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Voorwoord
Voor dit jubileumproject, het 15e, grijpen we terug op waar het allemaal mee
begon. In 2000 ontstond ons koor vanuit een initiatief om de Musikalische
Exequien van Heinrich Schütz uit te voeren, vandaar de naam ‘Schütz Projectkoor’. Dit werk kan evengoed als dat van Brahms (een van de herontdekkers van
Schütz) een Deutsches Requiem genoemd worden. Ook hier werden de (Duitse)
teksten speciaal bij elkaar gezocht, in dit geval door de opdrachtgever van
Schütz, Graf Heinrich Posthumus Reuß, die op deze manier zijn eigen uitvaart
zorgvuldig voorbereidde.
Er is in het programma van vandaag niet zozeer een rode draad als wel een
antithese. Voorafgaand aan het troostrijke requiem van Schütz zingen we
teksten over de liefde, vrijwel allemaal uit het bijbelboek Hooglied. We beginnen
met twee van de in totaal 29 motetten uit het Canticum Canticorum, waarvoor
Palestrina uit bijna alle hoofdstukken van het Hooglied heeft geput. Voor het
motet Tota pulchra es (Alles aan jou is mooi) heeft Lassus teksten uit diverse
verzen bij elkaar gesprokkeld. Schütz heeft een tekst gekozen (Vulnerasti cor
meum, Je hebt mijn hart getroffen) die zich bij uitstek leent voor een Monteverdiaanse intensiteit. Een hedendaagse (2008) zetting van Pulchra es (Je bent
mooi) zingen we van de Noors/Amerikaanse componist Ola Gjeilo. De tekst die
Hendrik Andriessen voor zijn Sonnet gebruikte komt als enige niet uit het Hooglied, maar past er wonderwel bij, en kan gezien worden als het scharnierpunt
tussen Liefde en Troost.
Sluitstuk van deze collectie is een compositie die de Utrechtse pianist, organist
en componist Wouter van Belle in opdracht schreef, ter gelegenheid van ons
15-jarig bestaan. Wouter heeft op geheel eigen en aansprekende wijze vormgegeven aan een vijfstemmig motet, Sicut lilium (Zoals de leliën) op door hem
gekozen teksten uit hoofdstuk 2 van het Hooglied. Hoewel heel verschillend,
sluit dit werk bijzonder goed aan bij zowel de oude als de nieuwere muziek in dit
onderdeel van ons programma.
Pieter Kramers

Wouter van Belle
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Het Schütz Projectkoor
Het Schütz Projectkoor is in 2000 opgericht door enkele toenmalige medewerkers van het RIVM, waaronder dirigent Pieter Kramers. Het eerste project was
de Musikalische Exequien van Heinrich Schütz, en hieraan ontleent het koor ook
zijn naam. Dat wil niet zeggen dat er vooral muziek van onze naamgever wordt
uitgevoerd. De programmering is altijd divers en eigenzinnig geweest, puttend
uit zes eeuwen muziekgeschiedenis, uit verschillende landen, talen en tradities,
zoals blijkt uit het volgende overzicht:
2015: Liefde en Troost. Palestrina, Lassus, Schütz (Musikalische Exequien), Gjeilo,
Andriessen, van Belle (compositieopdracht).
2014: Ikonen. Kerkmuziek van Rachmaninov, Pärt, Tsjaikovski en Kjoei.
Met strijkersensemble Carezza.
2013: Lord, have mercy. Tallis, Purcell (Funeral Sentences; delen uit Dioclesian), Copland,
Britten, Requiem van Howells.
2012: Jesu, meine Freude. Duitse motetten door vier eeuwen.
Bach, Schein, Mendelssohn, Brahms, Distler.
2011: Monteverdi en zijn voorbeelden.
Ingegneri, Frescobaldi, Gabrieli en Monteverdi (o.a. Magnificat).
2010: Mozart: motetten en grote mis in c-klein.
Tiende project – met UMA kamerorkest
2009: Shakespeare op muziek, van de Renaissance tot de 20ste eeuw. Morley, Arne,
Wood, Vaughan Williams, Carter, Brown, Mäntyärvi, en delen uit The Tempest van
Purcell.
2008: Charpentier – Mis voor dubbelkoor. Schütz, Hassler, Lassus, Monteverdi,
Palestrina, Zelenka.
Met het Zeister Kamerkoor en het barokorkest van de Amersfoortse Bachcantates.
2007: Spaanse en Braziliaanse muziek van vóór 1600 tot in de 20ste eeuw. Del Encina,
Flecha, De Victoria, Cererols, De Falla, Fonseca. Met het blokfluitensemble Praetorius.
2006: Oude en moderne Franse muziek. Josquin des Prez, LeJeune, DuMont,
Charpentier, Debussy, Poulenc, Alain.
Dit programma is tevens in Riga (Letland) uitgevoerd.
2005: Requiem van Marcello.
Schütz, Biber, Marcello. Met barokorkest Eik en Linde.
2004: Nederlands-Franse psalmzettingen.
Sweelinck, Andriessen, Strategier, Manneke, Charpentier.
2003: Requiem van Benedetto Marcello en delen uit het Requiem van Pizzetti.
Nederlandse première van het Requiem van Marcello.
Met het orkest van de Baarnse Bach Cantorij.
2001: Bijbelse motetten en Magnificat-zettingen.
Lechner, Monteverdi, Schütz, Charpentier, Distler.
2000: Schütz, Musikalische Exequien en Charpentier, Messe des Morts.
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Het Schütz Projectkoor werkt veelal samen met solisten en begeleidende musici,
soms ook met grotere ensembles. Tijdens het instudeertraject wordt vaak een
workshop gehouden onder leiding van een expert op het gebied van het betreffende repertoire. Voor meer informatie over ons koor zie
www.schutzprojectkoor.nl.

Toelichting op het programma
Hooglied
Ons jubileumprogramma omvat twee tegenpolen: Liefde en Troost. De eerste
bezingen wij vooral op teksten uit het bijbelboek Hooglied. Door zijn erotische inhoud is Hooglied een ongewoon bijbelboek. Hoewel het opschrift luidt: Lied der
liederen, van Salomo, is het waarschijnlijk na de Babylonische ballingschap geschreven, vele eeuwen na koning Salomo. De inhoud bestaat uit een tweespraak
in dichtvorm tussen twee geliefden. De mannelijke hoofdpersoon in het verhaal
is Salomo, de vrouw is de Sulamitische, een herderin van eenvoudige afkomst.
De tekst werd pas na heftige disputen opgenomen in de Tenach, de joodse bijbel,
en daarmee ook in het christelijke Oude Testament. In de joodse traditie gaat
Hooglied over de liefdesrelatie tussen God (bruidegom) en het volk Israël (bruid).
In de christelijke traditie beschrijft Hooglied de liefdesband tussen Christus en
zijn Kerk.

