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Programma 
 
Te Deum, Hob. XXIIIc:2 
Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
 
delen uit Die Schöpfung, Hob. XXI:2 
Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
 
Cantata Ecologica 
Steven Hoogenberk (geb. 1941) 
 
pauze  
 
Ode on St. Cecilia's Day, HWV 76 
Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
 
Uitvoerenden 
 
Diane Verdoodt – sopraan 
Ludwig van Gijsegem – tenor 
Charles van Tassel – bas, spreekstem 
 
Aukje Broers – orgel 
Ernestine Stoop – harp 
 
C.O.V. Soli Deo Gloria 
Noordhollands Bach Orkest 
 
Marcel Joosen – dirigent 
 
Locatie 
 
Oosterkerk te Hoorn
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Voorwoord voorzitter 
 
Dames en heren, 
 
Ik heet u van harte welkom op ons najaarsconcert. 
Een bijzonder concert, want het is samengesteld door Aukje Broers, al 40 jaar 
de repetitor en begeleider van ons koor. Ziet u het als een eerbewijs aan haar en 
haar onvermoeibare inzet om ons naar een hoger plan te tillen. 
Daarom ruim baan voor Aukje. 
 
Ik wens u een plezierige en onderhoudende middag toe. 
 
Kees Molenaar 
voorzitter 
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Voorwoord Aukje Broers 
 
Graag wil ik, op verzoek van de makers van dit programmaboekje, een 
voorwoord schrijven. 
Naar aanleiding van mijn 40-jarig jubileum als repetitor van de C.O.V. "Soli 
Deo Gloria" hebben dirigent en bestuur mij toegestaan het programma van dit 
concert samen te stellen. Mijn keuze heb ik gemaakt op basis van de twee 
passies in mijn leven: muziek en natuur (in de volgorde: mensen, dieren en de 
rest). Zoals Prins Bernhard eens zei: "natuur en cultuur zijn twee handen die in 
elkaar grijpen". 
 
Sinds ik in 1989 de Cantata Ecologica van Steven Hoogenberk hoorde voor de 
radio heb ik gehoopt het werk een keer zelf uit te voeren. 
De componist schreef in zijn inleiding: 
Het jaar 1854. Opperhoofd Seattle van de Dwamish-stam van de Indianen richt 
zich met een indringende toespraak tot de Amerikaanse regering, die het land 
van de Indianen wil kopen. De toespraak beschrijft het enorme gevoel van 
verbondenheid van de Indiaan met de aarde en alles wat daarop leeft. 
Daarnaast wordt het gedrag van de "blanke man" bekritiseerd: de westerse mens 
die door zijn superieure houding en zijn onbegrip voor de harmonie met de hem 
omringende wereld, de natuur verstoort, met alle gevolgen van dien. 
Seattle's woorden zijn de geschiedenis ingegaan als een aanklacht tegen alle 
vormen van vervreemding, uitputting en onderdrukking. 
En, onbegrijpelijk maar waar, nog steeds actueel. 
 
De combinatie van deze cantate met Haydn's Schöpfung lag voor de hand: het 
ontstaan van onze mooie wereld vanuit een eenvoudig geloof en liefde voor de 
natuur en haar schepselen op de tekst van John Milton's Paradise lost. 
 
Ook tussen Händel's Ode on St. Cecilia's Day en Die Schöpfung bestaat een 
relatie. 
Händel componeerde de Ode in september 1739 en dirigeerde het stuk voor de 
eerste keer op St. Cecilia's Day, 22 november van datzelfde jaar. 
Het is de dag die is gewijd aan Sint Cecilia, martelares en patrones van de 
muziek. Zij wordt altijd afgebeeld met een orgeltje. 
In de tekst van John Dryden wordt de hele geschiedenis van de wereld 
samengevat: vanaf het ontstaan van de aarde tot het verwachte einde. 
Evenals Haydn in zijn Schöpfung schilderde Händel in hevige dissonanten de 
chaos voordat de wereld ontstond. En waarschijnlijk zou de Schöpfung niet zijn 
geschreven als Haydn tijdens zijn reizen naar Engeland niet de uitvoeringen en 
de populariteit van Händel's oratoria had meegemaakt. Verder is de Ode een 



 4 

liefelijk, optimistisch werk, dat beelden oproept van hemelse troost voor ons 
zoekende, dwalende mensen. 
 
Bij een feest, en een feest is het om 40 jaar al die prachtige muziek te mogen 
helpen instuderen en uitvoeren, hoort een Te Deum. 
Daarom ter inleiding van dit programma het Te Deum van Joseph Haydn. 
 
Ik hoop nog vele jaren mee te werken aan het tot stand komen van muziek. 
Want, om te eindigen, de woorden van The Music Makers van Edward Elgar: 
We are the makers of Music, 
We are the dreamers of dreams. 
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afbeelding 1 Franz Joseph Haydn (1732-1809) 

