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Tijdens de dagen van het Triduum Sacrum gedenkt de Katholieke kerk 
het lijden en sterven  van Christus. Een belangrijke plaats tijdens deze 
dagen werd ingenomen door de zogenaamde donkere metten en 
lauden. Deze getijdengebeden worden van oudsher in het Latijn 
Tenebrae (duisternis) genoemd, omdat deze getijden aanvankelijk in 
het volledig duister werden gehouden. In de middeleeuwen werd het 
gebruik geïntroduceerd om 15 brandende kaarsen op te stellen, 
waarvan er na iedere psalm telkens één wordt gedoofd. Het totaal 
aantal psalmen dat gezongen wordt is 14. Op het einde blijft slechts 
één kaars branden, Christus symboliserend. Gehoorzaam geworden tot 
de dood, schittert Hij als het licht der wereld.  
 
De teksten van deze getijden hebben veel componisten geïnspireerd tot 
het schrijven van geweldige en veelal indringende muziek. Het grootse 
deel van ons programma bestaat dan ook uit composities die hierin hun 
oorsprong vinden. Slechts drie composities, namelijk het Stabat Mater, 
Christus Factus Est en het Crucifixus vinden we terug op andere 
plaatsen in de liturgie. 
 
Zo was de tekst van het Stabat Mater oorspronkelijk bedoeld voor 
persoonlijke meditatie, gewijd aan het lijden van Christus en het verdriet 
van Maria hierover. Ook heeft het gediend als processiegezang bij 
boetetocht en kruisweg. Sinds 1727 behoort de sequentie tot de 
Rooms-katholieke misgezangen van het feest van Onze-Lieve-Vrouw 
van Smarten (15 september). In aanvulling hierop werd de hymne ook 
nog verdeeld over de vespers, metten en lauden van deze gedenkdag.  
 
Palestrina componeerde zijn Stabat Mater voor paus Gregorius XIV. Al 
gauw werd het één van de meest geliefde stukken uit het repertoire van 
de pauselijke kapel. Sinds de 17e eeuw werd het stuk traditioneel 
gezongen tijdens de offeranden op Palmzondag. 
 
Het achtstemmig Crucifixus van Lotti is een deel uit zijn Credo in F. 
Het nam hierin tussen de overige door orkest begeleide delen een 
aparte plaats in.  Met veel dissonanten en een steeds toenemende 
spanning wordt in dit deel de kruisiging van Christus bezongen. Het is 
één van Lotti’s bekendste werken geworden.  
 



  3 
 

Bruckners imposante  compositie Christus Factus Est is het graduale 
voor witte donderdag. Het maakt deel uit van een set van vier 
Gradualen, uitgegeven in 1886. Van de vier werken is dit het meest 
symfonische, met trapsgewijs toenemende en wegebbende 
harmonische spanning. Het werk is rijk aan harmonische schakeringen. 
Hierin herkennen we Bruckner als orgelimprovisator. 
 
Van alle muziek die voor de passietijd is geschreven is het Miserere 
van Allegri misschien wel het bekendste. Ondanks dat het werk op 
straffe van excommunicatie alleen gezongen mocht worden in de 
pauselijke kapel, lukte het verscheidene componisten en muziekhistorici 
toch om het werk naar buiten te smokkelen, hetgeen alleen maar heeft 
bijgedragen aan het geheimzinnige karakter dat aan dit werk kleeft.  
 
Aan de hand van de klaagliederen van Jeremia wordt het klagen van 
de profeet over de vernietiging van Gods stad gebruikt als metafoor 
voor het verdriet over de dood van Jezus. Ondanks het waardige en 
plechtige karakter van de vieringen, werden de renaissance 
componisten juist tot deze teksten aangetrokken vanwege hun 
dramatische karakter. Ook in de zettingen klaagliederen van de 
Portugese renaissance componist De Brito, die hun plaats vinden in de 
eerste nocturnen van respectievelijk witte donderdag en goede vrijdag 
vinden we van deze woordschilderingen.  
 
In de composities van de hedendaagse componist Coen Vermeeren 
horen we een verwantschap met de werken van Arvo Pärt en Daan 
Manneke, maar ook horen we herinneringen aan de renaissance-
polyfonie voorbijkomen. De beide vijfstemmige responsoria In Monte 
Oliveti en Tenebrae Factae Sunt die vandaag op het programma 
staan kenmerken zich door een grote intensiteit en hebben door hun 
duidelijke woord-toonrelatie een grote zeggingskracht. 
 
