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PÄRT, SCHNITTKE EN DE RUSSISCHE KOORTRADITIE

Groot Omroepkoor 
Benjamin Goodson dirigent

Laurens de Man orgel

Arvo Pärt 1935
uit Kanon pokajanen: Gebet nach dem Kanon 1997 - voor koor a cappella

Pari intervallo 1976, versie voor orgel 1980

The Beatitudes 1990/1991 - voor koor en orgel

pauze

Alfred Schnittke 1934-1998
Twaalf boetepsalmen (Stichi pokajannyje) 1988 - voor koor a cappella
I. Adam zat wenend aan de poort van het paradijs
II. O wildernis, neem mij op in jouw stille, zachte schoot
III. Daarom leef ik in armoede
IV. Mijn ziel, mijn ziel, waarom verkeer jij in zonde?
V. O mens, ellendig en verdoemd
VI. Toen ze het schip zagen dat plots aankwam
VII. O mijn ziel, waarom ben je zo bang
VIII. Als jullie eindeloos verdriet willen overwinnen, treur dan niet
IX. Ik heb mijn leven als monnik als onwaardig bevonden
X. Jullie Christenen, verzamel jullie!
XI. Ik kwam binnen in dit tranenrijke leven als een naakt kind
XII. (woordeloos)

tenorsolo: Georgi Sztojanov

taalcoach: Irina Wheeler-Sisoyeva
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De ZaterdagMatinee en het Groot Omroepkoor dragen deze middag op aan 
de onschuldige slachtoffers van het conflict in Oekraïne.
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Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luisteren is 
voor de meeste Matinee-
bezoekers de ideale manier 
om van muziek te genie-
ten. Daarom vragen wij u 
zoveel mogelijk met elkaar 
rekening te houden, de 
telefoon op ‘stil’ te scha-
kelen en geen foto’s te 
maken voordat de muziek 
is uitgeklonken.

De ZaterdagMatinee 
op social media
Via Facebook, Twitter 
en Insta gram houdt de 
Matinee  u op de hoogte 
van het laatste nieuws 
rond de concerten. 
Volg ons, en praat mee!

Alfred Schnittke en Arvo Pärt, een jaar na elkaar geboren, zijn 
als componisten nauwelijks aan elkaar verwant. De eerste stond 
bekend als een ‘polystilist’ die op postmoderne wijze verschil-
lende stijlen binnen zijn muziek naast elkaar zette, al week hij 
geleidelijk weer van dat procedé af. Pärt is sinds 1976 vrijwel 
consistent in het gebruik van de ‘tintinnabuli’-techniek, geba-
seerd op de drieklanken van klokken, als grondwerk van com-
posities die voor het overgrote deel religieus geïnspireerd zijn. 
Dat is zonder meer het geval in Kanon pokajanen (kánon van de 
boetedoening), waarvan het laatste deel ten gehore gebracht 
wordt, en The Beatitudes, de zaligsprekingen die het begin 
vormen van de Bergrede van Jezus. Religie en devotie zijn voor 
Schnittke in zijn composities maar zelden drijfveren. Terwijl 
Arvo Pärt een groot aantal werken voor koor geschreven heeft, 
vormen die maar een klein aandeel in het oeuvre van Alfred 
Schnittke. En terwijl de koorwerken van de eerste veelal ingeto-
gen en meditatief zijn, verkent de laatste in langere composi-
ties, zoals het monumentale Concert voor koor uit 1985, hoge 
toppen en diepe afgronden van emotie. Dat heeft hij ook 
gedaan in zijn Boetepsalmen, die hij drie jaar later voltooide. 
Terwijl Pärt een eigen muzikaal idioom ontwikkelde voor zijn 
religieuze gezangen, is bij Schnittke affiniteit hoorbaar met de 
grandioze expressie van de Russisch-orthodoxe kerkmuziek.

Boetedoening
In Kanon pokajanen en de Twaalf boetepsalmen (in het Russisch 
Stichí pokajánnyje) komen de twee componisten toch dicht bij 
elkaar in de buurt. Beide werken gaan uit van oude teksten uit 
de orthodoxe traditie, waarbij de dictie van de woorden bepa-
lend is voor de muziek. De teksten zijn thematisch verwant: 
een diep doordrongen zijn van schuldgevoel en de noodzaak tot 
boetedoening, die moet leiden tot vergiffenis van zonden, 
waardoor de schoongewassen ziel gereed is het paradijs binnen 
te gaan. Dat wordt in de kanon gesymboliseerd door het ope-
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Uitzending 
NPO Radio 4 
Dit concert wordt live uit-
gezonden via NPO Radio  4. 
U kunt het ook beluisteren 
via  ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPORADIO4.NL/CONCERTEN

Bestel of verleng nu 
uw abonnement
De nieuwe Matinee-
brochure is verschenen! 
Na twee lastige jaren is 
2022-2023 hopelijk weer 
een ‘gewoon’ seizoen. 
Vanzelfsprekend op het 
buitengewone niveau dat 
u van de Matinee gewend 
bent, en natuurlijk weer 
met volle zalen. 
De duizelingwekkende 
muziek van de alleskun-
ner Jörg Widmann staat 
in de schijnwerpers. Hij is 
een van de opmerkelijk-
ste componisten van dit 
moment, die ook nog een 
wereldberoemd klari-
nettist is én als dirigent 
optreedt. Als iemand het 
verdient ‘de Mozart van nu’ 
te worden genoemd, dan 
is hij het wel... 
We hebben weer de 
mooiste namen naar de 
Matinee kunnen halen. 
Van Pierre-Laurent Aimard, 
Asko|Schönberg, William 
Christie, Lise Davidsen 
en Ensemble Modern tot 
Franco Fagioli, Venera 
Gimadieva, Hilary Hahn, 
Barbara Hannigan, Leila 
Josefowicz, La Cetra, Julia 
Lezhneva, Vox Luminis en 
Eric Whitacre.
  CONCERTGEBOUW.NL/ 

NTR-ZATERDAGMATINEE 

Volgende Matinee
zat 19 mrt 14.15 uur
Concertgebouw A’dam
serie Oude muziek
Koor en orkest van de Ne-
derlandse Bachvereniging
Shunske Sato dirigent
Rachel Redmond sopraan
Marcel Beekman tenor
Matthias Winckhler bas

Graun Der Tod Jesu

Enkele weken voor Goede 
Vrijdag brengt de Neder-
landse Bachvereniging een 
minder gebruikelijke versie 
van het lijdensverhaal: Der 
Tod Jesu.

