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Programma: 
 

1. Delen uit ‘Legenden’ van Antonín Dvořák, vierhandig gespeeld door 
Alexander Koeznetsov en Marcel Joosen. 

   
2. Messa di Gloria van Giacomo Puccini 
   
Het programma kent geen pauze. 
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Geachte bezoekers, 
 
Graag heet ik u namens het koor van harte welkom bij 
ons Tea Concert. Het gaat in meerdere opzichten een 
heerlijke middag worden. Allereerst trakteren wij u op 
een prachtig concert. Wij zingen de Messa di Gloria van 
Giacomo Puccini. Deze mooie mis kent een opvallende 
fusie tussen een geestelijk genre en opera wat niet 
vreemd is voor een geboren operacomponist als 
Puccini was. Het uitbundige Gloria neemt het 
overgrote deel van de duur van het werk in beslag en 
aan dit gegeven dankt de mis dan ook haar naam 
‘Messa di Gloria’. Het afgelopen halfjaar heeft het koor met veel plezier en 
enthousiasme deze mis ingestudeerd. 
Voorafgaand aan de mis spelen Alexander Koeznetsov en Marcel Joosen 
vierhandig delen uit ‘Legenden’ van Antonín Dvořák. 
Zoals u zich wellicht nog herinnert van ons eerste Tea Concert uit 2017 kent ons 
koor naast zangers ook uitstekende bakkers. Na afloop van het concert 
trakteren wij u op een heerlijk kopje koffie of thee met zelfgemaakt gebak. 
De dames en heren van het koor hebben alles uit de kast gehaald om een 
prachtig taartenbuffet samen te stellen en wij hopen dan ook dat de taarten 
tot de laatste kruimel zullen worden verorberd. Blijft u vooral lekker 
nagenieten. 
Ik wens u niet alleen een aangenaam concert toe, maar ook een smakelijke 

afsluiting van deze middag. 

Wil Eiting, voorzitter 
 

 
Ons koor kan nieuwe leden gebruiken. Vooral tenoren en sopranen, maar ook 
bassen 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? 
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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 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. Op 16 december van het vorige jaar vierde Soli haar 100-jarig 
jubileum en werd de vereniging Koninklijk onderscheiden. 
 
 
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 om het jaar 
de 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 vorig 
jaar nog in Noord-Italië.  
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Na een succesvol afgeronde studie geneeskunde 
aan de Universiteit van Maastricht, genoot de 
lyrische tenor Peter Vos, zijn zangopleiding bij 
Christa Wolfs-Van den Bosch, sopraan, en tenoren 
Jos van Eyck en Manfred Jung tot medio 2008. Hij 
volgde masterclasses bij John Bröcheler en Kurt 
Moll. Vanaf eind 2010 tot diens overlijden in 2012 
werd hij gecoacht door Hein Meens. 
Hij zong een verscheidenheid aan opera- en 
opeterrerollen in vele talen in binnen- en 
buitenland, in bijv. Faust van Gounod, Die lustige 
Witwe van Lehár, maar ook de titelrol van de 
Roermondse dialectopera Schinderhannes van E. 

Seipgens uit 1864. Verder was hij halve finalist aan het 1e Cantilena 
Gesangswettbewerb in Bayreuth in 2007 en laureaat aan het Robert Stolz 
Gesangswettbewerb in Hamburg in 2003. In 2005 was Peter finalist in het tv-
programma Una Voce Particolare. Hij heeft een fors groeiend 
oratoriumrepertoire, waaronder de passionen en de cantates van Bach, 
Dvoraks Stabat Mater, Francks Les sept dernières paroles du Christ en croix, 
Haydns Die Schöpfung en Händels Messiah. Peter Vos was in 2016 solist bij Soli 
in najaarsconcert met werken van Gounod. 
 

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. In 
december jl. soleerde hij nog in het jubileumconcert van Soli. 
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Pianist Alexander Koeznetsov werd in 1950 geboren 
in Astrakan (Rusland). In 1970 deed hij eindexamen 
aan het muziekcollege van Astrakan en ging daarna 
naar het conservatorium in Kiev. Na het beëindigen 
van zijn opleiding aan het conservatorium (1975) 
werkte hij tot 1980 bij het Opera- en Ballettheater 
van Novosibirsk als begeleider en co-repetitor van 
zangers. Vanaf 1979 was hij vakdocent piano en 
hoofd van de afdeling begeleiding en kamermuziek 
bij het muziekcollege van Novosibirsk. Daarnaast 
trad hij met verschillende vocalisten en 
instrumentalisten op in onder meer St. Petersburg 
en Moskou. 
Sinds hij in 1995 in Nederland kwam wonen, 
verleende hij zijn medewerking aan diverse 
operaproducties o.a. van de Nederlandse Opera, de Nationale Reisopera, 
Opera Minora en Opera Spanga. Verder begeleidde hij masterclasses van Cora 
Canne Meijer, Willard White en Galina Vishnevskaja. Hij werkte tussen 1995 en 
2004 als co-repetitor bij het Rotterdams Conservatorium. Momenteel houdt hij 
zich bezig met het coachen van zangers en het begeleiden van koren en 
solisten. Vanaf 2007 is hij pianist en repetitor bij Thalia Opera & Operette 
Amsterdam en sedert 2008 tevens dirigent. Vanaf 2016 is Alexander tevens de 
vaste begeleider van Soli Deo Gloria. 
 