Tot slot van het concert zingen we het magnifieke O Vos Omnes van 
Pablo Casals. Het werk is oorspronkelijk gecomponeerd voor 
herenkoor, maar later door de componist zelf herschreven voor gemend 
koor. In deze versie zult u de compositie dan ook horen. De 
expressieve manier van componeren, de dramatische dynamische 
schakeringen en de enorme ambitus van de compositie, maken het 
geheel tot een indringend werk. 
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Programma 

 
In Monte Oliveti (1999) Coen Vermeeren (*1962)  

Miserere Mei, Deus Gregorio Allegri (1582-1652) 

Lamentationes Jeremiae 
Feria V in Cœna Domini  

 

Estêvao de Brito (1575-1641) 

Declamatie   

Christus Factus Est  Anton Bruckner (1824-1896) 

Crucifixus  Antonio Lotti (1667-1740) 

Lamentationes Jeremiae  
Feria VI in Parasceve  

Estêvao de Brito (1575-1641) 

Declamatie   

Stabat Mater Dolorosa  Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(1525-1594) 

Tenebrae Factae Sunt (1992) 
 

Coen Vermeeren (*1962) 

O Vos Omnes  Pablo Casals (1876-1973) 
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In Monte Oliveti (Coen Vermeeren) 
 
In monte Oliveti ad patrem oravit:  
Pater si fieri potest 
transeat a me calix iste.  
Spiritus quidem promptus est caro 
autem infirma. 
Fiat voluntas tua. 
Vigilate et orate ut non tretis in 
tentationem. 
 

Op de Olijfberg bad Hij tot de Vader:  
Mijn Vader, indien het mogelijk is, 
laat deze kelk aan mij voorbij gaan. 
De geest is wel gewillig, maar het vlees 
is zwak. 
Uw wil geschiede. 
Waakt en bidt dat gij niet in bekoring 
komt. 

Miserere Mei, Deus (Gregorio Allegri) 
 
Miserere mei, Deus: quoniam in te 
confidit anima mea.  
Miserere mei, Deus, secundum 
magnam misericordiam tuam: et 
secundum multitudinem miserationum 
tuarum dele iniquitatem meam.  
Amplius lava me ab iniquitate mea et a 
peccato meo munda me.  
Quoniam iniquitatem meam ego 
cognosco: et peccatum meum contra 
me est semper.  
Tibi soli peccavi et malum coram te 
feci: ut justificeris in sermonibus tuis,  
et vincas cum judicaris. 
 
Ecce enim in iniquitatibus conceptus 
sum: et in peccatis concepit me mater 
mea. Ecce enim veritatem dilexisti: 
incerta et occulta sapientiae tuae 
manifestasti mihi. 
Asperges me hyssopo, et mundabor: 
lavabis me, et super nivem dealbabor. 
 
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: 
et exsultabunt ossa humiliata. 
Averte faciem tuam a peccatis meis, et 
omnes iniquitates meas dele. 
Cor mundum crea in me, Deus: et 
spiritum rectum innova in visceribus 
meis. 
Ne projicias me a facie tua: et spiritum 
sanctum tuum ne auferas me. 

Wees mij genadig, God, want bij u is 
mijn leven geborgen.  
Wees mij genadig, God, in uw trouw, u 
bent vol erbarmen, doe mijn daden 
teniet. 
 
Was mij schoon van alle schuld, reinig 
mij van mijn zonden. 
Ik ken mijn wandaden, ik ben mij 
steeds van mijn zonden bewust. 
 
Tegen u alleen heb ik gezondigd, ik 
heb gedaan wat slecht is in uw ogen. 
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn, uw 
oordeel zuiver.  
Ik was al schuldig toen ik werd 
geboren, al zondig toen mijn moeder 
mij ontving, maar u wilt dat waarheid 
mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in 
mijn hart.  
Neem met majoraan mijn zonden weg 
en ik word rein, was mij en ik word 
witter dan sneeuw.  
Laat mij vreugde en blijdschap horen: u 
hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.  
Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe 
heel mijn schuld teniet.  
Schep, o God, een zuiver hart in mij, 
vernieuw mijn geest, maak mij stand-
vastig.  
Verban mij niet uit uw nabijheid, neem 
uw heilige geest niet van mij weg.  
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Redde mihi laetitiam salutaris tui:  
et spiritu principali confirma me. 
  