 
Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
Haydn werd geboren in Rohrau op 
31 maart 1732. Hij stamde uit een 
tamelijk arme Oostenrijkse familie. 
Zijn vader Matthias was 
wagenmaker. Joseph had een vrij 
moeilijke jeugd. Toen hij vijf jaar 
was nam zijn oom hem mee naar 
het stadje Hainburg, waar hij naar 
school ging en muziekles kreeg. 
Op achtjarige leeftijd werd hij 
sopraan in het knapenkoor van de 
Stephansdom in Wenen. Daar 
bleef hij negen jaar, waarvan de 
laatste vier met zijn broer Michael. 
Zijn stemwisseling trad namelijk 
pas zeer laat in. Hoewel zijn 
mentor Georg Reuter hem 
probeerde over te halen zich te 
laten castreren heeft Joseph, mede 

op aandringen van zijn vader, 
geweigerd deze riskante ingreep te ondergaan. Toen zijn stem veranderde, restte 
hem niets anders dan ontslag uit het koor. Hij had reeds bepaald dat hij 
componist zou worden, wat zijn ouders ten zeerste afkeurden: zij vonden dat 
hun zoon meer voor het priesterschap in de wieg was gelegd. In Wenen hield 
Haydn zich met wat losse baantjes in leven, zoals het meespelen in ensembles, 
het geven van muziekonderricht en het begeleiden van zangers zoals Nicola 
Porpora. Deze laatste bracht hem in contact met bekende operacomponisten als 
Christoph Willibald Gluck, Johann Christoph Wagenseil en Carl Ditters von 
Dittersdorf. 
 
Na vier jaar klussen kreeg Haydn in 1755 eindelijk een vaste baan, namelijk als 
kapelmeester aan het hof van graaf von Morzin in Lukawitz, dankzij graaf von 
Fürnberg. In 1761 werd de kapel opgedoekt en kwam Haydn naar Eisenstadt, 
bij vorst Paul I Anton Esterházy. Deze werd een jaar later door zijn zoon 
Nicolaas I Jozef opgevolgd. In Esterhaza zou hij tot 1790 blijven. Als 
kapelmeester en hofcomponist had hij hier veel werk, want de Esterházy's 
waren grote cultuurliefhebbers. Haydn heeft dan ook vele werken geschreven 
voor het vorstelijk orkest. Alhoewel Haydn weinig in contact stond met grote 
muziekcentra als Wenen, verwierf hij toch een zekere faam door de vele gasten 
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die bij de vorst op 
bezoek kwamen. 
Tussen circa 1765 en 
1775 benoemt men 
zijn werk met "Sturm 
und Drang": het zit 
vol met snel 
afwisselende 
akkoorden, abrupte 
wisselingen en 
eigenaardige 
mineurharmonieën. 
 
Tijdens zijn verblijf 
bij de Esterházy's schreef Haydn een enorm groot aantal werken waaronder 
pianowerken, liederen en 125 baryton-trio's; Nicolaus blonk immers uit op dit 
gamba-achtige strijkinstrument. Verder componeerde Haydn 24 opera's. Toen 
hij in 1782 bevriend raakte met Mozart en besefte dat hij nooit diens niveau van 
opera's zou halen, was dit voor hem een doorslaggevend argument om na de 
dood van Nicolaus in 1790 niet naar de operastad Napels, maar naar Londen te 
gaan. Daar schreef hij de laatste 12 van zijn 106 symfonieën. Deze laatste 
symfonieën zijn ook zijn bekendste. Hij verbleef te Londen in 1791-1792 en 
1794-1795. 
 
In 1795 keerde hij definitief terug naar Wenen. Daar hield hij zich tot zijn dood 
in 1809 vooral bezig met religieuze muziek. Vele missen en twee oratoria, 
Die Schöpfung en Die Jahreszeiten heeft hij daar geschreven. Deze werken 
waren zijn laatste en getuigden nog van een geweldige scheppingskracht, die 
door de faam van Beethoven (met wie hij niet goed kon opschieten) en door de 
tand des tijds snel in de vergetelheid dreigden te belanden. 
 
Te Deum, Hob. XXIIIc:2 
Dit werk is geschreven in de periode 1798-1800 voor Marie Thérèse, de tweede 
vrouw van Keizer Franz II. 
Het werk is in de herfst van 1800 uitgevoerd in Eisenstadt, waarschijnlijk 
tijdens het bezoek van Nelson (een Engelse admiraal, wiens naam verbonden is 
aan een mis van Haydn de Nelsonmis uit 1798) aan het hof van de Esterházy 
familie. 
Er zijn geen soli in dit werk, het koor houdt van het begin tot het eind het heft 
in handen. 

afbeelding 2 Paleis Esterhaza 
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Te Deum laudamus 
Te Dominum confitemur. 
Te æternum Patrem omnis terra 

veneratur. 
Tibi omnes angeli, tibi cæli: et 

universæ Potestates, 
Tibi Cherubim et Seraphim 

incessabili voce proclamant: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus: Dominus 

Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra majestatis 

gloriæ tuæ. 
Te gloriosus Apostolorum chorus, 
 
Te Prophetarum laudabilis numerus 
 
Te Martyrum candidatus laudat 

exercitus. 
Te per orbem terrarum sancta 

confitetur Ecclesia. 
Patrem immensæ majestatis: 
 
Venerandum tuum, verum, et 

unicum Filium. 
Sanctum quoque Paraclitum 

Spiritum. 
Tu Rex gloriæ, Christe, 
 
tu Patris sempiternus es Filius. 
 
Tu ad liberandum suscepturus 

hominem, non horruisti Virginis 
uterum. 

Tu devicto mortis aculeo, aperuisti 
credentibus regna cælorum. 

 
 
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria 

Patris. 
 
Judex crederis, esse venturus. 

God, U loven wij; Heer, U prijzen 
wij. 

Eeuwige Vader, U eert de ganse 
aarde. 

U roepen alle engelen, U roepen de 
hemelen en alle machten, 

U roepen de Cherubijnen en 
Serafijnen onophoudelijk toe: 

Heilig, heilig, heilig is de Heer, de 
God der heerscharen. 

Hemel en aarde zijn vol van de 
luister van uw heerlijkheid. 

U verheerlijkt het roemrijk koor van 
de apostelen. 

