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Geachte bezoekers,  
 
Namens de Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria, 
heet ik u allen van harte welkom bij ons bijzondere 
feestelijke jubileumconcert. Vandaag, zondag 16 
december 2018, bestaat ons koor op de dag af 
honderd jaar. Honderd jaar en springlevend! Een 
levende vereniging met een rijke historie 
verbonden met onze stad Hoorn en wijde 
omgeving. Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria is 
een begrip in Hoorn. Het is zelfs meer dan dat. Dit 
koor is een warme ontmoetingsplaats voor mensen 
die graag samen op niveau muziek willen maken en 
laten horen. We hebben een mooi feestelijk programma voor u samengesteld 
en met veel enthousiasme hebben we wekelijks de drie stukken waar u naar 
gaat luisteren ingestudeerd. Ik hoop dat wij, samen met het orkest en de 
solisten, er in slagen dit enthousiasme op u over te brengen. We openen het 
concert met de felicitatiecantate nr. 214 van Bach. ‘Tönet, ihr Pauken! 
Erschallet, Trompeten!’. Daarna zingen we de Krönungsmesse van Mozart. Na 
het intermezzo en de pauze zingen we het Magnificat van Rutter. 
 

We zijn zeer verheugd dat u in zo groten getale aanwezig bent om deze muziek 
en deze feestelijke middag samen met ons te beleven. Wij wensen u veel 
luisterplezier en hopen u ook in de toekomst weer te ontmoeten tijdens één 
van onze concerten.  
 

Na het concert willen we graag met u het glas heffen en een toost uitbrengen 
op ons jarige koor. 
 

Wil Eiting, 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. 

 
 

Meer informatie op onze website: 
www.solideogloria-hoorn.nl 

 

 
Is uw mobiele telefoon uitgeschakeld? 

  



 

2 
 

 

 

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 voerde het koor 
jaarlijks op Witte Donderdag de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach 
uit. In verband met de beperkte financiële middelen van het koor is ervoor 
gekozen het werk eens in de twee jaar uit te voeren. Het najaarsconcert is heel 
afwisselend: werken van bekende of minder bekende componisten van 1650 
tot heden. Vandaag viert Soli haar eeuwfeest! 
 
 

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, 

de oratoriumverenigingen Soli Deo Gloria te Hoorn, Stem en Snaren te 
Enkhuizen en het Pauluskoor te Amstelveen. 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, de Elias van Mendelssohn en de Cantata 
Ecologica van Steven Hoogenberk. Met projectkoren gaf hij concerten in 
Boedapest, Berlijn, Praag en in oktober van dit jaar nog in Noord-Italië.  
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Sopraan Caroline Stam studeerde zang aan het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam bij Erna Spoorenberg en 
Margreet Honig. Zij behaalde zowel het diploma 
Uitvoerend Musicus als Docerend Musicus (cum laude). 
Daarna werd zij gecoacht door David Pittman-Jennings. 
Caroline concerteerde in vele Europese landen. Zij won de 
eerste prijs voor sopraan op de Grimsby International 
Competition for Singers te Grimsby, Groot-Brittannië, en 
de eerste prijs voor de vertolking van het Franse Lied. Zij 
verleende solistische medewerking aan de tiende 
aflevering van de serie Bach-cantates van Ton Koopman en 
Bachs Johannes Passion met de Nederlandse 
Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Zij soleerde tevens in Ton 
Koopman's reconstructie van Bachs Markus Passion en in Buxtehude's Das 
Jüngste Gericht met het Amsterdam Baroque Orchestra and Choir onder leiding 
van Ton Koopman. Caroline is een veelgevraagd soliste in het concert- en 
oratoriumcircuit. Ook bij Soli is zij regelmatig te horen geweest, o.a. in de 
Johannes Passion en vorig jaar december nog in Bachs Weihnachtsoratorium. 
 
Alt Martine Straesser begon haar opleiding aan het 
Sweelinck conservatorium te Amsterdam waar ze studeerde 
bij Charles van Tassel. Vervolgens studeerde zij twee jaar 
aan de Royal Scottish Academy te Glasgow waar ze haar 
Masters degree in opera behaalde. Hierna was ze een 
seizoen lid van de Operastudio Nederland. Al tijdens haar 
studie maakte Martine haar operadebuut in Il trionfo di 
Camilla van Bononcini. In Engeland en Schotland was zij te 
horen in o.a. Carmen, Le Nozze di Figaro en Hänsel und 
Gretel. Vorig jaar was Martine te horen als derde dame in Mozarts Zauberflöte 
bij Opera Classica op diverse plaatsen in Duitsland. 
Op het concertpodium zong Martine o.a. bij het Brabants orkest (Three 
Shakespeare Songs van Ton de Leeuw en Die Fledermaus) en de Nederlandse 
Bachvereniging (Händels Israel in Egypt o.l.v. Paul mc Creesh) en verder bij 
orkesten als Holland Symfonia en het Gelders orkest. Recent was zij te gast bij 
het Zeeuws Orkest voor enkele uitvoeringen van het Requiem van Verdi. 
Martine is een veelgevraagd soliste bij oratoriumverenigingen in het hele land. 
Haar repertoire is daarin zeer uitgebreid. Naast de bekende werken van Bach, 
Mozart en Händel was zij ook te horen in The Dream of Gerontius en The 
Musicmakers van Elgar. 
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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 klassieke 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. Zo 
werkte hij met dirigenten als Ton Koopman, Gustav Leonhardt en vele anderen. 
Voorts werkte hij mee aan verschillende radio- en televisieopnamen en is hij 
inmiddels te horen op diverse cd-opnamen. Bij Soli is hij inmiddels een 
vertrouwd gezicht. 
 

