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programma
Heinrich Schütz (1585-1672)  
 Psalm 137  
	 Deutsches	Magnificat

 
‘Uit de Russische Ziel’
 Vjenoeli Vjetri
  bew. Dmitri Sjostakovitsj

 Svjati Bozje
  uit de Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos  
  bew. Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
 Gospodi Pomiloej 
  trad., anoniem
 Otsje Nasj & Bogoroditse Djevo 
  bew. Igor Stravinski

 Ej, oechnjem - Lied van de Wolgaslepers
  bew. Leonard van Goudoever

Paul van Ostaijen - een muziektheatrale collage
 Tekst:    keuze en montage door Stef van den Eijnden
 Muziek: Leonard van Goudoever - Paul van Ostaijen Cyclus

 Avond
 Berceuse nr.2
 Vers 
 Zeer Kleine Speeldoos
 Melopee
 Huldegedicht aan Singer

voorwoord 
Vorig jaar nam het Schütz Projectkoor afscheid van zijn dirigent en 
medeoprichter. Een opvolger te vinden voor een koor dat in 19 jaar groot 
geworden was onder leiding van Pieter Kramers is eenvoudiger gezegd dan 
gedaan. Wij zijn dan ook verheugd dat theatercomponist en -dirigent  
Leonard van Goudoever bereid was het huidige project te leiden. 

We gaven Leonard graag carte blanche bij de repertoirekeuze en dit heeft, 
overigens geheel in de traditie van ons koor, geleid tot een heerlijk eigenzinnig 
programma. Het bestaat uit drie blokken die eigenlijk de verschillende relaties 
tussen vocale muziek en hun tekst vertegenwoordigen. Als het goed is 
bezielen ze elkaar, maar de verhouding tussen tekst en muziek kan 
verschillen. 

We openen met werken van onze naamgever Heinrich Schütz. Hierbij is de 
verhouding tussen muziek en tekst evenwichtig en direct, ze weerspiegelen 
elkaar. Bij de Russische stukken in het volgende blok is dat ook zo, maar 
minder direct, en bovendien voor de meesten van ons slecht te herkennen.  
Aan ons, zangers, dus de taak om die gevoelsinhoud met slechts muzikale 
middelen toch over te brengen. 
Een beetje theater kan hierbij natuurlijk helpen, en dat brengt ons bij het laat-
ste deel. Hierin is de tekst prominenter, en wel in de vorm van de poëzie van 
Paul van Ostaijen, een van de grootste dichters van het Nederlandse taal-
gebied. Een aantal van zijn gedichten werd van geraffineerde muziek voorzien 
door Leonard van Goudoever, en het geheel wordt theatraal vormgegeven 
door podiumkunstenaar Stef van den Eijnden. 

In de toelichting kunt u er meer over lezen. We hopen dat u, net als wij, zult 
genieten van Ach, m'n ziel is louter klanken, het motto van dit voor ons avon-
tuurlijke project dat de band tussen muziek en poëzie zo prachtig samenvat.

het bestuur
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toelichting op het programma
De lutherse protestant Heinrich Schütz reisde als jongeman vanuit oostelijk 
Duitsland naar Venetië om te studeren bij Giovanni Gabrieli, de vermaarde 
kapelmeester van de San Marco. Daar maakte hij kennis met de techniek van 
de cori spezzati,  in eerste instantie door Adriaen Willaert bedacht, en door 
Gabrieli verfijnd. Hierbij worden meerdere koren verspreid in de ruimte opge-
steld met als doel een ruimtelijke beleving van de muziek; de luisteraar hoort 
de klanken uit verschillende richtingen tot zich stromen. Schütz nam wat hij bij 
Gabrieli had geleerd mee terug naar Duitsland en gebruikte het in zijn eigen 
meerkorige werken. Later zou Schütz voor wat betreft het muzikaal vorm-
geven van met name Duitse teksten een belangrijke inspiratiebron 

worden voor Bach.

