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programma

Koor a capella
 Kurt Thomas     Jauchzet Gott, alle Lande 

Koor en orgel
 Heinrich Schütz    Die mit Tränen säen
      Das ist je gewiβlich wahr 
Koor a capella
 Edvard Grieg     Ave maris stella
 Carl Reinecke     Ach bleib bei uns
      Komm was da kommen mag
 Mykola Lysenko    Plive tsjoven
 Hugo Distler     Wachet auf, deel 1

Solosopraan en orgel
 Hugo Distler    Drei Geistliche Konzerte 
    1. Es ist ein köstlich Ding, dem Herren zu danken
    2. Freut euch in dem Herrn Aller Wege
    3. Lieben Brüder, schicket euch in die Zeit

Koor a capella
 Knut Nystedt     Immortal Bach

Koor en orgel
	 Johann	Sebastian	Bach	  Ich lasse dich nicht 

Koor, solosopraan en orgel
 Felix Mendelssohn    Hör mein Bitten

voorwoord 
Met werken van Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, 
Carl Reinecke, Mykola Lysenko, Edvard Grieg, Kurt Thomas, Hugo Distler en 
Knut Nystedt brengen we deze keer een programma dat draait om de Duitse 
stad Leipzig – een brandpunt van de muziek, met name koormuziek. 

De componisten van de stukken die vandaag worden uitgevoerd hebben 
allen een band met de stad Leipzig - of met de grote Bach. Heinrich Schütz, 
onze naamgever en de belangrijkste voorganger van Bach, werd in de 
omgeving van Leipzig geboren, en droeg zijn Geistliche Chormusik op aan 
de Thomasschule, de koorschool van de Leipziger Thomaskerk, waar Johann 
Sebastian Bach een eeuw later cantor zou worden. 

Bach was ruim 25 jaar artistiek leider en dirigent van het koor van de Tho-
maskirche, en schreef er zijn meeste en grootste meesterwerken. Twee eeu-
wen na Bach kwam Felix Mendelssohn naar Leipzig. Hij herontdekte Bachs 
werken en ontrukte ze aan de vergetelheid. Mendelssohn richtte in Leipzig 
ook het eerste Duitse conservatorium op, dat nog steeds bestaat. 
Carl Reinecke was lange tijd docent compositie aan het conservatorium, 
onder andere van de Oekraïense componist Mykola Lysenko. Eind jaren ‘30 
studeerde Hugo Distler er, en laafde zich in de Thomaskirche aan de koor-
muziek van de oude meesters als Schütz en natuurlijk Bach, van wie hij de 
belangrijkste 20e-eeuwse opvolger wordt genoemd. Hij droeg zijn 
Geistliche Chormusik – die werd uitgegeven in Leipzig, het centrum van de 
muziekdruk toen, op aan de Thomasschule. 

Kurt Thomas, misschien vooral bekend als naamgever van de Utrechtse 
koordirigentencursus, was aan het Leipziger conservatorium docent muziek-
theorie, en zal Distler wel in zijn klas gehad hebben. Na de oorlog was hij 
kort Thomascantor, een verre opvolger van Bach dus. De Noorse componist 
Nystedt is de vreemde eend in de bijt, en dat geldt zeker voor zijn bewerking 
van Komm, süβer Tod, een bekend koraal van Bach. Behalve via Bach kunnen 
we Nystedt ook aan Leipzig linken via zijn landgenoot Edvard Grieg die aan 
het Leipziger conservatorium piano studeerde bij Carl Reinecke.

Voor wie het interesseert bevat het programmaboekje bij de uitgevoerde 
werken een ‘luistergids’ die het samenspel tussen tekst en muziek toe-
licht. Het programma en de volgorde van de stukken zijn onorthodox – 
al hebben we de laatromantische werken wèl bij elkaar gezet. Zo vormt dit 
project voor ons zangers, na tweeënhalf jaar stilte, een hernieuwde 
kennismaking met de zo rijke koortraditie en het plezier van samen zingen. 
We hopen dat dit voor de toehoorders ook geldt! 
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componisten Toen Edvard 15 was wist de vioolvirtuoos Ole Bull zijn familie over te halen 
hem aan het Conservatorium van Leipzig te laten studeren. Hij studeerde 
daar piano en orgel, maar in 1860 kreeg hij tuberculose en pleuritis, waarvan 
hij geruime tijd thuis in Noorwegen moest herstellen. Toch studeerde hij in 
1862 af in Leipzig met uitstekende cijfers. 

Carl Reinecke (1824-1910)
Carl Heinrich Carsten Reinecke werd geboren in Altona (toen nog Denemar-
ken, nu een deel van Hamburg). Zijn begaafdheid voor muziek bleek al heel 
vroeg, hij begon met componeren toen hij zeven jaar oud was, en trad als 
twaalfjarige voor het eerst op als pianist. 