Bas Matthijs Mesdag is een veelzijdige zanger met een 
oratorium- en opera carrière die hem bracht naar 
Duitsland, België, Frankrijk, Finland, Engeland en Japan. 
Na te zijn afgestudeerd aan het Sweelinck 
Conservatorium Amsterdam bij Margreet Honig, 
vervolgde Matthijs Mesdag zijn opleiding aan de 
‘Britten Pears School for advanced musical studies’ in 
Aldeburgh, GB. In het oratoriumvak heeft hij inmiddels 
ruimschoots zijn sporen verdiend. Hij zong reeds alle 
grote Bach-werken en vele cantates, maar ook werken 
als de Elias en Paulus van Mendelssohn. Sinds de 
oprichting in 1992 maakt hij als ensemblezanger en 

solist deel uit van het Amsterdam Baroque choir o.l.v. Ton Koopman. Met dit 
ensemble is hij op cd te beluisteren als bassolist in Mozart’s Krönungsmesse 
en Vesperae Solennes de Confessore. Matthijs is een regelmatig terugkerende 
gast bij de uitvoeringen van Soli.  
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Het Nederlands Begeleidingsorkest heeft zich volledig toegelegd op het 
begeleiden van koren en solisten. Het orkest, dat geheel bestaat uit 
professionele musici, werd begin jaren negentig opgericht, en werkte 
aanvankelijk alleen in het midden en oosten van het land. Vakmanschap en 
bevlogenheid kenmerken het Nederlands Begeleidingsorkest, dat inmiddels 
door koren en solisten uit het hele land is ontdekt. Recensenten, dirigenten en 
koorbesturen loven de professionaliteit van het orkest en de toegewijde 
houding van de musici. Samen met het koor vormt dit orkest een team, waarbij 
één ding voorop staat: het presenteren van een inspirerend concert dat in 
harmonieuze samenwerking is voorbereid. 
Soli en haar publiek maakten vorig jaar bij de uitvoering van Bachs 
Weihnachtsoratorium voor de eerste keer kennis met dit orkest. En die 
kennismaking is uitstekend bevallen. 
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Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 
 
Johan Sebastian Bach is een overbekende 
componist. Hij begon zijn professionele 
loopbaan als organist. Later trad hij ook in 
dienst bij vorsten als kapelmeester. Hier 
componeerde naast kerkmuziek ook wereldlijke 
muziek. 
Hij heeft een veelheid aan werken geschreven, 
zowel wereldlijk als religieus, instrumentaal en 
vocaal. Daarvan zijn onder andere de 
Passionen, het Magnificat, het Weihnachts 
Oratorium en ook zijn cantates bekend bij een 
groot publiek. Dit zijn muziekstukken die tijdens 
de kerkdiensten op zon- en feestdagen werden 
uitgevoerd. Ook werden er cantates 
gecomponeerd ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen zoals de 
ambtsaanvaarding van de nieuwe gemeenteraad, begrafenissen of koninklijk 
bezoek. 
In 1723 kwam hij in Leipzig in dienst als Cantor. Hiermee had hij de supervisie 
over het gehele muzikale gebeuren in de stad Leipzig en vooral over de muziek 
in de verschillende kerken. Één van zijn taken was het schrijven van cantates. 
Dat betekende dat er voor bijna elke zondag een cantate gecomponeerd moest 
worden. Als dat klaar was, moest er met de hand partijen voor alle 
uitvoerenden uitgeschreven worden. Daarna kon Bach zijn muziek instuderen 
met het koor van de Thomasschool (jongens en jonge mannen). Het is duidelijk 
dat dit een zware wissel op Bach, maar ook op de uitvoerenden trok. Bach 
gebruikte daarom cantates wel eens meerdere keren (bijna nooit 
onveranderd). Ook voerde hij muziek van andere componisten uit. 
Thans zijn nog ongeveer 200 cantates van zijn hand bekend. Dat is slechts een 
deel van wat hij heeft geschreven. Veel is in de loop van de tijd verloren 
gegaan. 
 

Cantate ‘Tönet, ihr Pauken! Erschallet Trompeten!’ 
 

