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Programma concert Voorschotens Kamerkoor 
zaterdagavond 21 november 2015 

 
Première 

 

Faust van Waardenburg 
Nico Philipp Hovius 

 
Cantate gecomponeerd ter gelegenheid van het 25-jarig 
dirigentschap bij het Voorschotens Kamerkoor op een 

eigentijdse tekst geschreven door 
Gert Jan Slump 

 

 
 
 
 
 
 
 

Onder leiding van  Nico Philipp Hovius 
 

Solisten 
Faust (bariton)  Yonathan van den Brink 
Luci (sopraan)   Caroline Stam 
 

Musici 
Geert Bremer (piano), Esther den Boer en Hartini van Rijssel 
(viool), Adriaan Breunis (altviool), Jur de Vries (cello), Hinse 
Mutter (contrabas), Ronald Koek (altsaxofoon) en Hans 
Hovius (fagot) 
 

Beelden    Marjan van Leeuwen 
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Voorwoord 
Namens alle leden en oud-leden van het 
Voorschotens Kamerkoor wil ik onze 
dirigent Nico Hovius van harte 
feliciteren met zijn jubileum. We zijn er 
trots op dat Nico de afgelopen 25 jaar 
onze dirigent heeft willen zijn. Door 
zijn inzet en humor zijn de 
zangrepetities nooit saai. Hij durft het 
aan om niet alleen bekende maar ook 
minder bekende stukken uit te voeren. 
Hij componeerde eerder voor ons koor 
Song of Solomon en Il Cantico del Sol. Ter ere van zijn 
jubileum heeft hij Faust van Waardenburg gecomponeerd op 
tekst van Gert Jan Slump. Deze muziekcantate gaat vanavond 
in première. Ik wens Nico nog heel veel creatieve jaren toe op 
muzikaal gebied en wens u allen veel luistergenot. 
 

Lineke Stoop, voorzitter 
 
 
Koor 
Sopranen: Jacqueline Bos, Caro Brumsen, Amanda Drabbe, 

Margriet van der Geest, Margriet Hinloopen, Els 
Koek, Marjan van Leeuwen, Ruth Paalder, 
Marieke Schiltmans, Lineke Stoop en Nelleke de 
Vries 

Alten: Karin van Ee, Els Hoogendoorn, Willy Huijding, 
Marrie Kardol, Anja van der Krogt, Hanny van 
Leeuwen, Willy Meijer, Tineke van Oosten, 
Annie Paalder, Yvonne Paalder en Mary de Vries  

Tenoren: Ralph Dykstra, Anton Ehren, Martin de Jong, 
André Meijer en Jaap-Willem Westhoek 

Bassen: Jaap Hinloopen, Piet Hopman, Erik Jansen, 
Gerwin Paalder, Dirk Stolk en Jan Stolk 
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Toelichting op het concert 
Sinds de 16de eeuw is de Faust-sage in 
omloop. Naast een Duitse versie, waarop 
Christopher Marlowe het eerste Faust-
drama baseerde, bestaat er ook een 
Nederlandse, minder bekende variant: 
Faust van Waardenburg. De geleerde 
Faust heeft zijn intrek genomen in het 
kasteel Waardenburg aan de Waal bij 
Zaltbommel om daar te komen tot 
voltooiing van zijn levenswerk: De steen 
der Wijzen. De steen zou almachtige 
kennis, inzicht en heerschappij over de aarde moeten geven. 
 

Uitgaande van de Nederlandse variant heeft tekstschrijver Gert Jan 
Slump op verzoek van Nico Philipp Hovius een eigentijdse tekst 
geschreven die als basis dient voor de cantate Faust van Waarden-
burg. Op geheel eigen wijze heeft Gert Jan Slump de Nederlandse 
versie van de Faustsage verteld. De kern van het verhaal is gelijk aan 
de oude Faustsages. Faust gaat een verbond aan met de duivel, in deze 
versie gepersonifieerd door  Luci Fer.  Zeven jaar zal Luci Fer voor 
Faust werken maar na zeven jaar wordt de ziel van Faust eigendom 
van Luci Fer.  
 

Het levenswerk van Faust in deze moderne versie is de zoektocht naar 
het geheim van het leven, de wijsheid. In die zoektocht raakt Faust als 
een moderne mens met allerlei vragen verstrikt in de alchemie tussen 
wetenschap en transcendentie, tussen verstand en emoties. Alsof het in 
het leven gaat om de zoektocht naar de ultieme waarheid. 
 

