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Toegangsprijs € 29,00 
Jeugd tot 16 jr. € 14,50 
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Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

Dick Laan Stichting 

Schouten Techniek 

Autobedrijf van der Maat 

Art Senta Notarissen 

Van Overbeek Makelaars 

Rabobank West-Friesland 

Johan Goossens, Training & Coaching 

Martien Weel Uitvaartzorg 

Rita Feld Uitvaartzorg 

Moeskops Muziek 

Marlingua, tekst- en vertaalwerk 

Jan Olijve, loopbaan- en sollicitatiebegeleiding 

Veenstra, piano’s en vleugels 

en alle donateurs. 
 

Dank voor uw bijdrage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling en lay-out: Johan de Vries en Dick Appel 2016 
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Dames en heren, 
 
Dames en heren, 
Van harte welkom bij deze 34ste jaarlijkse uitvoering van 
de Johannes Passion. Als koor kijken we ook al vooruit 
naar ons honderdjarig bestaan in 2018. We gaan van dit 
bijzondere jubileum iets moois maken. Onlangs doken de 
notulenschriften op van de eerste en latere 
vergaderingen van ons koor. We hopen zo wat beter in de 
koorgeschiedenis te kunnen duiken. Hierover gaan we 
zeker publiceren op onze website en wellicht nog op een andere manier. 
De uitvoering van de Johannes Passion past in een lange traditie. Door het 
wegvallen van subsidies van provincie en gemeente zijn we helaas gedwongen 
om volgend jaar een pas op de plaats te maken. Ondanks een 
contributieverhoging en het werven van nieuwe sponsoren en donateurs 
moeten we ons in het komend jaar beperken tot het najaarsconcert. 
In het jubileumjaar zal de Johannes Passion  weer op het programma staan. 
Ik wens u namens alle uitvoerenden een heel mooi concert toe. 
 

Jan Lodde, voorzitter 
 
 
 
 

  
Ons koor kan nieuwe leden gebruiken. Vooral tenoren en sopranen zijn meer 
dan welkom. U kunt vrijblijvend komen luisteren naar onze repetities, op 
dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Vrije School Parcival, Nachtegaal 146 te 
Hoorn. 
 
U kunt ons steunen door donateur of sponsor te worden. Hiervoor kunt u zich 
aanmelden bij onze secretaris, mevrouw M. Faber, tel. 0229 241154, of e-mail: 
secretaris@solideogloria-hoorn.nl. 
 
Noteert u alvast de datum van ons volgende concert. Op zondag 20 november 
2016 voert Soli twee werken van GOUNOD uit: de prachtige Ceciliamis en het 
ontroerende Requiem. Hopelijk zien we u daar weer als toehoorder of als 
zanger. Meer informatie op onze website: www.solideogloria-hoorn.nl 

mailto:secretaris@solideogloria-hoorn.nl
http://www.solideogloria-hoorn.nl/
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Bachs Johannes Passion  
 
Bach begon in 1723 zijn werk als cantor in Leipzig. Daardoor was hij onder 
andere verantwoordelijk voor de kerkmuziek in de beide hoofdkerken van de 
stad. Elke zondag moest een muziekwerk in deze kerken uitgevoerd worden: 
orgelmuziek en een cantate. Die schreef Bach zelf of hij gebruikte materiaal van 
andere componisten. Van de muziek op kerkelijke hoogtijdagen werd meer 
verwacht. Dus in het jaar na zijn aantreden stond Bach ook voor de opgave een 
groot werk te scheppen. Hij besloot een passie te componeren. Daarmee 
volgde hij een traditie die al in Leipzig bestond. In 1717 werd daar al een passie 
uitgevoerd. En in 1721 werd door Telemann een passie in de Thomaskirche 
uitgevoerd. 
Als men de Johannes Passion beluistert, moet men eigenlijk in het achterhoofd 
houden dat het gebruiksmuziek is: passies werden uitgevoerd tijdens een 
kerkdienst. Tussen de twee delen van de Johannes Passion (die toch samen 
bijna twee uren duren) werd er door de dominee in Leipzig een preek 
gehouden. Deze preek duurde meestal ongeveer een uur!  