Deze cantate (BWV 214) werd geschreven ter gelegenheid van de verjaardag 
van Maria Josepha van Oostenrijk, echtgenote van August III, keurvorst van 
Saksen en koning van Polen. De cantate werd uitgevoerd op 8 december 1733, 
waarschijnlijk in het koffiehuis Zimmerman in Leipzig waar Bach geregeld 
optrad met zijn Collegium Musicum. De cantate wordt ook wel de 
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‘koninginnecantate’ genoemd en heeft als ondertitel Dramma per musica, een 
soort mini-opera eigenlijk. 
In de jaren ‘30 van de 18e eeuw, schreef Bach een zestal felicitatiecantates 
voor het hof van Saksen. Mogelijk speelde hierbij mee, dat Bach solliciteerde 
naar een post aan het hof van Dresden, een functie die hij overigens nooit 
heeft gekregen. 
De cantate is geschreven voor de vier solistenstemmen sopraan, alt, tenor en 
bas. Elk van deze stemmen representeert een god uit de oude mythologie, die 
de felicitaties aan de koningin overbrengen: 

• Bellona, godin van de oorlog - sopraan 

• Pallas, godin van de Muzen en de wetenschap - alt 

• Irene, godin van de vrede - tenor 

• Fama, godin van de roem – bas 
De cantate bestaat uit een groots openingskoor, waarin de pauken, trompetten 
en strijkers worden opgeroepen de jarige koningin te feliciteren. Later zou Bach 
dit openingskoor hergebruiken als openingskoor in de eerste cantate van het 
Weihnachtsoratorium voor de Eerste Kerstdag, onder de titel ‘Jauchzet, 
frohlocket, auf, preiset die Tage’ Vervolgens komen de vier solostemmen om 
beurten vanuit hun eigen perspectief de koningin feliciteren. Alle stemmen 
doen dat in een recitatief en -op de tenor na- met een aria. Opvallend is dat 
steeds eerst de aria wordt gezongen en dan pas het recitatief. In het slotkoraal 
voegen de vier zangers hun stemmen samen en feliciteren nog één keer de 
jarige, eindigend met een 'Lang zal ze leven!' en 'Nog vele jaren'. 
In de uitvoering van vanmiddag neemt het koor de grote koren aan het begin 
en einde van deze cantate voor zijn rekening.  
 

Naast het openingskoor, hergebruikte Bach ook de aria's 5 en 7 en het slotkoor 
in het Weihnachtsoratorium. Mogelijk dat de sopraan-aria (aria 3) al door Bach 
in een andere -verloren gegane- cantate is hergebruikt. 
Deze cantate is ook gezongen ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van 
Soli. 
 

Tekst en vertaling 

   
1. Coro  1. Koor 
   

Tönet, ihr Pauken! Erschallet. 
Trompeten! Klingende Saiten, erfüllet 
die Luft! Singet itzt Lieder, ihr 
munt’ren Poeten, gestimmte Saiten, 
erfüllet die luft, Königing lebe! wird 
fröhlich geruft. 
 

 Laat dreunen, de Pauken! Laat 
schallen, de trompetten! Klinkende 
snaren, de lucht is er vol van! Zingt 
nu liederen, opgewekte dichters, de 
lucht is zwanger van snarenspel. 
Leve de koningin! Wordt er vrolijk 
geroepen 
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Königin lebe! Dies wünschet der 
Sachse, Königin lebe und blühe und 
wachse! Da capo 

Leve de koningin! Dit wenst de 
Sakser. Leve de koningin, dat zij in 
voorspoed moge leven. 

   

2. Recitativ Tenor  2. Recitatief tenor  
   

Irene: 
Heut ist der Tag, wo jeder sich 
erfreuen mag. Dies ist der frohe 
Glanz der Königin Geburtsfests-
stunden, die Polen, Sachsen und uns 
ganz in größter Lust und Glück 
erfunden. 
Mein Ölbaum kriegt so Saft als fetten 
Raum. Er zeigt noch keine falbe 
Blätter; mich schreckt kein Sturm, 
Blitz, trübe Wolken, düstres Wetter. 

 Irene: 
Vandaag is het de dag waarop 
ieder zich mag verheugen. Dit is de 
blijde uitstraling van het 
geboortefeest van de koningin, die 
Polen, Saksen en ons zeer 
verheugd en gelukkig maken. 
Mijn olijfboom geeft rijkelijk sap. Hij 
laat nog geen gele bladeren zien; ik 
ben niet bang voor storm, bliksem, 
donkere wolken, somber weer. 

   

3. Arie Sopran  3. Aria sopraan 
   

Bellona: 
Blast die wohlgegriffnen Flöten, 
dass Feind, Lilien, Mond erröten, 
schallt mit jauchzendem Gesang! 
Tönt mit eurem Waffenklang! 
 
Dieses Fest erfordert Freuden, 
die so Geist als Sinnen weiden. 

 Bellona: 
Blaast de fluiten zo, dat de 
vijanden, lelies en maan rood 
worden. Laat dat met juichend 
gezang horen! Laat jullie 
wapengekletter horen! Dit feest 
vereist vreugde, die zowel geest als 
gevoel verlustigen. 

   

4. Recitativ Sopran  4. Recitatief sopraan 
   

Bellona: 
Mein knallendes Metall der in der Luft 
erbebenden Kartaunen, der frohe 
Schall; das angenehme Schauen; 
die Lust, die Sachsen itzt empfind’t, 
rührt vieler Menschen Sinnen. 
 