Zijn eerste aanstelling was als pianist aan het hof van Christiaan VIII in 
Kopenhagen, daarna was hij achtereenvolgens docent aan het conservato-
rium van Keulen, muzikaal leider in Barmen en muzikaal leider en dirigent 
van de Singakademie in Breslau. Van 1860 tot 1895 was hij dirigent van het 
Gewandhausorchester in Leipzig, en docent compositie en piano aan het 
Conservatorium van Leipzig; daarnaast directeur van 1897-1902.

Reinecke was een vakkundig en zeer productief componist. Zijn werk wordt 
nog maar weinig uitgevoerd, maar hij was een van de invloedrijkste en meest 
veelzijdige musici van zijn tijd. Tot zijn leerlingen behoorden onder anderen 
Edvard Grieg, Leoš Janáček, Isaac Albéniz en Max Bruch.

Mykola Lysenko (1842-1912)
Veel Nederlandse koren hebben in maart van dit jaar Lysenko’s Gebed voor 
Oekraïne gezongen – als morele steunbetuiging aan de Oekraïners. Lysenko 
staat in Oekraïne in hoog aanzien als ‘nationaal componist’ – vergelijkbaar 
met Grieg in Noorwegen. 

Mykola Lysenko werd geboren in Krementsjoek, Oekraïne. De jonge Mykola 
bleek veelzijdig getalenteerd te zijn. Hij studeerde natuurwetenschappen in 
Charkov en Kiev en sloot de studie magna cum laude af. Een paar jaar later 
schreef hij zich in aan het beroemde Leipziger Conservatorium, en koos 
naast piano (waarbij orgel verplicht bijvak was) voor de viool. Voor piano en 
compositie-was Carl Reinecke zijn docent. Deze muziekstudie, waar officieel 
4 jaar voor stond, voltooide hij in twee jaar. 

Van jongs af aan was Lysenko een groot liefhebber én verzamelaar van alles 
wat met de Oekraïense volkscultuur te maken had. In zijn composities ge-
bruikte hij thema’s en melodieën uit de volksmuziek. Ook bewerkte en 
arrangeerde hij volksliederen in het originele Oekraiens, wat voor die tijd 
zeer ongebruikelijk was. 

Kurt Thomas (1904-1973)
Kurt Thomas studeerde rechten en muziek in Leipzig. Hij was een snelle 
student en ging al in 1925 aan de slag als docent muziektheorie aan het be-
roemde Conservatorium van Leipzig. In 1936 ontving Kurt Thomas voor zijn 
cantate voor de Olympische Spelen in Berlijn een zilveren medaille van 
Goebbels. In 1940 werd hij lid van de NSDAP. Dit alles kan hem misschien 
worden vergeven als we zijn prestaties op het gebied van koordirectie en 
compositie ertegenover zetten. Voor de professionalisering van de koordirec-
tie is hij van grote betekenis geweest. Niet voor niets is er een directiecursus 
naar hem genoemd. 

Na de oorlog was Thomas professor in Detmold, aan de Musikakademie 
aldaar, daarnaast cantor van de Dreikönigskirche in Frankfurt am Main. In 
april 1957 werd hij benoemd tot Thomaskantor in Leipzig, een zeer eervolle 
baan waarvoor hij wel de verhuizing naar Oost-Duitsland overhad. Maar toen 
in 1960 het koor om zeer vage, maar ongetwijfeld politieke redenen, geen 
toestemming kreeg om een al geplande concertreis door West-Duitsland te 
maken, besloot Thomas terug te keren naar West-Duitsland.

Heinrich Schütz (1585-1672)
Heinrich Schütz, de naamgever van het koor, werd in 1585 geboren in Bad 
Köstritz, niet ver van Leipzig. Zijn ouders hadden een herberg, en een van de 
gasten, landgraaf Moritz van Hessen-Kassel, ontdekte daar de fraaie sopraan-
stem van de 13-jarige Heinrich. De landgraaf bood aan hem op te nemen in 
de hofkapel in Kassel en voor zijn verdere opleiding te zorgen. Heinrich bleek 
niet alleen muzikaal maar ook zeer intelligent, haalde op het gymnasium 
glanzende cijfers, en ging in eerste instantie rechten studeren, wat hem ook 
al vlot afging. 

In 1609 vertrok Schütz naar Venetië om daar op kosten van landgraaf Moritz 
bij de wereldberoemde Giovanni Gabrieli in de leer te gaan. Hij bleef daar tot 
Gabrieli’s dood in 1612. Op zijn sterfbed schonk Gabrieli aan Schütz een ring 
– een veelzeggend detail. 

Edvard Grieg (1843-1907)
Edvard Grieg werd geboren in een muzikale, kunstminnende familie. Met zes 
jaar kreeg hij pianoles van zijn moeder, en hij begon met componeren toen 
hij 12 was. Al vroeg kwam hij in aanraking met de Noorse volksmuziek. Net 
als bij veel van zijn componerende tijdgenoten elders in Europa - zoals 
Sibelius in Finland, Bartók in Hongarije en Vaughan Williams in Engeland - 
werd de nationale volksmuziek een belangrijk element in Griegs muzikaal 
idioom.
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Hugo Distler (1908-1942) 
Hugo Distler werd geboren in Neurenberg, als kind van een ongehuwde 
moeder, Helene Distler. Helene trouwde in 1912 met een Amerikaan en 
vertrok met hem naar Amerika, zonder Hugo, die bij zijn grootouders bleef 
wonen. Door deze moeizame start ontwikkelde hij gevoelens van angst en 
eenzaamheid, die hij zijn hele leven niet zou overwinnen.