Giovanni da Palestrina: Dilectus meus en Quam pulchra es
Palestrina’s grote oeuvre en polyfone vaardigheid dwingen respect af, met ruim
honderd missen, driehonderd motetten en nog vele andere, meestal religieuze
werken. En dat alles in een vlekkeloze beheersing van de compositietechnieken
van zijn Frans-Vlaamse voorgangers Dufay en Desprez.
8

Giovanni da Palestrina werd omstreeks 1525 geboren in Palestrina nabij Rome.
Als twaalfjarige werd hij koorknaap in de Santa Maria Maggiore-basiliek in Rome;
het begin van een lange, glanzende carrière waarin hij uitgroeide tot de centrale
componist in het Rome van de zestiende eeuw. Zijn muziek is een hoogtepunt
in de Renaissance en heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de
katholieke kerkmuziek. Palestrina’s composities worden gekenmerkt door een
heldere melodische structuur en uitgebalanceerde harmonie in de partijen. De
motetten Dilectus meus en Quam pulchra es zijn hiervan een voorbeeld. Ze zijn
afkomstig uit de bundel Canticum Canticorum. Deze motettenverzameling vond
direct veel aftrek: in een paar jaar tijd werd hij elf keer herdrukt.
Een belangrijk element in de gezongen Renaissancemuziek is de uitbeelding van
de tekst. In Dilectus meus herkennen we een dalende lijn wanneer de geliefde
‘afdaalt naar zijn tuin’. En op het belangrijkste moment – Ego dilecto meo (Ik
ben van mijn liefste - en mijn liefste van mij) – zetten alle stemmen tegelijk in.
In Quam pulchra es versiert Palestrina het woord decora (bevallig, sierlijk) met
toepasselijke wendingen. Iets verderop kunnen we ook het beeld herkennen van
de hoge statige palmboom, en de melodie stijgt op het moment dat de boom
beklommen wordt.

Roland de Lassus: Tota pulchra es
Roland de Lassus werd in 1532 als Roland (ook wel Raoul) de Lâtre geboren in
Mons (Bergen) in de Zuidelijke Nederlanden. Sedert zijn verblijf in Italië noemde
Lassus zich Orlando di Lasso. Hoe hij ook genoemd wordt, hij wordt beschouwd
als één van de grootste West-Europese componisten van de 16e eeuw. Hij was
een meester in elk genre en zijn enorme talent en werklust maakten hem al snel
beroemd in heel Europa: hij kreeg bijnamen als Le divin Orlande en Vorst der
Muziek.
Op zijn twaalfde werd Lassus naar Italië gestuurd, om daar carrière te maken.
Bijna vijftien jaar reisde hij rond voordat hij zich in München vestigde. Daar
bleef hij bijna veertig jaar, tot aan zijn dood in 1594. Het is bijna niet te bevatten
zoveel als Lassus heeft geschreven: 53 vier- tot achtstemmige missen, en 1250
twee- tot twaalfstemmige motetten, requiems, madrigalen, chansons en
koorliederen, en nog is deze opsomming niet compleet.
Een van Lassus’ Hoogliedmotetten is Tota pulchra es. Ook in dit motet zijn de
beelden goed te herkennen: een uitgebreide versiering op het woord mea – ‘zij
is de mijne’, vervolgens hoor je in favus distillans de nectar die van haar lippen
druipt, en daarna het stromen van melk en honing. En, als de winter voorbij is,
ontluiken de bloemen – flores apparuerunt – de ene na de andere stem vestigt
je aandacht erop. Het motet besluit met de aansporing aan de geliefde om af te
dalen van de berg Libanon – inderdaad, dalende figuren in de muziek – zodat hij
haar met een kunstig bewerkte krans of kroon kan tooien.
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Heinrich Schütz: Vulnerasti cor meum, Musikalische Exequien
Heinrich Schütz (1585-1672) was de eerste Duitse componist van internationale
betekenis, en daarbij een sleutelfiguur in de Duitse muziekgeschiedenis.
Opgegroeid in de wereld van de polyfonie, was hij degene die de ‘nieuwe stijl’ uit
Italië in Noord-Europa introduceerde.
Schütz’ muzikale genie werd ontdekt door landgraaf Moritz von Hessen-Kassel,
die de jonge Heinrich in 1599 opnam in zijn Hofkapel en zijn opleiding voor zijn
rekening nam. In 1607 ging Schütz in Marburg rechten studeren, daarnaast orgel
en compositie. In 1609 kreeg hij een studiebeurs en vertrok naar Venetië om
door de grote Giovanni Gabrieli te worden ingewijd in een volstrekt nieuwe stijl
van componeren. Deze ‘stile nuovo’, brak met de strakke en egalitaire polyfonie
- ‘gelijke kansen voor alle stemmen’- ter wille van vrijere vormen waarbij één of
meer vocale of instrumentale solisten veel virtuozere en expressievere
melodieën uitvoeren boven een basso continuo. Toen Schütz in 1612 terugkeerde naar het hof van zijn weldoener in Kassel, werd hij de ambassadeur van de
moderne stijl van componeren. Vooral Schütz´ vroege werken, vaak grootschalig
en dubbelkorig opgezet, zijn geschreven in een tot dan toe ongehoorde, gedurfde en expressieve stijl.
In het motet Vulnerasti cor meum, één van de Cantiones Sacrae (Gewijde gezangen) uit 1625, horen we een minder bekende kant van Schütz: de muziek drukt
passie en verlangen uit, we horen hoezeer het hart geraakt, zo niet gewond is
geraakt door de aanblik van de geliefde. De langgerekte tonen in Vulnerasti doen
denken aan een pijl die recht op zijn doel afgaat. Hoor ook hoe fraai versierd het
woord charissima (liefste) wordt. Aan het eind horen we hoe een sierlijk bewerkt
juweel haar bekoorlijke hals nog verleidelijker maakt door de melismen op de
tekst in uno crine colli tui.
Schütz’ latere werk klinkt soberder en meer gerijpt; tussen 1618 en 1648
woedde de Dertigjarige Oorlog in Duitsland, en in deze moeilijke tijd componeerde hij de Musikalischen Exequien (begrafenismis). Schütz kreeg de opdracht
voor dit werk in 1635 van een goede vriend van hem, de vooruitstrevende en
kunstminnende Graf Heinrich Posthumus Reuß.
Reuß liet voor zijn dood een zelfgekozen combinatie van toepasselijke teksten
uit de bijbel en koralen in het geheim op een koperen sarcofaag inscriberen. Zijn
vriend Schütz moest deze teksten op muziek zetten voor zijn begrafenisdienst.
De Musikalische Exequien vormen een complex geheel. We treffen er alle
mogelijke verschillende teksten, technieken en bezettingen in aan: teksten uit
bijbel, liturgie en kerklied, concertante passages voor solisten, in wisselende
combinaties, openlijke en bedekte meerkorigheid, en motetzettingen in oude en
nieuwe stijl.
10

