d’amore en Enrico uit Haydn’s 
L’isola disabitata (Grachtenfestival). Sinds enkele 
jaren is hij vaste gast bij Holland Opera.
Hij werkte met dirigenten zoals Jos van Veldhoven, 
Markus Stenz, Reinbert de Leeuw, Arturo Tamayo, 
Alejo Peres en Tito Ceccherini.
Florian Just won verschillende prijzen op internatio-
nale concoursen, zoals de persprijs en de Vrienden-
krans van het Concertgebouw Amsterdam en de 
Schubert-Prijs van het internationale concours 
Schubert und die Musik der Moderne in Graz, 
Oostenrijk.

Holland Symfonie Orkest
Het Holland Symfonie Orkest bestaat uit een 
flexibele groep goed op elkaar ingespeelde 
freelance musici. Brede repertoirekennis en een 
schat aan ervaring bij deze musici zorgen voor 
prachtige concerten op topniveau. Inmiddels is dit 
orkest uitgegroeid tot een vooraanstaand orkest 
als het gaat om het begeleiden van koren en het 
geven van zomerconcerten. Ook geeft dit orkest 
jaarlijks een aantal educatieve voorstellingen voor 
leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs.
Zonder subsidie geeft dit orkest jaarlijks ongeveer 
50 concerten.
Het Holland Symfonie Orkest is onderdeel van 
Holland Orkest Combinatie. HOC is dé partner 
voor al uw klassieke muziek evenementen. Het 
Holland Symfonie Orkest, het Holland Kamer 
Orkest en het Holland Slagwerk Ensemble 
treden op onder auspiciën van Holland Orkest 
Combinatie. 
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Over het programma

Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven 

Vanavond voeren we werk uit van Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791) en Ludwig van 
Beethoven (1770-1827), twee componisten van 
de Eerste Weense School. In de periode van 
de Weense Klassieken, ruwweg tussen 1750 en 
1810, waren Joseph Haydn, Mozart en de vroege 
Beethoven bepalend voor de definitieve vorm 
van de klassieke stijl, die wordt gekenmerkt door 
evenwicht en helderheid. Het contrapunt uit de 
barok werd daarin geleidelijk vervangen door een 
homofone stemvoering en er kwamen nieuwe 
muziekvormen tot ontwikkeling, zoals de symfonie 
en strijkkwartet.

VESPERAE SOLENNES DE CONFESSORE 
(MOZART KV339 - 1780)
Mozart schreef de Vesperae Solennes de 
Confessore voor de katholieke eredienst van de 
Vespers, de avondgebeden, in de kathedraal van 
Salzburg. Het werk volgt de gebruikelijke liturgie 
van de Vespers, met vijf psalmen gevolgd door het 
Magnificat, de Lofzang van Maria. Alle onderdelen 
worden afgesloten met de vaste formule ‘Gloria 
patri et filio […] Amen’.
De titel van het werk is niet van Mozart zelf 
afkomstig. De toevoeging ‘de Confessore’ duidt 
erop dat het werk voor een bepaalde heilige 

bedoeld was. Een ‘confessor’ is een mannelijke 
heilige die geen marteldood is gestorven en geen 
apostel, evangelist of abt was. Het is niet bekend 
welke heilige dat moet zijn geweest, want ook met 
deze inperking blijven er nog een stuk of honderd 
over. De heiligen die mogelijk in aanmerking 
komen zijn Rupert en Virgilius, de patroonheiligen 
van de kathedraal van Salzburg. 
Het ‘Solennes’ in de titel geeft aan dat het werk 
een instrumentale begeleiding heeft, maar 
kan ook opgevat worden als een aanduiding 
dat het om feestelijke vespers ging. Dankzij 
de instrumentale bezetting kon Mozart in de 
verschillende delen verschillende stijlen toepassen 
en daarmee elk een eigen karakter geven, 
variërend van de strakke, ‘ouderwetse’ fuga-
vorm in het Laudate Pueri tot de lyrische, vaak als 
zelfstandig werk uitgevoerde sopraanaria Laudate 
Dominum.