Het pact tussen Faust en Luci verloopt anders dan beiden hadden ge-
dacht. Ook Luci blijkt een menselijke kant te hebben; ze biedt na vier 
jaar aan om de overeenkomst te verscheuren. Faust wil daar niks van 
weten en net als hij zijn ontdekking wil onthullen is de zeven jaar 
voorbij en komt Luci zijn ziel opeisen. Het stuk eindigt in een tijdloos 
duet dat al eeuwen klinkt, uitlopend op die ene vraag: wie is toch de 
mens? 
 

Aanleiding tot het componeren van deze cantate is mijn 25-jarige 
dirigentschap bij het Voorschotens Kamerkoor. Bij deze bijzondere 
gebeurtenis hoort immers een bijzonder concert! De cantate Faust van 
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Waardenburg is geschreven voor bariton (Faust), sopraan (Luci Fer), 
koor, piano,  fagot, saxofoon en strijkkwintet. De muziek kenmerkt 
zich als theatraal, toegankelijk en typisch ‘Hovius’. 
 

Nico Philipp Hovius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nico Philipp Hovius studeerde directie en schoolmuziek aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Voor koordirectie had hij 
onder andere les van specialisten als Paul van Nevel (oude muziek), 
Jos van Veldhoven (barok) en Huub Kerstens (moderne muziek). 
Orkestdirectie volgde hij bij Joop van Zon. Daarnaast studeerde hij 
compositie bij Niek Verkruisen. Hij is verbonden aan het Oranje 
Nassau College te Zoetermeer. Behalve van het Voorschotens 
Kamerkoor is Nico Hovius dirigent van het Toonkunstkoor 
Hilversum, het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer en het Christelijk 
koor Alegría te Amstelveen. Hij schreef twee opera’s: William (1990) 
en Willibrord (1995). Ook componeerde hij theatermuziek en diverse 
koormuziekstukken waaronder Paradox (1996), Song of Solomon 
(1999) en Il cantico del sole (2002). Voor meer informatie over Nico 
kunt u zijn website bezoeken: www.hovius.net. 
 
 

Gert Jan Slump (1962)1 is naast criminoloog/ 
adviseur, onder meer op het terrein van 
strafrechtshervorming en herstelrecht en 
jeugdzorg, actief als dichter, tekstschrijver, 
ontwikkelaar van creatieve projecten, 
festivalorganisator en koorzanger. De laatste 
tijd combineert hij dit met het voordragen van 
teksten als onderdeel van muziekprojecten en 

                                                 
1 Foto door Katja Mali (Amstelveen) 
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verzorgen van poëzieprogramma’s. Van zijn hand verschenen onder 
meer teksten voor het kerstoratorium Kinderen van het Licht (1997/ 
2001), de cantate Knijper en Weltevree (1999), de Mis in D (2006), de 
psalmencyclus tango-esque Recht en Onrecht (2006) en Requiem voor 
de Levenden (2007). In 2011 verscheen De Koorzanger, geschreven 
met en voor leden van het Toonkunstkoor Hilversum. In alle gevallen 
werd de muziek op basis van de teksten gecomponeerd door Nico 
Hovius, met wie Gert Jan Slump een vast duo vormt. Faust van 
Waardenburg vormt samen met het cantateproject Inspired by Bach 
de jongste loot aan de rijke stam van de samenwerking tussen Nico en 
Gert Jan. 
 

De sopraan Caroline Stam is een veelgevraagd 
soliste in het concert- en oratoriumcircuit. Zij 
studeerde zang aan het Sweelinck Conservato-
rium Amsterdam bij Erna Spoorenberg en 
Margreet Honig. Ze behaalde het diploma 
Uitvoerend Musicus na haar studie Docerend 
Musicus cum laude te hebben afgesloten. In 
1995 behaalde zij de eerste prijs voor sopraan op 
de Grimsby International Competition for Singers te Grimsby (GB), 
alsmede de eerste prijs voor de vertolking van het Franse lied. 
Caroline concerteerde in vele Europese landen, tijdens festivals als 
Les Festivals du Trégor, La Folle Journée de Nantes, het Festival des 
Cathédrales de Picardie, het Dollardfestival en het Bremer Bachfest, 
onder dirigenten als Jan Willem de Vriend, Jos van Veldhoven en Ton 
Koopman. Zij verleende solistische medewerking aan diverse cd-
opnamen; Purcell’s Fairy Queen, diverse Bach-cantates waaronder de 
tiende aflevering van de serie Bach-cantates van Ton Koopman.  
 