I. Konzert in Form einer teutschen Begräbnis-Missa (SWV 279)
Het lange, eerste deel heeft de structuur van een korte mis (Missa Brevis). Na de
introïtustekst, op een quasi-gregoriaanse melodie, volgt het Kyrie-Christe-Kyrie
(Erbarm dich über uns), aan de Vader, Zoon en Heilige Geest. In het Gloria-gedeelte worden de bijbelteksten afgewisseld met teksten uit het kerkelijk liedboek, die destijds algemeen bekend waren.
De door solisten vertolkte bijbelteksten en de door de capella (het zesstemmig
koor) gezongen liedboekteksten verschillen wezenlijk van aard: de expressieve
partijen van de solisten geven uitdrukking aan het gekwelde gemoed van de
individuele gelovige, de koorgedeelten spreken van de verlossing, de zekerheid
en het vertrouwen dat het christelijk geloof geeft, in de daarbij passende strengere polyfone stijl.
II. Herr, wenn ich nur dich habe (SWV 280)
Het tweede deel bestaat uit een motet voor twee gelijke, vierstemmige koren, op
de tekst van Psalm 73, vers 25 en 26. De twee koren worden antifonaal behandeld: als bij Gabrieli zingen zij elkaar in wisselzang de tekst toe, om zich pas in de
afsluitingen te verenigen tot een achtstemmig koor.
III. Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren / Selig sind die Toten
(SWV 281)
In het derde deel verrast Schütz ons weer met een andere nouveauté: een stuk
voor twee ongelijke koren, die bovendien verschillende teksten zingen. Naar
gewoonte wordt, bij het ten grave dragen van de kist, het Nunc dimittis – de
Lofzang van Simeon – gezongen. Deze tekst zingt het vijfstemmig koor, maar de
frasen ervan worden direct becommentarieerd door een tweede, driestemmig
solistenkoor met de tekst Selig sind die Toten, een tekst uit de Openbaring van
Johannes, aangevuld met een vers uit het Boek der Wijsheid.
Schütz wilde dat dit tweede koor ‘uit de verte’ klinkt; waarschijnlijk werd het
destijds opgesteld in de geopende grafkelder. Dit koor bestaat uit de Beata
Anima, de gelukzalige ziel van de overledene (bas), in het gezelschap van twee
Serafijnen (sopranen), die zich verheugen in zijn redding.

sarkofaag Heinrich Posthumus Reuß, met de teksten van de Musikalische Exequien
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Ola Gjeilo: Northern Lights (Pulchra es)
De in New York woonachtige componist Ola Gjeilo (1978) is een veelzijdig pianist
en componist van vooral koorwerken. Hij begeeft zich op de raakvlakken van
klassieke muziek, jazz en pop. Northern Lights, op tekst uit Hooglied 6:3, is een
van zijn bekendste werken. In plaats van het bezingen van de schoonheid van
een geliefde wordt de Hooglied-tekst ingezet om de schoonheid van de natuur te
verklanken. Gjeilo schreef het rond Kerst 2007, geïnspireerd door de pracht van
de heldere sterrenhemel boven een bevroren meer nabij Oslo. Het deed hem
denken aan de ontzagwekkende schoonheid van het noorderlicht, een verschijnsel dat onze voorouders zowel moet hebben gefascineerd als angst ingeboezemd. De sereniteit van een kraakheldere winternacht klinkt door in het werk,
dat put uit jazzharmonieën en vrijelijk van toonsoort en maatsoort wisselt.

Hendrik Andriessen: Sonnet
Hendrik Andriessen was een Nederlandse componist en organist die vooral
bekend werd om zijn orgelimprovisaties en vernieuwingen in de rooms-katholieke kerkmuziek. Hij komt uit een geslacht van kunstenaars en musici: zijn broer
Willem was ook componist, evenals zijn kinderen Jurriaan, Caecilia en Louis
Andriessen. Hendrik Andriessen was organist van de Sint-Catharinakerk in
Utrecht, en doceerde onder andere aan de conservatoria van Amsterdam, Den
Haag en Utrecht; van de laatste twee was hij lang directeur.
Van Andriessen zingen we een vroeg werk: Sonnet. De tekst is afkomstig uit
Sonnets pour Hélène, in 1578 geschreven door Pierre de Ronsard. De renaissancedichter schreef de bundel in opdracht van de Franse koningin Catharina
de’ Medici ter vertroosting van haar beschermelinge Hélène de Surgères, wier
verloofde was gesneuveld. De tekstkeuze en de muziek verraden duidelijk de
invloed van de Nederlandse componist Alphons Diepenbrock, een oudere vriend
van Andriessen. De muziek is, hoewel chromatisch, lieflijk en zeer afwisselend,
geheel in het impressionistische idioom.

Wouter van Belle: Sicut lilium
Wouter van Belle studeerde piano en orgel aan het voormalig Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek, waar overigens Hendrik Andriessen lange tijd
les heeft gegeven. Evenals laatstgenoemde is van Belle hoofdorganist van de
Utrechtse Sint-Catharinakerk, de kathedraal van het aartsbisdom Utrecht. In de
rijke muzikale traditie van deze kathedraal werkt hij samen met het Kathedrale
Koor Utrecht en de Kathedrale Koorschool Utrecht. Daarnaast treedt hij op als
concertorganist. Zijn repertoire concentreert zich op 20e-eeuwse Franse en
vooral Nederlandse muziek, met speciale aandacht voor de orgelmuziek van
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Hendrik Andriessen en Herman Strategier. Van Belle is vaste begeleider van het
Toonkunstkoor Utrecht en het Residentie Bachkoor in Den Haag, maar ook vele
andere koren in de Randstad vragen hem regelmatig als concertbegeleider.
Van Belle is actief als componist van koor- en orgelmuziek, waarvoor hij
regelmatig opdrachten ontvangt. Zo schreef hij de Kruiswegsonnetten voor
kamerkoor en houtblazers (2011); Zoals een hert, een zetting van psalm 42 voor
koor, solisten en orkest (2012); Stationen auf dem Wege zur Freiheit, een liedcyclus voor bariton, viool, cello en piano op een tekst van Bonhoeffer (2014), en
St.-Janshymne, een feestelijk werk voor koor en orgel (2014).
Wouter van Belle componeerde voor het jubileum van het Schütz Projectkoor
het motet Sicut Lilium op teksten uit het Hooglied. Uit hoofdstuk 2 koos hij de
delen waarin de geliefden elkaar toespreken, de verzen 1-3, 10-12, 14, en 16. Hij
zette Sicut Lilium als een vijfstemmig a cappella motet voor drie vrouwenstemmen en twee mannenstemmen, een motet in semi-oude stijl. Al modulerend
gaat de muziek heel natuurlijk van de ene in de andere toonsoort over. Het is
goed te horen dat Wouter van Belle uit de school van Hendrik Andriessen en
Herman Strategier komt, met pure, katholieke kerkmuziek. Zelf zegt hij over zijn
motet:
Qua tekstritme en melodie hoor je duidelijk inspiratie in het gregoriaans, maar er
is geen bewust gebruik of citaat van welke oude melodie dan ook. In harmonie
en samenklanken vind je ook verwijzingen naar oude harmonische structuren,
maar op momenten komen er ook zeker modernere, zeg romantischer kleuren op
het palet. Ik ben zelf erg benieuwd hoe de afwisseling tussen en combinatie van
melismatische melodieën en homofone passages gaat werken. Wat betreft het
tempo vind ik het mooi als je je laat meevoeren door de melodie en tekst, en ben
ik erg voor een zeer flexibel, zeg gerust rubato tempo. Wat dat betreft staat dit
stuk dan weer meer met de benen in de romantiek dan in de renaissance. Ik heb
geprobeerd om de rolverdeling tussen de ‘hij’ en de ‘zij’ (bruid en bruidegom) in
de tekst zoals dat aangegeven staat in het Hooglied, consequent in het motet te
handhaven.
Zo laat hij de vrouwen de tekst van de ‘bruid’ zingen, de mannen die van de
‘bruidegom’, zij wisselen elkaar af, maar soms zingen zij gelijktijdig hun verschillende tekst: een stijlkenmerk van het motet uit het begin van zijn ontstaansgeschiedenis. Ook ontbreken in de partituur van Van Belle de dynamische aanwijzingen, net als bij de oude polyfonisten. Al met al maken de structuur van steeds
op andere manieren terugkerende thema’s, de mooie lyrische melodieën en de
afwisseling tussen de vrouwen- en mannenstemmen het tot een dankbaar stuk
voor de zanger.
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Tekst en vertaling
Giovanni da Palestrina: twee delen uit Canticum Canticorum
Dilectus meus
Dilectus meus descendit
in hortum suum
ad areolam aromatum
ut ibi pascatur in hortis
et lilia colligat.
Ego dilecto meo et dilectus meus mihi,
qui pascitur
inter lilia.