Sinds zijn 7e jaar had Hugo pianoles, en met 11 jaar was hij vrijwel volleerd. 
In 1927 ging hij orkestdirectie en piano studeren, een paar maanden later 
ook compositie en orgel, aan het Leipziger Conservatorium – dat na de 
machtsovername door de nationaalsocialisten was omgedoopt tot Landes-
konservatorium. 
Distler verklaarde zich, anders dan Thomas, niet expliciet tot het nazisme. 
Als gevolg daarvan ondervond hij in zijn carrière her en der tegenwerking, 
op al dan niet subtiele wijze. In februari 1940 ontving hij een oproep om 
zich ‘vrijwillig’ te melden bij de SS in Polen. Met hulp van hem goedgezinde 
werkgevers en een beroep op zijn onmisbaarheid wist hij de dienst nog tot 
november 1942 te ontlopen. 

De combinatie van tegenwerking door het regime en zijn angst voor het 
actief moeten deelnemen aan de oorlog braken hem echter op. Distler pleeg-
de zelfmoord op 1 november 1942, vier dagen voordat hij zich definitief voor 
de dienst zou moeten melden. 

Knut Nystedt (1915-2014)
Nystedt werd geboren in Kristiania (nu deel van Oslo), in een protestants 
milieu waar klassieke muziek, psalmen en gezangen een belangrijke rol speel-
den. Zijn muzikale opleiding (orgel, compositie en orkestdirectie) kreeg hij in 
Noorwegen; na de Tweede Wereldoorlog studeerde hij bij Aaron Copland in 
de VS compositie en bij Ernest White orgel.

Zijn belangrijkste vocale composities zijn gebaseerd op bijbelteksten of reli-
gieuze thema’s. In zijn werk is veel invloed te bespeuren van het gregoriaans, 
maar ook van de muziek van Palestrina. 
Nystedt was een groot bewonderaar van Bach, en zijn bewerking van Bachs 
‘Komm süβer Tod’ kunnen we gerust beschouwen als een eerbetoon aan de 
onsterfelijke Bach. 

Johann	Sebastian	Bach	(1685-1750)
Over Bach is al zoveel gezegd – wat weet u nog niet? Dat hij werd geboren 
op de dag dat de lente begint – en dat we dat best als symbolisch mogen 
beschouwen? Dat hij precies 65 jaar werd en dus in andere tijden beklaagd 
zou zijn omdat hij ‘nooit van zijn pensioen heeft kunnen genieten’ ?
En dan is er het verhaal over zijn sollicitatie naar de functie van Kapellmeis-
ter in Leipzig. Ook de moeite waard om te vertellen. 
Voor deze post was de grote Bach derde keus – en dat was niet omdat zijn 
muzikale kwaliteiten en vaardigheden niet toereikend zouden zijn. Maar: 
Bach had geen academische opleiding genoten. En een deel van zijn ta-
kenpakket was het onderwijs in de vakken Latijn en catechismus aan de 
koorknapen van de Thomasschule. Overigens een deel van het werk, dat 
Bach, net als andere Thomaskantoren, graag aan een ander had overgelaten. 

Favoriet voor de functie was Bachs – ook zeer getalenteerde – collega Georg 
Philipp Telemann. Maar - diens sollicitatie voor de post in Leipzig was mis-
schien niet helemaal serieus. Hij zegde in elk geval af, omdat hij ‘niet weg 
kon uit Hamburg’. Daar had men z’n loon ondertussen wel verdubbeld. Een 
methode die blijkbaar al eeuwen oud is. Exit Telemann. 
De tweede kandidaat ‘met lesbevoegdheid’ was Johann Friedrich Fasch, 
maar deze kreeg van zijn toenmalige werkgever simpelweg geen toestem-
ming om ontslag te nemen. Bleef dus over: Bach. 

Felix Mendelssohn (1809-1847)
Felix Mendelssohn was als 26-jarige al ver buiten de landsgrenzen bekend 
als getalenteerd pianist, componist en dirigent, en hij had de mooie posten 
voor het uitkiezen. In 1835 koos hij voor Leipzig, waar hij Kapellmeister van 
het Gewandhausorchester werd. In 1843 richtte hij daar het eerste Duitse 
Conservatorium op. Dit Leipziger Conservatorium ontwikkelde zich in rap 
tempo tot één van de beste muziekopleidingen in Europa. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd het instituut omgedoopt tot Hochschule für Musik und 
Theater ‘Felix Mendelssohn Bartholdy’. 