De bas-bariton Yonathan van den Brink (1988) 
kreeg zijn eerste zanglessen van wijlen Marjanne 
Kweksilber. Hij behaalde zijn Bachelor- en 
Master-graad (met onderscheiding) in Economie 
en Sociologie in Engeland, waar hij tevens actief 
was als altviolist. In 2011 begon hij aan de 
opleiding zang aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag en sinds 2015 studeert hij bij Sasja 

Hunnego in Amsterdam. Ook volgde hij diverse masterclasses. Als 
solist zingt hij veelal cantates en in renaissance- en barokensembles. 
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Hij voelt zich evengoed thuis in romantisch, modern en opera 
repertoire en eigenlijk overal waar zijn indrukwekkende laagte tot zijn 
recht kan komen. Hij werkte als solist samen met o.a. de dirigent Erik 
van Nevel. Concerten brachten hem naar Engeland, Griekenland en 
Italië. Zijn operadebuut maakte hij als Masetto (Don Giovanni). 
 

Geert Bremer heeft zo’n 30 jaar ervaring als 
repetitor, auditiepianist en pianist bij grote -
muziektheaterproducties zoals de musicals Cats, 
Rembrandt, Carmen, Phantom of the Opera, les 
Misérables en Chorus Line. Muzikaal leider was 
hij van de theaterproduktie Piaf (Liesbeth List),  
dirigent van de musical Anatevka en de operette 
Die Czardasfürstin. Als muziekregisseur werkte hij 
bij het tv-programma Korenslag. Hij is dirigent van 
koren (Amsterdam en Haarlem), arrangeert en componeert en is veel-
gevraagd begeleider bij diverse koorconcerten. Met het Voorschotens 
Kamerkoor heeft hij in het verleden al meerdere keren samengewerkt. 
 

Esther den Boer had al op jonge leeftijd passie 
voor vioolspel. Door haar manier van musiceren 
werd zij regelmatig gevraagd voor radio- en 
televisieopnamen in binnen- en buitenland. Naast 
haar lespraktijk, coacht zij diverse ensembles en 
neemt zij deel aan verschillende projecten en podia. 
Zij leidt regelmatig groepsrepetities in orkesten. 
“Samenspelen is samen spreken, wat een bijzonder 
dynamisch gebeuren is, dat plaatsvindt in zowel het 

één op één contact als in groepen musici”, aldus Esther. 
 

Hartini van Rijssel studeerde bij o.a. Chris 
Duindam, Ilona Sie Dhian Ho en Wouter 
Vossen. Ze speelt vast in het Léman 
pianotrio, met wie ze in mei 2016 een groots 
Music Art Festival te Gouda organiseert vol 
cross-overs. Ze heeft een groeiende 
lespraktijk. Ook speelt ze in het Noordpool-
orkest (jazz, pop, cabaret, film). Daarnaast schrijft Hartini een 
muziektheaterstuk Harts Tocht (over de zoektocht naar haar ‘roots’). 
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Adriaan Breunis (1981) studeerde eerst viool en 
stapte daarna over op de altviool waar hij ook 
kamermuziek-, jazz-improvisatie en orkest-
directielessen volgde. Adriaan was aanvoerder 
altviool in diverse (internationale) ensembles en 
stond in het theater met onder meer Ellen ten Damme 
en Jörgen Raymann. Hij is altviolist bij Fuse, dat 
regelmatig te zien is op TV in Podium Witteman. 
Verder speelt hij kamermuziek in concertzalen en 

kroegen, en Bach in de kerk of gewoon op straat.  
 

Cellist Jur de Vries is lid van het Quartet 
Quinetique, een niet-alledaags strijkkwartet dat 
stukken uitvoert variërend van pop tot klassiek, 
van rock tot jazz en van modern tot folk. 
 

Hinse Mutter behaalde zijn bachelor contrabas aan 
het Codarts conservatorium in Rotterdam. Hij was 
contrabasaanvoerder in het Jeugdorkest Nederland, 
Nederlands Jeugd Strijkorkest en het Ricciotti 
Ensemble en speelde o.a. met de Marinierskapel en 
met Herman van Veen. Daarnaast deed hij mee aan 
CD- en TV-registraties. 
 