Mijn liefste daalde af
in zijn tuin,
naar de bedden met welriekende
kruiden,
om daar zijn kudde te weiden
en lelies te plukken.
Ik ben van mijn liefste en hij is van mij,
hij die zijn kudde weidt
tussen de lelies.

Quam pulchra es
Quam pulchra es et quam decora,
carissima, in deliciis!
Statura tua adsimilata est palmæ,
et ubera tua botris.
Dixi: Ascendam in palmam
et apprehendam fructus eius;
et erunt ubera tua sicut botri vineæ
et odor oris tui
sicut malorum.

Wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk.
Liefde en verrukking, dat ben jij!
Als een palm is je gestalte,
je borsten zijn als druiventrossen.
Ik dacht: Laat ik die palm beklimmen,
en zijn vruchten plukken;
Laten jouw borsten als druiventrossen
zijn, en de geur van je mond
als die van appels.

Roland de Lassus: Tota pulchra es
Tota pulchra es, amica mea,
et macula non est in te.
Favus distillans labia tua,
Mel et lac sub lingua tua.
Et odor unguentorum tuorum
super omnia aromata.
Iam enim hiems transiit,
imber abiit et recesssit
Flores apparuerunt
Vineae florentes dederunt odorem
et vox turturis audita est in terra
nostra
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Alles is mooi aan jou, mijn vriendin,
er is geen vlekje aan je te bekennen.
Er druipt nectar van je lippen,
Honing en melk liggen onder je tong.
En de geur van je parfums
Is lekkerder dan alle geurstoffen.
Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.
De bloemen zijn verschenen
op het veld,
de bloeiende wijnstokken geven hun
geur af, en het koeren van de duif
klinkt op het veld.

Surge, propera amica mea,
columba mea
Veni de Libano, veni de Libano,
Veni coronaberis

Sta op, mijn vriendin, mooi meisje, en
kom mee.
Kom mee, weg uit de Libanon, uit de
Libanon, kom, en ik zal je een krans
omhangen

Heinrich Schütz: Vulnerasti cor meum
Vulnerasti cor meum,
filia charissima:
In uno oculorum tuorum
in uno crine colli tui
Vulnerasti cor meum
in uno crine colli tui

Je hebt me in mijn hart geraakt,
mijn liefste zuster:
Één blik was al genoeg, en slechts de
flonkering van het sieraad om je hals
Je hebt me in mijn hart geraakt
Met slechts de flonkering in je hals

Ola Gjeilo: Northern Lights (Pulchra es)
Pulchra es amica mea,
suavis et decora sicut Jerusalem,
terribilis ut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me
quia ipsi me avolare fecerunt.

Je bent mooi, mijn vriendin,
zacht en bekoorlijk als Jeruzalem,
ontzagwekkend als een leger in slagorde.
Wend je ogen van me af,
want ze jagen mij op de vlucht.

Elze
schrijft,
vertaalt en
redigeert
teksten waar
muziek in zit

tekst- en vertaalbureau Elze
Röntgenstraat 77
1223 LV Hilversum
mulderelze@gmail.com

t 035 5253993
m 06 28351621
kvk 60581492
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Hendrik Andriessen: Sonnet
Amour qui as ton regne
en ce monde si ample
Vois ta gloire et la mienne
errer en ce jardin
Vois comme son bel oeil mon
bel astre divin
Reluit comme une lampe
ardente dans un temple

Liefde, die heerschappij
voert in deze wereld wijd,
Zie hoe ons beider glorie
door deze hof hier dwaalt
Zie hoe haar oog als
ster aan de hemel praalt
En als een luchter
in een tempel licht verspreidt

Vois son corps des beautés
le portrait et l’exemple
Qui ressemble une aurore
au plus beau du matin
Vois son esprit seigneur
du sort et du destin
Qui passe la nature
en qui Dieu se contemple

Zie haar lichaam voorbeeldig
met schoonheid bedeeld
Als een dageraad
bij de schoonste ochtendglans
Zie haar geest als heerser
over lot en kans
Volmaakter dan de natuur,
waarin God zich verbeeldt

Regarde la marcher toute
pensive à soi
t’Emprisonner de fleurs
et triompher de toi
Vois naître sous ses pieds
les herbes bien heureuses

Zie hoe zij gaat en u
gans in zichzelf gekeerd
In ban van bloemen slaat
en over u triomfeert
Zie alom heilzaam kruid
onder haar tred ontwaken

Vois sortir un printemps
des rayons de ses yeux
Et vois comme à l’envie ses flammes
amoureuses
Embellissent la terre
et sereinent les cieux.

Een nieuwe lente straalt
uit de ogen van die vrouw
En zie, de felle vlammen van haar
liefde maken
De aarde immer schoner
en de hemel vredig blauw.

Pierre de Ronsard,
Sonnets pour Hélène II, 1578

vertaling Rein de Vries
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Wouter van Belle: Sicut Lilium
Sic amica mea
Sicut malum inter ligna silvarum
Sic dilectus meus
Sic dilectus meus inter
v: filios / m: filias
Sicut lilium inter spinas
Sub umbra illius quam desideraveram
sedi fructus eius dulcis
gutturi meo
Et dilectus meus loquitur mihi: surge
propera, surge propera amica formosa
mea formosa mea et vemi
Iam enim hiems transiit imber abiit
et recesssit
Flores apparuerunt in terra tempus
putationis advenit
Vox turturis audita
est in terra nostra
Ego flos
Ego flos campi et lilium
Sonet vox tua in auribus meis
v: Ego flos campi et
lilium convallium
m: Vox enim tua dulcis
et facies tua decora
v: Dilectus meus mihi et ego illi qui
pascitur inter lilium
m: Sicut lilium inter spinas
sic amica mea
Sicut lilium inter spinas
Et dilectus meus loquitur, loquitur mihi
v: Ego flos campi, flos campi
et lilium convallium
m: Sicut lilium inter spinas
v: Ego flos campi,
lilium convallium
m: Sic amica mea
inter filias sicut lilium