U prijst het lofwaardig getal van de 
profeten. 

U looft de heerlijke schare van de 
martelaren. 

Over de gehele aarde belijdt U de 
Heilige Kerk: 

De Vader van de onmetelijke 
heerlijkheid; 

Uw aanbiddelijke, ware en ene 
Zoon; 

Alsmede de Vertrooster, de Heilige 
Geest. 

Gij, Koning van de heerlijkheid, 
Christus, 

Gij zijt de eeuwige Zoon van de 
Vader. 

Gij hebt de schoot van de Maagd 
niet afgewezen om mens te 
worden voor onze verlossing; 

Gij hebt door de overwinning op de 
zonde en de dood het rijk van de 
hemelen voor de gelovigen 
geopend; 

Gij zetelt aan de rechterhand van 
God in de heerlijkheid van de 
Vader. 

Wij geloven dat Gij eens als rechter 
ten oordeel zult komen.
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Te ergo quæsumus, famulis tuis 
subveni, quos pretioso sanguine 
redemisti. 

Daarom smeken wij U: kom uw 
dienaren te hulp, die Gij met uw 
kostbaar bloed hebt 
vrijgekocht;

Æterna fac cum Sanctis tuis in gloria 
numerari. 

 
Salvum fac populum tuum Domine, 

et benedic hereditati tuæ. 
Et rege eos, et extolle illos, usque in 

æternum. 
Per singulos dies, benedicimus te, 
et laudamus nomen tuum in 

sæculum et in sæculum sæculi. 
 
Dignare Domine die isto sine 

peccato nos custodire. 
Miserere nostri Domine, miserere 

nostri. 
Fiat misericordia tua Domine super 

nos, quem admodum 
speravimus in te. 

In te Domine speravi non confundar 
in æternum. 

Geef dat zij in de heerlijkheid onder 
uw heiligen gerekend mogen 
worden. 

Heer, red uw volk en zegen uw 
erfdeel. 

En bestuur hen, en verhef hen tot in 
eeuwigheid. 

Alle dagen prijzen wij U. 
En wij loven uw naam in 

eeuwigheid, in de eeuwen der 
eeuwen. 

Heer, wil ons heden zonder zonde 
bewaren. 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm 
U over ons. 

Laat uw barmhartigheid over ons 
komen, Heer, zoals wij op U 
hebben vertrouwd. 

Op U, Heer, heb ik vertrouwd; in 
eeuwigheid zal ik niet 
beschaamd worden.

 
delen uit Die Schöpfung, Hob. XXI:2 
Het werk ontstond tussen oktober 1796 en april 1798 en wordt algemeen 
beschouwd als een van Haydn's meesterwerken. Dit oratorium beschrijft en 
illustreert muzikaal het scheppingsverhaal volgens het Bijbelboek Genesis. 
 
Haydn werd tot het schrijven van dit grote werk voor koor en orkest 
geïnspireerd door het horen van de werken van Händel, tijdens zijn twee reizen 
naar Engeland tussen 1791 en 1794. De directe aanleiding tot het schrijven van 
het werk was Haydn's ontmoeting met Bartheleman, een vriend van hem. 
Haydn vroeg deze om advies om iets te schrijven dat groots en meeslepend zou 
zijn. Daarop nam Bartheleman de Bijbel ter hand en antwoordde: "Hier is het 
begin der boeken, begin in het begin.". Haydn was 65 jaar toen hij het werk 
schreef en het vergde veel van zijn gestel. 
 
Het schrijven van die Schöpfung was voor Haydn een diep gevoelde daad van 
geloof. Hij voegde aan elke deel van de compositie de woorden "Looft de Heer" 
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toe. Hij schreef later: "Ik was nimmer zo devoot als tijdens het werk aan De 
Schepping. Ik viel elke dag op mijn knieën en bad tot God om me de kracht te 
geven het werk te voltooien." Haydn schreef veel delen gedurende zijn verblijf 
in Mariahilf, een voorstadje van Wenen, waar nu het Haydnhaus staat. Geen 
van Haydn's composities nam zoveel tijd als dit werk. Hij legde dit zelf als 
volgt uit: "Het duurde zo lang omdat ik verwacht dat het werk lang mee zal 
gaan". In feite werkte hij er zo veel en intensief aan, dat hij uitgeput raakte en in 
een periode van ziekte instortte vlak na de première te hebben gedirigeerd. 
 
De teksten van het oratorium volgen drie bronnen, namelijk Genesis, de 
Psalmen en het epos Paradise Lost van John Milton. Baron van Swieten was 
grotendeels verantwoordelijk voor de vertaling van de teksten van het Engels 
naar het Duits. 
 
 
1. Einleitung 
(Die Vorstellung des Chaos) 
Rezitativ Raphael 
Im Anfange schuf Gott Himmel und 

Erde; 
und die Erde war ohne Form und 

leer; 
und Finsternis war auf der Fläche 

der Tiefe. 
Chor 
Und der Geist Gottes schwebte auf 

der Fläche der Wasser; 
und Gott sprach: Es werde Licht; 
und es ward Licht. 
Rezitativ Uriel 
Und Gott sah das Licht, dass es gut 

war; 
und Gott schied das Licht von der 

Finsternis. 

l. Inleiding 
(De voorstelling van de chaos) 
Recitatief Raphaël 
In den beginne schiep God hemel en 

aarde; 
en de aarde was zonder vorm en 

leeg; 
en duisternis lag over de vlakten in 

de diepte. 
Koor 
En Gods Geest zweefde over de 

watervlakten; 
en God sprak: Het worde licht; 
en het werd licht. 
Recitatief Uriël 
En God zag het licht, dat het goed 

was; 
en God scheidde het licht van de 

duisternis.
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2. Arie mit Chor 
Uriel 
Nun schwanden vor dem heiligen 

Strahle des schwarzen Dunkels 
gräuliche Schatten: der erste 
Tag entstand. 