Delen:
• Dixit Dominus (psalm 110)
• Confitebor Tibi Domine (psalm 111)
• Beatus Vir (psalm 112)
• Laudate Pueri (psalm 113)
• Laudate Dominum (psalm 117)
• Magnificat 
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wij verzoeken u dringend uw mobiele telefoon uit te schakelen

DE HEER SPRAK
De heer sprak tot mijn heer
Zet u, zet u aan mijn rechterzijde
Tot ik uw vijanden als een voetbank aan uw 
voeten leg
De scepter van uw moed zal de heer uit Zion 
wegzenden
Heers in het midden van uw vijanden
De kracht om te heersen is met u op de dag 
van uw deugd
In de schoonheid van de heiligheid: uit mijn 
schoot
heb ik u vóór het licht verwekt
De heer heeft gezworen
En zal er niet op terugkomen
U bent priester in de eeuwigheid
volgens de orde van Melchizedek1)

De heer aan uw rechterzijde, aan uw 
rechterzijde
Zal op de dag van zijn woede de koningen 
vernietigen (2x)

VESPERAE SOLENNES DE CONFESSORE  
Plechtige avondgebeden van de belijder

MIS IN C-GROOT (BEETHOVEN OPUS 86 - 
1807)
Omdat zijn hofcomponist Haydn in 1804 met 
pensioen was gegaan vroeg vorst Nicolaus II 
Esterházy aan Beethoven om een mis te schrijven 
voor de naamdag van zijn vrouw, vorstin Maria 
Hermenegild, op 13 september 1807.
De repetities verliepen rampzalig. De 
aangeleverde partituren stonden vol fouten en tot 
de laatste repetitie aan toe waren er koorleden 
afwezig. De eerste uitvoering in de Bergkirche in 
Eisenstadt werd dan ook een mislukking. Vorst 
Esterházy had een nogal conventionele smaak, 
gewend als hij was aan de missen van Haydn, 
en hij was ontevreden: ‘De mis van Beethoven is 
ondraaglijk ridicuul en afschuwelijk. Ik weet niet 

of ik hem wel serieus kan nemen. Ik ben boos en 
beschaamd.’ Beethoven had de misteksten hier 
en daar op een nogal ongebruikelijke manier 
getoonzet. Zo was een wat aarzelend, bijna 
twijfelend begin van het Credo ongehoord.
Mede door deze slechte start duurde het tot 1812 
voordat de partituur werd gepubliceerd, en nog 
altijd wordt deze mooie, originele Mis in C zelden 
uitgevoerd. Ten onrechte, zoals u zult horen.

Delen:
• Kyrie
• Gloria
• Credo
• Sanctus - Benedictus
• Agnus Dei

DIXIT (Psalm 110)
Dixit Dominus Domino meo
Sede, 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 genuite
Juravit Dominus
Et non poenitebit eum
Tu es sacerdos in aeternum
Secundum ordinem Melchisedech
Dominus a dextris tuis, a dextris tuis

Confregit in die irae suae reges
In die irae suae reges
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Judicabit in nationibus
Implebit ruinas
Conquassabit capita in terra multorum
In terra multorum
De torrente in via bibet,
In via bibet
Propterea exaltabit caput
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper 
et in saecula saecolorum. Amen.

CONFITEBOR (Psalm 111)
Confitebor tibi Domine,
in toto corde meo,
in consilio justorum, et congregatione.

Magna opera Domini,
exquisita in omnes voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus,
et justitia ejus manet in saeculum saeculi.

Memoriam fecit mirabilium suorum;

misericors et miserator et justus:
escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum testamenti sui:
Virtutem operum suorum annuntiabit populo 
suo.
Ut det illis hereditatem gentium:
opera manuum ejus veritas et judicium.