Zo is mijn vriendin
Zoals een appelboom tussen de
bomen van het bos
Zo is mijn lief
Zo is mijn lief tussen de
v: jongens / m: meisjes
Als een lelie tussen de distels
Ik verlang in zijn schaduw te zitten,
met mijn tong wil ik zijn zoete
vruchten proeven
En mijn lief roept mij toe: ‘Sta op, mijn
vriendin, mooi meisje, en kom mee’
Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn
de regens, weggegaan
De bloemen zijn verschenen op het
veld, nu breekt de zangtijd aan
Het koeren van de duif
klinkt op het veld
Ik ben een bloem
Ik ben een veldbloem en lelie
Laat mij luisteren naar je stem
v: Ik ben een veldbloem en
lelie-van-dalen
m: Want je stem is zo lieflijk,
je gezicht zo bekoorlijk
v: Mijn lief is van mij, en ik ben van
hem. Hij weidt tussen de lelies
m: Als een lelie tussen de distels,
zo is mijn vriendin
Als een lelie tussen de distels
En mijn lief roept mij, roept mij toe
v: Ik ben een veldbloem, een
veldbloem en lelie-van-dalen
m: Als een lelie tussen de distels
v: Ik ben een veldbloem,
een lelie-van-dalen
m: Zo is mijn vriendin tussen de meisjes.
Als een lelie tussen de distels
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Heinrich Schütz: Musikalische Exequien
I. Concert in Form einer teutschen Begräbnis-Missa (SWV 279)
Tenor 1:

Intonatio

Tenor 1:

Nacket bin ich vom
Mutterleibe kommen,

Naakt ben ik uit de schoot van mijn
moeder gekomen,

nacket werde ich wiederum dahinfahren. Der Herr hat’s gegeben, der Herr
hat’s genommen;
der Name des Herren sei gelobet!

naakt zal ik daarheen terugkeren.
De Heer heeft gegeven, de Heer
heeft genomen;
de naam van de Heer zij geprezen!

Tenor 1,2; Bas 2:

Tenor 1,2; Bas 2:

(Job 1:21)

(Job 1:21)

Koor:

Kyrie

Koor:

Herr Gott, Vater im Himmel,
erbarm dich über uns.

Heer God, Vader in de Hemel,
erbarm u over ons.

Christus ist mein Leben,
Sterben ist mein Gewinn.
Siehe, das ist Gottes Lamm,
das der Welt Sünde trägt.

Christus is mijn leven,
sterven is mij winst.
Zie daar het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.

Sopraan 1,2; Tenor 1:

Sopraan 1,2; Tenor 1:

(Philipp. 1:21; Joh. 1:29)

(Filipp. 1:21; Joh. 1:29)

Koor:

Koor:

Alt, Bas 2:

Alt, Bas 2:

(Rom. 14:7b, 8)

Zolang wij leven, leven wij voor de
Heer, en wanneer wij sterven, sterven
wij voor de Heer.

Koor:

Koor:

Jesu Christe, Gottes Sohn,
erbarm dich über uns.

Jezus Christus, Gods Zoon,
erbarm u over ons.

Leben wir, so leben wir dem Herren;
sterben wir, so sterben wir dem
Herren.
Darum, wir leben oder sterben,
so sind wir des Herren.

Niemand van ons leeft voor zichzelf en
niemand van ons sterft voor zichzelf.

Herr Gott, heiliger Geist,
erbarm dich über uns.
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(Rom. 14: 7b,8)

Heer God, Heilige Geest,
erbarm u over ons.

Tenor 1:

Gloria

Also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingebornen Sohn gab,
Sopraan 1,2; Alt; Tenor 1,2; Bas 2:

auf daß alle, die an ihn gläuben, nicht
verloren werden, sondern das ewige
Leben haben.
(Joh. 3:16)

Tenor 1:

Want God had de wereld zo lief
dat Hij zijn enig geboren Zoon gaf,
Sopraan 1,2; Alt, Tenor 1,2; Bas 2:

opdat ieder die in Hem gelooft niet
verloren ga, maar eeuwig
leven heeft.
(Joh. 3:16)

Koor:

Koor:

(Martin Luther, 1523)

(Martin Luther, 1523)

Er sprach zu seinen lieben Sohn:
‘Die Zeit ist hie zu erbarmen,
fahr hin, meins Herzens werte Kron,
und sei das Heil der Armen
und hilf ihn’ aus der Sünden Not,
erwürg für sie den bittern Tod,
und lass sie mit dir leben’.

Hij sprak tot zijn geliefde Zoon:
‘De tijd van erbarming is aangebroken,
ga heen, rijke kroon van mijn hart,
en word tot heil voor de armen,
verlos hen van de kwelling van de zonden, verdelg voor hen de bittere dood
en laat hen met jou leven.’

Sopraan 2, Tenor 2:

Sopraan 2, Tenor 2:

(1 Joh. 1:7b)

(1 Joh. 1:7b)

Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, machet uns rein von allen Sünden.

Het bloed van Jezus Christus, Gods
Zoon, reinige ons van alle zonden.

Koor:

Koor:

(Ludwig Helmbold, 1575)

(Ludwig Helmbold, 1575)

Durch ihn ist uns vergeben
die Sünd, geschenkt das Leben.
Im Himmel solln wir haben,
o Gott, wie große Gaben.

Door Hem is ons de zonde vergeven,
het leven ons geschonken.
Wat zullen wij, o God,
in de hemel veel ontvangen.

Sopraan 1, Bas 1:

Sopraan 1, Bas 1:

(Philipp. 3:20, 21a)

(Philipp. 3:20,21a)

Unser Wandel ist im Himmel,
von dannen wir auch warten des Heilandes
Jesu Christi, des Herren, welcher
unsern nichtigen Leib verklären wird,
daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe.

Wij hebben ons burgerrecht in de
hemel, van daar verwachten we onze
Redder, de Heer,
Jezus Christus, die ons armzalig
lichaam
aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk zal
maken.
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Koor:

Koor:

(Johann Leon, 1582/89)

(Johann Leon, 1582/89)

Es ist allhier ein Jammertal,
Angst, Not und Trübsal überall;
des Bleibens ist ein kleine Zeit,
voller Mühseligkeit,
und wer’s bedenkt, ist immer im Streit.

wij leven in een tranendal,
verdriet, kwelling en droefheid overal;
ons leven is van korte duur,
vol moeiten, wie daarover nadenkt,
leeft altijd in onmin.

Tenor 1,2:

Tenor 1,2:

(Jesaja l:18b)

(Jesaja l:18b)

Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre,
soll sie doch schneeweiß werden,
wenn sie gleich ist wie rosinfarb,
soll sie doch wie Wolle werden.

Al was jullie zonde ook rood als scharlaken, zij zal wit worden als sneeuw,
en al was zij rood als purper,
zij zal nochtans als wol worden.

Koor:

Koor:

(Ludwig Helmbold, 1575)

(Ludwig Helmbold, 1575)

Sein Wort, sein Tauf, sein Nachtmahl
dient wider allen Unfall;
der Heilge Geist im Glauben
lehrt uns darauf vertrauen.