 ZATERDAGMATINEE.NL



4 5het bijzondere karakter van deze uitzonderlijke taal, die uitslui-
tend gebruikt wordt in liturgische teksten. Door deze Kanon 
werd mij duidelijk in welke mate de keuze van een taal het 
karakter van een werk bepaalt.” Hoewel hij nog steeds zijn 
tintinnabuli-techniek toepast, herkenbaar aan drieklanken 
waarin de melodie omgeven wordt door noten die er beurte-
lings onder en boven zitten, komt de Kanon qua toonzetting en 
lading in de buurt van Russisch-orthodoxe muziek. Het Gebet 
nach dem Kanon beweegt vanuit een introvert begin naar de 
climax van de smeekbede, om te eindigen in een verstild en 
deemoedig Amen: ‘het zij zo’, een uitdrukking van overgave.

Pärt - Pari intervallo
Arvo Pärt componeerde de oorspronkelijke versie van het 
vierstemmige Pari intervallo in 1976 zonder een voorgeschreven 
bezetting. Vier jaar later maakte hij bewerkingen voor orgel en 
voor vier blokfluiten. Vier andere bewerkingen volgden. Het is 
een werk dat schijnbaar eindeloos door kan gaan. De muziek is 
gebouwd rond twee in uiterst trage bewegingen parallel lopen-
de stemmen in het bas- en het middenregister (de betekenis van 
de titel is ‘gelijke afstand’). Deze stemmen worden omgeven 
door noten in een iets minder langzaam tempo, die gebaseerd 
zijn op het systeem van drieklanken dat Pärt gebruikt. Hij 
schreef het ter gelegenheid van het overlijden van zijn stiefva-
der. Als motto gebruikte hij een citaat uit de brief van de 
apostel Paulus aan de Romeinen: “Zolang wij leven, leven we 
voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer.” 
In zijn bedachtzame tempo in bewegingen die eindeloos door 
zouden kunnen gaan, doet Pari intervallo denken aan Le banquet 
céleste van Olivier Messiaen, ook een bespiegeling op het eeu-
wige leven.

Pärt - The Beatitudes
In The Beatitudes zette Arvo Pärt de acht zaligsprekingen waar-
mee Jezus zijn Bergrede opende op muziek. Hij ging daarbij uit 
van de Engelse tekst. Net als in Kanon pokajanen stond verstaan-
baarheid voorop. De leidende melodie is een recitatief, waar de 
andere stemmen zich bij elke nieuwe zin in een andere toon-
soort omheen bewegen. De hoofdstem zet elke keer iets hoger 
in en bouwt zo de spanning op naar een glorieus en stralend 

nen van een deur van de kerk tijdens het afsluitende gebed. De 
duisternis verdwijnt met het binnenvallende licht. Schnittke 
besluit zijn Boetepsalmen met een lang deel waarin het koor de 
muziek neuriet. De ziel is het stadium van woorden voorbij.

Pärt - Kanon pokajanen: Gebet nach dem Kanon
Het gebed waarmee de boetekanon afsluit, verwoordt dezelfde 
gevoelens als het De profundis (Psalm 130). Een ziel wordt ge-
kweld door een besef van zondigheid, en smeekt vanuit diepe 
wanhoop de heiland genade te tonen voor de onverbeterlijke 
menselijke aard. “Til me op uit deze afgrond van verderf”, 
smeekt de boeteling, die weet dat alleen Christus de genade van 
een werkelijk berouw kan schenken. “Ik heb u verlaten – verlaat 
mij niet! Kom mij zoeken, leid me terug naar uw weide, en 
maak mij een van de schapen in uw uitverkoren kudde.” Deze 
woorden bepalen de emotionele diepgang van dit laatste deel 
van Kanon pokajanen, met ruim anderhalf uur de meest omvang-
rijke compositie die Arvo Pärt schreef. Deze boetekanon, vol-
gens de overlevering in de achtste eeuw geschreven door de 
heilige Andreas van Kreta, is bedoeld om in de vroege ochtend 
gereciteerd te worden. Het afsluitende gebed valt idealiter 
samen met zonsopkomst. De duisternis van de dolende zondaar 
wordt verdreven door de stralen van de zon.
In een interview met musicoloog Enzo Restagno zei Pärt: “Ik 
wilde de woorden de gelegenheid bieden hun eigen klanken te 
kiezen, zelf hun muzikale lijnen uit te zetten. Tot mijn eigen 
verrassing ontstond zodoende muziek die doortrokken is van 