De Johannes Passion is voor het eerst uitgevoerd in 
de vesperdienst op Goede Vrijdag 1724 in de 
Nikolaikirche in Leipzig. In 1725 volgde een 
compleet veranderde versie. Er werden onder 
andere twee grote koraalbewerkingen in 
verwerkt. Eén daarvan was ‘O Mensch, bewein' 
dein' Sünden groß’, die hij later gebruikte in de 
Matthäus Passion. 
Een derde versie volgde enkele jaren na de 
voltooiing van de Matthäus Passion. In deze 
versie verwijderde Bach een aantal stukken, 
waarvan de tekst eigenlijk uit het evangelie van 
Matthäus kwam. De vierde versie kwam in 1739 

tot stand, waarin Bach de structuur van de 1724 
versie herstelde. Verder werden diverse wijzigingen aangebracht. Deze versie is 
echter nooit voltooid: Bach stopte na het tiende deel. Interessant is een verhaal 
uit de biografie door Christoph Wolff hierover: 
“... Mogelijk brak Bach zijn werk af vanwege een onplezierige affaire in de lente 
van 1739, want de stadsklerk noteerde op 17 maart van dat jaar, precies tien 
dagen voor Goede Vrijdag: ‘In opdracht van de nobele en uiterst wijze raad ben 
ik naar de heer Bach alhier gegaan en heb hem uitgelegd dat de muziek die hij 
van plan is uit te voeren op de komende Goede Vrijdag niet uitgevoerd mag 
worden totdat daarvoor toestemming is ontvangen. Daarop antwoordde hij: 
het was altijd zo gegaan; het kon hem niets schelen, omdat hij er toch niets 
voor kreeg en het was hem alleen maar tot last; hij zou de superintendant laten 
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weten dat het hem verboden was; en als er bezwaar werd gemaakt vanwege 
de tekst, dan diende in aanmerking genomen te worden dat die al een aantal 
malen was uitgevoerd.’ Dit incident, dat door de burgerlijke en niet door de 
kerkelijke autoriteiten werd veroorzaakt, was duidelijk een zaak van bestuurlijk 
toezicht. We weten niet of Bach uit kwaadheid de uitvoering van zijn eigen 
muziek annuleerde, en of hij op het laatste moment een ander werk uitvoerde, 
zoals Telemanns Brockes-Passion die hij omstreeks deze tijd moet hebben 
gedirigeerd.” 
De laatste versie van de Johannes Passion werd uitgevoerd in 1749, de één na 
laatste Goede Vrijdag die Bach zou meemaken. Deze versie lag dicht bij de 
1724-versie, maar hij gebruikte meer musici voor deze uitvoering. Soli Deo 
Gloria zingt deze laatste versie. 
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De Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria is opgericht op 16 december 1918 na 
een fusie van twee christelijke, gemengde zangverenigingen. Het repertoire 
bestaat uit muziekstukken voor solisten, koor en orkest met in z’n 
algemeenheid een geestelijk karakter. Dat kunnen bijvoorbeeld oratoria, 
cantates en missen zijn. Het koor geeft tot nu toe elk jaar twee uitvoeringen in 
de Oosterkerk te Hoorn. Al gedurende een reeks van jaren voert het koor 
jaarlijks op Witte Donderdag de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach 
uit. Het najaarsconcert is heel afwisselend: werken van bekende of minder 
bekende componisten van 1650 tot heden. 
 