 

 

De Tsjechische componist Antonín Dvořák, (1841 

– 1904) voltooide in het voorjaar van 1881 een 
serie stukken voor vierhandig piano. Hij noemde 
deze cyclus ‘Legenden’ en droeg de compositie op 
aan de criticus Eduard Hanslick, die er erg 
enthousiast over was. Wanneer de ‘Legenden’ als 
piano-uitvoering in première zijn gegaan is niet 
bekend. Wel heeft Dvořák er een orkestversie van 
gemaakt die in twee delen in première ging in 1882. 
 
Dirigent Marcel Joosen en pianist Alexander 
Koeznetsov beginnen het concert van deze middag 

met een paar delen uit deze cyclus. In ieder geval worden de delen 1 
(Allegretto non troppo, quasi andantino) en 3 (Allegro giusto) uitgevoerd, maar 
misschien wordt u met nog een deeltje verrast. 
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Giacomo Puccini (1858 – 1924) 
 
Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria 
Puccini, kortweg Giacomo Puccini (Lucca, 22 december 
1858 – Brussel, 29 november 1924), was een Italiaans 
componist. Al vijf generaties lang hebben de Puccini’s 
de kerkmuziek vanuit Lucca (Toscane) gedomineerd en 
als vanzelfsprekend wordt de carrière van de jonge 
Giacomo uitgestippeld: koorknaap, organist, maestro di 
capella (kapelmeester). Maar al snel blijkt dat Puccini te 
veel temperament bezit om zich keurig aan de 
uitgestippelde lijnen te houden. Tijdens zijn studiejaren 
leefde hij als een ware bohémien. Al als jonge knaap 
was hij een fel en ondernemend jochie. Verstokt 
kettingroker als hij was, zat hij steevast zonder geld. Als 
koorzanger en organist van de kathedraal San Martino verdiende hij natuurlijk 
wel het nodige, maar dat was voor zijn stijl van leven onvoldoende. Door ook in 
andere kerken te spelen verdiende Puccini wat bij. Zijn jongere broertje 
bediende vaak de blaasbalg van het orgel. Samen stalen zij geregeld orgelpijpen 
om deze als schroot te verkopen. Zo kwamen zij aan geld voor hun geliefde 
sigaretten. Dit leidde er natuurlijk toe dat Giacomo zich als organist in de 
raarste bochten moest wringen om de diefstal onopgemerkt te laten. Zo vond 
hij de meest spannende akkoorden uit. Dat beklemtoont ook zijn genialiteit: hij 
leek op bevel meesterlijke opera's uit zijn mouw te kunnen schudden. Maar 
eenmaal aan het werk stortte hij zich volledig in een nieuw operaproject, en 
deed vervolgens alles om tot een goed eindresultaat te komen. Legendarisch is 
zijn enorme hoeveelheid wijzigingen in het libretto van zijn opera Manon 
Lescaut en de daarmee gepaard gaande heftige discussies met de schrijvers. 
Na een korte loopbaan als kerkorganist besloot hij, na een opvoering van 
Verdi's Aïda, om operacomponist te worden. Hij studeerde van 1880 tot 1883 
aan het Conservatorium Giuseppe Verdi in Milaan bij Amilcare Ponchielli en 
Antonio Bazzini. In 1882 deed Puccini mee aan een wedstrijd voor een opera in 
één bedrijf. Hoewel hij niet won, werd zijn inzending, Le Villi, in 1884 
opgevoerd aan het Teatro Dal Verme en trok daarbij de aandacht van uitgever 
Giulio Ricordi. Die bestelde een tweede opera: Edgar. Andere, zeer succesvolle 
opera’s waren Manon Lescaut, Tosca en Madama Butterfly 
Hierna componeerde Puccini nog maar weinig. In 1903 raakte hij gewond als 
gevolg van een auto-ongeluk. In 1918 volgde de première van Il trittico, drie 
eenakter-opera's. 
Puccini overleed in 1924 te Brussel als gevolg van complicaties bij de 
behandeling van keelkanker. Zijn laatste opera, Turandot, bleef onvoltooid. 