Mede omdat Schütz de naamgever van dit koor is, koos ik voor dit project 
twee dubbelkorige werken. Psalm 137 is een treurzang, over het Joodse volk 
in Babylonische ballingschap. An den Wassern zu Babel sassen wir und 
weineten is de eerste regel. Maar halverwege gaat het wenen en klagen over 
in een roep om wraak. Het onrecht dat de Joden is aangedaan door de 
‘kinderen van Edom’ moet worden gewroken – met als opperste gruwel de 
wens dat de kinderen van hun vijanden tegen de rotsen verpletterd mogen 
worden. Hoe Schütz tegenover de inhoud van deze tekst stond, weten we 
niet. Wat we wel weten is dat hij een reformist was en daarmee een voor-
stander van het overbrengen van Bijbelteksten in de eigen landstaal. Er gaan 
stemmen op om zulke uitingen te negeren. Maar daar ben ik geen voorstander 
van, net zomin als van het verwijderen van schilderijen waarin de slavernij 
wordt verheerlijkt, het niet meer luisteren naar Wagner omdat hij een 
antisemiet was, het omdopen van de Coentunnel omdat Jan Pieterszoon 
gruwelen bedreef, etc. Het betreft hier een document dat behoort tot onze 

geschiedenis; helaas een geschiedenis vol wreedheden.

De tekst van het tweede koorwerk, het Duitse Magnificat, komt uit het 
Lukasevangelie. De zwangere Maria verwoordt de hoop dat dit kind alle 
onrecht zal gaan bestrijden. Zo vormen deze twee koorwerken een dubbel-
portret; twee teksten over kinderen, de ene wraakzuchtig en de andere 
hoopvol. Een mooie tegenstelling.

Een totaal andere sfeer ontstaat vervolgens in een aantal Russische koor-
stukken, beginnend en eindigend met wereldlijk idioom met daar tussenin 
een aantal gezangen uit de Russisch-orthodoxe liturgie, in bewerkingen van 
Tsjaikovski, Sjostakovitsj en Stravinski. Ter afsluiting het Lied van de 
Wolgaslepers, dat ons herinnert aan het beroemde schilderij van Ilja Repin. 
De vijf werken voeren we als een geheel uit, waarbij de cello een verbindende 
rol heeft. 

Het laatste deel van het programma is een muziektheatrale collage op basis 
van het werk van de Vlaamse dichter Paul van Ostaijen. Een koor ziet er 
meestal uit als een keurig gesloten formatie (‘ik heb je goed kunnen horen’ is 
een aardig bedoelde publieksreactie, maar eigenlijk niet gewenst; het gaat om 
de homogene koorklank, zo weet de ingewijde luisteraar). Voor deze poëzie-
collage stond me echter juist wel een uitbundige samenstelling van individuen 
voor ogen, zingend, sprekend, roepend, en met kleine theatrale soli. Om dit 
alles te kunnen realiseren heb ik me kunnen verzekeren van de medewer-
king van acteur - theatermaker Stef van den Eijnden. Als een van de twee 
Gebroeders Flint maakte hij ooit al een avondvullend programma over Van 
Ostaijen. Voor ons schreef hij nu een collage waarvan alle teksten zijn 
ontleend aan het werk van de dichter. In de collage zijn een aantal koorwer-
ken opgenomen uit de Paul van Ostaijen Cyclus van mijn hand. Stef zelf 
speelt de verbindende rol.

Leonard van Goudoever
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Paul van Ostaijen (1896-1928) is een van de belangrijkste Vlaamse schrijvers 
die experimenteerde met taal. Nadat hij vanwege opruiend gedrag van twee 
middelbare scholen is weggestuurd, werkt hij achtereenvolgens als stadhuis-
bediende, verkoper in een boekhandel en kunsthandelaar. In die tijd schrijft hij 
de bundels Music Hall, Het Sienjaal, Bezette Stad, De Feesten van Angst en 
Pijn en 1e Boek van Schmoll (nagelaten gedichten). De havenstad Antwerpen 
zal in zijn werk en leven altijd een grote rol spelen. Hij overlijdt op 32-jarige 
leeftijd aan tbc.
Als speler en theatermaker ontdekte ik zijn teksten bij theatergroep 
De Gebroeders Flint. Over zijn werk maakten wij de voorstelling Music Hall. 
Vooral de absurde humor in zijn groteske verhalen, waarin de personages 
en hun levensfilosofie theatraal worden uitvergroot, sprak me enorm aan. In 
zijn poëzie zijn het de klankgedichten, ritmisch en eigenlijk zonder inhoud, die 
zich lenen voor omzetting in een theatrale vorm. Zijn latere poëzie noemde hij 
woordkunst: geen mededeling van emoties maar een spel met woorden zoals 
een jongleur met vuurfakkels.
Ik vind zijn ontwikkeling van ‘de jongelingspoëzie’ via de typografische 
experimenten naar de klankgedichten getuigen van zijn veelzijdigheid en durf. 
Dit telkens jezelf proberen te vernieuwen trek ik ook mezelf aan. Om nu met 
een koor te spelen is een nieuwe ervaring, die mij inspireert voor een volgend 
stemmenspel.