Verwirrung weicht, und Ordnung 
keimt empor. 

Erstarrt entflieht der Höllengeister 
Schar in des Abgrunds Tiefen 
hinab, zur ewigen Nacht. 

Chor 
Verzweiflung, Wut und Schrecken 

begleiten ihren Sturz; 
und eine neue Welt entspringt auf 

Gottes Wort. 

2. Aria met koor 
Uriël 
Nu vluchtten voor de heilige stralen 

de gruwelijke schaduwen van 
de zwarte duisternis; de eerste 
dag brak aan. 

Verwarring wijkt en orde treedt op. 
 
Ontzet vlucht de massa helse geesten 

omlaag in de afgrond naar de 
eeuwige nacht. 

Koor 
Vertwijfeling, schrik en woede 

vergezellen hun ondergang 
en een nieuwe wereld ontspringt op 

Gods woord.
 
4. Gabriel und Chor 
Mit Staunen sieht das Wunderwerk 

der Himmelsbürger frohe Schar, 
 
und laut ertönt aus ihren Kehlen des 

Schöpfers Lob, 
das Lob des zweiten Tags. 

 
4. Gabriël en koor 
Met bewondering ziet de blijde 

schare van hemelburgers het 
wonder aan 

en luid klinkt uit alle kelen des 
Scheppers lof; 

de lof van de tweede dag.
 
9. Rezitativ Uriel 
Und die himmlischen Heerscharen 

verkündigten den dritten Tag, 
Gott preisend und sprechend: 

 
9. Recitatief Uriël 
En de hemelse legerscharen 

kondigden de derde dag aan, 
terwijl zij God prezen en 
zeiden: 

10. Chor 
Stimmt an die Saiten, ergreift die 

Leier, 
lasst euren Lobgesang erschallen! 
Frohlocket dem Herrn, dem 

mächtigen Gott! 
Denn er hat Himmel und Erde 

bekleidet in herrlicher Pracht. 

10. Koor 
Stemt nu de snaren, bespeelt de 

lieren, 
laat een lofzang weerklinken ter ere 

van Hem, de machtige God. 
 
Want Hij heeft hemel en aarde 

bekleed met heerlijke pracht.
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12. Rezitativ Uriel 
… 
und die Söhne Gottes verkündigten 

den vierten Tag mit 
himmlischem Gesang, seine 
Macht ausrufend also: 

12. Recitatief Uriël 
… 
en de zonen Gods verkondigen de 

vierde dag met hemelsgezang, 
terwijl zij Zijn macht als volgt 
verheerlijken: 

 
13. Chor mit Soli 
Chor 
Die Himmel erzählen die Ehre 

Gottes, 
und seiner Hände Werk zeigt an das 

Firmament. 
Gabriel, Uriel, Raphael 
Dem kommenden Tage sagt es der 

Tag; 
die Nacht, die verschwand, der 

folgenden Nacht. 
Chor 
Die Himmel erzählen die Ehre 

Gottes, 
und seiner Hände Werk zeigt an das 

Firmament. 
Gabriel, Uriel, Raphael 
In alle Welt ergeht das Wort, jedem 

Ohre klingend, keiner Zunge 
fremd. 

Chor 
Die Himmel erzählen die Ehre 

Gottes, 
und seiner Hände Werk zeigt an das 

Firmament. 

 
13. Koor met soli 
Koor 
De hemelen verkondigen de lof van 

God 
en het firmament toont het werk van 

zijn handen. 
Gabriël, Uriël, Raphaël 
De stervende dag vertelt het de 

komende dag; 
de nacht, die verdween, de volgende 

nacht. 
Koor 
De hemelen verkondigen de lof van 

God 
en het firmament toont het werk van 

zijn handen. 
Gabriël, Uriël, Raphaël 
Door heel de wereld gaat het woord, 

weerklinkt in ieder oor en is 
voor geen mond onbekend. 

Koor 
De hemelen verkondigen de lof van 

God 
en het firmament toont het werk van 

zijn handen. 
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Steven Hoogenberk 
Steven Hoogenberk studeerde piano, theorie en 
compositie in Amsterdam, Den Haag enBrussel. 
Als pianist trad hij op in de meeste Europese 
landen, solistisch, maar vooral als 
kamermuziekspecialist. 
Het componeren heeft van jongs af aan zijn 
belangstelling gehad. Als 10-jarige had hij al 
theorie- en compositielessen bij Hans 
Brandts Buys. Later bij Kees van Baaren, 
Léon Orthel en in België bij Jean Absil. 
 