Fidelia omnia mandata ejus,
confirmata in saeculum saeculi,
facta in veritate et aequitate.
Redemptionem misit Dominus populo suo: 
mandavit in aeternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus:
initium sapientiae timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facientibus eum: 
laudatio ejus manet in saeculum saeculi.

Hij zal over de staten oordelen
Hij zal ellende opstapelen
Hij zal hoofden breken in vele landen
In vele landen
Onderweg zal hij uit beken drinken
Onderweg drinken
Daarvoor zal hij zijn hoofd opheffen
Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

LOFLIED
Ik wil de Heer loven
met heel mijn hart,
in de grote kring van oprechten en in 
vergadering.
Machtig zijn de werken van de Heer,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.
Zijn daden hebben glans en glorie,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor 
altijd.
Hij stelde een gedenkdag in voor zijn 
wonderen,
genadig en liefdevol is Hij:
Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen.
Eeuwig gedenkt Hij zijn verbond:
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden.

Gaf hun het land van andere volken:
waarheid en recht zijn het werk van zijn 
handen.
Uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.
De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht:
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam:
Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer.
Wie leeft naar zijn wet getuigt van goed 
inzicht:
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

1) Melchizedek is een persoon uit de Bijbel die leefde ten tijde van aartsvader Abraham. 
Hij wordt koning van Salem en priester van de Allerhoogste God genoemd. Zijn naam 
betekent: ‘de koning is rechtvaardig’. Algemeen wordt aangenomen dat met ‘Salem’ 
het oude Jeruzalem wordt bedoeld. Volgens de plaatselijke legende was Melchizedek 
de stichter van Jeruzalem en werden de koningen van de stad als zijn nakomelingen 
beschouwd. (bron: Wikipedia)
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Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

GEZEGEND ZIJ…
Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer:
en met liefde voor zijn geboden.
Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land:
de oprechten worden gezegend.
Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor 
altijd.
Hij straalt voor de oprechten als licht in het 
duister:
genadig, liefdevol en rechtvaardig.
Goed gaat het wie genadig is
en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt;
de rechtvaardige komt nooit ten val.
Men zal hem eeuwig gedenken:
voor een vals gerucht zal hij niet vrezen.
Hij is standvastig en vertrouwt op de Heer,
standvastig is zijn hart en zonder vrees,
aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.
Gul deelt hij uit aan de armen.
Zijn rechtvaardigheid houdt stand,
voor altijd:
hij zal stijgen in aanzien en eer.
Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,
ze verbijten zich en verliezen de moed:
al hun plannen gaan op in rook.

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

LOOF, DIENAARS (VAN DE HEER)
Loof, dienaars van de Heer:
loof de naam van de Heer.
De naam van de Heer zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.
Van waar de zon opkomt tot waar zij 
ondergaat,
zij geloofd de naam van de Heer.
Verheven boven alle volken is de Heer,
verheven boven de hemel zijn luister.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

BEATUS VIR (Psalm 112)
Beatus vir qui timet Dominum:
in mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus:
generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiae in domo ejus: et justitia
ejus manet in saeculum saeculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis:

misericors, et miserator, et justus.
Jucundus homo qui miseretur
et commodat;
disponet sermones suos in judicio;
quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit justus:
ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domino,
non commovebitur
donec despiciat inimicos suos.
Dispersit, dedit pauperibus:
justitia ejus manet in saeculum,
in saeculum saeculi:
cornu ejus exaltabitur in gloria.
Peccator videbit, et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet:
desiderium peccatorum peribit.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

LAUDATE PUERI (Psalm 113)
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 ejus.



[ 18 ]

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 facit 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.

LAUDATE DOMINUM (Psalm 117)
Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos misericordia
ejus: et veritas Domini manet in aeternam.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

MAGNIFICAT (Lucas, 1:46-55)
Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit 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 ejus.
Et misericordia ejus 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 dimiset inanes.
Suscepit Israel puerum suum,

Wie is gelijk aan de Heer onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft,
die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?
Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.
De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het 
huis,
een vrolijke moeder van kinderen.