Dat Mendelssohn de ‘herontdekker’ was van de meesterwerken van Johann 
Sebastian Bach, weten de meeste Bachliefhebbers wel. De legendarische 
uitvoering van Bachs Matthäus-Passion, voor het eerst na diens dood, vond 
echter níet plaats in Leipzig, maar in Berlijn. Op 11 maart 1829 al dirigeerde 
Felix Mendelssohn de Berliner Sing-Akademie in dit magistrale werk van zijn 
bewonderde voorganger. 



10 11

Jauchzet Gott, alle Lande, 
singet, rühmet und lobet!
Du suchest das Land heim 
und wässerst es und macht es reich.
Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle.

Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
und Saat zu Nutz den Menschen,
daβ du Frucht aus der Erde bringest, und daβ 
der Wein erfreue des Menschen Herz,
und seine Gestalt schön werde vom Öl, 
und das Brot des Menschen Herz stärke.

Aller Augen warten auf dich, und du gibst 
ihnen ihre Speise zu seiner Zeit.
Du tust deine Hand auf und erfüllst alles, 
was lebt, mit Wohlgefallen.

Juicht voor God, alle Landen,
zingt, roemt en looft hem!
U zorgt voor het land en bevloeit het,
U maakt het vruchtbaar,
vol water staat de rivier van God.

U laat het gras groeien voor het vee 
en zaden om te oogsten, 
om de aarde vrucht te laten dragen.
Wijn, die onze harten verblijdt,
olie, die het gezicht doet glanzen,
en brood, dat ons het hart versterkt.

Alle ogen wachten op u, 
en u geeft hun te zijner tijd hun voedsel, 
Gij doet uw hand open en verzadigt met 
welbehagen al wat leeft.

Kurt Thomas		 nr.	12	Jauchzet	Gott	alle	Lande	
  uit ‘Kleine Geistliche Chormusik’ op. 25 (1935-1939)

Heinrich Schütz

Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen 
und tragen edlen Samen
Und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben.

Die met tranen zaaien, 
zullen met gejuich oogsten.
Ze gaan heen, al wenend, met 
het kostbare zaad in de buidel, 
maar ze keren terug vol vreugde, 
korenschoven torsend

teksten en toelichting

Das ist je gewißlich wahr 
und ein teuer wertes Wort: 
Daß Christus Jesus kommen ist in die Welt, 
die Sünder selig zu machen,
Unter welchen ich der führnehmste bin.
Aber darum ist mir 
Barmherzigkeit widerfahren,
Auf daß an mir fürnehmlich 
Jesus Christus erzeigete
Alle Geduld zum Exempel denen, 
die an ihn glauben sollen 
zum ewigen Leben.
Gott, den ewigen Könige, dem 
Unvergänglichen und Unsichtbaren 
und allein Weisen
Sei Ehre und Preis in Ewigkeit, Amen.

Dit is een betrouwbaar woord 
en alle aanneming waard: 
dat Christus Jezus in de wereld is gekomen 
om zondaars te redden, 
van wie ik de voornaamste ben.
juist aan mij is barmhartigheid bewezen, 
opdat Jezus Christus aan mij,
de voornaamste van de zondaars, 
al zijn geduld zou tonen, 
als voorbeeld voor hen die 
later in hem zouden geloven 
tot het eeuwige leven. 
De Koning der eeuwen, 
de Onvergankelijke, de Onzichtbare,
de alleen wijze God,  
zij eer en prijs in eeuwigheid, amen

Dit motet voor het oogstfeest is een helder voorbeeld van de vernieuwing van de protestantse kerkmuziek 
zoals ook Distler en Pepping die voorstonden. Oude polyfone technieken en het uitbeelden van belangrijke 
woorden worden hier gecombineerd met nieuwe samenklanken en ritmische structuren.

Het juichen begint met een krachtig unisono, terwijl het ‘singet, rühmet und lobet’ opvalt door 
scherpe, verschoven accenten en inzetten kort na elkaar, of over elkaar tuimelende inzetten. De 
bassen zetten de 2e zin in, de tenoren volgen met een lange stroom aan noten (und wässerst es). 
‘Wein und Brot’ krijgen beide een karakteristieke uitbeelding in de 2e strofe. Voordat het begin 
wordt herhaald, klinkt nog de tekst van het tafelgebed ‘Aller Augen’ dat veel zangers ook kennen 
in de zetting van Schütz.

Schütz gaat in zijn composities altijd uit van de tekstinhoud en de cadans van de spraak. Binnen elke 
compositie krijgt iedere zin een andere verwerking die vaak contrasteert in tempo en maatsoort.