 

 
 
Cantata Ecologica 
Het stuk werd in 1989 gecomponeerd. 
Zie voor een inleiding van de componist 
het voorwoord van Aukje Broers. 
De tekst is ontleend aan een toespraak 
van Opperhoofd Seattle van de 
Dwamish-stam. Deze toespraak was 
gericht tot Gouverneur Isaac Stevens, 
die tevens Hoofd van Indiaanse Zaken 
was in Washington. Deze bezocht 
Seattle in 1854 twee maal. 
De tekst is waarschijnlijk uitgesproken 
in Lushootseed taal, daarna vertaald in 
Chinook Indian Trade Language en 
daarna in het Engels. 
Een ooggetuige vertelt: 

De Gouverneur werd ontvangen 
door een grote, luidruchtige 
menigte Indianen bij de waterkant 
in Mainstreet. In de baai waren 
talloze kano's en langs de oevers 
stond een grote, wiegende menigte. 
Toen Opperhoofd Seattle zijn stem 
verhief werd het meteen muisstil. 
De Gouverneur vertelde in klare 

afbeelding 3 Steven Hoogenberk 

afbeelding 4 Chief Seattle (±1786 - 1866) 
gefotografeerd in 1864 
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taal waarom hij gestuurd was. Toen hij klaar was en ging zitten, stond 
Opperhoofd Seatlle op met de waardigheid van een senator, die de 
verantwoordelijkheid van een grote natie op zijn schouders had. Hij legde 
één hand op het hoofd van de Gouverneur en wees met zijn wijsvinger van 
zijn andere hand langzaam naar de hemel en begon zijn toespraak met een 
plechtig en indrukwekkend stemgeluid. 

De toespraak werd na mondelinge overlevering pas in 1887 voor het eerst 
opgeschreven in de Seattle Sunday Star. 
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1. The voice of nature 
koor: 
We are part of the Earth 
And the Earth is a part of us. 
The fragrant flowers are our sisters, 
The Reindeer, the Horse, the Great 

Eagle, our brothers 
The foamy crest of waves in the 

river 
The sap of meadow flowers 
The pony's sweat and the man's 

sweat 
is all one and the same race. 
We are part of the earth 
And the earth is a part of us. 

1. De stem van de natuur 
koor: 
We zijn deel van de Aarde 
en de Aarde is een deel van ons. 
De geurige bloemen onze zuster, 
Het Rendier, het Paard, de Grote 

Adelaar, onze broeders 
De schuimende kop van de golven in 

de rivier 
Het sap van de weidebloemen 
Het zweet van de pony en het zweet 

van de mens 
is allemaal van één en hetzelfde ras. 
We zijn deel van de aarde 
en de aarde is een deel van ons.

 
spreekstem: 
The Great White Chief in 

Washington has spoken: 
He wishes to buy our land. 
The Great White Chief has also 

spoken words of peace and 
friendship. 

This is very kind of him. 
For we know he has little need of 

our friendship in return. 
 
His people are many. 
They are like the grass that covers 

vast prairies. 
My people are few. 
They resemble the scattering trees of 

a storm-swept plain … 
 
But we shall consider your offer to 

buy our land. 
My people will ask: 
"What is it that the White Man wants 

to buy?" 

 
spreekstem: 
Het Grote Witte Opperhoofd in 

Washington heeft gesproken: 
Hij wenst ons land te kopen. 
Het Grote Witte Opperhoofd heeft 

ook woorden gesproken van 
vrede en vriendschap. 

Dat is erg aardig van hem. 
Omdat we weten dat hij weinig 

behoefte heeft aan onze 
vriendschap als wederdienst. 

Zijn mensen zijn talrijk. 
Ze zijn als gras dat uitgestrekte 

prairies bedekt. 
Mijn mensen zijn gering in aantal. 
Zij lijken op verspreide bomen op 

een vlakte waar een storm 
overheen getrokken is … 

Maar wij zullen uw aanbod om ons 
land te kopen overwegen. 

Mijn mensen zullen vragen: 
"Wat is het dat de Witte Man wil 

kopen?"
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2. The great misunderstanding 
koor: 
How can one buy or sell the air, the 

warmth of the earth? 
 
That is difficult for us to imagine. 
 
If we don't own the sweet air, and 

the bubbling water, 
 
How can one buy it from us? 

2. Het grote misverstand 
koor: 
Hoe kan iemand de lucht, de warmte 

van de aarde kopen of 
verkopen? 

Dat is voor ons moeilijk voor te 
stellen. 

Als wij de heerlijke lucht, en het 
sprankelende water niet 
bezitten, 

Hoe kan iemand dat dan van ons 
kopen?

 
spreekstem: 
Every piece of land is holy to my 

people 
Each pine tree shining in the sun 
 
Each sandy beach 
The mist hanging in the dark woods, 

every space, 
Each humming bee is holy in the 

thoughts and memory of my 
people. 

And the sap rising in the tree 
Bears the memory of the Red Man. 

 
spreekstem: 
Elk stuk land is heilig voor mijn 

volk. 
Elke naaldboom schitterend in de 

zon 
Elk zandig strand 
De mist die in de donkere wouden 

hangt, elke plek, 
Elke zoemende bij is heilig in de 

gedachten en het geheugen van 
mijn volk. 

En het sap dat opstijgt in de boom 
draagt de herinnering aan de Rode 

Mens.
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3. Elegy 
solo: 
We know that the White Man does 

not understand our way of life, 
To him one piece of land is much 

like the other. 
He is a stranger coming in the night 
 
Taking from the land what he needs. 
 
koor: 
The Earth is not his brother, but his 

enemy 
And when he has conquered it he 

moves on! 
The earth is not his brother but his 

enemy, 
He cares nothing for the land, 
He forgets his father's grave and his 

children's heritage. 
He cares nothing for the land. 

3. Klaagzang 
solo: 
We weten dat de Witte Man onze 

manier van leven niet begrijpt, 
Voor hem is het ene stuk land vrijwel 

gelijk aan het andere. 
Hij is een vreemde, die in de nacht 

komt 
en van het land neemt wat hij nodig 

heeft. 
koor: 
De Aarde is niet zijn broeder, maar 

zijn vijand 
En wanneer hij haar veroverd heeft, 

gaat hij verder! 
De aarde is niet zijn broeder maar 

zijn vijand, 
Hij geeft niet om het land, 
Hij vergeet zijn vaders graf en de 

erfenis van zijn kinderen. 
Hij geeft niet om het land.

 
spreekstem: 
There was a time when our people 
Covered the land as the waves of a 
Wind-ruffled sea cover its shell-

paved floor. 
 