Na zijn studie Duitse taal- en letterkunde aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam studeerde Hans 
Hovius – ‘de broer van’ – fagot bij Matt Lemmens 
en volgde hij koordirectie bij de SNK. Naast zijn 
werk als docent in het middelbaar onderwijs is hij 
actief als dirigent en als fagottist in ensembles en 
bij het Amstelveens Symfonie Orkest. 
 

Ronald Koek werd al jong gefascineerd door 
saxofoonmuziek. Zijn muzikale opleiding heeft hij 
gevolgd bij Frans Hendriks, destijds saxofonist bij 
de Koninklijke Militaire Kapel, waar hij zijn 
militaire dienst doorbracht. Hij wordt regelmatig 
gevraagd voor concerten en musicals. Als solo-
saxofonist heeft hij jarenlang optredens verzorgd bij 
bruiloften en bedrijfsrecepties. 
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Voorschotens Kamerkoor  
Het Voorschotens Kamerkoor werd op l juni 1974 opgericht. Was het 
aanvankelijk de opzet om kerkdiensten met zang op te luisteren, later 
is ons koor zich gaan richten op het geven van concerten.  
 
Tot l september 1990 stond het Voorschotens Kamerkoor onder 
leiding van Rita Eriks; daarna werd het stokje doorgegeven aan de 
huidige dirigent Nico Philipp Hovius. Onder zijn leiding zijn we ook 
grotere werken gaan uitvoeren, waaronder het Requiem van Duruflé 
en de Petite Messe Solennelle van Rossini. Enkele hoogtepunten 
waren de uitvoering van de Carmina Burana van Orff in de 
voormalige Zilverfabriek, de met indrukwekkende filmbeelden 
ondersteunde uitvoering van The armed man van Jenkins [een concert 
waaraan diverse muzikanten uit Voorschoten en omgeving hun 
medewerking verleenden], en recentelijk een prachtig concert in 
samenwerking met RBO Sinfonia met Cantate 21 (Ich hatte viel 
Bekümmernis) van Bach en het Requiem van Mozart. 
 
Het repertoire van ons koor is zeer gevarieerd en beslaat muziekstijlen 
vanaf de Renaissance tot en met hedendaags. Vanavond een bijzonder 
en feestelijk concert waarvoor onze dirigent speciaal vanwege zijn 25-
jarig jubileum bij ons koor de cantate Faust van Waardenburg heeft 
gecomponeerd op tekst van Gert Jan Slump. 
 
Ons koor telt nu ruim dertig leden. Geregeld komen binnen het koor 
plaatsen vrij. Op dit moment zijn we met name op zoek naar een 
tenor. Heeft u interesse neem dan gerust contact met ons op:  

• telefoon: 06-18449102 (contactpersoon Els Koek) 
• e-mail: info@voorschotenskamerkoor.nl 
• of via: www.voorschotenskamerkoor.nl 

 
U kunt ons en onze uitvoeringen ook ondersteunen door bijvoorbeeld 
voor € 28 per jaar donateur te worden. In ruil daarvoor houden wij u 
op de hoogte over onze programma’s en bieden wij u vrije toegang tot 
één van onze concerten. Meer informatie over het donateurschap treft 
u aan op onze website. 
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Deel 1 
 

1.0 Koor: Proloog 
Quis est Homo? (Wie is de mens?) 

 

1.1 Koor: Opening 
Wie is de mens, wie zegt het mij? 

 Wat is het leven, wat de dood? 
 Hoe komt een mens bij zinnen? 
 Een eendagsvlieg, zo sterfelijk 
 zo stoffelijk, heel even 
 ademt hij op en valt dan neer 
 een kwetsbaar wezen door de tijd 
 

 En wie lonkt naar de eeuwigheid 
 een wijze raad die adem schept 
 het grote werk, het leven 
 zoekt het recept, de alchemie 
 smelt samen hoofd, hart, handen 
 tast aan, lost op, scheidt en verbindt 
 gist, reinigt, maakt solide, voegt aaneen 
 

 De mens aan het leven 
 de vraag aan een antwoord … 
  

Wie is de mens? 
 