Die mit Tränen säen (Psalm 126:5-6)

Das ist je gewißlich wahr (I Timotheus I: 15-17; doxologie)

Tränen   lange noten, schrijnende dissonanten
Freuden   snelle 3-delige cadans
Sie gehen hin  stijgende tendens in de motieven
und weinen  dalende dissonanten, traag
und tragen edlen Samen een overvloed aan over elkaar heen buitelende inzetten

Das ist je gewißlich wahr  stellige aankondiging naar de blijde boodschap
daß Christus Jesus kommen ... in snelle driedelige maat
die Sünder selig zu machen zaligmakende rust
unter welchen ich der   toenemende beweging
fürnehmste...   
Aber darum ….    verrassende majeurakkoorden
auf daß an mir …  eerst in de hoge stemmen, dan herhaald in de lage, hetgeen  
   leidt tot de climax van het ‘eeuwige leven’
Gott, dem ewigen Könige,  afsluitende lofzang (doxologie) in drie plechtige, homofone  
   zinnen.



12 13

Carl Reinecke  
Ach bleib bei uns - uit Sechs geistliche Lieder und Gesänge (1870)

Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ,
weil es nun Abend worden ist.
Dein göttlich Wort, das helle Licht,
lass ja bei uns auslöschen nicht,
ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ!

In aller Not und trüben Zeit,
verleih uns, Herr, Beständigkeit,
daβ wir dein Wort, das Sacrament
behalten rein bis an das End’,
ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ!

Blijf bij ons, heer Jezus Christus, 
nu het avond geworden is, 
en laat uw goddelijk woord, het heldere licht, 
bij ons toch niet uitdoven.
Blijf toch bij ons, heer Jezus christus!

In alle nood en droefenis, 
schenk ons Heer, standvastigheid,
zodat wij uw woord, het sacrament, 
zuiver houden tot aan het eind. 
Blijf toch bij ons heer Jezus Christus!

Gar fröhlich und mit leichtem Mut
grüß ich den jungen Tag,
ich bin dem Leben gar so gut,
komm, was da kommen mag.

Die Lerche sich zur Sonne schwingt
mit hellem Jubelschlag,
die Sonne glüht, die Lerche singt,
komm, was da kommen mag.

Das Bächlein froh vom Berge rauscht,
die Rose blüht im Hag,
das Bächlein kos’t, die Rose lauscht,
komm, was da kommen mag.

Die Lerche sich zur Sonne schwingt ...

Ein froher Sinn, von Lieb’ erhellt,
ein Herz vom rechten Schlag,
das ist das schönste Glück der Welt,
komm, was da kommen mag.

Opgewekt en met goede moed
Groet ik de jonge dag.
Het leven is goed voor mij
Wat er ook komen mag, 

De leeuwerik stijgt de zon tegemoet 
Met een zuivere jubeltoon
De zon schijnt warm, de leeuwerik zingt, 
Wat er ook komen mag, 

Het beekje ruist vrolijk langs de helling
de roos bloeit in de haag, 
het beekje fluistert zoete 
woordjes tot de roos,Wat er ook komen mag, 

De leeuwerik stijgt de zon tegemoet ….

Een vrolijk gemoed, verlicht door de liefde,
Een hart dat rustig slaat, 
Dat is het grootste geluk op aard’
Wat er ook komen mag, 

Edvard Grieg  Ave Maris Stella (1899)

Ave, maris stella, 
Dei Mater alma
Atque semper Virgo, 
Felix caeli porta

Solve vincla reis, 
Profer lumen caecis
Mala nostra pelle, 
Bona cuncta posce

Vitam praesta puram, 
Iter para tutum
Ut videntes Jesum, 
Semper collaetemur

Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus
Spiritui Sancto, 
Tribus honor unus. Amen

Wees gegroet, Sterre der zee
Moeder Gods, 
altijd Maagd,
gezegende Poort des Hemels.

Slaak de boeien der zondaars,
open het oog der blinden,
verdrijf alle kwaad
laat het goede alom heersen

Laat ons leven zuiver zijn
En van gevaren vrij 
zodat wij Jezus zullen zien
En eeuwig samen voor hem juichen

Lof zij God de Vader,
Eer aan Christus, de allerhoogste,
En aan de Heilige Geest; 
Eer aan de Drieëenheid. Amen

De tekst van deze Maria-hymne stamt uit de 8e eeuw en is vaak getoonzet. Grieg schrijft overwegend 
vijfstemmig homofoon en gebruikt 4 strofen die hij in paren combineert. Opvallend is de echo door het 
vierstemmige mannenkoor na de 1e en 3e strofe.

De tekst van dit avondlied is afkomstig van een koraal uit 1551 van Philipp Melanchton. Zinsdelen waarin 
alle stemmen gelijktijdig klinken, worden afgewisseld met delen waarin verschillende koorstemmen elkaar 
imiteren.  Opvallend is het unisono, de eenstemmigheid, waarmee ‘Dein göttlich Wort’ en in strofe 2 
‘das Sakrament’ kracht wordt gegeven.

Een opgewekt tempo en puntige ritmes benadrukken de levenslust en het vertrouwen die uit dit 
ochtendlied spreken.