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

LOOF DE HEER
Loof de Heer, alle volken,
prijs hem, alle naties.
Zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de Heer.

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen

LOFZANG VAN MARIA
Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht
om God, mijn redder.
Hij heeft oog gehad voor mij zijn minste 
dienares:
alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig 
prijzen.

Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij 
gedaan, en heilig is zijn naam.
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht
voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm:
hij drijft uiteen wie zich verheven wanen.
Heersers stoot hij van hun troon,
en wie gering is geeft hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven:
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israel, zijn dienaar,
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recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus
in saecula.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

KYRIE
1.  Kyrie eleison,

2.  Christe eleison

3.  Kyrie eleison.

GLORIA
4.  Gloria in excelsis Deo,

5.  Et in terra pax hominibus
 bonae voluntatis.
 Laudamus te, benedicimus te,
 adoramus te, glorificamus te.

6.  Gratias agimus tibi 
 propter magnam gloriam tuam. 
 Domine Deus, Rex coelestis,
 Deus Pater omnipotens,
 Domine fili unigenite,
 Jesu Christe,
 Agnus Dei, filius Patris,

7.  Qui tollis peccata mundi,
 miserere nobis.
 Suscipe deprecationem nostram, 
 Qui sedes ad dexteram Patris, 
 miserere nobis.

zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.

Ere zij de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, zo ook nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen

Heer, ontferm U,

Christus, ontferm U

Heer, ontferm U.

Ere zij God in den Hoge,

en vrede op aarde voor de mensen
van goede wil.
Wij loven U, wij prijzen U,
wij aanbidden U, wij verheerlijken U.

Wij brengen U dank 
om Uw grote heerlijkheid. 
Here God, Koning der hemelen, 
Almachtige God en Vader, 
Heer, eniggeboren Zoon, 
Jezus Christus, 
Lam Gods, Zoon van de Vader,

die de zonden der wereld op zich neemt, 
ontferm U over ons. 
Verhoor onze smeekbeden, 
Gij die zit ter rechterhand Gods, 
ontferm U over ons.

MIS IN C-GROOT
L. van Beethoven, opus 86

PAUZE
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8.  Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus, 
tu solus altissimus, 
Jesu Christe, 
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen.

CREDO
9.  Credo in unum Deum, 

Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, 
Jesum Christum, 
filium Deum unigenitum,
et ex Patre natum 
ante omnia saecula, 
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero, 
genitum non factum, 
consubstantialem Patris, 
per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem 
descendit de coelis.

10. Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria virgine 
et homo factus est.

11. Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato, 
passus et sepultus est.

12. Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, 
et ascendit in coelum, 
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria 
judicare vivos et mortuos, 
cujus regni non erit finis.

13. Credo in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem 
qui ex Patre Filioque procedit, 
qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur, 

Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen zijt de Heer, 
Gij alleen zijt hoogverheven, 
Jezus Christus, 
die met de Heilige Geest vertoeft in de 
heerlijkheid van God de Vader. 
Amen.

Ik geloof in één God, 
de Almachtige Vader, 
Schepper des hemels en der aarde, 
van al het zichtbare en onzichtbare. 
En in één Heer, 
Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
geboren uit de Vader 
voor alle eeuwen, 
God uit God, licht uit licht, 
Waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet gemaakt, 
mede zelfstandig met de Vader, 
door Wie alle dingen zijn geschapen. 
Die om ons, mensen, 
en om ons behoud 
is nedergedaald uit de hemel.

Die vlees is geworden door de Heilige Geest 
uit de maagd Maria 
en mens is geworden.

Die voor ons is gekruisigd 
onder Pontius Pilatus, 
heeft geleden en is begraven.

Die ten derde dage is opgestaan, 
overeenkomstig de Schriften, 
ten Hemel is opgestegen, 
alwaar Hij zit aan de rechterhand des Vaders, 
vanwaar Hij zal komen met heerlijkheid 
om te oordelen de levenden en de doden, 
Wiens rijk geen einde zal nemen.