 

6 
 

Puccini wordt beschouwd als een van de beste operacomponisten aan het eind 
van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Hoewel hij als operacomponist 
vrijwel onmiddellijk op handen werd gedragen door het publiek, heeft hij lang 
moeten wachten op erkenning van critici. Het gevoel dat hij in de schaduw 
stond van de reuzen Verdi en Wagner heeft hem gedurende zijn gehele leven 
gemotiveerd om zichzelf te overtreffen. Zijn laatste en onvoltooide opera, 
Turandot, getuigt hiervan. 
 

Messa di Gloria 
 
Uit zijn tijd als organist stamt zijn kleurrijke Messa of Messa a quattro voci con 
orchestra (tegenwoordig vooral bekend onder de naam Messa di Gloria). Het 
meerdelige werk is een complete mis, een Missa tota, die de volgende delen 
omvat: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. 
Puccini componeerde de Messa als afstudeerproject aan het Istituto Musicale 
Pacini. De eerste opvoering vond plaats in Lucca op 12 juli 1880. Het Credo was 
al geschreven én opgevoerd in 1878 en was door Puccini oorspronkelijk 
bedoeld als een zelfstandig werk. Het complete manuscript van de Messa werd 
door Puccini nooit gepubliceerd, en hoewel het werk goed ontvangen was bij 
de eerste uitvoering, werd het niet meer uitgevoerd. De mis raakte in 
vergetelheid. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verwierf Broeder 
Dante Del Fiorentino een oude kopie van het manuscript van de Vandini-familie 
in Lucca. Hij dacht dat het om het origineel ging. Het originele manuscript zelf, 
in het bezit van de familie Puccini, werd door zijn schoondochter aan Ricordi, 
Puccini's uitgever geschonken. Er volgde een geschil om de rechten, dat 
uiteindelijk werd opgelost door verdeling van de rechten tussen Ricordi en Mills 
Music, de uitgever van het Fiorentino-manuscript. De mis werd in 1952 weer 
voort het eerst heropgevoerd. 
Pas rond 1970 werd deze uitzonderlijk mooie compositie in Nederland 
geïntroduceerd. Triomfantelijk is de sfeer van het Gloria, het centrale deel van 
de mis. De soli voor tenor en bas doen sterk aan zijn latere opera’s denken. Zo 
heeft het Gratias voor tenor-solo meer weg van een hartstochtelijke 
liefdesverklaring aan een mooie vrouw dan van een devoot gebed. In het 
Miserere slaat de hartstochtelijke sfeer om in een meer bedachtzame, en 
wordt bij het Quoniam to solus zelfs plechtig. Direct hierop volgt een fuga naar 
het model van Bach. 
De donderende opening van het Credo staat lijnrecht op het opgewekte Gloria. 
Gewaagde akkoorden, chromatiek en muzikale effecten wisselen elkaar af. Ook 
overmatige en verminderde akkoorden komen voor op onvermoede plaatsen. 
Een resultaat van een gestolen orgelpijp? Het Crucifixus klinkt sotto-voce door 
de bas en is met veel gevoel voor drama geschreven. De meest onverwachte en 
tegendraadse wending ontstaat in het laatste deel, het Agnus Dei. Dit is een 
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duet voor de beide solisten op een dansante begeleiding. In plaats van te 
eindigen met een donderend slotakkoord is een zacht pizzicato in de 
strijkersgroep de afsluiting van deze Messa di Gloria. 
 

Bron: Wikipedia en delen uit Vocaal 1993 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
suscipe deprecationem 
nostram. Miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus, 
tu solus altissimus, 
Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu 
in gloria Dei Patris. 
Gloria in excelsis Deo. Amen. 

 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 danken U voor Uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, koning de hemels, 
God, almachtige Vader. 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus 
Christus. Heer God, Lam Gods, 
Zoon van de Vader. 
Gij, die de zonden van de wereld 
wegneemt, aanvaard onze 
smeekbede. Ontferm u over ons. 
Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen zijt de Heer, 
Gij alleen zijt de hoogste, 
Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest, 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Eer aan God in den hoge Amen. 
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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,qui ex Patre Filioque 
procedit, qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur; 
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. 

 Ik geloof in één 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, 
die Heer is,die uit de Vader en de 
Zoon voortkomt,die met de Vader en 
de Zoon gelijkelijk wordt aanbeden 
en vereerd; die door de profeten 
heeft gesproken. 
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. 



 

9 
 

Sanctus 
   

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

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

   

Benedictus 
   

Benedictus qui venit in nomine 
Domini. 
Hosanna in excelsis. 

 Gezegend is 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 Belwin Mills Music Limited 
Vertaling: internet 
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Levert ook dit jaar weer gratis taarten voor dit Tea Concert 

èn voor de kerstmarkt 
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