Komm,	was	da	kommen	mag,	uit	5	Lieder	für	Sopran,	Alt,	Tenor	und	Bass	(1858)
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Hugo Distler Wachet auf (deel I) uit Geistliche Chormusik (1934-1941)

Wachet auf, ruft uns die Stimme
der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
sie rufet uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt,
steht auf, die Lampen nehmt!
Halleluja! Macht euch bereit zu der Hochzeit,
ihr müsset ihm entgegengehn!

Ontwaak, roept ons de stem toe
van de wachters hoog op de trans,
ontwaak, stad Jeruzalem!
Het is middernacht;
ze roepen ons toe met luide stem:
Waar zijn jullie, wijze maagden?
Haast je, de bruidegom komt!
Sta op, pak de lampen!
Halleluja! Maak je gereed voor de bruiloft,
ga hem tegemoet!

Mykola Lysenko	 	 Plive	tsjoven	–	Barcarolle	*

Plive tsjoven, vodi poven
Ta vse gloep, gloep, gloep, gloep
Ide kozak do divtsjini
Ta vse tjoep, tjoep, tjoep, tjoep
Plive tsjoven vodi poven,
Taï nakritiej listom.
Nè gvastajsja dievtsjinonka
Taï dobrim namistom!

sopranen en alten
Nè gvastajsj kozatsje, koetsjerjavim tsjoebom
svojim koetsjerjavim tsjoebom.

tenoren en bassen
Bo priïejdetsya dovedetsya,
Namisto zboevati tjoetjoen  koepoevati!

Plive tsjoven, vodi poven
Koli  b nè sgitnoevsya

De boot drijft, vol met water,
En alsmaar gloep gloep gloep gloep!
De kozak gaat naar het meisje,
En alsmaar tjoep-tjoep-tjoep-tjoep!
De boot drijft, vol met water,
Hij is bedekt met bladeren.
Niet opscheppen, meid, 
Met je mooie ketting!

Niet opscheppen, jongen, met je mooie 
krullen, met je mooie krullen.

Straks moet je nog je ketting verkopen 
om tabak te kopen!

De boot drijft, vol met water.
Als hij maar niet omslaat.

Melancholie voert de boventoon in deze volksliedbewerking. Het bootje drijft, het water stroomt, 
maar onheil dreigt.
zin 1 en 2: hoge stemmen
zin 3 en 4: lage stemmen
zin 5 en 6: overgang naar majeur toonsoort
zin 7 en 8: tenoren en bassen zeggen het meisje niet op te scheppen met haar mooie halssieraad.
Daarna herhalen de jongens de melodie terwijl de meisjes met sierlijke loopjes op hun beurt de 
jongens waarschuwen. In de laatste twee zinnen klinkt de dreiging van de omslaande boot, eerst 
hoog dan laag.

*  Met dank aan Oksana Ivashchenko voor haar hulp bij Oekraïense vertaling en uitspraak.

Dit vijfstemmige koraalmotet begint met een voorzichtige wekroep in de 2e sopraan en alt. De 
eigenlijke koraalmelodie klinkt pas in maat 15 bij de bassen. (‘Mitternacht…’.) In de melodieën 
en melismen komt opvallend veel pentatoniek (vijftonigheid) voor. Zowel in de melodieën als in 
de harmonieën worden intervallen vermeden die op de ‘klassieke’ drieklanken lijken. De cadans 
wordt vooral bepaald door de tekstuitdrukking en voelt natuurlijk aan, ondanks veel maatwis-
selingen.  Bij ‘Wachet auf’ lijken de stemmen elkaar steeds meer in de rede te vallen, terwijl 
‘Stunde’ juist breeduit met veel noten wordt versierd net zoals daarna de oproep ‘Wohlauf’ om 
met lamp naar de bruiloft te gaan.

Hugo Distler	 Geistliche	Konzerte	für	eine	hohe	Singstimme	und	Orgel	Op.	17	(1937)

De titel Geistliche Konzerte verwijst direct naar de Kleine Geistliche Konzerte van Heinrich Schütz. 
Distler was een bewonderaar van de muziek uit de barok en pre-barok. Hij verdiepte zich in de 
muziek van de 16e en 17e eeuw, en Heinrich Schütz werd een belangrijke inspiratiebron voor 
hem. 
Je kunt Schütz’ invloed herkennen in de prachtige woordschilderingen in de vocale partij en het 
contrapunt tussen orgel en stem, als een levendig gesprek tussen de twee uitvoerders; en in het 
gebruik van maatwisselingen.
Over de rol van het orgel zegt Distler (in de toelichting op de uitgave van de 3 Geistliche Kon-
zerte): ‘Het orgel wordt hier niet behandeld als een louter begeleidend continuo, maar als een 
zelfstandig concertant instrument, wat een zorgvuldige afweging vereist in zijn dynamische 
verhouding tot de zangstem tijdens de uitvoering.’