Arvo Pärt werkte in de 
jaren zestig als 
geluidstechnicus bij 
de Estse radio

rechts: Pärt in 2014 

VLAD
IM

IR GO
RBU

N
O

V / N
ATIO

N
ALE ARCH

IEVEN
 VAN

 ESTLAN
D

BIRGIT PÜ
VE / ARVO

 PÄRT CEN
TRE



6 7volgens de overlevering in opdracht van hun oudere broer 
Svjatopolk aan het begin van de elfde eeuw om het leven 
gebracht werden. De twee broers smeken Svjatopolk tevergeefs 
hen in leven te laten. In tegenstelling tot de andere psalmen 
spreekt deze tekst niet van zielen die smachten naar vergeving 
van hun zonden, maar zijn hier twee onschuldigen aan het 
woord. Toch resoneert het lot van Boris en Gleb met zondaars. 
Net als bij de twee broers is er ook bij hen sprake van doods-
angst en de vurige wens gespaard te worden.
Schnittke zet effectieve middelen in om de strekking van de 
woorden kracht bij te zetten. Wanneer de tweede psalm het 
beeld oproept van een enkeling die als een wolf door de woeste-
nij dwaalt, plaatst hij duister getoonzette klanken van de 
mannen tegenover een tenor die kwetsbaar 
zijn melodie zingt. De vierde psalm rept van 
de eeuwige marteling die de zondaar te 
wachten staat wanneer die niet tot inkeer 
gekomen is. Het koor zingt daar bittere 
samenklanken, die oplossen in harmonische 
akkoorden bij een smeekbede om genade en 
verlossing. Hij gebruikt hetzelfde stijlmiddel 
in het midden van de zevende psalm. Nog krachtiger zijn daar 
de beelden van eeuwige kwelling. De samenklanken zijn zo 
mogelijk nog wranger, maar de welluidende verlossing die erop 
volgt des te krachtiger, al wordt de ziel vervolgens heen en weer 
geslingerd tussen die twee gemoedstoestanden van angst en 
hoop. Schnittke heeft hier de twijfel een stem gegeven. Het is 
uiteindelijk de hoop die het laatste woord heeft.
De elfde psalm eindigt met de woorden “O magie van het 
rijkgeschakeerde leven! Net als bloemen gaat het voorbij als 
stof, als schaduwen.” Alle harmonische samenhang verdwijnt 
in een gezongen cluster, waar de mannen een bourdon onder 
neuriën. Standvastig, terwijl alles om hen heen uiteenvalt. De 
twaalfde psalm, de langste in de cyclus, is vervolgens het woord 
voorbij. In woordeloze zang, al aanwezig als begeleiding van de 
teksten in eerdere psalmen, is het koor verlost van de zwaarte-
kracht die het aan de aarde bindt en zweeft het onthecht door 
de ruimte, een ziel op weg naar verlossing.

René van Peer

Amen. Het orgel ondersteunt de zang met lang aangehouden 
grondtonen. Na het ‘Amen’ doorloopt het orgel de wisselingen 
in toonsoorten in omgekeerde volgorde, en eindigt waar de 
compositie begon.

Schnittke - Twaalf boetepsalmen
De boetepsalmen van Alfred Schnittke mogen niet verward 
worden met de zeven teksten die onder die naam uit het Boek 
der Psalmen bijeen gezet zijn. De teksten die Schnittke gebruik-
te, zijn afkomstig uit zestiende-eeuwse Russische geschriften. 
Hij werd geboren in een gezin met een niet-Russische achter-
grond. Zijn joodse vader had Letse wortels en was geboren in 
Duitsland. Zijn katholieke moeder behoorde tot de Wolga-Duit-
sers, een groep die zich op uitnodiging van Catharina de Grote 
in Rusland vestigde. Zijn vader was een overtuigd atheïst. In 
een land waar godsdienst van overheidswege in de ban gedaan 
was, was Schnittkes belangstelling voor religie dan ook niet 
vanzelfsprekend. Na de dood van zijn moeder liet hij zich in 
1982 dopen als katholiek (de Est Pärt bekeerde zich tien jaar 
eerder tot de Russisch-orthodoxe kerk). Eerder al had Schnittke 
melodieën uit de orthodoxe traditie in zijn muziek gebruikt en 
thema’s uit Europese christelijke muziek. Uit 1975 stamt een 
Requiem waarin hij alle delen van de dodenmis toonzette. Maar 
pas na zijn doop schreef hij composities die blijk gaven van een 
diep doorvoelde spirituele overtuiging. Dat waren achtereenvol-
gens Drie geestelijke gezangen (1984), Concert voor koor (1985) en de 
Twaalf boetepsalmen (1988). Vooral de laatste twee zijn imposant 
van omvang. Hoewel hij katholiek gedoopt was, getuigt de 
muziek van een grote affiniteit met de Russisch-orthodoxe 
traditie.
Schnittke schreef de Boetepsalmen in 1988, toen Rusland her-
dacht dat het duizend jaar tevoren overgegaan was tot het 
christendom. Hij ging te rade bij Russische geschriften uit de 
zestiende eeuw. Psalmen I tot en met V en VII tot en met XI 
bezingen de vergankelijkheid van het menselijk bestaan en 
zetten de verleidingen die de mens aanzetten tot zondigen 
tegenover het verlangen naar verlossing en het eeuwige leven. 
Centraal in de cyclus staat de zesde psalm, die draait om de 
gewelddadige dood van Boris en Gleb, de eerste Russische 
heiligen. Het waren twee broers, zonen van een prins, die 

Alfred Schnittke

De twaalfde psalm, de 
langste in de cyclus, is 
het woord voorbij.



9Gebed
Heer, Jezus Christus, onze God, Die door 
Uw lijden mijn lijden hebt weggenomen, 
en Die door Uw wonden mijn wonden 
hebt genezen: schenk mij, Heer, tranen 
van ontroering, want veel heb ik tegen U 
misdaan; laat mijn lichaam deel mogen 
hebben aan Uw levenschenkend Lichaam 
en laat mijn ziel door Uw heilig Bloed 
troost vinden voor alle bitterheid waar-
mee de tegenstander mij heeft verzadigd; 
verhef mijn gevallen geest tot U, en leid 
mij uit de afgrond van de ondergang om-
hoog: want ik heb geen berouw, ik voel 
geen ontroering, ik heb geen tranen van 
troost die de mens naar het Koninkrijk 
omhoog voeren. Verstrikt in hartstochten, 
heb ik mijn geest laten verduisteren, in 
mijn krankheid kan ik niet naar U opzien, 
tranen van liefde voor U kunnen mij niet 
warmen. 
Maar ik smeek U, Heer Jezus Christus, 
Schatkamer van alle heil, schenk mij een 
volkomen berouw en een hart vol bereid-
heid U te zoeken, schenk mij Uw genade 
en vernieuw in mij de tekenen van Uw 
beeld. Ook al heb ik mij van U afgewend, 
wend U niet af van mij, kom mij tegemoet 
in mijn zoeken: leid mij omhoog naar Uw 
weiden en neem mij op onder de scha-
pen van Uw uitverkoren kudde. Voed mij 
samen met hen met de grassen van Uw 
goddelijke Geheimen, door de gebeden 
van Uw alreine Moeder en al Uw heiligen. 
Amen.