Docebo iniquos vias tuas: et impii ad te 
convertentur.  
Libera me de sanguinibus, Deus: et 
salutatis me exsultabit lingua mea 
justitiam tuam.  
Domine, labia mea aperies: et os 
meum annuntiabit laudem tuam.  
Quoniam si voluisses sacrificium 
dedissem utique holocaustis non 
delictaberis. 
Sacrificium Deo spiritu contribulatus: 
cor contritum et humiliatum Deus non 
despicies. 
Benigne fac Domine in bona voluntate 
tua Sion : ut aedificentur muri 
Jerusalem. 
Tunc acceprabis sacrificium iustitiae 
oblationes et holocausta tunc imponent 
super altare suum vitulos. 
 

Red mij, geef mij de vreugde van 
vroeger, de kracht van een sterke 
geest. 
Dan zal ik verdwaalden uw wegen leren 
en zullen zondaars terugkeren tot u.  
U bent de God die mij redt, bevrijd mij, 
God, van de dreigende dood, en ik zal 
juichen om uw gerechtigheid.  
Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn 
mond zal uw lof verkondigen.        
U wilt van mij geen offerdieren,  
in brandoffers schept u geen behagen.  
 
Het offer voor God is een gebroken 
geest; een gebroken en verbrijzeld hart  
zult u, God, niet verachten. 
Wees Sion welgezind en schenk het 
voorspoed, bouw de muren van 
Jeruzalem weer op. 
Dan zult u de juiste offers aanvaarden, 
offers in hun geheel verbrand, dan legt 
men stieren op uw altaar.    

Lamentationes Jeremiae: Feria V in Cœna Domini (Estêvao de Brito) 
 
Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae 
 
ALEPH 
Quomodo sedit sola civitas plena 
populo: 
facta est quasi vidua domina gentium: 
princeps provinciarum facta est sub 
tributo. 
BETH 
Plorans ploravit in nocte, 
et lacrimae eius in maxillis eius: 
non est qui consoletur eam ex omnibus 
caris eius: 
omnes amici eius spreverunt eam 
et facti sunt ei inimici. 
GHIMEL 
Migravit Iuda propter adflictionem, 
et multitudinem servitutis: 
habitavit inter gentes, nec invenit 
requiem: 

Hier begint de Klaagzang van de 
profeet Jeremia. 
ALEPH 
Ach, hoe eenzaam zit zij neer, de eens 
zo levendige stad. Een weduwe is ze 
geworden, zij die groot was onder de 
volken, de vorstin van de gewesten is 
tot slavernij vervallen. 
BETH 
Heel de nacht weent zij, haar wangen 
zijn nat van tranen. 
Er is niemand die haar troost, niemand 
van haar vele minnaars; 
geen vriend bleef haar trouw, allen zijn 
haar vijandig gezind. 
GHIMEL 
Juda is verbannen na een tijd van nood 
en zware onderdrukking; 
zij zit neer te midden van de volken, 
maar vindt geen rust: 
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omnes persecutores eius 
adprehenderunt eam inter angustias. 
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad 
Dominum Deum tuum. 

haar vervolgers belagen haar, drijven 
haar in het nauw. 
Jeruzalem, Jeruzalem, keert u tot de 
Heer uw God. 
 

Christus Factus Est (Anton Bruckner) 
 
Christus factus est pro nobis  
obediens usque ad mortem, mortem 
autem crucis. 
Propter quod et Deus exaltavit illum et 
dedit illi nomen, 
quod est super omne nomen. 

Christus is voor ons mens geworden, 
gehoorzamend tot in de dood aan het 
kruis. 
Hierom heeft God hem verheven, 
en hem een naam gegeven, 
die boven iedere naam verheven is. 
 

Crucifixus (Antonio Lotti) 

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

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

Lamentationes Jeremiae: Feria VI in Parasceve (Estêvao de Brito) 

De lamentationes Jeremiae Prophetae  
 
HETH 
Cogitavit dominus dissipare murum 
filiae Sion.  
 
Tetendit  funiculum suum et non avertit 
manum suum a perditione  
luxitque antemurale. 
Et murus pariter dissipatus est.  
 
TETH 
Defixae sunt in terra portae eius 
perdidit et contrivit vectes eius: 
Regem eius et principes eius in 
gentibus non est lex  
et prophetae eius non invenerunt 
visionem a Domino    
JOTH 
Sederunt in terra conticuerunt senes 
filiae Sion:consperserunt cinere capita 
sua, accinti sunt ciliciis, 
 

Uit de klaagliederen van Jeremia de 
profeet. 
HETH 
De heer had zich voorgenomen de 
muren van de dochter van Sion te 
vernielen. 
Hij spande zijn meetlint en hij heeft zijn 
hand niet weggetrokken  ter 
vernietiging.  
Hij heeft om  de wal getreurd en de 
muur is verwoest  
TETH 
De poorten liggen plat op de grond, 
hij heeft de grendels gebroken.  
De koning en de vooraanstaanden zijn 
bij de heidenen, er is geen wet. 
En de profeten krijgen geen visioenen 
van God.  
JOTH 
Ze zitten op de grond en zwijgen, de 
oudsten van Sion’s dochter. Ze hebben 
as op hun hoofd gestrooid, zich omgord 
met zakken,  
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abiecerunt in terra capita sua virgines 
Jerusalem.  
Convertere ad Dominum, ad Dominum 
Deum tuum. 
 

ze laten het hoofd hangen, de 
maagden van Jerusalem.  
Bekeert u zich tot de Heer, de Heer uw 
God. 