Zijn Woord, Zijn Doop, Zijn Avondmaal,
dient tegen alle ongeluk;
De Heilige Geest leert ons
in geloof daarop vertrouwen.

Alt:

Alt:

(Jesaja 26:20)

(Jesaja 26:20)

Gehe hin, mein Volk, in eine Kammer
und schleuß die Tür nach dir zu!
Verbirge dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe.

Trek je terug in je kamers, mijn volk,
en sluit de deur achter je.
Verberg je een korte tijd,
tot de woede bekoeld is.

Sopraan 1,2; Bas 2:

Sopraan 1,2; Bas 2:

Bas 2:

Bas 2:

Der Gerechten Seelen sind in
Gottes Hand,
und keine Qual rühret sie an.
Für den Unverständigen werden sie
angesehen, als stürben sie,
aber sie sind in Frieden,
und ihr Abschied wird für eine Pein
gerechnet,
und ihr Hinfahren für Verderben;
aber sie sind in Frieden,
Sopraan 1,2:

aber sie sind in Frieden,
(Weisheit Salomos 3:1-3)
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De zielen van de rechtvaardigen zijn in
Gods hand,
en geen kwelling zal hen deren.
Dwazen menen dan wel dat de
rechtvaardigen dood zijn,
maar zij zijn in vrede,
dat het ellendig is dat ze ons moesten
verlaten,
dat het rampzalig is dat ze afscheid
moesten nemen, maar zij zijn in vrede,
Sopraan 1,2:

maar zij zijn in vrede.

(Wijsheid van Salomo 3:1-3)

Alt, Tenor 1,2; Bas 2:

Alt, Tenor, 1,2; Bas 2:

(Psalm 73:25-26)

(Psalm 73:25,26)

Herr, wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach Himmel und
Erden.
Wenn mir gleich Leib und Seele
verschmacht’,
so bist du, Gott, allzeit
meines Herzens Trost und mein Teil.

Heer, als ik u maar heb.
Naast u wens ik geen ander in dehemel
noch op aarde.
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn
lichaam,
toch bent u, God, altijd
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb.

Koor:

Koor:

(Martin Luther, 1523)

(Martin Luther, 1523)

Er ist das Heil und selig Licht
für die Heiden,
zu erleuchten, die dich kennen nicht,
und zu weiden.
Er ist seines Volks Israel
der Preis, Ehr, Freud und Wonne.
Bas 1,2:

Unser Leben währet siebenzig Jahr,
und wenn’s hoch kömmt, so sind’s
achtzig Jahr,
und wenn es köstlich gewesen ist,
so ist es Müh’ und Arbeit gewesen.
(Psalm 90:10a)

Hij is het heil, het zalig licht
voor de heidenen,
om te verlichten die hem nog niet
kennen, en hen te hoeden,
en voor zijn volk Israël de roem, de eer,
de vreugd en zaligheid.
Bas 1,2:

Ons leven duurt zeventig jaren,
of tachtig als we sterk zijn.
en ook als het kostelijk geweest is,
dan was het toch moeite en leed.
(Psalm 90:10a)

Koor:

Koor:

(Johannes Gigas, 1566)

(Johannes Gigas, 1566)

Ach, wie elend ist unser Zeit
alhier auf dieser Erden,
gar bald der Mensch darniederleit,
wir müssen alle sterben,
allhier in diesem Jammertal,
ist Müh und Arbeit überall,
auch wenn dir’s wohl gelinget.

Ach, hoe jammerlijk is ons leven
hier op deze aarde;
al te snel ligt de mens terneer,
wij moeten allen sterven,
hier in dit jammerdal
is het een en al inspanning en
gezwoeg, zelfs al gaat het je goed.

Tenor 1:

Tenor 1:

(Job 19:25-26)

(Job 19:25-26)

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt,
und er wird mich hernach aus der
Erden auferwecken,
und werde darnach mit dieser meiner
Haut umgeben werden, und werde
in meinem Fleisch Gott sehen.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft,
en hij zal mij later uit de aarde
opwekken,
en dan zal ik met deze, mijn huid
worden bekleed,
en zal in dit lichaam God zien.
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Koor:

Koor:

Weil du vom Tod erstanden bist,
werd ich im Grab nicht bleiben;
mein höchtster Trost dein Auffahrt ist,
Todsfurcht kannst du vertreiben;
denn wo du bist, da komm ich hin,
daß ich stets bei dir leb und bin;
drum fahr ich hin mit Freuden.

Omdat u uit de dood bent opgestaan,
zal ik niet in het graf blijven;
mijn grootste troost is uw hemelvaart,
doodsangst kunt u verdrijven;
want waar u bent, daar kom ik naar
toe, zodat ik steeds bij u leef en ben;
daarom ga ik heen met blijdschap.

Sopraan 1,2; Alt, Tenor 1,2; Bas 2:

Sopraan 1,2; Alt, Tenor 1,2; Bas 2:

(Genesis 32:26b)

(Genesis 32:26b)

(Nikolaus Herman, 1560)

Herr, ich lasse dich nicht,
du segnest mich denn.

(Nikolaus Herman, 1561)

Heer, ik laat u niet gaan,
tenzij u mij zegent.

Koor:

Koor:

(Martin Luther, 1523)

(Martin Luther, 1523)

Er sprach zu mir: ‘Halt dich an mich,
es soll dir itzt gelingen;
ich geb mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen.
Den Tod verschlingt das Leben mein,
mein Unschuld trägt die Sünden dein,
da bist du selig worden’.

Hij sprak tot mij: ‘Vertrouw op mij,
het zal je nu gelukken;
ik geef mezelf geheel voor jou,
ik zal voor je strijden.
Mijn leven overwint de dood,
mijn onschuld draagt jouw zonden
en jij zult zalig worden.’

II. Motet Herr, wenn ich nur dich habe (SWV 280)
Koor 1,2:

Herr, wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach Himmel und
Erden.
Wenn mir gleich Leib und Seele
verschmacht’,
so bist du doch Gott,
allezeit meines Herzen Trost und mein
Teil.
(Psalm 73:25,26)
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Koor 1,2:
Heer, als ik u maar heb.
Naast u wens ik geen ander in de
hemel noch op aarde.
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn
lichaam,
toch bent u, God,
altijd de rots van mijn bestaan, al wat
ik heb.
(Psalm 73:25,26)

III. Canticum Simeonis – Selig sind die Toten (SWV 281)
Tenor:

Tenor:

Koor 1:

Koor 1:

Herr, nun lässest du deinen Diener
in Frieden fahren wie du gesagt hast.
Denn meine Augen haben deinen
Heiland gesehen, welchen du bereitet
hast für allen Völkern,
ein Licht zu erleuchten die Heiden
und zum Preis deines Volkes Israël.

Heer, nu laat Gij uw dienstknecht

(Lukas 2:29-32)

gaan in vrede, zoals u beloofd hebt.
Want met eigen ogen heb ik uw
redding gezien, die u bewerkt hebt ten
overstaan van alle volken:
een licht dat geopenbaard wordt aan
de heidenen en dat tot eer strekt van
Israël, uw volk.