vertaling met dank aan de Russisch-
orthodoxe  kerk Antwerpen

Molitva
Vladyko Christe Bozje, Izje strast’mi 
Svojimi strasti moja istselivyj i jazvami 
Svojimi jazvy moja oevratsjevavyj, daroej 
mne, mnogo Tebe pregresjivsjemoe, slezy 
oemilenija; srastvori mojemoe teloe ot 
obonjanija Zjivotvorjasjtsjago Tela Tvo-
jego, i nasladi doesjoe mojoe Tvoejoe 
Tsjestnojoe Krovijoe ot goresti, jejoezje 
mja soprotivnik napoi; vozvysi moj oem k 
Tebe, doloe poniksjij, i vozvedi ot propasti 
pogibeli: jako ne imam pokajanija, ne 
imam oemilenija, ne imam slezy oetesji-
tel’nyja, vozvodjasjtsjija tsjada ko svoje-
moe nasledijoe. Omratsjichsja oemom v 
zjitejskich strastech, ne mogoe vozzreti 
k Tebe v bolezni, ne mogoe sogretisja 
slezami, jazje k Tebe ljoebve.

No, vladyko Gospodi Iisoese Christe, 
sokrovisjtsje blagich, daroej mne poka-
janie vsetseloe i serdtse ljoebotroednoe 
vo vzyskanie Tvoje, daroej mne blagodat’ 
Tvojoe i obnovi vo mne zraki Tvojego 
obraza. Ostavich Tja, ne ostavi mene; 
izydi na vzyskanije moje, vozvedi k pazjiti 
Tvojej i sopritsjti mja ovtsam izbran-
nago Tvojego stada, vospitaj mja s nimi 
ot zlaka Bozjestvennych Tvoich Tainstv, 
molitvami Pretsjistyja Tvojeja Matere i 
vsech svjatych Tvojich. Amin

The Beatitudes
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be 
filled.
Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the king-
dom of heaven.
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you
and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven:
For so persecuted they the prophets which were before you.
Amen.

Mattheüs 5, 3–12
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10 11Ik zal alleen rondtrekken
als een wolf,
door de wereld zwerven,
de mensen vermijden
en de verlokkingen van het leven. 
Wenend en klagend zal ik mij verbergen 
in jouw veilige schoot.

Almachtige Heer!
Jij hebt mij de schatten van de aarde 
gegeven,

weiger mij niet jouw hemels koninkrijk.

3.
Daarom leef ik in armoede.
Ik bezit geen land.
Ik heb geen eigen huis,
geen wijngaard om in te werken.
Ik zoek geen rijkdom op zee.
Ik drijf geen handel met kooplieden.
Ik dien geen vorst.
De bojaren hebben niets aan mij.
Als dienaar ben ik waardeloos.
Ik leer moeilijk uit boeken.
Ik ben in onenigheid met de Kerk van de 
Heer. 
Ik negeer de woorden van mijn geeste-
lijke vader.
Zo trek ik de woede van God aan.
Goede daden zijn niet mijn doel.
Ik ben een en al schande
en beladen met zonden.
Heer, geef mij de kans om voor het einde 
boete te doen.

4.
Mijn ziel, mijn ziel, 
waarom verkeer jij in zonde?
Wat is dat voor een wil waaraan je ge-

12 Boetepsalmen

1.
Adam zat wenend aan de poort van het 
paradijs: ‘Mijn paradijs, mijn heerlijk 
paradijs!
Jij werd voor mij geschapen.
Door Eva’s schuld werd je mij verboden. 
Wee mij, ik ben een zondaar!
Wee mij, ik heb gezondigd!
Ik heb gezondigd tegen mijn Heer
en ik was ongehoorzaam aan het Gebod. 
Nooit zal ik de vruchten van het paradijs 
zien. 
Nooit zal ik de stem van de aartsengel 
horen. 
Mijn God, ik heb gezondigd.
Heb erbarmen, Heer, vergeef mij mijn 
zonde.’

2.
O wildernis, neem mij op
in jouw stille, zachte schoot
zoals een moeder haar kind.
Bedreig me niet, o wildernis,
met jouw monsters,

ik die op de vlucht ben
voor de valse verleidster van deze wereld. 
O mooie wildernis,
hartelijk eikenbos!
Jullie zijn mij dierbaarder
dan de kamers van de tsaar
gevuld met goud.
Ik zal op de velden wandelen
van jouw prachtige tuin
bezaaid met talloze bloemen,
waar zachte winden de lucht bewegen 
en de takken van de bomen doen 
zwaaien .

Vetvije svoje koedrjavoje.
I boedoe jako choed zver’
Jedin skytajasja,
I begaja tsjelovek,
I mnogomjatezjnyja seja zjizni
I sedja platsja i rydaja
Vo gloebokom i dikom
Nedre tvojem.
O Vladyko Tsarjoe!
Nasladil mja jesi 
zemenycho blago,
I ne lisji mene 
nebesnago tsarestvija tvojego.

3.
Sego radi nisjtsj jesm’,
Sela ne imejoe,
Dvora svojego ne stjazjajoe,
Vinograda ne kopajoe,
Po morjoe plavanija ne sotvorjajoe.
Z gostmi koepli ne dejoe,
Knjazjoe ne sloezjoe,
Boljarom ne totsjen,
V sloegacho ne potrebjen,
V knizjnom poöetsjenii zabytliv, 
Tserkvi Bozjija ne derzjoesja,

Otsa svojego doechovenago zapoved’ 
prestoepajoe,
Tem Boga prognevajoe.
Na vsjakaja djela blagaja ne pamjatliv, 
Bezzakonija ispolnen,
Grechi sversjen,
Dai zje mi, Gospodi, prezje konetsa poka-
jatisja.