Stabat Mater Dolorosa (Giovanni Pierluigi da Palestrina) 

I Stabat mater dolorosa 
Stabat mater dolorosa juxta cruciale 
lacrimosa, dum pendebat filius.  
 
Cujus animam gementem,  
contristatam et dolentem  
pertransivit gladius.  
O quam tristis et affiicta tuit illa 
benedicta mater unigeniti! 
Quae maerebat et dolebat et tremebat 
cum videbat, nati poenas inclyti.  
 
 
II Quis est homo 
Quis is est homo qui non fleret,  
Matrem Christi si videret  
in tanto supplicio? 
Quis non posset contristari, 
piam Matrem contemplari dolentem  
cum Filio? 
Pro peccatis suae gentis vidit Iesum in 
tormentis, et flagellis subditum.  
 
Vidit suum dulcem natum moriendo 
desolatum 
dum emisit spiritum. 
 
III Eja mater fons amoris 
Eja Mater, fons amoris  
me sentire vim doloris 
Fac, ut tecum lugeam.   
Fac, ut ardeat cor meum. 
In amando Christum Deum 
ut sibi complaceam.  
Sancta Mater, istud agas,  
crucifixi fige plagas cordi meo valide. 
 
 

 
Naast het kruis, met schreiende ogen 
stond de moeder, diep bewogen,  
toen de Zoon te sterven hing. 
Dwars door het zuchtend harte, 
overstelpt van wee en smarten, 
drong het zwaard der marteling.  
O hoe droef, hoe vol van rouwe,  
was die zegenrijkste vrouwe,  
Ach, hoe streed zij! ach, hoe kreet zij,  
wat folteringen leed zij, bij 't 
aanschouwen van die hoon!  
 
 
Wie, die hier niet wenen zoude,  
als hij 't bitter leed aanschouwde,  
dat Maria's ziel verscheurt?  
Wie kan, zonder meedelijden  
Christus' moeder zo zien lijden 
nu zij met haar zoon hier treurt?  
Voor de zonden van de zijnen zag zij 
Jezus  in pijnen, door de wrede 
geselstraf.  
Zag haar lieve Zoon zo lijden,  
heel alleen de doodskamp strijden,  
totdat Hij zijn geest hergaf.  
 
 
Geef, o Moeder, bron van liefde,  
dat ik voel, wat U zo griefde,  
dat ik met U medeklaag.  
Dat mij 't hart ontgloeit van binnen,  
in mijn Heer en God te minnen,  
dat ik Hem alleen behaag.  
Heil'ge Moeder, wil mij horen,  
met de wonden mij doorboren,  
die Hij aan het kruishout leed.  
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Tui nati vulnerati, tam dignati pro me 
pati, 
poenas mecum divide. 
Fac me tecum, pie, flere. 
Crucifixo condolere,  
donec ego vixero.  
Juxta crucem tecum stare,  
et me tibi sociare  
in planctu desidero.   
 
IV Virgo virginum praeclara 
Virgo virginum praeclara, 
mihi jam non sis amara. 
Fac me tecum plangere.  
Fac, ut portem Christi mortem. 
Passionis fac consortem 
et plagas recolere.  
Fac me plagis vulnerari, 
fac me cruce inebriari  
et cruore Filii.   
Flammis ne urar succensus per te, 
Virgo,  
sim defensus in die judicii.  
Fac me cruce custodiri 
morte Christi praemuniri  
confoveri gratia.   
Quando corpus morietur,  
fac, ut animae donetur  
paradisi gloria. 
 

Ach, dat ik de pijn gevoelde,  
die uw lieve Zoon doorwoelde,  
toen Hij stervend voor mij streed.  
Mocht ik klagen al mijn dagen,  
en zijn plagen waarlijk dragen,  
tot mijn jongste stervenssmart.  
Met U onder 't kruis te wenen,  
met Uw rouw mij te verenen,  
dat verlangt mijn zuchtend hart.  
 