Stef van den Eijnden

collage paul van ostaijen

 “Poëzie = woordkunst. 

Poëzie is niet: gedachte, geest, fraaie zinnen, 

 is noch doctoraal, noch dada. 

Zij is eenvoudig een in het metafysiese geankerd 

            spel met woorden”
Paul van Ostaijen

Heinrich Schütz (1585-1672)

Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij Sion gedachten.
Aan de wilgen aldaar hingen wij onze citers; 
want daar begeerden zij die ons gevangen hielden, van ons een lied, 
en zij die ons mishandelden, vreugdebetoon: ‘Zingt ons een der liederen van Sion!’

Hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond?
Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand; 
mijn tong kleve aan mijn verhemelte, als ik uwer niet gedenk, 
als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde.

Reken, o Here, de kinderen Edoms de dag van Jeruzalem toe; 
hun die zeiden: Breekt af, breekt af, tot op de grond ermee!
Gij, dochter van Babel, ter verwoesting bestemde, 
gelukkig hij, die u zal vergelden hetgeen gij ons hebt aangedaan; 
gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren.

Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.

Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorvaderen heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

PSALM 137 – Aan Babels stromen 

Deutsches Magnificat – De Lofzang van Maria - Lukas 1:46-56
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Vjenoeli vjetri vdol oelietsy
Grjanoeli vjoslami po morjoe, po morjoe 

Po morjoe po sienjemoe, 
po Volynskomoe morjoe, po sienjemoe 
Volynskomoe morjoe

De wind blies door de straten, 
De roeiers zwiepten hun roeispanen door 
het water, 
Door het water van de helderblauwe 
Volynski-zee, de helderblauwe 
Volynski-zee

Bенули ветры -  Vjenoeli vjetri – trad., bew. Dmitri Sjostakovitsj

Svjati Bozje, Svjati Krepki
Svjati Bezmertnyj
Pomiloej nas

Slava Otsoe ie Synoe 
ie Svjatomoe Doechoe
ie nynje ie priesno 
ie vo veki vekov, Amin

Svjati Bezmertnyj, pomiloej nas
Svjati Bozje, Svjati Krepki
Svjati Bezmertnyj
pomiloej nas

Heilige God, Heilige Almachtige, 
Heilige Onsterfelijke, 
Ontferm u over ons

Eer zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest, 
voor nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen, Amen.

Heilige Onsterfelijke, ontferm u over ons, 
Heilige God, Heilige Almachtige, 
Heilige Onsterfelijke 
ontferm u over ons

     - Svjati Bozje - uit de Liturgie van de H. Johannes 
                               Chrysostomos | bew. Pjotr Iljitsj Tsjaikovski

Святий Боже

Господи помилуй - Gospodi Pomiloej – Kyrie  |  anoniem

Heer, ontferm u, Heer ontferm u, Amen.

Отче наш - Otsje Nasj – Onze Vader  |  bew. Igor Stravinsky

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.

Богородице Дево - Bogoroditse Djevo - Ave Maria  |  bew. Igor Stravinski

Bogoroditse Djevo radoeisja,
blagodatnaja Mari-je, Gospod s tobojoe!
Blagoslovjenna ty v zjenach
i blagoslovjen plod tsjreva tvojego.
Jako spasa rodila 
jesi doesj nasjiech.

Moeder van God en maagd, verheug u, 
Maria, vol van genade, de Heer zij met u! 
Gezegend zijt gij onder de vrouwen, 
en gezegend is de vrucht van uw schoot. 
Want uit u werd geboren 
de Redder van onze zielen. 

Myj pa berezjkoe iedjom
Jesjo raziek, jesjo raziek, 
Pesnjoe solnysjkoe pajom.

Ej, oechnjem! Ej, oechnjem!
Jesjo raziek, jesjo raz! 

Myj pa berezjkoe iedjom,
Pjesnjoe solnysjkoe pajom.
Aj-da da, aj-da!
Jesjo raziek, jesjo raz! 

Ej, oechnjem! Ej, oechnjem!
Jesjo raziek, jesjo raz! 

Ech ty, Volga, matj-reka, 
Sjyroka ie gloeboka, 
Aj-da da, aj-da!
Jesjo raziek, jesjo raz! 
Ej, oechnjem! Ej, oechnjem!
Jesjo raziek, jesjo raz! 

Ej, oechnjem! Ej, oechnjem!
Myj pa berezjkoe iedjom
Jesjo raziek, jesjo raz! 
Pjesnjoe solnysjkoe pajom,
Ej, oechnjem! Ej, oechnjem!