Dirigent Marcel Joosen studeerde bij Jan Pasveer aan 
het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en 
behaalde in 1983 het diploma Koordirectie 
Uitvoerend Musicus. Een jaar eerder studeerde hij 
aan dit conservatorium af voor het hoofdvak piano. 
Hij is werkzaam als docent piano, musical en 
eigentijdse zang. Daarnaast is hij artistiek leider van 
Toonkunst Alkmaar, Soli Deo Gloria te Hoorn, Stem 
en Snaren te Enkhuizen en het Pauluskoor te 
Amstelveen. De afgelopen jaren heeft hij met deze 
koren vele prachtige concerten gegeven, o.a.: A Child 
of our Time van Michael Tippett, Ein deutsches Requiem van Brahms, Verdi's 
Requiem, Poulencs Stabat Mater en nog onlangs Bachs Hohe Messe in Alkmaar. 
Bij Soli Deo Gloria leidt hij de jaarlijkse uitvoering van Bachs Johannes Passion. 
Van de najaarsconcerten van ‘Soli’ noemen wij Mozarts Requiem, het 
Magnificat en het Requiem van Rutter, De Schipbreuk van Wagenaar en de 
Cantata Ecologica van Steven Hoogenberk. Naast het ‘gebruikelijke 
oratoriumwerk’ leidde hij ook bijzondere projecten. Met projectkoren gaf hij 
concerten in Boedapest, Berlijn en Praag. Tevens was er in 2003 een uitvoering 
van vier koren onder zijn leiding in het Concertgebouw te Amsterdam. Hierbij 
werd met bijna 400 zangers een uitvoering gegeven van Puccini's Messa di 
Gloria en het Stabat Mater van Rossini. In Amsterdam en Enkhuizen leidde hij 
de zogenaamde ‘Scratch’-dagen met zo'n 400 zangers. In 2010 werd onder zijn 
leiding een integrale uitvoering gegeven van Bachs Weihnachtsoratorium in de 
Grote Kerk te Alkmaar. 
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De tenor Robbert Overpelt begon zijn muzikale 
ontwikkeling als koorknaap in het Noord-Hollands 
Jongenskoor, waardoor hij op jonge leeftijd al 
bekend raakte met klassiek muziek. In 1986 zong 
hij voor het eerst de Evangelistenpartij in een serie 
uitvoeringen van de Matthäus Passion. Naast zijn 
studie bedrijfseconomie studeerde hij acht jaar 
intensief solozang bij Max van Egmond. Na deze 
studieperiode volgde hij lessen bij Kurt Equiluz in 
Wenen, bij Peter Kooy in Duitsland en momenteel 
wordt hij gecoacht door Margreet Honig in Amsterdam. Robbert Overpelt 
ontwikkelde zich in zeer snel tempo tot één van de meest gevraagde 
oratoriumzangers in Nederland, maar treedt ook internationaal veelvuldig op, 
met name in Duitsland. Hoewel zijn repertoire vele stijlperioden omvat, geniet 
hij de meeste bekendheid als vertolker van barokmuziek. Zo werkte hij met 
dirigenten als Ton Koopman, Gustav Leonhardt, Hermann Max, Charles de 
Wolff, Matthias Janz en vele anderen. Ook trad hij op in de VARA Matinee 
onder leiding van Edo de Waart. Voorts werkte hij mee aan verschillende radio- 
en televisieopnamen en is hij inmiddels te horen op diverse cd-opnamen. 
 

De Nederlandse bariton Nanco de Vries begon zijn 
zangstudie als bas aan het Utrechts Conservatorium bij 
Udo Reinemann en sloot deze cum laude af. In 
hetzelfde jaar was hij prijswinnaar van het Christina 
Deutekom concours en werd toegelaten tot de studie 
voor de Nederlandse Muziekprijs. Hij zette zijn 
zangstudie voort bij Diane Forlano en ontwikkelde zijn 
stem verder in het baritonvak bij de Amerikaanse 
tenor James McCray . Vervolgens maakte hij als Alfio in 
Cavaleria Rusticana zijn baritondebuut.  
Hij werkte met verschillende vooraanstaande 