Mein schimmerndes Gewehr, nebst 
meiner Söhne gleichen Schritten und 
ihre heldenmäß’ge Sitten vermehren 
immer mehr und mehr des heut’gen 
Tages süße Freude. 

 Bellona: 
Mijn knallende metaal van de 
kanonnen die de lucht doet trillen. 
het blijde geluid; het aangename 
schouwspel; het plezier dat de 
Saksers nu ervaren, beroert het 
gemoed van vele mensen. 
Mijn glinsterend geweer, naast de 
gelijke stappen van mijn zonen en 
hun heldhaftige gebruiken, geeft de 
huidige dag steeds meer zoete 
vreugde. 
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5. Arie Alt  5. Aria alt 
   

Pallas: 
Fromme Musen! meine Glieder! 
Singt nicht längst bekannte Lieder! 
Dieser Tag sei eure Lust! 
Füllt mit Freuden eure Brust! 
Werft so Kiel als Schriften nieder 
Und erfreut euch dreimal wieder! 

 Pallas: 
Dappere Muzen! Mijn Leden! Zing 
niet de al langer bekende liederen. 
Laat deze dag jullie plezier zijn! 
Vul je hart met vreugde! 
Weg met pen en papier en verheug 
je tot driemaal toe! 

   

6. Recitativ Alt  6. Recitatief Alt 
   

Pallas: 
Uns’re Königin im Lande, die der 
Himmel zu uns sandte, ist der Musen 
Trost und Schutz. 
Meine Pierinnen wissen, die in 
Ehrfurcht ihren Saum noch küssen, 
vor ihr stetes Wohl ergeh’n Dank und 
Pflicht und Ton stets zu erhöhn. 
Ja, sie wünschen, dass ihr Leben 
möge lange Lust uns geben. 

 Pallas: 
De koningin van ons land, die ons 
door de hemel gezonden is, is de 
troost en bescherming van de 
Muzen. Mijn nimfen, die in eerbied 
haar gewaad kussen, weten voor 
haar gedurige voorspoed hun dank, 
plicht en zang steeds te vergroten. 
Ja, zij wensen dat hun leven ons 
lang plezier mag geven. 

   

7. Arie Bass  7. Aria bas 
   

Fama: 
Kron’ und Preis gekrönter Damen, 
Königin! mit deinem Namen 
füll ich diesen Kreis der Welt. 
Was der Tugend stets gefällt 
und was nur Heldinnen haben, 
sein dir angebor’ne Gaben. Da capo 

 Fama: 
Met kroon en lof gekroonde dames, 
Koningin! met uw naam zal ik de 
hele wereld vullen. 
Wat de deugd altijd bevalt 
en wat alleen heldinnen hebben, 
zijn uw aangeboren gaven. 

   

8. Recitativ Bass  8. Recitatief bas 
   

Fama: 
So dringe in das weite Erdenrund 
mein von der Königin erfüllter Mund! 
Ihr Ruhm soll bis zum Axen des 
schön gestirnten Himmels wachsen, 
die Königin der Sachsen und der 
Polen sei stets des Himmels Schutz 
empfohlen. 
So stärkt durch sie der Pol so vieler 
Untertanen längst erwünschtes Wohl. 
So soll die Königin noch lange bei uns 
hier verweilen; und spät, ach! spät 
zum Sternen eilen. 

 Fama: 
Mijn mond, vol van de Koningin, 
dringt wereldwijd door. Haar roem 
zal groeien tot in de uiteinden van 
de fraaie sterrenhemel. De koningin 
van de Saksen en de Polen moge 
altijd door de hemel worden 
beschermd. 
Zo wordt de Pool door haar 
gesterkt, zoals zovele onderdanen 
dat reeds lang wensen. Zo moet de 
koningin nog lang bij ons blijven; en 
laat, ach, laat naar de hemel gaan. 
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9. Chor  9. Koor 
   

Irene: 
Blühet, ihr Linden in Sachsen, wie 
Zedern! 
Bellona: 
Schallet mit Waffen und Wagen und 
Rädern! 
Pallas: 
Singet, ihr Musen, mit völligem Klang! 
Alle: 
Fröhliche Stunden, ihr freudigen 
Zeiten! 
Gönnt uns noch öfters die güldenen 
Freuden: 
Königin, lebe, ja lebe noch lang! 

 Irene: 
Bloeit, jullie linden in Saksen, zoals 
ceders! 
Bellona: 
Laat je horen, wapen, wagens en 
wielen! 
Pallas: 
Zingt, jullie Muzen, met alle kracht! 
Allen: 
Vrolijke uren, vreugdevolle tijden! 
 
Gunt ons nog vaak de gouden 
vreugde: 
De koningin, zij leve lang! 