4.
Doesje moja, doesje moja,
Potsjo vo gresech prebyvajesji, 
Ts’joe tvorisji voljoe.

Stichi pokajannyje

1.
Plakasja Adamo pred’ rajemo sedja:
‘Rajoe moji, rajoe, prekrasnyj moji rajoe!

Mene bo radi, rajoe sotvoreno byste.
A Jevvy radi, rajoe zakljoetsjeno byste. 
Oevy mnje, gresjnomoe,
Oevy-y-y bezzakonenoe!
Sogresjicho, Gospodi, sogresjicho,
I bezzakonenovacho.
Oezje azo nje vizjoe raiskyja pisjtsja, 

Oezje azo nje slisjoe archangeleska glasa. 

Sogresjicho, Gospodi, sogresjicho. 
Bozje milostivje, pomiloei mja, padsjago.’

2.
Priimi mja, poestyni
Jako mati tsjado svoje,
Vo tichoje i bezmlevnoje
Nedro svoje, 
ne brani, poestynja, 
Strasjilisjtsji svojimi
Otobegosjago ot loekavnyja
Bloednitsa mira sego.
O prekrasenaja poestyni,
Veselaja doebravitsa!
Vozljoebich bo tja patsje
Tsareskych tsjertog
I pozlasjtsjennych polat.
I poidoe v loezech 
Po krasnomoe tvojemoe vinogradoe,
Razlitsjnych tsvetets tvojich, 
Dychajoesjtsje ot vozdoecha 
malym vetretsem, 
Dvizjoesjtsje ot dreves
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Snij de scheuten niet af,
die nog geen vruchten dragen.
Snij het onrijpe graan niet af.
Vergiet geen onschuldig bloed.
Bezorg onze moeder geen verdriet.
Ze begroeven ons in Vysjtsjegorod, in 
Russische aarde.
Loof de Heer!’

7.
O mijn ziel, waarom ben je zo bang
om de lijken in de doodkisten te zien
en de naakte stinkende beenderen?
Aanschouw en begrijp:
Waar is de prins, waar is de heerser?
Waar zijn de rijken, waar de armen?
Waar is de schoonheid van het aangezicht?
Waar is de rede van de wijsheid?
Waar zijn de hoogmoedigen?
Waar zijn zij die opscheppen met hun 
goud en parels?
Waar zijn trots en liefde?
Waar zijn de hebzuchtigen?
Waar is het rechtvaardige oordeel
dat steeds sneller komt
hoe meer leugens er worden verteld?
Waar is de meester, waar de slaaf?
Is het dan niet allemaal gelijk, 
stof en aarde en stinkende drek?
O mijn ziel, waarom beef je niet van 
angst?
Waarom ben je niet bang voor het vrese-
lijke oordeel en de eeuwige kwelling?

O ongelukkige ziel!
Herinner je hoe aandachtig je luisterde 
naar de woorden van de wereldlijke lei-
der, die toch maar sterfelijk is, 
en hoe je doof was voor het gebod van de 

hoorzaamt?
Waarom ben je zo vreselijk onrustig?
Sta op! Laat alles achter jou
en ween bittere tranen over jouw daden
tot het moment dat je sterft:
want dan is het te laat
om tranen te vergieten.
Mijn ziel, denk aan
de bittere uren van angst en ontzetting. 
Denk aan de eeuwige pijn
die de zondaar te wachten staat.
Doch jubel, mijn ziel,
en roep voor altijd:
barmhartige God, verlos mij!

5.
O mens, ellendig en verdoemd,
jouw leven vergaat,
jouw einde komt nader,
een vreselijk oordeel staat jou te wachten. 
Wee jou, ellendige ziel!
De zon gaat onder,
het daglicht dooft uit,
een scherpe bijl zal de wortel doorhakken. 
Ziel, o ziel, 
waarom beklaag je jouw sterfelijkheid?
O ziel, sidder en beef
voor je voor jouw schepper gaat staan, 
voor je van de kelk des doods drinkt,
voor je de stank des duivels
en de eeuwige kwelling ondergaat. 
Christus, bevrijd onze zielen
Van deze kwelling
en aanhoor onze gebeden.

6. 
Toen ze het schip zagen dat plots aan-
kwam, riepen de twee knappe broers 
Boris en Gleb: 
‘O broeder Svjatopolk, dood ons niet,

Jesjtsje bo jesmi velmi mlady!
Ne podrezji lozy neplodnyja,

Ne sozjni klasa nedozrelago,
Ne proljeji krovi nepovinnyja.
Ne sotvori platsja materi najoe!
Polozjeni jesmja v Vysjtsjegorodje roes-
sikija zemlja,
Bozje nasje, slava tebje.’

7.
Doesje moja, kako ne oestrasjajesjisja, 
Vidjasje vo grobech lezjasjtsji,
Kosti obnazjeny, smerdjasjtsji?
Razoemeji i vizjd’:
Gde knjaze, gde vladyka,
Gde bogat, gde nisjtsje?
Gde lepota obraza,
Gde veleretsjije premoedrosti?
Gde gordjasjtsjijesja o narodecho?
Gde zlatom i biserom krasjasjtsjasja?

Gde kitsjenija i ljoebvi?
Gde mzdojimanije
I soed nelitsemereno, nepravdojoe oe-
bystreno?