1.2 Aria Faust 
Mijn naam is Faust, ik ben een mens 

 van Waardenburg afkomstig 
 Ik ben een man van wetenschap 

van het bewijs, van rekenschap 
van zoeken naar de waarheid 
van loutering, verdiepen in 
wie is de mens? Ik ben de mens! 
de oorsprong onder ogen zien 

 

Dat wil ik, dat ben ik 
een zoeker, een vinder, een vorser 
 

Ik ben de mens! 
 



11 
 

1.3 Koor: Faust 
Man van het universum 
zoekt naar de gouden regel 
zo immanent en evident  
een man van Waardenburg 
Man van het glas, man van het lab 
minder de schepping, meer de klap 
en toch knaagt het van binnen 
en toch vraagt het van binnen 

 

Wie is de mens? 
 

1.4 Koor: Luci Fer 
Kijk daar komt uit de verten 
Een vrouw van o zo ver ten 
tonele, Luci Fer!  
Luci Fer, berucht, beroemd 
jouw naam met regelmaat genoemd 
waar ’t gaat om ’t een en ’t al 
gemiste kwesties knagen 
en diepgaand onbehagen 
dat woelt en wroet en daagt 
om zekerheden vraagt 

 

Zo is de mens! 
 

1.5 Aria Luci 
Mijn naam is Luci, verder Fer 
afkomstig uit het duister 
Ik ben een vrouw en draag het licht 
ben Venus, voor wie ieder zwicht 
verdrinkend in de waarheid 
onrustig en verlustigend  
zo is de mens, zie dan de mens! 
Wie zoekt naar zeker wordt bediend 
 

Verleid je, herleid je, op wegen van zegen  
de waarheid 
 

Ik zie de mens! 
Faust, ga je zien! 
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1.6 Koor, Faust en Luci 
Faust: Ik ben op zoek naar de waarheid 

en iemand voor het lab 
 

Luci:  Ik zou je kunnen helpen, ik zet een eerste stap 
 

Koor: Als iemand staat voor liefde is dit de eerste klap 
 

Faust: Zeg mij dan wie je bent 
 

Luci:  Een hoeder van de waarheid en passie in het vak 
 

Koor: Zij pakt met beide handen,  
zijn hoofd tolt, zijn hart brak  

 

Faust: Meer dan ooit en wie dan ook 
heet ik jou welkom in dit lab 
van nu af lab van het leven 
want dat leven duurt maar even 

 

Luci:  Laat ik jou de eeuwigheid 
die spiegel zegt jou wie jij bent 
wil mij jouw wijsheid geven 
waarheid is waarnaar wij streven 

 

Koor: Faust is verkocht, hij is verkocht 
zozeer aan Luci Fer verknocht 
dat hij, niet bang voor vloek en doem 
wil gaan voor redeloze roem 

 

1.7 Koor 
Zo wordt dan tussen beiden 
bezegeld wat sinds tijden 
door ieder mens al werd begeerd 
kennis van goed en kwaad 
De allergrootste wijsheid 
de onbetwiste waarheid 
in ruil voor wat ten diepste 
een mens toch mens laat zijn 
de fijnbesnaarde mensenziel  
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1.8 Faust en Luci 
Faust: Geef mij je tijd en zoek met mij 

waarnaar de mensheid hunkert 
 

Luci:  ’k zal u geheel ten dienste staan 
en bied u steun in zoeken naar 
de allerdiepste wijsheid 
de allergrootste vrijheid 
de alchemie van hoofd en hart 
mijn handen bied ik u 

 

Faust: Zeg mij dan nu: wat is je prijs? 
 

Luci:  Ik vraag u slechts uw ziel 
na ommekomst van zeven jaar 

 

Faust: Een eeuwigheid te winnen 
met jou het antwoord vinden 
op vragen van het leven zelf 
mijn ziel dan te verliezen, 
ach, dat lijkt kinderspel! 

 

1.9 Koor, Faust en Luci 
Koor: Grootspraak, hoogmoed: wat je ziet 

dat is niet altijd wat je krijgt 
Luci zwijgt in alle talen 
rond de grote zin-verhalen 
Wat nu, wat nu? 

