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Franz Joseph Haydn 
(1732 – 1809) 
 
Die Schöpfung 
 

1. Eerste deel 
2. Tweede deel 
 
Pauze 
 
3. Derde deel 

Uitvoerenden 
 

Elma van den Dool  -  sopraan 

Ludwig van Gijsegem  -  tenor 

Frans Fiselier  -  bas 

 

C.O.V. Soli Deo Gloria 

 

Philharmonia Amsterdam 

Ada Knop-Kleymeer  -   

klavecimbel 

 

o.l.v. Marcel Joosen 

 

 

 

in de Oosterkerk te Hoorn 
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Dames en heren, 

 

Ik heet u hartelijk welkom bij ons najaarsconcert in 2000. 

Vanmiddag wordt voor u Die Schöpfung van Franz Joseph Haydn 

uitgevoerd, het scheppingsverhaal dat beurtelings wordt verteld door de 

drie engelen Gabriël, Uriël en Raphaël. 

Het instuderen van dit bijzondere werk was niet eenvoudig, maar is door 

het koor en de begeleiding vol enthousiasme ter hand genomen. Het 

klinkende resultaat kunt u vanmiddag hopelijk bewonderen. 

Een verdere toelichting op Die Schöpfung vindt u elders in dit boekje. 

Ik hoop en verwacht dat u evenals het koor zult genieten van dit prachtige 

stuk. We hopen dat onze inspanningen van het afgelopen repetitiejaar er 

voor zorgen dat u vanmiddag met een bijzonder gevoel naar huis gaat. 

 

Yvonne de Glas 

voorzitter 

 

 

 

 

 

tel: 0229 - 219278

Verkoop van goede, gebruikte piano's en vleugels

Klantvriendelijke prijzen

Stemmen

Wij verkopen ook nieuwe

piano's e
n vleugels v

an

vier gerenommeerde merkenVerhuur

Inkoop

Taxatie

Reparatie

Revisie

Bezoek onze toonzaal op afspraak

Tweeboomlaan 36      1624 EE  Hoorn
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LMA VAN DEN DOOL, sopraan, studeerde aan het 

Sweelinck-conservatorium te Amsterdam bij Erna Spoorenberg en 

Cora Canne Meyer. Zij behaalde haar diploma Uitvoerend Musicus 

in Utrecht bij Henny Diemer. Daarna volgde zij vele cursussen, waaronder 

een Masterclass bij Elisabeth Schwartzkopf te Amsterdam en Arleen Auger 

te Stuttgart. In 1987 bereikte zij de demi-finale van het 

Christine Deutekom Concours. 

Tegenwoordig treedt zij veelvuldig op in binnen- en buitenland met 

werken van bekende en minder bekende componisten: J.S. Bach 

(Matthäus Passion, Johannes Passion, Weihnachts-Oratorium), 

W.A. Mozart (diverse missen), het Stabat Mater en het Gloria van 

Poulenc, Rossini (Petite Messe Solennelle) enz. 

In 1986 zong zij de première van Loflied op de Wijsheid van de 

Nederlandse componist Maurice Pirenne, die het stuk op haar stem 

componeerde met een f''' er in. Ook zong zij premières van werken van 

Tristan Keuris en Luigi Nono. 

Ook trad zij op in Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk en Italië. 

Verder verleende zij haar medewerking aan verscheidene 

grammofoonplaten en cd's. 

 

 

 

 

Accountantskantoor

Registeraccountant
J.K. Bischoff

Orionstraat 21
1622 BR  Hoorn

tel. 0229 - 24 09 55
fax 0229 - 24 79 31
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udwig van Gijsegem studeerde theorie, blokfluit en kamermuziek in 

Gent en vervolgens zang bij Louis Devos aan het Koninklijk 

Muziekconservatorium in Brussel. Zijn opleiding werd in Aken 

voortgezet bij Rudolf Bautz. In Antwerpen behaalde hij het Hoger diploma 

solozang bij Bernadette Degelin, in Zwolle het diploma Docerend 

Musicus. Ludwig van Gijsegem is Meester in de Muziek. 

Het brede repertoire van deze veelzijdige zanger omvat werken uit de 

gehele muziekgeschiedenis, van luitliederen en Joodse liturgische muziek 

tot aan opera en werken van de jongere generatie Belgische componisten. 

De barok neemt hierbinnen een belangrijke plaats in: van de ongeveer 

2000 concerten, die hij tot dusverre heeft gegeven, waren er meer dan 500 

gewijd aan het werk van Bach en Händel. Naast concerten maakte hij vele 

plaat-, cd-, radio- en tv-opnamen. 

Ludwig van Gijsegem maakt deel uit van het professionele ensemble 

"La Gioia" en is als leraar verbonden aan de Stedelijke Muziekacademie te 

Lokeren. Hij is oprichter en artistiek leider van het Inter-Voices Festival en 

het platenlabel Gioia. 

 

 

rans Fiselier studeerde in 1984 af bij Cora Canne Meyer en zette zijn 

studie voort bij de Amerikaanse bariton William Murray te Berlijn. 