Gde gospodin ili rabo?
Ne vse li jest’ jedinako:
Prach i zemlja i kal smerdjasjtsjii?
O doesje moja potsjto ne oezjasajesjisja 
serdtsem?
I kako ne oestrasjajesjisja Strasjnago 
soedisjtsja
I moeky vetsjenyja?
O oebogaja doesje!
Pomjani, kako zemnago Tsarja, tlennago 
tsjeloveka,
Glagola trepetno posloesjajesji
I nebesnago sozdatelja svojego

I bez oema mjatesjisja?
Vostani ostanisja sego,
I platsjisja del svojich gortse,
Prezje dazje smr’tniy tsjas
Ne voschytit’ tobje:
Togda slezy ne oespejoete.
Pomysli, doesje moja,
Gorkyj tsjaso strasjenyi I grozinyi
I moekoe vetsjnoejoe,
Ozjidajoesjtsjoe gresjnikov moetsjiti. 
No vosprjani, doesje,
Vopijoesjtsje neprestaneno: 
Milostivje, pomiloei mja!

5.
Okajanne oebogyi tsjelovetsje!
Vek tvoji kontsjajetesja,
I konjets priblizjajetesja,
A Soed strasjenyi gotovitsja.
Gore tebje, oebogaja doesje!
Solnetse ti jest’ na zapadi,
A dene pri vetsjeri
I sekira pri koreni
Doesje, doesje! 
Potsjto tlejoesjtsjimi petsjesjisja?
Doesje, vostrepesjtsji,
Kako ti javitisja sozdateljoe svojemoe,
I kako ti piti smertenoejoe tsjasjoe,
I kako ti tr’peti smradnyja jefiopy
I vetsjenyja moeky,
Oto neja zje, Christe,
Molitvami rozjesjaja tja
Izbavi doesja nasja.

6.
Zrja korablje naprasno pristavajema, 
Vozopista prekrasenaja dva brata Boriso 
i Glebo:
‘Bratje Svjatopoltsje, ne pogoebi najoe, 



14 15geschikten
en oudere, strijdlustige monniken.
Ze worden allen vereerd door zelfzucht
en geldzucht.
Ze haten hun vrienden.
Hun hebzucht verenigt hen.
Ze zijn gevangen in hun boosaardigheid 
en verdoemd.
Zelf doen ze nooit iets verkeerd
maar anderen verwijten ze de kleinste 
fout.
Zelf hebben ze zelfs op de meest foute 
momenten heerlijke maaltijden genoten, 

ons gunnen ze zelfs geen slechte maal-
tijd. 
Ze hebben altijd wijn 
en andere drank gedronken.
Ze hebben ons geminacht, 
gek van hebzucht.
Ze hebben van alles meer dan genoeg.
Ons heeft echter niemand ook maar een 
glas aangeboden.
Waanzinnige hebzucht!
Gebrek aan naastenliefde!

Ze beseffen niet dat wat God heeft gege-
ven, voor iedereen is bestemd.
Ze hebben hun monnikengeloften verge-
ten; en wanneer ze die niet vergeten zijn,
waren ze met alles oneerlijk.
Ze hebben hun buiken gevuld,
hebben talloze kleren bijgestapeld,
en daarin voor wereldlijke heren gepara-
deerd.
Ze hebben de daklozen, de armen gemin-
acht en zelfs beledigd.

Christus, Onze Heer, hemelse leider,

hemelse Schepper.
Je bevindt je in eeuwige zonde.
Je weigert het leren van de heilige ge-
schriften ernstig te nemen, je spot ermee.

O mijn ziel!
Ween en aanroep Christus:
‘Jezus, red mij!
Verlos mij, als antwoord op de gebeden 
van de heiligen, van de eeuwige bittere 
kwelling.’

8.
Als jullie eindeloos verdriet
willen overwinnen,
treur dan niet
om aards ongeluk.
Als jullie geslagen zijn
of onteerd
of verstoten
treur dan niet,
maar jubel.
Treur alleen 
wanneer jullie gezondigd hebben,
en zelfs dan met mate.
Wanhoop niet,
dan vernietigen jullie jezelf niet.

9.
Ik heb mijn leven als monnik
als onwaardig bevonden.
Ik zeg het met droefheid en vol onzeker-
heid. Wee mij!
Waar ben ik mee bezig?
Waar leef ik?
Wat onderga ik?
Er zijn abten in het klooster,
mannen verantwoordelijk voor bezit, 
mannen verantwoordelijk voor het land 
en het geld, en vele andere onder-

I sobornyja startsy gordlivyja, 
Samoljoebijem vsi oderzjimy, 
I srebroljoebijem ob’jasjasja
I bratonenavidenijem sopletosjasja
I skoepostijoe svjazasjasja,
I loekavstvom pomratsjisjasja, okajannii, 

Sami dejoesjtsje tmami nepodobnaja, 
Nam zje o jedinom malom nekojem ma-
lodoesjii
Zelo zazirajoesjtsje.
Sami oebo bezvremenno vkysjachoe
Razlitsjnaja brasjna,
Nas zje i choedymi brasjny
Ne chotjatoe pitati.
Vino zje i vsjakoje pitije
Vsegda pijachoe,
Sego radi prezresja nas,
Svojeja radi bezoemnyja skoeposti,
No vjesma obladajoesjtsje,
Nas zje ni jedinago kratira spodoblja-
joesjtsje.
Ole bezoemnija skoeposti!
Ole nebratoljoebija!
Ne svedoesjtsje oebo!
Jako jedina Bozjija blagost’ ravna vsjem, 
I kakovo inotsjeskoje obesjtsjanije.
No oebo asjtsje i vedoesjtsje,
No loekavnoejoesjtsje vo vsjem,
I svoja tsjreva nasysjtsjajoesjtsje
I odezjdy rassjirjajoesjtsje 
Krasjasjtsjesja i gordjasjtsjesja, 
Bogatstvom patsje mirskich,

Strannych zje i noezjnych ne miloejoe-
sjtsje, 
No i oskorbljajoesjtsje.
No vIadyko tsarjoe nebesnyi,
Christe Bozje nasj.