 
 
Duitse tekst gebaseerd op Edition Breitkopf Nr. 7214. 
Nederlandse vertaling: grotendeels uit tekstboekje jubileumconcert 1993. 
 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 
 
De meeste van zijn kerkelijke werken schreef 
Mozart aan het begin van zijn carrière toen hij 
nog in dienst was van de aartsbisschop 
Colloredo van Salzburg. Het laatste werk, zijn 
topwerk, het Requiem KV 692, componeerde 
hij op zijn sterfbed. Van de 18 missen die 
Mozart schreef worden de Krönungsmesse 
en de Grote Mis, de onvoltooide mis in c 
mineur, tot de meest geliefde gerekend. Na 
zijn verhuizing naar Wenen schreef hij 
voornamelijk wereldlijke muziek. 
Zoals de meeste mensen in zijn tijd was 
Mozart katholiek en had respect voor zijn 
schepper. Hij dreef echter graag de spot met 
zijn meerderen, waaronder ook zijn 
broodheer de aartsbisschop.  
Van de 626 werken die Mozart ons naliet 
schreef hij een zestigtal religieuze composities, waaronder missen, 
vespers (avondgebed), litanieën (smeekbeden), en het alom geprezen 
Requiem. 
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Als jongeman van nog geen 20 componeerde Mozart een 17-tal 
kerksonates. Deze meestal goed in het gehoor liggende ministukjes van 
soms minder dan 5 minuten werden uitgevoerd in de Salzburger Dom als 
muzikale onderbreking tussen de verschillende onderdelen van de 
kerkdienst. 
 
Het is bekend dat Mozart lid was van de loge der Vrijmetselarij en er 
tevens een humane levenshouding op na hield. Vooral tijdens zijn laatste 
levensjaren was hij een ijverig propagandist van de Vrijmetselarij – zie in 
dit verband ook zijn opera Die Zauberflöte. Zijn katholieke geloof heeft 
hier zeker onder te lijden gehad, maar omdat de kerk nog geen uitspraak 
tot deelname aan de Vrijmetselarij had gedaan, kon Mozart zijn ‘geloof’ 
hierin blijven uitoefenen.  
 
Het laatste -maar onvoltooide- werk van Mozart is het inmiddels 
wereldberoemde Requiem, bij velen bekend al was het alleen maar 
omdat het te pas en te onpas voor reclamespotjes en als filmmuziek 
wordt gebruikt. Soli neemt dit Requiem op het programma voor het 
najaarsconcert 2019. 
 
 

Missa in C (Krönungsmesse) 
 

Vanaf zijn 17e schreef Mozart kerkmuziek voor de aartsbisschop van 
Salzburg. Op verzoek van zijn broodheer componeerde Mozart in 1779 
de Mis in C KV 317, bijgenaamd Krönungsmesse. Deze mis is van het 
type Missa brevis (korte mis) in tegenstelling tot de meer formele 
plechtige missen, zogenoemd de Missa Solemnis. Het werk werd voor 
het eerst uitgevoerd op Paaszondag in 1779 in de Dom van Salzburg. 
Dezelfde mis weerklonk in 1791 nogmaals te Praag tijdens de kroning 
van Keizer Leopold II tot Koning van Bohemen. Sindsdien kreeg de mis 
de bijnaam ‘Krönungsmesse’.  
Zoals alle missen bestaat ook de Krönungsmesse uit zes delen. Het 
plechtige openingsdeel, het Kyrie, is eigenlijk een korte ouverture, een 
muzikale inleiding, waarin zangers en musici aan de luisteraar worden 
voorgesteld. Het tweede deel, het Gloria, danst in ademloze opwinding 
naar het derde deel, het Credo, dat onstuimig verder holt, tot het 
plotseling tot rust komt wanneer de kerkgangers moeten knielen. De 
muziek knielt als het ware mee, tot zij zich even plotseling weer verder 
haast naar het majestueuze vierde deel, het Sanctus.  
 

In het onbezorgde vijfde deel, het Benedictus, lijkt het alsof het koor zich 
niet kan inhouden wanneer het steeds weer uitbarst in juichende 
Hosanna’s. Het laatste deel, het Agnus Dei, begint als een elegante 
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sopraan-aria, maar eindigt weer feestelijk met een melodie uit het eerste 
deel. 
 

De Krönungsmesse is geschreven voor vier solozangers, koor en orkest. 
Om tijd te sparen, laat Mozart de solisten vaak samen zingen, en gunt hij 
het koor bijna geen rust. Ook beknibbelt hij op de lengte van de delen: 
het langste deel duurt nog geen zes minuten, het kortste nog geen twee. 
Uiteindelijk lukt het hem een complete mis te schrijven met een lengte 
van minder dan een half uur. Ondanks, of juist dankzij de beperkingen 
die Mozart opgelegd kreeg, straalt de Krönungsmesse van vitaliteit en 
energie. 
 
 
 

Tekst en vertaling 

 
Kyrie 

 
  

Kyrie eleison, 
Christe eleison, 
Kyrie eleison. 

 Heer, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Heer, ontferm u. 

   

Gloria 
   

Gloria in excelsis Deo et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam 
gloriam tuam. 
Domine Deus, rex coelestis, 
Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris. 
Qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem 
nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus, 
tu solus altissimus, 

 Eer aan God in den hoge en vrede 
op aarde aan de mensen van goede 
wil. Wij loven U, wij prijzen U, wij 
aanbidden U, wij verheerlijken U. 
Wij zeggen U dank voor Uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, koning der hemelen, 
God, almachtige Vader. 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus 
Christus. Heer Gods, Lam Gods, 
Zoon van de Vader. 
Gij, die de zonden van de wereld 
wegneemt, ontferm u over ons. 
Gij, die de zonden van de wereld 
wegneemt, aanvaard onze 
smeekbede. 
Gij, die zit aan de rechterhand van 
de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen zijt de Heer, 
Gij alleen zijt de hoogste, 
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Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu 
in gloria Dei Patris. 
Amen. 

Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest, 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 

   

Credo 
   

Credo in unum Deum. 
Patrem omnipotentem, 
factorem coeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Jesum 
Christum, Filium Dei unigenitum. 
Et ex patre natum, 
ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum, non factum, 
consubstantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt. 
 
 
Qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de 
coelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto, 
ex Maria virgine, et homo factus est. 
 
Crucifixus etiam pro nobis, 
sub Pontio Pilato passus et sepultus 
est. 
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. 
Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum, et vivificantem, 
qui ex Patre Filioque procedit, 
qui cum Patre et Filio simul adoratur 
et conglorificatur; 
 
 

 Ik geloof in een God. 
De almachtige vader, 
schepper van hemel en aarde, 
van al het zichtbare en onzichtbare. 
En in één Heer Jezus Christus, 
Gods eniggeboren Zoon. 
En uit de Vader geboren, 
voor alle eeuwen. 
God uit God, licht uit licht, 
ware God uit ware God, 
geboren, niet gemaakt, 
één in wezen met de Vader, 
door wie alles is geschapen. 
 
 
Die om ons mensen en om onze 
redding is afgedaald uit de hemel. 
 
En een lichaam heeft aangenomen 
door de Heilige Geest, uit de maagd 
Maria, en mens is geworden. 
Die om ons is gekruisigd, 
heeft geleden onder Pontius Pilatus 
en is begraven. 
En op de derde dag is verrezen, 
volgens de schriften, en is 
opgestegen ten hemel, zetelt ter 
rechterzijde van de Vader, 
en zal wederkomen met heerlijkheid, 
om levenden en doden te oordelen, 
wiens rijk geen einde zal hebben. 
En (ik geloof) in de Heilige Geest, 
Heer en schenker van het leven, 
die uit de Vader en de Zoon voort-
komt,die met de Vader en de Zoon 
gelijkelijk wordt aanbeden en ver-
eerd; 
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qui locutus est per profetas. 
 
Et unam sanctam catholicam et 
apostolicam ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma in 
remissionem peccatorum. 
Et expecto resurrectionem 
mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. 
 
Amen. 

die door de profeten heeft ge-
sproken. 
En (ik geloof) in de ene, heilige, 
katholieke en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel ter vergiffenis 
van de zonden. 
En ik verwacht de opstanding van de 
doden, en het leven van de 
toekomstige eeuwigheid. 
 
Amen. 

   

Sanctus 
   

Sanctus, sanctus, sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
 
Osanna in excelsis. 

 Heilig, heilig, heilig, 
Heer, God der Heerscharen. 
Vol zijn hemel en aarde van uw 
glorie. 
Hosanna in den hoge. 

   

Benedictus 
   

Benedictus qui venit in nomine 
Domini. 
Osanna in excelsis. 

 Gezegend Hij, die komt in de naam 
des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

   

Agnus Dei 
 

  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem. 

 Lam Gods, dat de zonden van de 
wereld wegneemt, ontferm U over 
ons. 
Lam Gods, dat de zonden van de 
wereld wegneemt, geef ons de 
vrede. 

   

 
 
Latijnse tekst gebaseerd op Editie Breitkopf Nr. 8453 
Vertaling: internet 
 
 

Toespraken 
 

PAUZE 
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John Rutter (geb. 1945) 
 
John Rutter (Londen, 24 september 
1945) is een Brits componist, organist en 
koordirigent. Hij schrijft hoofdzakelijk 
composities voor koren. 
Hij ging in Londen samen met de 
componist John Tavener naar de 
Highgate School. Nadien ging hij muziek 
studeren aan Clare College, Cambridge. 
Daar dirigeerde hij van 1975 tot 1979 het 
collegekoor en was in die functie ook 
organist. In 1981 richtte hij de Cambridge 
Singers op, die hij spoedig tot een van 
Engelands beste kamerkoren maakte. 
Rutter is verder bekend door zijn medewerking aan muziekuitgaven 
zoals Carols for Choirs (in samenwerking met David Willcocks) en 
Oxford Choral Classics. Ook richtte hij een eigen platenlabel op, 
Collegium Records. 
Hoewel hij niet religieus is, schrijft Rutter voornamelijk kerkmuziek, maar 
hij heeft ook muziek bij vertellingen gecomponeerd (muzikale fabels). Hij 
heeft zowel klassieke werken geschreven, zoals een Gloria, een 
Magnificat en een Requiem, als werken voor de Anglicaanse liturgie, 
waaronder vooral anthems en een aantal carols. Zijn stijl is eclectisch: hij 
gebruikt invloeden uit de Engelse, Franse en Duitse koortradities, met 
enige sporen van popmuziek en jazz. Dit laatste blijkt vooral uit zijn 
gebruik van asyncopische ritmes. Het heeft hem de kritiek opgeleverd 
dat zijn composities te simplistisch en te traditioneel zouden zijn. Rutter 
heeft inderdaad bijvoorbeeld Engelse traditionals als The keel row en 
The willow tree gearrangeerd, maar hij voerde ook als een van de eerste 
dirigenten de oorspronkelijke versie voor kleine bezetting uit van Gabriel 
Fauré's Requiem. 
 