Koor 2 (Seraphim 1,2; Beata anima):

Koor 2 (Seraphim 1,2; Beata Anima):

(Lukas 2:29-32)

Selig sind die Toten die in dem Herren
sterben, sie ruhen von ihrer Arbeit,
und ihre Werke folgen ihnen nach.
Sie sind in der Hand des Herren
und keine Qual rühret sie,
selig sind die Toten
die in den Herren sterben.
(Offb.Joh. 1:13; Weisheit Salomos 3:1)

Zalig de doden die in de Heer sterven.
Zij rusten van hun arbeid
en hun werken volgen hen na.
Zij zijn in de hand van de Heer
en geen kwaad zal hen deren.
Zalig de doden
die in de Heer sterven.
(Openbaring1:13; Wijsheid van Salomo 3:1)

Heeft u genoten van de solist Oscar Verhaar vandaag?

Zijn cd is vandaag te koop voor € 15,00.

Rode draad vormen een aantal Italiaanse liederen van onze Constantijn Huygens,
die telkens worden afgewisseld met veelal wat epischer werk van echte Italianen.
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Pieter Kramers was één van de drie initiatiefnemers van het eerste project in 2000 en hij leidt het Schütz Projectkoor Bilthoven nu
voor de vijftiende keer. Vanaf 1987 heeft hij verschillende opleidingen en cursussen koordirectie gevolgd bij de SNK in Utrecht,
later Unisono. Ook nam hij twee keer deel aan de Kurt Thomas
Cursus voor koordirectie. Naast zijn toenmalige dagelijkse werk bij
het RIVM te Bilthoven is hij van 1980 tot 1998 dirigent geweest
van het kamerkoor Thaletas, en van 1996 tot 2005 van het Doorns
Kamerkoor. Van 1998 tot 2008 was hij dirigent van het RIVM-koor,
nu PV-chantez, dat hoofdzakelijk lichte muziek zingt. Van 2000
tot 2013 leidde hij, samen met zijn zus Pauline van Hulst, weekeindcursussen voor koor en instrumentalisten in het kader van de
Vereniging voor Huismuziek. Sinds 2009 dirigeert hij de Clarionetten Capel, een ensemble van 12 solo-klarinetten.
Ingrid Wage ontdekte reeds tijdens haar studie Klassieke Talen
het zingen (USKO, Studentencantorij, Utrechts Barok Consort,
Huelgas Ensemble). Na enkele jaren in het onderwijs koos ze
definitief voor de muziek en haalde ze het Staatsexamen Solozang. Anno 2016 heeft ze een bloeiende praktijk als zangdocente.
Daarnaast zingt ze als soliste in werken van onder anderen Bach,
Purcell, Monteverdi en Mendelssohn. Ze zingt ook regelmatig in
de Vesperdiensten van de Domkerk in Utrecht. Bovendien zingt
Ingrid graag volks- en wereldmuziek, met een voorliefde voor het
Scandinavische repertoire. Voor dit jaar staat o.a. nog Bachs Hohe
Messe op het programma. Ingrid was meermaals soliste bij het
Schütz Projectkoor, waaronder de eerste keer, in de Musikalische
Exequien van Schütz.
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Susanne van Neerbos zong als kind al heel graag en begon op de
middelbare school met zangles en solo-optredens. Vanaf 2009
studeerde ze zang bij Evert Jan Nagtegaal in Utrecht en sindsdien
heeft ze masterclasses gevolgd bij onder anderen Johannette
Zomer. Ze heeft als solist opgetreden met het Leeuwenbergh
Vocaal Ensemble, het Schütz Projectkoor, Barok langs de Vecht en
bij de Utrechtse en Nijmeegse Bachcantatediensten. In
oktober 2014 gaf ze bovendien haar eigen muziekrecital. Verder
treedt ze op als sopraan van het Via Schola Kwartet en zingt ze op
uitvaarten en feesten. Tegenwoordig werkt ze, naast haar baan
als docent Nederlands, met Karin van Arkel in Amsterdam aan de
verdere ontwikkeling van haar zangstem.

Oscar Verhaar behaalde in 2012 zijn Masterdiploma zang Oude
Muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar hij
studeerde bij Michael Chance, Jill Feldman, Lenie van den Heuvel
en Peter Kooij. Daarnaast studeerde Oscar bij Lydia Vierlinger in
Wenen en volgde hij masterclasses bij Deborah York, Eric Mentzel
en Kees Boeke. In de afgelopen periode soleerde Oscar in de
festivals van Ambronay (Collegium 1704, Vaclav Luks), het
Grachtenfestival Amsterdam en Bach Festival Dordrecht en werd
hij geselecteerd voor de 6e Accademia Fundació Cima, die onder
leiding van grootmeester Jordi Savall de Mattheus Passie uitvoerde in Barcelona. In 2014 verscheen voor het label Quintone
zijn eerste solo-cd, met muziek van Constantijn Huygens en diens
Italiaanse tijdgenoten als Caccini, Kapsperger en Monteverdi (zie
ook de advertentie).
Kris van der Meij was reeds als kind muzikaal actief, onder andere
in het kerkkoor. Tijdens zijn studie in Delft had hij klassieke zangles
bij Wilma Franchimon en Liselet van Gent, en zong bij Vocabaal. In
Utrecht zong hij bij de Utrechtse Studentencantorij, Trajecti Voces
en andere koren, en had zangles bij Karin Brunt en René Veen.
Ook volgde hij de Kurt Thomas cursus voor koordirectie. Sinds
2010 legt hij zich toe op solozang, en volgde hiertoe lessen bij
onder andere Evert Jan Nagtegaal, Grietje Oudenampsen, Hannie
Slingerland, Johannette Zomer en Marjolein Koetsier. Hij treedt
regelmatig op als tenor solist, en maakt deel uit van het Via Schola
Kwartet. Daarnaast componeert hij regelmatig in opdracht.
Ardaan Dercksen was al vroeg bezig met muziek. Hij zat op de
Kathedrale Koorschool in Utrecht, en zong jarenlang bij het
Kathedrale Koor van Utrecht. Sindsdien zingt hij op diverse
plekken bij verschillende ensembles, zoals Bachkoor Holland en
Consensus Vocalis. Ook is hij lange tijd actief geweest bij liturgisch
vocaal ensemble Camerata Trinitati. Zijn liturgische ervaring
(inclusief Gregoriaans) maakt hem bij uitstek geschikt als zanger
of cantor in kerkdiensten. In die hoedanigheid treedt hij ook op
bij zowel reguliere als huwelijks- en uitvaartdiensten. Ardaan
studeerde koordirectie in Groningen, en verdiepte zijn kennis bij
de Kurt Thomas Cursus. Hij heeft thans meerdere koren onder zijn
hoede, zoals het Haarlems Gemengd Koor en Ensemble Illustre in
Utrecht.
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Wouter Verhage studeerde Docent Muziek, koordirectie, kerkmuziek met een minor zang aan het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag. Hij volgde zanglessen bij Kees Jan de Koning, Michael
Chance en Peter Kooij, en zingt inmiddels in diverse ensembles,
waaronder de Nederlandse Bachvereniging, Laurens Collegium
Rotterdam, Bachkoor Holland, Studium Chorale Maastricht en het
Noema-ensemble. Als koorzanger zong Wouter onder leiding van
onder meer Jos van Veldhoven, Jan-Willem de Vriend en
Ton Koopman. Daarnaast was hij solist in diverse cantates van
Bach en Buxtehude, in opera’s als The Fairy Queen van Purcell,
The Little Sweep van Britten en Mozart’s Clemenza di Tito, in
passies van Bach, Schütz, Keizer en Telemann, alsook in diverse
andere oratoriumwerken uit alle stijlperioden.
Jaap Jan Steensma werkte als organist in verschillende kerken,
eerst in Friesland, maar tijdens en na zijn studies orgel en
muziekwetenschap vooral in Utrecht en omgeving. In 2009 werd
hij de huisorganist van de Universiteit Utrecht, waar hij het
Hinsz-Flentrop-orgel bespeelt bij academische plechtigheden.
Sinds 2012 is hij docent Historical Documentation and Performance Practice aan de HKU-Utrechts Conservatorium. In 20142015 was hij daarnaast medewerker artistieke zaken van het Bach
Festival Dordrecht, waarvoor hij in 2015 o.a. het muzikale deel
van de ‘Koningsdag nieuwe stijl’ samenstelde. Als gecertificeerd
orgelspecialist is hij als adviseur betrokken bij het Prins Bernhard
Cultuurfonds en bij restauraties van monumentale orgels. Naast
zijn uitvoerende muziekpraktijk geeft hij lezingen, en publiceert
over orgelbouw en uitvoeringspraktijk.
Merel Dercksen volgde haar eerste cellolessen op achtjarige
leeftijd bij Saskia van der Wel. Zij studeerde bij Zvi Maschkowski
en aan het Rotterdams conservatorium bij Ad van Dongen. Later
volgde zij nog lessen bij Eduard van Regteren Altena. Merel heeft
zich gespecialiseerd in barok- en moderne muziek en heeft een
voorkeur voor kleine ensembles. Onbekende muziek meer
bekendheid geven is een van haar drijfveren. Zo speelde zij
bijvoorbeeld jarenlang in strijkorkest Zoroaster, dat zich uitsluitend op 20e- en 21e-eeuwse muziek richt. Ook begeleidt zij met
enige regelmaat koren en werkte mee aan theaterproducties.
Merel studeerde muziekwetenschap, waarbij zij het zwaartepunt
legde op de Middeleeuwen.
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Zin om een volgend
project mee
te zingen
in het
koor?
Meld je aan
via de website!
schutzprojectkoor.nl