But that time long since passed away 
With the greatness of tribes 
 
That are now but a mournful 

memory. 

 
spreekstem: 
Er was een tijd, dat ons volk 
het land bedekte zoals de golven van 

een door de wind verstoorde zee 
zijn bodem, die met schelpen 
bedekt is. 

Maar die tijd is allang voorbij 
tezamen met de grootheid van 

stammen 
die nu slechts een beklagens-

waardige herinnering zijn.
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IV. The bare earth 
koor: 
The White Man treats his Mother the 

Earth 
And his Brother the Sky like 

merchandise. 
His hunger will eat the earth bare 
And leave only a desert! 

IV. De kale aarde  
koor: 
De Witte Man behandelt zijn Moeder 

de Aarde 
en zijn Broeder de Lucht als 

handelswaar. 
Zijn honger zal de aarde kaal eten 
en slechts een woestijn achterlaten!

 
spreekstem: 
Your time of decay may be distant, 
 
But it will certainly come. 
For even the White Man, whose God 
Walked and talked with him as 

friend with friend 
Cannot be exempt from common 

destiny. 
We may be brothers after all, 
We will see. 
But we will ponder your proposition 

to buy our land, 
And when we decide we will let you 

know. 

 
spreekstem: 
Uw  tijd van verval mag dan ver weg 

zijn, 
maar ze zal zeker komen. 
Want zelfs de Witte Man, wiens God 
met hem wandelde en sprak als een 

vriend met een vriend 
kan geen uitzonderling zijn op het 

gewone lot. 
We zullen tenslotte broeders zijn, 
we zullen zien. 
Maar we zullen over uw voorstel om 

ons land te kopen nadenken, 
en als we besluiten, zullen we het u 

laten weten. 
 
V. The invisible source 
koor: 
If we should sell our land, then you 

must know 
That the air is of great value to us, 
 
That the air passes its breath over all 

life that it maintains. 
solo: 
The wind that gave my grandfather 

his first breath 
Also received his last sigh. 
koor: 
And the wind also breathes life into 

our children. 

 
V. De onzichtbare bron 
koor: 
Als we ons land verkopen, dan moet 

u weten 
dat de lucht van grote waarde voor 

ons is, 
dat de lucht zijn adem geeft aan alle 

leven dat het onderhoudt 
solo 
De wind die mijn grootvader zijn 

eerste adem gaf 
ontving ook zijn laatste ademtocht. 
koor: 
En de wind blaast ook leven in onze 

kinderen. 
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spreekstem: 
Yonder sky that has wept tears of 

compassion 
Upon my people for centuries untold 
And which to us appears changeless 

and eternal, 
May change. 
Today is fair. 
Tomorrow it will be overcast with 

clouds. 
My words are like the stars that 

never change. 
Whatever Seattle says the Great 

White Chief 
In Washington can rely upon, 
In the same way as he can rely upon 
The return of the sun, or the seasons. 

spreekstem: 
De hemel in de verte, die 

eeuwenlang tranen van 
medeleven huilde op mijn volk 

en die ons onveranderlijk en eeuwig 
voorkomt, 

kan veranderen. 
Vandaag is het onbewolkt. 
Morgen zal het bewolkt zijn. 
 
Mijn woorden zijn als sterren die 

nooit veranderen. 
Alles wat Seattle zegt, daar kan het 

Grote Witte Opperhoofd 
in Washington op vertrouwen, 
net zoals hij kan vertrouwen op 
de terugkeer van de zon of de 

seizoenen.
 
VI. The web of life 
koor: 
All things are bound together, 
 
All things connect. 
 
What happens to the Earth 
Happens to the children of the Earth. 
 
solo: 
Man has not woven the Web of Life: 
 
He is but one thread. 
koor: 
Whatever he does to the Web 
He does to himself. 

 
VI. The web of life 
koor: 
Alle dingen zijn met elkaar 

verbonden. 
alle dingen staan met elkaar in 

contact. 
Wat er met de Aarde gebeurt 
Gebeurt met de kinderen van de 

Aarde. 
solo: 
De mens heeft het Web van het 

Leven niet geweven: 
Hij is slechts een draad. 
koor: 
Alles wat hij het Web aandoet, 
doet hij zichzelf aan.
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Vrienden van Soli Deo Gloria 
 
 
 
 

Wist u dat er een mogelijkheid is om vriend(in) van Soli te worden? 
 

Dit bent u al bij een jaarlijkse bijdrage van € 50,00 (of meer). 
 
 

U heeft dan recht op: 
• één gratis toegangskaart voor één concert per jaar 
• één gratis consumptie in de pauze van een concert 

• drie keer per jaar toezending van ons blad "De Engelenbak" 
 
 

Als u hiervoor geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met onze secretaris 
mevr. Mia Faber 

Waterkers 75 
1689 PK  Zwaag 

0229-241154 
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Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
Händel was bijna een maand 
ouder dan Bach en werd op 23 
februari 1685 eveneens in 
Noord-Duitsland (Halle) 
geboren. Zijn vader was 
vorstelijk chirurg. Friedrich 
kende materieel gezien een 
onbezorgde jeugd. Voor en 
tijdens zijn muziekopleiding bij 
Zachow studeerde hij rechten, en 
als zeventienjarige genoot hij 
reeds een grote faam als 
organist, en kreeg hij een 
betrekking aan de gereformeerde 
domkerk van Halle.  
In 1703 vertrekt hij plots naar 
Hamburg, en werkt er als violist 
en klavecinist met Mattheson 
aan de opera.  
 