dirigenten in binnen- en buitenlanden. Hij zong de titelrollen in Verdi`s 
Nabucco en MacBeth en soleerde o.a. in Shostakovitschs Symfonie no.14, in 
Mozarts Requiem en in Beethovens Negende Symfonie. In Noorwegen werkte 
Nanco mee aan een scenische uitvoering van Carmen (Bizet) als Escamillo. 
Vanaf `96 was hij aan het Meininger Staats Theater geëngageerd, waar hij vele 
rollen voor zijn rekening nam. De laatste jaren was Nanco vast verbonden aan 
de Komische Oper te Berlijn waar hij o.a. Balstrode (Peter Grimes) , Leander 
(Liefde voor de drie sinaasappelen) en Mr. Gedge (Albert Herring) zong. 
Momenteel is hij als freelance opera- en concertzanger werkzaam en wordt hij 
gecoacht door Rafael Ortiz. Nanco heeft in Hoorn al eerde de rol van Christus 
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gezongen bij de uitvoeringen van Soli. Hij zingt deze avond samen met zijn 
broer Hans, die de basaria’s voor zijn rekening neemt. 
 
Sopraan Diane Verdoodt is een regelmatige gast bij 
de uitvoeringen van Soli Deo Gloria. Na het behalen 
van haar eerste prijs zang aan het Koninklijk 
Muziekconservatorium te Brussel bij Louis Devos 
studeerde zij verder bij Professor Rudolf Bautz te 
Aken, bij Bernadette Degelin te Antwerpen, en 
privaat bij Lucienne van Deyck. Ze behaalde ook het 
diploma Docerend Musicus in het Muziekconser-
vatorium te Zwolle. Diane Verdoodt bezit het 
Diploma van Meester in de Muziek. Zij debuteerde 
in het Amsterdamse Concertgebouw met het 
Requiem van Andrew Lloyd Webber en gaf daar tevens een recital met tenor 
Ludwig van Gijsegem dat rechtstreeks uitgezonden werd door de NOS-radio. Ze 
maakte opnamen voor de BRTN, RTBF, en NOS en verleende haar medewerking 
aan vele grammofoonplaten en cd's. Haar Puccini-vertolkingen in de cd-
opnamen van Gianni Schicchi, Suor Angelica en Il Tabarro werden met groot 
enthousiasme en schitterende kritieken onthaald. Grote Europese 
muziekfestivals deden een beroep op haar, waaronder het Festival M.A. 
Charpentier Versailles en het Holland Festival. Zij maakte een grote 
recitaltoernee door Rusland, resulterend in nieuwe engagementen bij de Sint 
Petersburg Philharmonic (Berlioz Les nuits d'été). Door haar universele 
zangtechniek is het concertrepertoire van Diane Verdoodt uitermate uitgebreid 
en bestrijkt een periode die gaat van de middeleeuwen tot en met de 
hedendaagse toondichters, met inbegrip van musical. Diane Verdoodt is 
hoofdvakdocente solozang aan het Koninklijk Muziekconservatorium te 
Brussel. 
 