Langs de oever gaan wij hier
Nog een keer, nog een keer
Zingen ons liedje voor de zon.

Hee en hoo! Hee en hoo!
Ja nogmaals en nog een keer!

Langs de oever gaan wij hier
Zingen ons liedje voor de zon
Aj-da da, Aj-da!
Ja nogmaals en nog een keer!

Hee en hoo! Hee en hoo!
Ja nogmaals en nog een keer!

Ach, Wolga, Wolga, moeder-rivier,
Je bent zo breed en o zo diep!
Aj-da da, Aj-da!
Ja nogmaals en nog een keer!
Hee en hoo! Hee en hoo!
Ja nogmaals en nog een keer!

Hee en hoo! Hee en hoo!
Langs de oever gaan wij hier
Ja nogmaals en nog een keer!
Zingen ons liedje voor de zon,
Hee en hoo! Hee en hoo!

Эй, ухнем -  Ej, oechnjem | bew. Leonard van Goudoever

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

‘Uit de Russische Ziel’
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Avond

Berceuse nr. 2 

Vers 

Slaap als een reus
slaap als een roos
slaap als een reus van een roos
 reuzeke
 rozeke
 zoetekoeksdozeke
doe de deur dicht van de doos
Ik slaap

ACH, M’N ZIEL IS LOUTER KLANKEN
IN DIT UUR VAN LOUTER KLEUREN;
KLANKEN, DIE OMHOGE RANKEN
IN EEN DOLLE TUIN VAN GEUREN.

Ik heb in m’n hart ‘n zonderlinge wezen
Dat een bizarre tango danst; herrezen,-
Ik weet niet hoe, zo vaag
Is alles, - uit ‘n aloude sarkofaag.
Terwijl het danst, hoor ik het zingen
Met bonte blijdschap over weemoedszwangre dingen. 

“Dichtkunst mededeling van gedachten! 

Waarom niet: dichtkunst een berijmde moraalkodeks! 

Een timmerman moet een goede tafel maken. 

Niet een zedelike tafel, niet een … ethiese tafel. ”
Paul van Ostaijen

Zeer kleine speeldoos
Amarillis
hier is
in een zeepbel
Iris                            
   hang de bel
   aan een ring
   en de ring
   aan je neus
   Amarillis
Schud je ‘t hoofd
speelt het licht
in de bel
met Iris
Schud je fel
breekt de bel
Amarillis
   Waar is
   Iris
   Iris is hier geweest
   Amarillis
   aan een ring
   en de ring
   aan jouw neus
Wijsneus
Amarillis

 Melopee
Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee

Langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan de kano naar zee
Zo zijn de gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de man getweeën
           gedwee naar de zee

Paul van Ostaijen - een muziektheatrale collage
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Leonard van Goudoever

Stef van den Eijnden
Stef van den Eijnden is theatermaker, acteur en mimespeler. Hij was tot 2001 
kernlid van theatergroep De Gebroeders Flint. Sindsdien maakt hij met Huize 
Linda theater met muziek en poëzie. Hij speelt ook bij andere groepen en is te 
zien op fi lm en tv.
 
Op het programma van Huize Linda staan voor 2020 de volgende 
voorstellingen: Professor Eitje op het werk van Johnny van Doorn 
(The Selfkicker); De accordeonist – naar een verhaal van John Berger; 
en Liederen op de wind – een liedprogramma met accordeon en op muziek 
gezette gedichten van o.a. Slauerhoff , Hanlo en Bukowski.
Zie ook www.theaterhuizelinda.nl.

Merel Dercksen
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. 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 in strijkorkest Zoroaster, dat zich uitsluitend op 20e- 
en 21e-eeuwse muziek richt. Ook begeleidt zij met enige regelmaat koren en 
werkt mee aan theaterproducties. Merel volgde haar meest recente lessen bij 
Eduard van Regteren Altena en werkte mee aan de opnames van het 
complete oeuvre van Jan van Dijk.

Leonard van Goudoever werkt graag op het snijvlak van muziek en theater. Hij 
was jarenlang dirigent van het Ricciotti Ensemble, richtte het Centraal Kamer 
Koor op en was dirigent van Filmorkest Max Tak waarvoor hij talloze muziek-
theatervoorstellingen maakte en muziek voor zwijgende fi lm componeerde. 
Daarnaast was hij als componist verbonden aan bewegingstheater Bewth en 
werkte hij o.a. met het Willem Breuker Kollektief en Orkater. Zijn belangrijkste 
compositie is het avondvullende Under Milk Wood voor koor en instrumentaal 
ensemble. 