samenstelling tekst
Rien Hagenaars
Philip Lijnzaad
Elze Mulder
Elly Verbree

ontwerp
vormgeving
Hellen van Gessel
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Liefde & Troost
Schütz

Rachmaninov
Vespers

Arvo Pärt
Te Deum

Musikalische Exequien

I

Liefde uit het Hooglied

s
c
h
ü
t
z

Palestrina, Lassus, Gjeilo
première werk Wouter van Belle

dirigent

Pieter Kramers

p
r
o
j
e
c
t
k
o
o
r

m.m.v.
solisten en continuo
zondag 31 januari
Pieterskerk
Utrecht
15.30 uur
zondag 7 februari
Opstandingskerk
Bilthoven
15.30 uur
www.schutzprojectkoor.nl

d
e
r
d
e

Schütz
Projectkoor
dirigent

Pieter Kramers
m.m.v.

l
u
s
t
r
u
m

Ingrid Wage, sopraan
Carezza Ensemble
zondag 1 februari
Opstandingskerk
Bilthoven
15.30 uur
zondag 8 februari
Pieterskerk
Utrecht
15.30 uur

K

Jesu, meine Freude

Purcell
Howells
Tallis
Britten
Copland

Duitse motetten
door vier eeuwen

O
N
E
N

kaarten te koop à € 12,50 via de site of bij de kerk

kaarten à 12,50 euro verkrijgbaar via www.schutzprojectkoor.nl of bij de kerk

2015

2014

Schütz
Projectkoor

dirigent

Schütz Projectkoor

m.m.v.
solisten en
instrumentalisten

o.l.v. Pieter Kramers

m.m.v.
Jaap Jan Steensma
orgel
Merel Dercksen
cello
Barnevelds saxofoonkwintet

zondag 26 januari
Pieterskerk
Utrecht
15.30 uur
kaarten à 10 euro
verkrijgbaar via
schutzkoor@hotmail.nl
of bij de kerk

en zijn voorbeelden

Bach
Schein
Mendelssohn
Brahms
Distler

Pieter Kramers

zondag 19 januari
Opstandingskerk
Bilthoven
15.30 uur

monteverdi

zaterdag 12 januari Sionskerk Zeist 16.30 uur toegang vrij *
zondag 20 januari Pieterskerk Utrecht 15.30 uur 10 euro **

* zaterdagmiddagconcerten zeist ** kaarten verkrijgbaar via schutzkoor@hotmail.nl of bij de kerk

2013

2012

Schütz Projectkoor
o.l.v. Pieter Kramers

m.m.v.
solisten
instrumentalisten

zondag 20 november | Pieterskerk
Utrecht
zondag 27 november | Opstandingskerk Bilthoven

2011

schütz projectkoor
Schütz Projectkoor o.l.v. Pieter Kramers
& Zeister Kamerkoor o.l.v. Matthijs Overmars
met medewerking van solisten en orkest

HET SCHÜTZ PROJECTKOOR ZINGT
SPAANSE EN BRAZILIAANSE MUZIEK
VAN DE 15DE TOT IN DE 20STE EEUW
DE

STE

o.l.v. PIETER KRAMERS
m.m.v. blokfluitensemble PRAETORIUS LEIDEN
o.l.v. NORBERT KUNST
DEL ENCINA | FLECHA | DE VICTORIA | FERNANDES
CEREROLS | DE FALLA | VILLA-LOBOS | PINTO FONSECA

zaterdag 23 februari 2008 om 16.00 uur
THERESIAKERK MAARN, Amersfoortseweg 48
i.s.m. ‘Muziek in de Theresiakerk’ | toegang gratis

zondag 2 maart 2008 om 15.30 uur
PIETERSKERK UTRECHT, Pieterskerkhof | toegang e10,-

2006

2007

zondag 30 november 2008
Pieterskerk Utrecht
15.30 uur | 10 EURO

CHARPENTIER
Messe à 8 voix
et 8 instruments

zaterdag 10 januari 2009
Oude Kerk Zeist
16.30 uur | TOEGANG VRIJ

SCHÜTZ
Aus der Tiefe ruf
ich, Herr, zu dir
en werken van
HASSLER, LASSUS, MONTEVERDI,
PALESTRINA, ZELENKA

2008

2009

2010

2001

2000

15 jaar
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2005

2004

2003

15.30 uur
15.30 uur

kaarten à 10 euro verkrijgbaar via schutzkoor@hotmail.nl of bij de kerk