De mezzosopraan Esther Kuiper studeerde aan het 
Conservatorium van Amsterdam en volgde lessen 
bij Pierre Mak, Annett Andriesen, Sasja Hunnego, 
David Bollen, Hein Meens, en Marion van den 
Akker. Esther zingt opera, oratorium en 
liedrepertoire uit verschillende stijlperioden van 
barok tot hedendaags. Ze was enkele jaren 
verbonden aan VocaalLAB (nu Silbersee), wat haar 
de mogelijkheid gaf zich te bekwamen in het 
uitvoeren van hedendaagse muziek. Haar 
uitgebreide concertrepertoire omvat onder andere Bachs Matthäus Passion, 
Weihnachtsoratorium, Johannes Passion (o.a. met het Concertgebouw Kamer 
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Orkest), het Stabat Mater van Dvorak, Haydns Arianna a Naxos, Resphigi’s Il 
Tramonto, Rossini’s Petite Messe Solenelle en Stabat Mater en Vivaldi’s Gloria. 
Ook gaf zij kamermuziekconcerten met repertoire van onder anderen Mahler, 
Strauss, Brahms, Schumann, Liszt, Copland, Chopin en Viardot. Ook op 
operagebied is zij actief in zowel het klassieke als het moderne repertoire. 
Onder Esthers recente en aankomende engagementen bevinden zich de rol van 
Fenena in Verdi’s Nabucco, een recital met kamermuziek van Willen Jeths, 
Youngest Daughter in Trauernacht - een voorstelling van Katie Mitchell en 
Raphael Pichon met muziek van J.S. Bach, solopartijen in de Johannes Passion 
en Matthäus Passion en het Weihnachtsoratorium van Bach en de rol van 
Dorabella in Mozarts Così fan tutte bij het Opera aan Zee Festival. 
Esther Kuiper is finaliste en laureaat van het 50ste International Vocal 
Competition in ‘s Hertogenbosch, laureaat van de Dutch Classical Talent Award 
(finale in 2017). Ze won de eerste prijs bij Concours Kasteel Doorwerth in 2013, 
ontving de Klaas Dijkstra Award op het Peter de Grote Festival 2012 in 
Groningen en de Publieksprijs bij het Presentatie Concert van de Stichting 
Nederlandse Vocalisten Presentatie in 2011. 
 
Na zijn studies zang en piano aan het 
Lemmensinstituut te Leuven en aan het 
Conservatorium van Brussel engageerde tenor 
Joris Bosman zich als korist in diverse ensembles 
waaronder het Brussels Kathedraalkoor (Capelli 
Sancti Michaelis) o.l.v. Erik van Nevel, alsook 
Currende en het voormalige omroepkoor van de 
BRT o.l.v. Vic Nees en het Vlaamse Radiokoor 
o.l.v. Johan Duijck. Hij deed tevens repertoire- en 
stijlkennis op bij ondermeer Sigiswald Kuijcken, 
Paul Dombrecht, René Jacobs, Florean Heyerick, 
Pierre Cao en anderen. Hij behaalde de eerste 
prijs zang in de disciplines oratorium, lied en opera en kamermuziek, 
specialisatie barokmuziek. Tevens verwierf hij het Hoger Diploma lied en 
oratorium. Hij bekwaamde zich daarnaast als pedagoog. Met grote regelmaat 
treedt hij op bij speciale projecten, concerten en festivals in binnen- en 
buitenland. Ook bekend om zijn vaardigheden als acteur vertolkte hij reeds 
negen hoofdrollen in operettes van ondermeer Franz Lehar, Emmerich Kalman 
en Paul Lincke met gezelschappen in België en Nederland. Wegens ervaring 
met choreografie en regie werd hij geëngageerd door theater Neon te Gent 
voor hun jongerenproductie en in 1994 haalde hij de finaleplaats met de 
productie ‘à table’ op het internationaal choreografenconcours te Groningen. 
Hij realiseerde cd-opnames met Eufoda, Accent en de Brusselse Mediatheek 
(Arsonor). 
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Bas/bariton Hans de Vries heeft zijn opleiding 
genoten aan het Utrechts Conservatorium bij de 
bariton Henk Smit en is vervolgens cum laude 
geslaagd bij de Duitse bariton Udo Reinemann. 
Verdere lessen en cursussen heeft hij gevolgd bij 
Hendrik Meint Hamstra, Hans Hatter, Tom Krause, 
Evelyn Lear, Jekaterina Joffel, Jekaterina Gromova 
en Dietrich Fischer-Dieskau. 
Hans de Vries treedt regelmatig op als solist in 
oratoriumwerken van J.S. Bach, J. Haydn, G.F. 
Händel, W.A. Mozart, F. Schubert, L. v. Beethoven, G. Fauré, G. Donizetti en A. 
Bruckner, maar ook in de modernere werken van o.a. Frank Martin en Kees van 
Baaren. Op operagebied trad hij reeds op in Antwerpen, Metz, Montpellier, 
Bordeaux, Salzburg, Manchester, Glasgow en vele andere steden, in rollen als 
Guglielmo uit de Cosi fan tutte, Silvano uit Un Ballo in Maschera, der Sprecher 
uit de Zauberflöte, de Licomede en de Pluton uit de Alceste van Jean Baptist 
Lully en de le Nazarener uit de Salome. Op het Internationale Hugo Wolf 
Wettbewerb in Stuttgart 1987 won hij de tweede prijs, en in 1990 was hij een 
van de prijswinnaars van het Internationaal Vocalistenconcours te Den Bosch. 
Van zijn liederenrecitals, voornamelijk begeleid door zijn vaste pianist Eelko 
Moolenaar, zijn reeds verschillende opnames gemaakt bij de Hessischer 
Rundfunk en de Nederlandse radio. Naast de vele malen dat hij bij Soli soleerde 
in de Johannes Passion, vertolkte hij in november 2014 de rol van Elia in 
Menselssohns oratorium Elias. 
 