Zapovedi ne chranisji.
Zjivesji po vsja, tsjasy sogresjajoesjtsji 
A knizjnoje pisanije ni vo tsjto zje vmen-
jajesji, 
Jako gloemlenijoe predolagajesji:
O doesje moja!
Vosplatsjisja, vopijoesjtsje ko Christoe: 
Isoese, spasi mja,
Molitv radi vesecho svjatycho tvojicho 
Izbavi mja vetsjnago i gorkago moetsje-
nija.

8.
Asjtsje chostsjesji pobediti 
Bezvremjannoejoe petsjal’,
Ne opetsjalisja nikogda zje
Za kojoe-ljoebo vremjannoejoe vesj’. 
Asjtsje i bjen’ boedesji,
Ili obestsjesten,
Ili otgnan,
Ne opetsjalisja,
No patsje radoejisja.
Togda sja tokmo petsjalisja,
Jegda sogresjisji,
No i togda v meroe,
Da ne vpadesji vo otsjajanije
I ne pogibnesji

9.
Vospomjanoech zjitije svoje kliroskoje 
Az nepotrebnyj,
Petsjalnoje rekoe i skoropreselnoje, 
Glagolja: Oevi mnje!
Tsjto sotvorjoe 
Gde oebo zjivoe, 
I kako terpljoe?
V monastyre oebo igoemeni i ikonomi 
I kelari i kaznatsjeji.
Vkoepe zje i podkelarniki i tsjasjniki,
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overwinning die we kregen van Christus, 
onze God,
de redder van onze ziel.

11.
Ik kwam binnen in dit tranenrijke leven 
als een naakt kind
en even naakt zal ik weer weggaan. 
Machteloos – waarom klagen?
Naakt – waarom zich onnodig zorgen 
maken, terwijl men toch weet dat het 
leven niet eeuwig duurt?
Wat een wonder! 
We gaan allemaal samen van het donker 
naar het licht,
van het licht naar het donker,
wenend van de moederschoot naar de 
wereld
en van de trieste wereld
naar het graf. 
Tranen aan het begin 
en tranen op het einde.
Welk lot bepaalt onze weg?
Dromen, schaduwen, verleidingen – 
al het mooie van het dagelijkse leven.
Wee mij! 
Magie van het veelzijdige leven!
Het vergaat, zoals de bloemen, het stof 
en de schaduwen.

12.
(-)

tekst & vertaling (Schnittke) met dank aan 
Muziekgebouw aan ’t IJ

Da venetsy pobednymi oevjazemosja oto 
Christa, Boga 

I Spasa doesjamo nasjimo.

11.
Nago izydocho, na platsj’ seji, 
Mladenets syi
Nago i otojidoe paki.
Oebozje, tsjto troezjajoesja
I smoesjtsjajoesja vsje nago, 
Vedaja konjets zjitijoe.

Divstvo, kako sjestvoejem,
Vsi ravnym obrazom
Oto tmy na sveto,
Oto sveta zje vo tmoe
Oto tsjreva materenja
So platsjem v miro.
Oto mira zje petsjalnago
Vo grobo.
Zatsjalo i konjets platsj’,

Kaja potreba posredniimo?
Sono i senje metsjanije
Krasota zjitejiskaja. 
Oevy, oevy krasnycho 
Mnogosopletennago zjitija!
Jako tsveto, jako pracho, jako stene 
prechodjat.

12.
(-)

geef ons het geduld
hun beledigingen en slagen te verdragen, 
verlos ons van hun macht.
Red ons, Heer, 
red ons, mensenvriend!

10.
Jullie christenen, verzamel jullie!
Laten we het lijden van de martelaren 
loven, 
Dat het lijden van Christus weerspiegelt. 
Ze hadden geen angst om hun lichaam

en vertrouwden enkel op God.

Ze namen het op voor Christus
Tegenover eerloze, goddeloze tsaren en 
heersers
en wijdden hun ziel aan het ware geloof. 

Vrienden en broeders,

laten wij nu ook voor het christelijk geloof 
en voor het heilige koninkrijk,
voor de tsaar die echt gelooft
en voor het christendom.
We weerstaan degenen die ons onder-
drukken
en bewaren onze eer.
We wijken niet terug
maar gaan de vijand tegemoet

en de ongelovigen die ons geloof willen 
vernietigen.
Nu is het tijd om te sterven,
om het eeuwige leven te bereiken.
En wanneer de vijanden ons gevangen-
nemen en ons bloed vergieten,
worden wij martelaren van Christus, onze 
God,

Podazjd’ nam terpenije
Protivoe ich oskorblenija 
I izbavi ot nasilija ich.
I spasi ny, Gospodi,
Jako tsjelovekoljoebets

10.
Pridjete, christonosenii ljoedije,
Vospojimo moetsjeniko stradanija. 
Vospojimo moetsjeniko stradanija.
Kako po Christe postradavosje
I mnogija moeky pretr’pevosje.
O telesje svojeme ne bregrosje
I jedinomysleno oepovanije imoesjtsje ko 
Gospodoe.
Predo Tsari i Knjazi netsjestivymi,
Christa ispovedavosje

I doesja svoja polozjisja za veroe pravoe-
joe. 
Tako i miy nyne droezi i bratija, spostraz-
jemo 
Za veroe pravoslavnoejoe,
I za svjatyja obiteli,
I za blagovernago Tsarja nasjego,
I za vse pravoslavije
Stanemo soprotiv gonjasjtsjich nas,

Ne oestydimo svojego litsa.
Ne oeklonimosja oebo, o vojini,
Poidem na soeprotivnyja i bezbozjnyja  
agarjany,
Razorjajoesjtsjich pravoslavnoejoe veroe.