Hij gaat zijn muziekopleiding 
voltooien in Italië, en heeft in 
Florence, Rome, Napels en 
Venetië vruchtbaar contact met 
Scarlatti, Marcello en Corelli. In 
Venetië wordt hij een succesrijk operacomponist, en zijn faam gaat hem voorui 
naar Hannover, waar hij als hofkapelmeester wordt benoemd. Er was echter zo 
weinig werk, dat hij er zonder toestemming vertrekt, en naar Londen reist. In 
1714 echter wordt keurvorst Georg van Hannover King George van Engeland: 
veiligheidshalve houdt Händel zich een tijdlang in de schaduw, en volgens de 
overlevering (waarom zou die het voor een keer niet eens bij het rechte eind 
kunnen hebben?) ensceneerde hij de verzoening door de Water Music-suite. Zo 
werd hij officieel hofcomponist en muzikaal alleenheerser. Hij richt de Royal 
Academy of Music op, waar de Italiaanse opera hoogtij vierde. De veertig 
opera's die hij hiervoor componeerde worden eerst de laatste jaren onder het 
stof van de archieven gehaald. Stilaan worden er bressen geslagen in zijn 
alleenheerschappij: John Gay ridiculiseert met zijn Beggar's Opera de 
Italiaanse opera zozeer, dat het grote en zelfs hoge publiek wegblijft. Händel 
gaat op reis naar Duitsland om zijn zieke moeder te bezoeken en om zelf van de 

afbeelding 5 Georg Friedrich Händel (1685-1759) 
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emoties te bekomen. Hij heeft er een ontmoeting met Wilhelm Friedemann 
Bach. 
 
Bij zijn terugkeer in Londen reorganiseert Händel de opera-onderneming, maar 
hij gaat zich geleidelijk meer interesseren voor het genre waaraan hij zijn 
tweede carrière te danken heeft: het oratorium. 
 
In 1737 krijgt hij een beroerte, waarvan hij herstelt door een kuur in Aken. In 
drie weken tijd componeert hij The Messiah voor een liefdadig doel in Dublin, 
terwijl in Londen zelf de grote doorbraak komt na Judas Maccabeus. Terwijl 
hij aan Jephta werkt krijgt hij last met de ogen en wordt geleidelijk blind. 
 
Hij sterft plots op Goede Vrijdag, 14 april 1759, en zijn lichaam wordt bijgezet 
in Westminster Abbey. 
 
Ode on St. Cecilia's Day 
De tekst voor deze Ode is van John Dryden. Hij schreef deze voor de viering 
van St. Cecilia's Day (22 november). In Londen werden tussen 1683 en 1702 
deze vieringen georganiseerd door de "Gentlemen Lovers of Musick". 
In 1739 ging Händel bij een ander theater werken, waardoor zijn uitvoeringen 
verplaatst werden van King's Theatre, Haymarket naar Lincoln's Inn Fields. De 
eerste uitvoering die in de nieuwe omgeving gegeven werd, vond plaats op 
donderdag 22 november 1739. Voor deze gelegenheid componeerde Händel de 
Ode on St. Cecilia's Day en twee nieuwe concerten (two new Concerto's for 
Instruments). 
Händel begon met componeren van de Ode op 15 september 1739 en voltooide 
de compositie op 24 september 1739. Hij volgde nauwkeurig de opzet, die 
Dryden's tekst kenmerkte. 
Händel hield dit werk in zijn reguliere repertoire in de seizoenen 1739-1743. 
Een revival volgde in 1754-1755. Händel veranderde weinig aan het stuk: 
hoogstens paste hij het aan aan de beschikbare uitvoerenden en de kwaliteit 
hiervan. Zo componeerde hij in 1742 een nieuwe versie van de aria The soft 
complaining flute voor zijn altsoliste, Mrs. Cibber. Vanmiddag wordt de 
originele sopraanaria uitgevoerd. 
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1. Ouverture (Orkest) 1. Ouverture (Orkest)
 
2. Tenorsolo 
From harmony, 
From heavn'ly harmony 
This universal frame began. 

 
2. Tenorsolo 
Uit harmonie, 
Uit hemelse harmonie 
Ontstond de bouw van dit 

universum.
 
3. When nature 
underneath a heap of jarring atoms 

lay, 
and could not heave her head 
The tuneful voice was heard from 

high: 
Arise, ye more than dead; 
 
Then cold and hot and moist and dry 
 
In order to their stations leap 
And Music's pow'r obey. 

 
3. Toen de natuur 
onder een hoop krioelende atomen 

lag, 
en haar hoofd niet kon opheffen 
werd de klankrijke stem van boven 

gehoord: 
Sta op, gij levenlozen, meer nog dan 

dood! 
Toen sprong het koud en heet, 

vochtig en droog 
elk naar hun eigen staat 
gehoorzaam aan de macht der 

muziek.
 
4. Koor 
From harmony, from heavn'ly 

harmony 
This universal frame began. 
From harmony to harmony 
Through all the compass of the notes 

it ran 
The diapason closing full in Man 

 
4. Koor 
Vanuit harmonie, vanuit hemelse 

harmonie 
ontstond het hemels gestel. 
Van harmonie naar harmonie, 
Snellend van noot tot noot, van hoog 

tot laag, 
sluitend in volle klank: de Mens
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5. Sopraansolo 
What passion cannot Music raise 

and quell? 
 