In 1984 won hij drie prijzen tijdens het 

Internationaal Vocalisten Concours te Den Bosch, wat de start betekende 

van een drukke oratorium- en recital-loopbaan. Bovendien werd hij 

toegelaten tot de toenmalige Studio van de Nederlandse Opera Stichting, 

waar o.a. de volgende rollen gezongen werden: Gugielmo (Cosi fan Tutte), 

Schaunard (La Bohème) en Smirnov (the Bear). Bij Opera Forum speelde 

hij diverse gastrollen. In 1992 en 1996 trad hij op in de Koninklijke 

Muntschouwburg te Brussel. Frans Fiselier heeft een groot repertoire 

opgebouwd onder andere met aria's en Christus-partijen uit de beide Bach-

passionen, het Weihnachts-Oratorium, de Hohe Messe, maar ook met 

repertoire van hedendaagse componisten. Als liedzanger is hij te horen bij 

diverse omroepen en treedt hij regelmatig op in binnen- en buitenland. 
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BEDRIJVEN
CENTRUM

HOORN

Bel voor meer (vrijblijvende) informatie:     
of kom langs op:        

0229 - 23 49 51
De Oude Veiling 41, 1689 AB Zwaag

Bedrijvencentrum Hoorn biedt startende, of 
pas gestarte ondernemers:

*  units van 50 tot 200 m²
*  ƒ 75,– per m² (excl.) per jaar (niveau '96)
*  ondersteuning en advies
*  25 collega starters
*  diverse facilitaire mogelijkheden

 
 

 

 

 

hilharmonia Amsterdam werd vijftien jaar geleden opgericht onder 

de naam "Amsterdams Begeleidings Orkest" met het doel koren te 

begeleiden. Er was behoefte aan een flexibel, professioneel 

kamerorkest dat met een korte voorbereiding een goed resultaat leverde. 

Omdat het ABO in de loop der jaren uitgroeide tot een zelfstandig orkest, 

werd de naam vijf jaar geleden veranderd in Philharmonia Amsterdam. 

Nog steeds bestaat het orkest uit een vaste kern, aangevuld met jonge 

musici, die in het algemeen afkomstig zijn uit Amsterdam en aldaar af-

gestudeerd zijn aan het Sweelinck Conservatorium. 

Het repertoire is zeer uitgebreid, van de kleinste cantates tot de grote 

opera's en oratoria. Ook moderne muziek speelt het orkest graag. 

Twee jaar geleden is vanuit Philharmonia Amsterdam een nieuw orkest 

opgericht, dat gespecialiseerd is in koorbegeleidingen op authentieke 

instrumenten: de "Philharmonia Baroque Solisten". 

 

 

da Knop-Kleymeer kreeg op jonge leeftijd pianoles van haar 

moeder. Zij voltooide haar studie aan het Muzieklyceum te 

Amsterdam. Daarna heeft zij vele jaren klavecimbel gestudeerd bij 

Jaap Spigt en sedert 1973 vertolkt ze de continuo-partij op het klavecimbel 

bij diverse uitvoeringen; onder andere de Matthäus Passion, het 

Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach, Messiah en andere oratoria van 

Händel en de oratoria van Haydn. 
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arcel Joosen studeerde in 1983 af aan het 

Sweelinck Conservatorium te Amsterdam voor koordirectie met 

het diploma Uitvoerend Musicus en het bijbehorende praktijk-

diploma orkestdirectie. Een jaar eerder was hij reeds afgestudeerd voor het 

hoofdvak piano, Docerend Musicus. 

Sedertdien is Marcel Joosen werkzaam bij de muziekschool Zaanstreek als 

docent piano. Daarnaast dirigeert hij diverse koren: C.O.V. IJmuiden (waar 

onder zijn leiding ieder jaar de Matthäus Passion van Bach uitgevoerd 

wordt), het Pauluskoor te Amstelveen en sinds dit jaar ook C.O.V. Soli 

Deo Gloria te Hoorn en C.O.V. Stem en Snaren te Enkhuizen. 

De lijst met uitgevoerde werken onder zijn leiding bevat zowel bekende als 

minder bekende werken. In de eerste categorie zijn onder andere te noemen 

oratoria van G.F. Händel en F.J. Haydn, diverse cantates en ook het 

Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach, missen van W.A. Mozart en 

F. Schubert. Anderzijds zijn te noemen een mis van J.N. Hummel, A Child 

of our time van M. Tippett en werken van J. Rutter (Requiem en 

Magnificat). 

Naast het "gebruikelijke oratoriumwerk" verleende hij ook zijn mede-

werking aan bijzondere projecten. Zo dirigeerde hij in 1998 in Amstelveen 

een zogenaamd Scratch-concert van Die Schöpfung van Haydn met 

400 zangers. 
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Houdt u van zingen? 
Nieuwe leden zijn van harte welkom! 

Vooral onze mannenstemmen kunnen uitbreiding gebruiken. 
U kunt vrijblijvend eens een paar avonden komen luisteren en 

meezingen. 
 
 
 

Onze repetitieavond is 
iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. 

 
adres: West-Friese Vrije School 

Nachtegaal 146 
Hoorn 

 
U kunt Soli ook steunen door donateur te worden: 

gironummer 455446 
t.n.v. de penningmeester van Soli Deo Gloria 

te Hoorn 
onder vermelding van "donatie" 

 
Ons volgende concert hopen wij te geven op 

Witte Donderdag 12 april 2001. 
Uitgevoerd wordt dan opnieuw de 

Johannes Passion 
van J.S. Bach 

in de Oosterkerk te Hoorn, aanvang 20.00 uur. 
 

Wilt u meer informatie, bel dan met de voorzitter, 
mevr. Y. de Glas, tel. 0229 – 210 100 

 
Dit concert is mede mogelijk gemaakt door 

de Provincie Noord-Holland. 
 
 
 
 
 

Colofon 

grafische verzorging: Jaap Hardy 