Reeds meer dan vijftien jaar is Nicholas (Nick) Devons 
concertmeester van het Noordhollands Bach Orkest, dat 
al vele jaren de vaste begeleider is van de uitvoeringen 
van Soli Deo Gloria. Het orkest begeleidt ook regelmatig 
de uitvoeringen van de oratoriumvereniging ‘Stem en 
Snaren’ te Enkhuizen. 
 

Beitske Verheij studeerde cello bij Jean Decroos en 
Herre Jan Stegenga, en was als docent gedurende 
vijftien jaar werkzaam op diverse muziekscholen. Met 
de pianist Bernd Brackman nam zij een cd op voor het 
label Erasmus, met duorepertoire van Heitor VillaLobos. 
Ze trad verschillende malen met orkest op als soliste. 
Beitske is lid van het Noordhollands Bach Orkest en de 
continuo-celliste bij de uitvoering van de Johannes 
Passion.  
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De in Polen geboren Ania Katynska studeerde cello en 
piano aan de Karol Szymanowski Muziekacademie in 
Katowice. Ze besloot zich te specialiseren in barok- en 
klassieke muziek en studeerde daarvoor o.a. bij Jaap ter 
Linden. Naast haar studie nam ze deel aan diverse 
concoursen, o.a. bij Wieland Kuijken. Ze is mede-oprichter 
van het ensemble Parnassos en lid van enkele 
kamermuziekgezelschappen. Ania woont in Rotterdam en 
geeft les aan de Pegasus School voor Oude Muziek te 
Amsterdam. Ze treedt op in heel Europa voor zowel solo-recitals als 
orkestuitvoeringen. Ze is nu bezig met het opnemen van Bachs cellosuites. 
 

Organist Cor Brandenburg studeerde naast de 
hoofdvakken Koor- en Orkestdirectie het hoofdvak 
Orgel aan de Conservatoria van Amsterdam bij Simon 
C. Jansen en Piet Kee en behaalde de diploma’s Prot. 
Kerkmuziek, Orgel-onderwijs en het Einddiploma 
Orgel. Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag 
voltooide hij de studie Hoofdvak Koordirectie (Frans 
Moonen en Philippe Herreweghe, voor wie hij het 
assistentschap uitvoerde). Als uitvoerend musicus is 
hij actief als dirigent met het door hem in 2002 
opgerichte Collegium Vocale Zaandam, in 

samenwerking met het professioneel Barokensemble ‘Arx Ardens’, waarmee 
maandelijks Bachcantate’s worden uitgevoerd; voorts als dirigent van de 
Amsterdamse Bachverening. Hiernaast is hij freelance-organist en -dirigent. 
Decennia lang was hij radioprogrammamaker voor kerkmuziek bij verschillende 
omroepen en redacteur bij enkele vakbladen. Sinds 1989 verzorgt zijn facilitair 
bedrijf professionele digitale geluidopnamen in opdracht van derden en voor 
de omroep. 
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Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria Hoorn 
opgericht 16 december 1918 

 