1. Es ist ein köstlich Ding, dem Herren zu danken (Ps 92; 2-3)
2. Freut euch in dem Herrn allerwege (Phil 4, en Jes 9; 2,6,7)
3. Lieben Brüder, schicket euch in die Zeit (Röm 12; 11, 12, 18)
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Felix Mendelssohn Hör	mein	Bitten	
	 	 	 Parafrase	op	Psalm	55:	2-8	van	William	Bartholomew	(1844)

Hör’ mein Bitten, Herr, neige dich zu mir,
auf deines Kindes Stimme habe Acht!
Ich bin allein: wer wird mir Tröster 
und Helfer sein ?
Ich irre ohne Pfad in dunkler Nacht!
Die Feinde sie droh’n, und heben ihr Haupt:
‘Wo ist nun der Retter, an den ihr geglaubt?”
Sie lästern dich täglich, sie uns nach
Und halten die Frommen in Knechtschaft und 
Schmach!
Mich fasst des Todes Furcht bei ihrem Dräu’n!
Sie sind unzählige, ich bin allein,
mit meiner Kraft kann ich nicht widersteh’n,
Herr, kämpfe du für mich, Gott, hör’ mein 
Fleh’n!
O! könnt’ ich fliegen wie Tauben dahin,
weit hinweg vor dem Feinde zu flieh’n!
In die Wüste eilt’ ich dann fort,
fände Ruhe am schattigen Ort.

Hoor mijn smeken, Here, neig uw oor naar mijn 
gebed, sla acht op de stem van uw kind.
Ik ben alleen! Wie zal mijn trooster 
en helper zijn?
Zonder pad dwaal ik rond in het donker.
De vijanden dreigen en heffen hun hoofd: 
‘Waar is nu de redder in wie jullie geloven?’
Zij lasteren ons dagelijks en vervolgen ons,
en de vromen knechten zij smadelijk.
Ik ben bevangen door doodsangst bij hun 
dreigen.
Zij zijn met zo velen; ik ben alleen;
mijn kracht is niet genoeg om hen te weer-
staan, Heer, vecht u voor mij. God, hoor mijn 
smeken.
O, kon ik maar wegvliegen als een duif,
om ver weg voor de vijand te vluchten!
Door de woestenij zou ik me dan spoeden; 
En ik zou rust vinden in een lommerrijk oord….

Knut Nystedt	 Immortal	Bach	(1988)

Immortal	Bach

Kom zoete dood, kom zalige rust, 
Kom, en leid mij naar de vrede.

Immortal	Bach

Komm süßer Tod, komm sel’ge Ruh‘,
komm führe mich in Frieden.

Johann	Sebastian	Bach Ich lasse dich nicht (Genesis 32:26) (1712)
Tekst deel 1: Genesis 32 vers 26; tekst deel 2: 3e couplet van een Duits kerklied

Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent,
mijn Jezus!

 
Omdat u mijn God en Vader bent, 
zult u uw kind niet verlaten,
U, vaderlijk hart!
Ik ben een arm, nietig schepsel,
op aarde vind ik geen troost.

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn,
mein Jesu!

tekst koraal, gezongen door de sopranen
Weil du mein Gott und Vater bist,
dein Kind wirst du verlassen nicht.
Du väterliches Herz!
Ich bin ein armer Erdenkloß
auf Erden weiß ich keinen Trost.

Dit eerbetoon aan de grote meester is gebaseerd op het koraal ‘Komm süßer Tod’ BWV 478, dat Bach in 
1735 schreef voor solostem en continuo. Het koor is verdeeld in vier groepen. De drie zinnen van het koraal 
worden door deze vier koren respectievelijk 4, 6, 8 en zelfs 10 keer zo lang gezongen. De traag veranderende 
stapelingen die zo ontstaan, beïnvloeden het beleven van tijd.

Dit tweedelige motet, geschreven voor een rouwplechtigheid, begint met een dubbelkorig deel 
waarbij ieder vierstemmig koor de tekst gelijktijdig zingt. De bloksgewijze afwisseling tussen beide 
koren creëert de muzikale spanning. Aanvankelijk in blokken van 4 maten, dan iets langer en ver-
volgens veel korter. Daarna vallen de koren elkaar in de rede, overlappen elkaar, om uiteindelijk 
gezamenlijk te eindigen met een fraaie afsluiting die wordt ingeleid door 3 hoge solonoten op de 
uitroep ‘Mein Jesu’.

In het 2e deel zingen de sopranen van de beide, nu samengevoegde, koren in lange noten het 3e 
couplet van het koraal ‘Warum betrübst du dich, mein Herz’ (1557). Opmerkelijk genoeg volhar-
den de andere stemmen in de tekst ‘Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn’. Dit doen zij met 
volstrekt eigen melodische lijnen. Hierin vallen 2 tekst-illustrerende motieven op: 5 nootjes die 
zich angstig aan elkaar vastklampen (ich lasse dich nicht) en een dalend, zegenend gebaar voor 
‘du segnest mich denn’.

Mendelssohn componeerde het anthem ‘Hear my prayer’ voor sopraan, koor en orgel voor het Engelse 
publiek. Waarschijnlijk heeft hij deze Duitse versie geschreven toen hij in 1847 de orgelpartij instrumenteer-
de. Helaas heeft hij de uitvoering van de orkestrale versie nooit kunnen horen; hij overleed eind 1847 aan 
een beroerte.