Se nyne vremja,
Somretijoe zjivoto koepimo,
Da asjtsje pochitjat nas agarjany
I prolijoet krov’ nasjoe,
To moetsjenitsy boedemo Christoe, Bo-
goe nasjemoe,
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Benjamin Goodson
Benjamin Goodson, de chef-dirigent 
van het Groot Omroepkoor, dirigeert 
een breed repertoire, waarbij hij de 
nadruk legt op de muziek uit de 20ste 
en 21ste eeuw. Zijn werk bracht hem in 
heel Europa, in de Verenigde Staten, 
China, Japan en Australië. Goodson 
treedt op als gastdirigent bij het Rund-
funkchor Berlin, het SWR Vokalensem-
ble, het MDR Rundfunkchor Leipzig, 
het NDR Rundfunkchor Hamburg en 
Collegium Vocale Gent. Als koordiri-
gent bereidt hij koren voor bij optre-
dens van onder meer de Berliner 
Philharmoniker en het London Sym-
phony Orchestra. Hij werkte mee aan 
Tom Guthries geënsceneerde Mathäus-
Passion van Bach, trad op met het 
Human Requiem van het Rundfunkchor 
Berlin, en assisteerde Robert Wilson bij 
diens enscenering van Bach-motetten. 

Bij het Groot Omroepkoor stond hij 
voor het multidisciplinaire format ‘The 
Living Room’, waarbij hij in 2021 
koorwerken van Igor Stravinsky op het 
podium bracht. De in Hertfordshire 
geboren Benjamin Goodson studeerde 
aan Hertford College, Oxford, en vervol-
gens directie bij Sir Colin Davis, Paul 
Spicer, Peter Stark en Ulrich Windfuhr. 
Drie jaar na zijn afstuderen werd 
Benjamin Goodson ‘director of music’ 
aan Somerville College, de jongste in 
die functie aan de University of Oxford. 
Goodson is gastdocent directie aan het 
Conservatorium van Amsterdam.
Eerder in de Matinee: Delius A Village 
Romeo and Juliet (2018), Rachmaninov 
Francesca da Rimini (2019), Wagemans 
Requiem (2020), MacMillan Christmas 
Oratorio (2021), Wagemans Carnival of 
Shades & Holst The Planets (2021)

Laurens de Man
Laurens de Man (’s-Hertogenbosch, 
1993) studeerde piano, orgel en bijvak 
klavecimbel aan het Conservatorium 
van Amsterdam; hij vervolgde zijn 
opleiding aan de Berlijnse Universität 
der Künste (Konzertexamen Orgel). 
Laurens de Man won diverse prijzen als 
pianist en organist, bij concoursen in 
Den Haag, Würzburg, Groningen en 
Freiberg, waar hij ‘Young Organist of 
the year 2020’ werd. Onder andere als 
pianist van het Chimaera Trio speelt en 
arrangeert hij kamermuziek uit vier 
eeuwen muziekgeschiedenis. Sinds 
2012 is hij hoofdorganist van de 
Utrechtse Janskerk en ‘Organist in 
Residentie’ van het Contiusorgel te 
Leuven. Aan het Conservatorium van 
Amsterdam is hij verbonden als docent 
pianotechniek voor de jazzafdeling en 
als repetitor van de Sweelinckacademie 
voor jong talent.
Eerder in de Matinee: Pärt Johannespassie 
(2021)

Groot Omroepkoor
Met ruim zestig vocalisten is het Groot 
Omroepkoor het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Al sinds zijn oprichting in 
1945 is het koor een niet weg te denken 
factor in het grote koor-symfonische 
repertoire in ons land. Het zingt niet 
alleen de koorpartijen in de opera’s, 
oratoria en cantates in de concertseries 
van de Nederlandse Publieke Omroep, 
het brengt ook a cappella-concerten in 
het Amsterdamse Concertgebouw en in 
TivoliVredenburg en de Jacobikerk in 
Utrecht. In de omroep series zingt het 
Groot Omroepkoor dikwijls hedendaags 
werk. Niet zelden betreft het opdracht-
werken van Nederlandse componisten 
zoals Wagemans, Wagenaar, Visman, 
Manneke, Momotenko-Levitsky, Korte-
kaas, Roukens, Vleggaar en Zuidam en 
premières van werk van hedendaagse 
buitenlandse componisten, onder wie 
Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, 
Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina 
en Glanert, maar ook al ‘klassieke’ 
twintigste-eeuwse componisten als 
Stravinsky, Boulez, Stockhausen, Kagel, 
Henze, Ligeti en Messiaen. Op de 
palmares staan vele opera’s en koorwer-
ken uit de negentiende, twintigste en 
eenentwintigste eeuw. Uiteraard wordt 
daarbij samengewerkt met de beste 
orkesten. In de omroepseries is dat 
doorgaans het Radio Filharmonisch 
Orkest. Ook met Het Koninklijk Con-
certgebouworkest bestaat een lange en 
zeer gewaardeerde samenwerking. De 
eerste officiële chef-dirigent van het 
Groot Omroepkoor was Kenneth Mont-
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CHEF-DIRIGENT
Benjamin Goodson

EERSTE GASTDIRIGENT
Peter Dijkstra

VASTE GASTDIRIGENT
Michael Gläser
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Elma Dekker
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Titia van Heyst
Anitra Jellema*
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TENOR
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eerste gastdirigent. In september 2017 
ontving het Groot Omroepkoor – samen 
met het Radio Filharmonisch Orkest – 
de Concert gebouw Prijs vanwege de 
belangrijke bijdrage van het koor aan 
het artistieke profiel van de Amster-
damse concertzaal.
 GROOTOMROEPKOOR.NL
Vriend worden van het Omroepkoor?
Kijk op  VRIENDENGROOTOMROEPKOOR.NL

gomery. Na hem waren respectievelijk 
Robin Gritton, Martin Wright, Simon 
Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars 
chef-dirigent. Op 1 maart 2015 trad 
Klaas Stok aan als koorleider. De Engels-
man Benjamin Goodson leidt het Groot 
Omroepkoor sinds september 2020 als 
chef-dirigent. Michael Gläser is vaste 
gastdirigent sinds september 2010, 
Peter Dijkstra is sinds september 2018 