 

Rutters Magnificat 
 
De tekst van het Magnificat is afkomstig uit Lucas 1: 46-55. Maria 
bezoekt, nadat de Engel des Heer haar de geboorte van het Christuskind 
heeft aangekondigd, haar oudere nicht Elizabeth. Die is -al op leeftijd- 
ook in verwachting. Maria raakt in vervoering en geeft in deze als 
‘Magnificat’ bekend geworden woorden de vreugde en het geloof weer 
nu zij weet dat zij Christus zal baren. Het Magnificat is een geliefde tekst 
in zowel de katholieke liturgie als de Anglicaanse avonddienst. 
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Veel componisten hebben deze tekst op muziek gezet, waaronder ook 
Johann Sebastian Bach. Hij vulde de liturgische tekst ook aan met 
andere teksten. 
John Rutter wilde deze tekst al lang op muziek zetten, maar kon de juiste 
benadering niet vinden. Op een gegeven moment kwam de associatie 
met Maria-feesten in Spaanstalige landen naar boven. Daar zijn de 
Maria-feesten vreugdevolle gebeurtenissen waar mensen al vierend de 
straat op gaan in zang, dans en optocht. Deze beelden van viering in de 
buitenlucht waren een leidraad bij het componeren, zoals Rutter zich pas 
later realiseerde. 
Wél heeft hij bewust en naar het voorbeeld van Bach de liturgische tekst 
uitgebreid. In dit geval met een lieflijk oud-Engels gedicht Of a Rose en 
het gebed Sancta Maria – die beide de relatie met Maria versterken. Ook 
gebruikte hij in het derde deel fragmenten uit de gregoriaanse mis Missa 
cum jubilo. 
Het Magnificat is in het begin van 1990 gecomponeerd en beleefde haar 
première in maart van datzelfde jaar in de Carnegie Hall in New York. 
 
 
 

Tekst en vertaling 
 

1. Magnificat anima mea 
   

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.] 

 Met hart en ziel prijs ik de Heer, en 
ik juich om God, mijn redder. 
[Want hij heeft zich het lot 
aangetrokken van mij, zijn minste 
dienares. 
Voortaan zullen jong en oud mij 
gelukkig prijzen.] 

 
  

2. Of a Rose a lovely Rose 
   

Of a Rose, a lovely Rose, 
Of a Rose is all my song. 
 

Hearken to me, both old and young, 
How this Rose began to spring; 
A fairer rose to mine liking 
In all this world ne know I none. 
 
 
 
 

 Over een Roos, een lieflijke Roos 
Over een Roos gaat heel mijn lied. 
 

Luistert, jong en oud 
Hoe deze roos ontlook. 
Een schoner roos is volgens mij in 
heel de wereld niet gekend. 
 
 
 
 



 

17 
 

Five branches of that rose there 
been, 
The which be both fair and sheen; 
The rose is called Mary, heaven's 
queen. 
Out of her bosom a blossom sprang. 
 

The first branch was of great honour; 
That blest Marie should bear the 
flow'r; 
There came an angel from heaven's 
tower 
To break the devil's bond. 
 

The second branch was great of 
might, 
That sprang upon Christmas night; 
The star shone over Bethlem bright, 
That man should see it both day and 
night. 
 

The third branch did spring and 
spread; 
Three kinges then the branch gan 
led unto Our Lady in her child-bed; 
Into Bethlem that branch sprang 
right. 
 

The fourth branch it sprang to hell, 
The devil's power for to fell: 
That no soul therein should dwell, 
The branch so blessedfuliy sprang. 
 
 

The fifth branch it was so sweet, 
It sprang to heav'n, both crop and 
root, 
Therein to dwell and be our bote; 
So blessedly it sprang. 
 

Pray we to her with great honour, 
She that bare the blessed flow'r, 
To be our help and our succour, 
And shield us from the fiendes bond. 

Vijf takken had de roos, 
ieder schitterend en schoon 
De roos droeg de naam van Maria, 
de koningin der hemelen, 
Uit haar boezem ontlook een 
bloesem. 
 

Van grote eer was de eerste tak, 
Opdat de zalige Maria de bloem 
mocht dragen 
Kwam een engel uit 's hemels toren 
Om de band des duivels te 
verbreken. 
 

Van grote kracht was de tweede tak, 
Ontloken in de nacht van Kerst 
De ster scheen helder boven 
Bethlehem, 
Zichtbaar voor eenieder, dag en 
nacht. 
 

De derde tak spreidde en zich 
verbreidde. 
Drie koningen leidde de tak naar het 
kraambed van Onze Vrouwe; 
in Bethlehem ontlook deze tak met 
recht. 
 