Ik geloof in de Heilige Geest, 
de Heer en levensbrenger, 
die is voortgekomen uit de Vader en de Zoon. 
die met de Vader en de Zoon 
gelijkelijk wordt aanbeden en verheerlijkt: 
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Graag maken wij u attent op ons volgende concert dat gepland staat 
rond de herdenkingen van de 2de wereld-oorlog begin mei 2020 in het 
kader van 75 jaar vrijheid.

Cantarella zal dan samen met de Koninklijke Harmoniekapel Delft  
een uitvoering geven van 

The Armed Man
A Mass for Peace 
van Karl Jenkins

NADERE INFORMATIE VOLGT OP ONZE WEBSITE

WWW.CANTARELLA.NL

qui locutus est per Prophetas.
Credo in unam sanctam catholicam 
et apostolcam Ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem mortuorum 
et vitam venturi saeculi.
Amen.

SANCTUS
14. Sanctus, sanctus, sanctus, 

Domine Deus Sabaoth!

15. Pleni sunt coeli et terra gloriae tuae! 
Osanna in excelsis!

BENEDICTUS
16. Benedictus qui venit in nomine Domini!

17. Hosanna in excelsis!

AGNUS DEI
18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 

miserere nobis.

19. Dona nobis pacem.

die gesproken heeft door de profeten.
En in een heilige, algemene 
en apostolische Kerk. 
Ik belijd één doop 
tot vergeving der zonden. 
En ik verwacht de opstanding der doden 
en een eeuwig leven,
Amen.

Heilig, heilig, heilig, 
is de Heer der Heerscharen!

Hemel en aarde zijn vervuld van Uw heerlijkheid! 
Hosanna in den hoge!

Gezegend is hij, die komt in de naam des Heren!

Hosanna in den hoge!

Lam Gods, dat de zonden der wereld op zich 
neemt, ontferm U over ons.

Geef ons vrede.
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 CANTARELLA ZOEKT  
NIEUWE ZANGERS !!

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, voor alle stemgroepen.  
Heb je altijd al willen meezingen in een groot koor?

Kom dan eens naar een van onze repetities in het Voorhuis
aan de Voorstraat 64, dinsdagavond van 20.00 tot 22.15.

Zie onze website www.cantarella.nl/meezingen voor nadere informatie.

zang- en oratoriumvereniging

CANTARELLA

Bij dit concert zingen mee:
Sopranen   
Patty Adelaar, Gerie Battjes-Hollander, Gelske Boon, Ingrid Dam, Cécile Fassaert, Netty Figaroa 
-Groenewegen, Carla Gerbrands, Margit Gill, Marja Groot, Annemiek Grootendorst,  
Adry Hoevenaars, Marjanne Laansma, Margret van der Maarel-Bergenhenegouwen, Beppy van 
der Meijden, Gabriëlle Ponjee, Tineke Schoonakker, Esmeralda van der Schrier, Tynke Siegersma, 
Jolanda Verweij, Anneloes Wolters, Josien Woudstra-Pauw   
Alten   
Marike van Balen,  Inge Baltus,  Mariet Biever,  Ivonne Brans,  Joke Bruinzeel,  Mirjam de  
Bruyn-van Loenen, Mariska Dötsch-Klerk, Loekie ten Have, Reina Hollestelle - van Seuren, 
Rietje de Jager, Eva Klein, Meriam van der Knaap, Marian van Loenen-de Groot, Ineke Lourens-
Dalebout, Greta Oostenbrug-Hoving, Jeanine Pasman, Christien Rodenburg, Wies Rood-Titulaer,  
Nellie Schut, Toos Thoolen, Toos van Tiggelen, Corry Unger, Marga Vintges, AnneMichelle 
Wiersma, Susanne Wilmer, Netty Zegers, Sanny de Zoete

Tenoren   
Arie van den Bergh, Jaap Boon, Nico Bouman, Bert van den Braak, Hans Geers, Kees de Graaff, 
Jan Grotendorst, Frank de Kiefte, Paul van de Lande, Sander Siebenga, Embert van Tilburg,  
Ron Wesenbeek