 

Faust:  Luci ik moet constateren 
- zal dat ook vandaag beweren -  
dat alchemie in levensvragen 
tussen ons ver te zoeken is 

 

Luci:  Faust dat bedroeft mij zeer 
vertrouw mij nog een keer 
Geef naast je ziel mij ook je hart 
laat rusten wat je zo verwart 

 

Faust:  ’t is niets dat mij verwart 
’t is spijt die mij verhardt 

 



14 
 

Luci:  Als dat is wat het lijkt, 
geef mij dan een laatste kans 

 

Koor: Zozeer verward, teleurgesteld 
’t lijkt exit voor de pseudoheld 
of is er nog een laatste kans 
een laatste kans op alchemie 
 

Toe dan, versmelt, tast aan  
los op, scheid en verbind 
gist, reinig en consolideer 
en voeg aaneen 
nog één keer dan 

   de mens aan het leven 
   de vraag aan een antwoord … 
  

Wie is de mens? 
 
================================================ 

PAUZE 
================================================ 
 
Deel 2 
 

2.1 Orkest 
 Ouverture voor deel 2 
 

2.2 Koor, Faust en Luci 
Koor: Een laatste kans, een laatste sjans 

die Luci nu nog bindt aan Faust 
Honger naar waarheid, wijsheid, glans  
van eeuwigheid, bedenk nu Faust 
Waar kom je om, waar kom je mee 
ze faalde, faalt weerom 
Er is geen antwoord, panacee 
nee, niemand komt er om  

   Wat nu Faust, wat nu Faust? 
 

 Faust: Het onmogelijke vraag ik 
   een bloemenzee 
   een keur aan groenten in midwinter 
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Luci: Dat wat mogelijk is zeg ik 
daar doe ’k het mee 
opdat ik wat u grieft versplinter  
et voilà! 
 

Faust: Oh la la! 
Koor: Oh la la! 

 

2.3 Koor, Faust en Luci 
Koor: Ze zaait ze paait, ze aait en, verdraaid, 

Faust toont gevoel, warmt op, ontdooit 
maar gaat niet over één nacht ijs 

 

 Faust: Ik ben onder de indruk maar ga nog niet overstag 
Bewijs leidt steeds tot twijfel  
Is dat alles wat ik zag? 
  

Ik heb daarom een nieuwe vraag 
Luci, leer me vliegen 
en leer me overstijgen elk plat en ruw bewijs   

 

Luci: Wat is groter wat is schoner 
dan wat ons als aardbewoner  
optilt naar wat uitzicht biedt 
meer nog dan het hoogste lied? 

 

Koor: Hij vliegt, hij vliegt, ’t is heus 
Luci laat hem nu geen keus  
Hij bestormt zomaar de hemel 
meer dan dat: het is een zwever! 

 

2.4 Koor, Faust en Luci 
 Koor: Faust laat zich niet snel winnen 
   gaat zich opnieuw bezinnen 
   met beide benen op de grond 
   alsof geen leegte, lucht bestond 

 

Waar komt hij nu weer mee? 
 

 Faust: Luci leer mij bruggen bouwen 
   leer mij verbinden en weer breken 
   leer mij creëren en aanschouwen 
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   om dan neutraal in taal en teken, 
   in zin en theorie te spreken 
   Leer mij die kunst, ben ik de jouwe 
 

 Luci:  Ach ach, wee wee 
   Bruggen vraag je 
   bruggen krijg je 
   bruggen bouw ik 
   bruggen breek ik 
   geen brug te veel 
   geen brug te ver 
 

2.5 Aria Luci 
Waar ben ik aan begonnen en waar gaat dit naartoe? 
Ik geef mij nu gewonnen, ik ben dit klusje moe 
 

Ik zie geen andere uitweg, naast eindeloos geduld, 
dat ik het einde aanzeg van eed en zieleschuld  
 

Het is gedaan, het is niet langer houdbaar 
Ik zeg hem aan, zijn ziel niet langer inbaar 
 

Hij heeft gewonnen, ik geef het op  
 

2.6 Koor en Faust 
 Koor: Hoor Faust, het goede nieuws 
   Je bent verlost van wat je bond 
  

 Faust: Contract of pact, toe weg ermee 
   Ik ga met niemand nog in zee 
   Negeer wat ooit geschreven is 
   Verscheur niet wat ik toch niet mis 

 

Weg met conventie, weg met de mores 
de vrije wetenschap, de onbegrensde wetenschap 
Zij zegeviert, zij zegeviert 
 

Koor: Als zij maar niet 
Als hij maar niet  

   De wijsheid verkwanselt 
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2.7 Koor en Faust 
Koor: Faust slaat door en gaat ervoor 

Hij wil het mooiste van het mooiste 
en zoekt naar zoetgevooisde talenten voor zijn lab 