De vierde tak voerde tot de hel, 
Om de kracht van de duivel te 
vellen: Opdat geen ziel in de hel 
hoefde blijven, ontlook vol zegen 
deze tak. 
 

Zo zoet was de vijfde tak, 
dat hij voerde naar de hemel, van 
top tot teen, om daar te wonen en 
genade te vinden, Ontlook deze tak 
zo zegenrijk. 
 

Bidden we tot haar met grote eer, 
Zij die de gezegende bloem droeg, 
Ons tot hulp en ons tot redding 
Ter bescherming voor de duivelse 
band. 
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3. Quia fecit mihi magna 
   

Quia fecit mihi magna qui potens 
est: 
et sanctum nomen eius. 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 

 Want de machtige God heeft grote 
dingen voor mij gedaan, 
en heilig is zijn naam.  
Heilig, heilig, heilig, God, Heer der 
heerscharen. 
Hemel en aarde zijn vol van Uw 
glorie: Hosanna in den hoge 

 
  

4. Et misericordia 
   

Et misericordia eius a progenie 
in progenies timentibus eum. 

 Hij is barmhartig voor wie hem 
eerbiedigen van geslacht tot 
geslacht. 

   

5. Fecit potentiam 
 

  

Fecit potentiam in brachio suo: 
dispersit superbos mente cordis sui. 
 
Deposuit potentes de sede, 
 
et exaltavit humiles. 

 Hij heeft Zijn kracht getoond: 
de hoogmoedigen uiteengejaagd, 
hun plannen verijdeld, 
de machtigen van hun voetstuk 
gestoten, 
maar de geringen heeft Hij 
verheven. 

 
  

6. Esurientes 
 

  

Esurientes implevit bonis: 
 
et divites dimisit inanes. 
 
Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus misericordiae suae. Sicut 
locutus est ad patres nostros, 
Abraham et semini eius in saecula. 

 Wie honger leden, heeft Hij met alle 
goeds overladen, 
maar wie rijk waren heeft Hij met 
lege handen weggestuurd. 
Zoals Hij onze voorouders had 
beloofd, is Hij zijn dienaar Israël te 
hulp gekomen, om Zijn 
barmhartigheid te bewijzen aan 
Abraham en zijn nakomelingen, voor 
altijd en eeuwig. 

 
  

7. Gloria Patri 
 

  

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui 
Sancto.  
Sancta Maria, succurre miseris,  
iuva pusillanimes, refove flebiles:  
ora pro populo,  

 Ere zij de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest. 
Heilige Maria, helpt de noodlijden-
den, help de weekhartigen, troost de 
wenenden: bid voor het volk, rijk de 
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intervene pro clero, intercede pro 
devote femineo sexu:  
sentiant omnes tuum iuvamen,  
quicumque tuum sanctum implorant 
auxilium.  
 
Alleluia.  
Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in saecula saeculorum.  
Amen. 

dienaren van de kerk de helpende 
hand, wees een voorspraak voor alle 
vrome vrouwen: moge allen de 
kracht van uw hulp voelen, 
wie ook in gebed om uw heilige hulp 
vraagt. 
Halleluja. 
Als in den beginne, zo nu en altijd, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

   

 
 
Tekst overgenomen uit de Vocal Score van het Magnificat, Music 
Department, Oxford University Press. 
Nederlandse vertaling overgenomen uit het tekstboekje van het op 
18 november 2007 uitgevoerde concert. 
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AMICI DI SOLI 
 

Vrienden van klassieke-koormuziek 
en -zang 
 
De stichting Amici di Soli is opgericht om het 

luisteren en beoefenen van de klassieke koormuziek en de klassieke zang te 
ondersteunen en te bevorderen. We willen alle mogelijkheden benutten om 
een breder publiek te enthousiasmeren om zowel actief als passief van deze 
kunstvormen te genieten. Om uitvoerenden en luisteraars er een aanstekelijk 
plezier aan te laten beleven, hen te inspireren en zowel nu als in de toekomst 
een blijvend mooie ervaring te schenken. Dit realiseren we door het (doen) 
organiseren van concerten en andere evenementen op dat terrein, waarbij qua 
regio de focus op West-Friesland ligt en in het bijzonder op Hoorn. Zoals haar 
naam al aangeeft heeft Amici di Soli daarbij een bijzondere band met het 
oratoriumkoor Soli Deo Gloria. 
 
Het zal u ongetwijfeld niet onbekend zijn dat de uitvoering van grote 
koorwerken flinke financiële offers vraagt. Soli zingt met professionele solisten 
en orkesten. Dat betekent dat we voortdurend bezig zijn fondsen aan te 
schrijven en donateurs te werven. We vragen belangstellende donateurs dan 
ook contact met Reinald van der Meer, de penningmeester van Amici di Soli, op 
te nemen: 
Per mail  : donateurs@amicidisoli.nl 
Telefonisch  : 06-53795942 
 
Website    : www.amicidisoli.nl 
Bankrelatie Rabobank, IBAN : NL49 RABO 0314 1989 54 
 

 
 
  

http://www.amicidisoli.nl/
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Ook dit jaar weer een gratis taart voor de kerstmarkt 
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