 
Maagd der maagden, nooit volprezen,  
wil voor mij niet bitter wezen,  
laat mij treuren aan uw zij. 
Laat mij al de wrede plagen  
en de dood van Christus dragen. 
Laat mij sterven zoals Hij.  
Laat zijn wonden mij doorwonden,  
worde ik bij zijn kruis verslonden  
in het bloed van uwen Zoon.  
Moge ik in het vuur niet branden,  
neem, o Maagd, mijn zaak in handen  
in het oordeel voor Gods troon.  
Christus, moge ik eens behalen,  
als mijn levenszon gaat dalen,  
door uw Moeder, palm en prijs.  
En als 't lichaam dan zal sterven,  
doe mijn ziel de glorie erven  
van het hemels paradijs. 

Tenebrae Factae Sunt (Coen Vermeeren) 

Tenebrae factae sunt,  
dum crucifixissent Jesum Judaei: 
 
et circa horam nonam  
exclamavit Jesus voce magna: 
Deus meus, ut quid me dereliquisti?  
Et inclinato capite emisit spiritum. 
 

Duisternis viel, 
toen de Joden Jesus gekruisigd 
hadden. 
En rond het negende uur 
riep Hij met luide stem: 
Vader, waarom hebt gij mij verlaten? 
En Hij boog het hoofd en gaf de geest. 
 

O Vos Omnes (Pablo Casals) 

O vos omnes, qui transitis per viam, 
attendite, et videte 
Si est dolor sicut dolor meus. 

O gij allen die voorbijgaat, 
aanschouwt en ziet, of er een smart is 
even groot als mijn  smart. 
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André Vis studeerde aan het Rotterdams Conservatorium orgel en 
kerkmuziek. Orgel studeerde hij bij Ben van Oosten en kerkmuziek bij 
Henk van Gelder, Arie Hoek en Folkert Grondsma.  
Zijn eerste aanstelling was in Leidschendam. Hier werkte hij zowel in de 
Kruisheuvelkerk als in de Dorpskerk als cantor-organist. In 2003 en 
2010 nam hij deel aan de Le Pavillion international conductors courses 
in Amsterdam. In 2004 begon hij met de studie koordirectie aan de 
hogeschool IDE bij Joop Schets, waar hij in 2008 zijn diploma 
koordirectie eerste fase behaalde. In juni 2011 slaagde hij voor de 
tweede fase.  
Als organist-dirigent is hij verbonden aan de Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaartkerk, de kerk van de parochie van Maria van Eik en Duinen 
te Den Haag. Daarnaast is hij dirigent van COV Scheveningen en het 
Drunens gemengd koor Vivace. 
� www.andrevis.nl 
 
Het Woerdens Vocaal Ensemble is een projectkoor dat in 1998 is 
opgericht. Het bestaat uit ervaren amateur-zangers die zelfstandig de 
muziek instuderen. De samenstelling en grootte van het koor wisselt 
per project, wel is er een vaste kern van zangers. Het koor brengt 
muziek uit verschillende stijlperioden ten gehore, voor een belangrijk 
deel religieuze muziek, die zowel polyfoon als homofoon van karakter 
kan zijn.  
 
Ons volgende concert is op 3 juni 2012 in Linschoten. We zingen dan 
liederen van Mendelssohn en ‘Scenes from the Bavarian Highlands’ 
van Elgar. 
 
Heb je belangstelling om met ons mee te doen, neem dan contact op 
met Lidy van Vliet. 
� (0348) 483 947         
� lidyvanvliet@hotmail.com 
� www.woerdensvocaalensemble.nl 
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Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door de gewaardeerde 

bijdrage van 
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Wij danken ook onze vaste sponsoren hartelijk voor hun bijdragen. 
 
 
 
 
 
 

Tournoysveld 79c, 3443 ES  Woerden  
� (0348) 417372 � www.meiwah.eu 

 

 
 
 
 
 

Oosteinde 68, 3466 LB  Waarder  
� (0348) 501166 � www.dekoninghoveniers.nl 

 

 
 
 
 

Nieuwstraat 3-5, 3441 EA  Woerden  
� (0348) 418882 � www.natuurwinkel.nl 

 

 
Taraxacum ● Kwaliteit in software 

Fuut 11, 3628 CR  Kockengen 
� (0346) 242440 � www.taraxacum.nl 

 

 

 
 

Vaartuigenlaan 57, 3448 WL Woerden  
� (0348) 411422 � www.annemarievanmaurik.nl 

 

 

 
Chouette 

Voorstraat 88A, 3441 CP  Woerden 
� (0348) 432778 � www.chouette.eu 
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