 

Faust: Ik wil Heleen 
de allermooiste allerslimste vrouw op deze aardbol 
Heleen van Troje, welgevormde, o zo mooie 
Heleen van Troje 

 

Koor: Heleen van Troje wil hoge ogen gooien 
maar zij wordt geen succes 
Ze werkt een week of zeven 
daarna wordt zij geacht 
haar boeltje weer te pakken 
Chagrijn, chagrijn 
is voor zo’n slimme schone minder fijn 

 

2.8 Aria Faust 
 De steen der wijzen, alchemie 
 ik ben er bijna, kom en zie 
 hoe hoofd, hart, handen samensmelten 

worden aangetast en opgelost 
gescheiden en verbonden 
gegist, gereinigd, en ten slotte nog, 
solide en aaneengevoegd,  
verworden tot een nieuwe eenheid 
de waarheid en de wijsheid 

 die alle ding te boven gaat 
  

De steen der wijzen 
 het grote werk  
 de overwinning 
 en nooit meer dood 
 leve de wetenschap! 

  

2.9 Koor 
Zeven jaar na het grote contract 
is het werk gedaan, zie Faust daar nu staan 
onoverwinnelijk, onaantastbaar, onwetend 
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ontketend en ontkennend 
 

Zeven jaar voorbij en het contract intact 
arme Faust, zoveel gewonnen en zoveel verloren 
Zie de mens! (Ecce homo) 

 

2.10 Aria Luci (met de echo van Faust) 
(Faust: Ik ben er bijna) 
 

Luci: Je tijd is om Faust,  
jouw spel dat is voorbij  
jouw ziel is nu voor mij 
je zakelijkheid erbij 
 

Het is over nu, jij bent van mij 
tijd tikt, verstikt 
de waarheid is vergankelijk  
en wijsheid is uiteindelijk 

 een tijdelijk, afhankelijk 
 slechts lucht en leegte 
 najagen van de wind 
 

 Kom nu, Faust 
 Kom, je tijd is om! 

 

2.11 Koor, Faust en Luci (vrij naar Prediker 3) 
Koor: Voor al wat gebeurt is een uur 

een tijd voor alles onderhemels 
een tijd om te baren en een tijd om te sterven 
een tijd om te planten en een tijd om te rooien 

 

Luci:  een tijd om te doden en een tijd om te helen 
een tijd om te breken en een tijd om te bouwen 

 

Faust: een tijd om te huilen en een tijd om te lachen 
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen 

 

Koor: een tijd om te vlammen en een tijd van verkillen 
een tijd van omhelzen en een tijd van pareren 

 

Luci:  een tijd om te zoeken en een tijd van verliezen 
een tijd van bewaren en een tijd van verspillen 
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Faust: een tijd om te scheuren en een tijd van herstellen 
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken 

 

Koor: een tijd voor de liefde en een tijd om te haten 
   een tijd voor de oorlog en een tijd voor de vrede 
 

2.12 Slotkoor  
Wie is de mens, wie zegt het mij? 

 Wat is het leven, wat de dood? 
 Hoe komt een mens bij zinnen? 
 Een eendagsvlieg, zo sterfelijk 
 zo stoffelijk, heel even 
 ademt hij op en valt dan neer 
 een kwetsbaar wezen door de tijd 
 

 En wie lonkt naar de eeuwigheid 
 een wijze raad die adem schept 
 het grote werk, het leven 
 zoekt het recept, de alchemie 
 smelt samen hoofd, hart, handen 
 tast aan, lost op, scheidt en verbindt 
 gist, reinigt, maakt solide, voegt aaneen 
 

 De mens aan het leven 
 de vraag aan een echo, 

een antwoord? 
 

Wie is de mens? 
 

 
 ================================================= 

 
 

 

BLOEMENSPECIALIST JAN 
 

STANDPLAATS HOEK WINKELCENTRUM ADEGEEST 
 

donderdag, vrijdag en zaterdag 
 

VOOR AL UW BLOEMEN, BOEKETTEN OF PLANTEN 
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Ons volgende concert vindt plaats op zaterdagavond 16 april 
2016, wederom hier in Het Kruispunt in Voorschoten 

 
 
================================================= 
 

 
Morsstraat 2 2312 BM Leiden 

 

================================================= 
 

 
 

Kennedylaan 9d    2324 ER Leiden 