Bassen   
Jurjen Battjes, Jan Bijl, Rob Duijs, Jelle Faddegon, Peter de Haan, Cees den Hertog,  
Gerard Hollestelle, André Huijben, Gudo Jansen, Gerben Joustra, Pieter Kruit, Rob te Lintel 
Hekkert, Wytze Oostenbrug, Jan Edo Otten, Aren Roetman, Kees Smilde, Willibrord Smit,  
Mart van der Valk, Paul Visee

COLOFON Dit programmaboekje is een uitgave van ZOV Cantarella.

 Tekst: ZOV Cantarella     Vormgeving: P& ontwerp, Maasland     Drukwerk: Druk. Tan Heck, Delft
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Beethoven
Mis in C – opus 86 

Mozart 
Vesperae Solennes 
de Confessore – KV 339 

WWW.CANTARELLA.NL

zang- en  
oratoriumvereniging

CANTARELLA

VRIJDAG 15 NOVEMBER 2019 
RAAMSTRAATKERK  DELFT



Beethoven
Mis in C – opus 86 

Mozart 
Vesperae Solennes 
de Confessore – KV 339 

zang- en  
oratoriumvereniging

CANTARELLA

VRIJDAG 15 NOVEMBER 2019  20.15 UUR   
RAAMSTRAATKERK  DELFT

                      WWW.CANTARELLA.NL



ONBEKENDE MEESTERWERKEN
W.A. MOZART   VESPERAE SOLENNES DE CONFESSORE (KV 339)

L. VAN BEETHOVEN   MIS IN C (OPUS 86)

Op jonge leeftijd schreven Beethoven en Mozart werken, die door de kenners worden 
gewaardeerd als meesterwerken. Toch worden ze maar zelden uitgevoerd.
Beide werken kenmerken zich door veel afwisseling tussen koor, solisten en orkest 
(geen  aparte solo-aria’s) waardoor deze een boeiend geheel vormen. 

Mozart schreef deze muziek tijdens zijn dienstverband voor de Aartsbisschop van 
 Salzburg, alwaar ze in 1780 voor het eerst werden uitgevoerd als onderdeel van een 
traditionele Vesperdienst. 

Beethoven was nog maar kort in Oostenrijk werkzaam bij de Graaf van Esterhazy, op 
voorspraak van Jozef Haydn. De graaf had hem o.a. opdracht gegeven voor het  schrijven 
van een mis, de nu uit te voeren Mis in C. Beethoven hield zich strak aan de traditionele 
delen van de hoogmis en de gebruikelijke Latijnse tekst. Maar  zijn toonzetting en aan-
wijzingen voor de uitvoering waren nogal eigenzinnig en onconventioneel, waardoor 
de opdrachtgever na de eerste uitvoering in 1807 zich ontevreden toonde.

Kom luisteren hoe solisten, orkest en Cantarella onder leiding van de nieuwe dirigent 
Dennis Broeders deze op het ene moment ontroerende en op het andere moment over-
weldigende muziek uitvoeren.

zang- en oratoriumvereniging

CANTARELLA

VRIJDAG 15 NOVEMBER   2019  20.15 UUR  RAAMSTRAATKERK  DELFT

WWW.CANTARELLA.NL

Kaarten: voorverkoop € 27,50; Jeugd t/m 25 jaar  € 17,–; aan de zaal € 30,–.  Inclusief programmaboekje en koffie/thee in de pauze. 
Voorverkoop via de leden van het koor, Muziekhandel Van Buytene (Binnenwatersloot) en de website van het koor.

MARJON STRIJK  - SOPRAAN          ELSBETH GERRITSEN  - ALT          HARRY VAN BERNE  - TENOR          FLORIAN JUST  - BAS                      
HOLLAND SYMFONIE ORKEST          DENNIS BROEDERS  - DIRIGENT  
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