De afwisseling tussen solosopraan en het koor doet denken aan de 
Engelse Verse-Anthem-traditie.  Het werk bestaat uit vier in elkaar overlopende delen:
I. Andante   In dit deel in G majeur blijft het aandeel van het koor beperkt  
   tot één uitroep aan het eind.
II. Allegro moderato  vlotte 3-delige maat, nu in mineur; ‘Call en Response’ tussen  
   sopraan en koor; strijd tussen de smekende en de vijand.
III. Recitatief  sopraan solo met korte kooruitroep: Gott, hör mein Fleh’n!
IV. Con un poco più di moto tegenover de sopraan heeft het koor nu een meer 
   begeleidende rol in plaats van een antwoordende tegenstem.
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Het Schütz Projectkoor is in 2000 opgericht door enkele toenmalige mede-
werkers van het RIVM. Het eerste project was de Musikalische Exequien van 
Heinrich Schütz, en hieraan ontleent het koor ook zijn naam. Dat wil niet zeg-
gen dat er vooral muziek van onze naamgever wordt uitgevoerd. De program-
mering is divers en eigenzinnig, puttend uit zes eeuwen muziekgeschiedenis, 
uit verschillende landen, talen en tradities.  Het koor 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 informa-
tie over ons koor zie https://schutzprojectkoor.nl.

Dirigent Martin	Kuijlenburg is een veelzijdig musicus. Hij studeerde piano en 
schoolmuziek aan het Arnhems conservatorium, en legde zich daarna ook 
toe op koordirectie. Na een loopbaan als muziekdocent is hij nu vooral werk-
zaam als koordirigent, eerst bij PassieProjecten en sinds 2016 met ‘Zingis’, 
waar hij zijn activiteiten als koordirigent en organisator van diverse zangpro-
jecten bundelt. 
Op zijn repertoire staan naast grote werken voor koor, solisten en orkest ook 
minder gangbare composities voor kamerkoor en gemengde instrumentale 
bezettingen. Een speciale plek in dit brede spectrum is voor het Zingis-De-
Week-Uit-koor waar voornamelijk uit het hoofd wordt gezongen. In zijn eigen 
muziekstudio in Zeist geeft Martin pianolessen en vocal coaching, en hij 
verleent regelmatig zijn medewerking als ‘musical director’ aan 
muziek-theatrale producties, onder meer bij Démasqué. Als pianist vormt 
hij een duo met de violiste Elfriede Kooreman, die ook de instrumentalisten 
voor de koorconcerten en voor de jaarlijkse zomerweek in Burg Feistritz in 
Oostenrijk bij elkaar brengt.  Zie ook: https://zingis.nl.

Sopraan Barbara	Tetenberg studeerde bij Carolyn Watkinson aan het Con-
servatorium van Rotterdam. Zij heeft gesoleerd in opera’s en oratoria, o.a. 
van Purcell, Mendelssohn, Brahms en Saint Saëns, maar haar hart gaat ook 
uit naar muziek van de 20e en 21e eeuw. Zo werkte zij met diverse gespeci-
aliseerde ensembles zoals de Ebony-Band, het Asko-ensemble, het Belgische 
ensemble Ictus, en dirigenten zoals Reinbert de Leeuw en Peter Eötvös. Ook 
toerde zij met het Attacca-ensemble met ‘Einstein on the beach’ van Philip 
Glass. 
 
Zij was 10 jaar lang lid van Cappella Amsterdam. Daarnaast zingt zij op 
freelance-basis in het koor van de Nederlandse Opera. Barbara werkt ook 
als zelfstandig zangcoach; zij is onder andere betrokken bij  Zingis. In haar 
ervaren rol als zangcoach profiteert zij van diverse ademworkshops (metho-
de Middendorf) en van haar recent afgesloten opleiding als fasciatherapeute 
(methode Danis Bois).

Organist Peter Verhoogt studeerde orgel bij Frits Bayens, Peter van Dijk, Bert 
Matter en Stephen Taylor. Daarnaast studeerde hij muziekwetenschap aan 
de Universiteit Utrecht en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium. Zijn 
eindscriptie ging over een echtheidsonderzoek van vermeende Bachwerken 
(Neumeister – Sammlung).

In 1980 was Peter winnaar van het Domstad-Orgelconcours; van 1995 t/m 
2009 was hij als organist verbonden aan de St Aloysiuskerk te Utrecht. 
Momenteel werkt Peter als zelfstandig musicus; hij geeft regelmatig solocon-
certen door het hele land. Daarbij streeft hij ernaar het programma van de 
concerten zodanig samen te stellen, dat alle klankkleuren van het betreffen-
de orgel optimaal tot hun recht komen.

Peter begeleidt diverse koren in Utrecht en omgeving, op orgel of piano. Ook 
speelt hij regelmatig tijdens TV-kerkdiensten voor het KRO Mediapastoraat. 
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