When Jubal struck the chorded shell 
 
His list'ning brethren stood around 
 
And wond'ring on their faces fell 
To worship that celestial sound 
Less than a god they thought 
There could not dwell 
Within the hollow of that shell 
 
That spoke so sweetly and so well. 

5. Sopraansolo 
Is er een hartstocht die Muziek niet 

kan oproepen en kan 
bedwingen? 

Toen Jubal speelde de besnaarde 
schelp 

stonden zijn broeders luist'rende 
rondom 

bewond'ring kwam op hun gelaat 
verering voor dat hemelse geluid 
Minder dan een god, zo dachten zij 
kon daar niet huizen, 
daar binnenin de holte van die 

schelp, 
die daar zo zoet sprak en zo schoon.

 
6. Tenorsolo en koor 
The trumpet's loud clangour 
Exites us to arms 
With shrill notes of anger 
And mortal alarms. 
The double, double, double beat of 

the thund'ring drum 
Cries hark! the foes come 
Charge, charge 
't is too late to retreat! 

 
6. Tenorsolo en koor 
Het luide trompetgeschal 
Vuurt ons aan tot de strijd 
Met woedende tonen 
en kreten van doodsnood. 
De dubbele slag van de dond'rende 

trom 
Roept: hoor! De vijanden komen 
Val aan, val aan 
Vluchten kan niet meer!

 
7. Mars (orkest) 

 
7. Mars (orkest) 

 
8. Aria voor sopraan 
The soft complaining flute 
In dying notes discovers 
The woes of hopeless lovers 
 
Whose dirge is whisper'd 
By the warbling lute. 

 
8. Aria voor sopraan 
De zacht klagende fluit 
ontdekt in stervende noten 
de smarten van geliefden zonder 

hoop 
wier klaagzang gefluisterd wordt 
door de klingelende luit.
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9. Aria voor tenor 
Sharp violins proclaim 
Their jealous pangs and desperation 
 
Fury, frantic indignation 
Depth of pains 
and height of passion. 

9. Aria voor tenor 
Scherpe violen roepen 
hun gekweld-zijn uit door passie en 

hun wanhoop 
Woede, dolle verontwaardiging 
Diepte van pijnen 
en hoogte van passie. 

 
10. Aria voor sopraan 
But oh! What art can teach 
 
What human voice can reach 
The sacred organ's praise? 
 
Notes, inspiring holy love 
Notes that wing their heav'nly ways 
To mend the choirs above. 

 
10. Aria voor sopraan 
Maar O, welke kunst kan meester 

zijn van 
welke mensenstem kan 
reiken aan de lofprijzing van het 
gewijde orgel? 
Noten die heilige liefde inspireren, 
gevleugeld op hemelse vlucht, 
om glans te geven aan de 

engelenkoren. 
 
11. Aria voor sopraan 
Orpheus could lead 
The savage race 
And trees unrooted 
Left their place 
Sequacious of the lyre. 

 
11. Aria voor sopraan 
Orpheus kon het heidens ras leiden 
En ontwortelde bomen verlieten hun 

plaats 
 
ten gevolge van zijn lierspel. 

 
12. Recitatief voor sopraan 
But bright Cecilia 
rais'd the wond'r high'r: 
When to her organ vocal 
breath was giv'n 
An angel heard, and 
straight appear'd 
Mistaking earth for heaven! 

 
12. Recitatief voor sopraan 
Maar de stralende Cecilia 
deed nog groter wonder: 
Toen de adem van haar stem 
zich voegde bij haar orgel 
hoorde een engel dit, 
verscheen meteen, 
Hij dacht -verkeerd- dat d'aarde 

hemel was! 
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13. Sopraan en Koor 
As from the pow'r of sacred lays 
 
The spheres began to move 
 
And sung the great Creator's praise, 
 
to all the bless'd above 
So when the last and dreadful hour 
 
This crumbling Pageant shall 

devour, 
The trumpet shall 
be heard on high, 
The dead shall live 
the living die. 
And music shall 
untune the sky. 

13. Sopraan en Koor 
Evenals toen, gedreven door de 

macht van goddelijke wetten, 
de hemelse sferen begonnen te 

wentelen 
en de lof zongen van de grote 

Schepper 
voor alle heiligen daarboven, 
zo zal ook, als het laatste en 

vreesvolle uur 
deze vergankelijke aardse praal zal 

verslinden, 
daarboven de trompet 
gehoord worden. 
De doden zullen leven, 
de levenden sterven. 
En Muziek zal alom 
Weerklinken in de lucht. 

 
vertaling: Hans van Steenbergen 
 
 
 

 

Accountantskantoor

Registeraccountant
J.K. Bischoff

Orionstraat 21
1622 BR  Hoorn

tel. 0229 - 24 09 55
fax 0229 - 24 79 31
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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. 

Voor het volgende najaarsconcert studeren wij 
Messiah van G.F. Händel, in. 

 
 
 

Onze repetitie is 
iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. 

 
adres: West-Friese Vrije School Parcival 

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 9 april 2009 . 
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, 
de heer K. Molenaar, tel. 0228-313280 

 
 

Bezoek ook eens onze homepage: 
www.solideogloria-hoorn.nl 
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Dit concert is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van 
• Provincie Noord-Holland 
• Gemeente Hoorn 
• onze adverteerders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
grafische verzorging: Jaap Hardy 
vertaling Cantata Ecologica: Jaap Hardy 
vertaling Ode on St. Cecilia's Day: Hans van Steenbergen 
bronnen: www.wikipedia.com, www.historylink.org, www.componisten.net 


