
 
 
Happy Birthday, Arvo Pärt 
 
WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2015, 21:00 UUR  
Amsterdam, Concertgebouw, Kleine Zaal 
 
DONDERDAG 1 OKTOBER 2015, 20.15 UUR 
Zwolle, Grote Kerk 
 
VRIJDAG 2 OKTOBER 2015, 20.15 UUR  
voorprogramma door Quasi Niente, 19.45 uur 
Utrecht, Pieterskerk 
 
ZATERDAG 3 OKTOBER 2015, 20.30 UUR  
Tilburg, Concertzaal 

 
 
ZONDAG 4 OKTOBER 2015, 14.30 UUR  
Den Haag, Nieuwe Kerk 
 
ZATERDAG 7 NOVEMBER 2015, 20.30 UUR  
’s-Hertogenbosch, Ned. Hervormde (Grote) Kerk 
 
ZONDAG 8 NOVEMBER 2015, 20.15 UUR  
Groningen, Oosterpoort, Grote Zaal 
 
*Dit concert wordt opgenomen door Radio4. Uitzenddatum wordt 
bekend gemaakt op onze website. 
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Nederlands Kamerkoor 
Tõnu Kaljuste dirigent 
 
Sopranen 
Heleen Koele 
Annet Lans 
Mónica Monteiro 
Lauren Armishaw (30 sept; 1, 2, 3, 4 nov) 
Saejeong Kim (7, 8 nov) 
Maria Valdmaa 
 
Alten 
Marian Dijkhuizen 
Marleene Goldstein 
Dorien Lievers 
Karin van der Poel 
Chantal Nysingh (7 nov) 
Annemieke van der Ploeg (30 sept; 1, 2, 3, 4, 8 nov) 
 
Tenoren 
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João Moreira 
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Mattijs Hoogendijk 
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Kees Jan de Koning 
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Matthew Baker 
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Jelle Draijer 
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Programma 
 
Arvo Pärt 1935* 
The Woman with the Alabaster Box 
 
The Deer’s Cry 
 
Virgencita 
 
Tribute to Caesar 
 
Dopo la Vittoria 
 
Alleluia-Tropus 
 

~pauze~ 
 
Jean Sibelius 1865-1957 
Rakastava 
 
Veljo Tormis *1930 
Sinikkan Laulu 
 
Sügismaastikud 
 
Laevas Lauldakse 
 
Raua needmine 
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Tõnu Kaljuste 
 
Dirigent Tõnu Kaljuste is oprichter van het Estonian Philharmonic Chamber Choir (1981), het Tallinn 
Chamber Orchestra (1993), het Nargen Opera project theatre (2004) en het Nargen Festival (2006). Hij won 
meerdere prijzen voor opnames (Diapason d’Or de l’Annee 2000, Cannes Classical Award, Edison Award, 
Brit Award en een Grammy Award voor Best Choral Performance). 
 
Sinds 2010 werkt Tõnu Kaljuste als professor aan de Estonian Academy of Music and Theatre en als hoofd 
van de Conducting Department. Kaljuste was voorheen docent aan het Tallinn Conservatory en dirigent van 
de Estonian National Opera. Hij heeft gewerkt met vele orkesten en koren over de hele wereld. Van 1998 tot 
2000 was hij chef-dirigent van het Nederlands Kamerkoor en van 1994 tot 2000 ook van het Zweeds 
Radiokoor. Sinds 2001 werkt hij internationaal als freelance dirigent. Hij is benoemd als lid van de Royal 
Music Academy of Sweden en ontving de Japanese ABC Music Fund Award, de International Robert Edler 
Prize for Choral Music, de First Prize of the 2004 Estonian Cultural Fund en de 2010 Performance Prize van 
de Estonian Music Council. 
 
Kaljuste wijdde een groot deel van zijn werk aan muziek van Estste componisten (Heino Eller, Tõnu Kõrvits, 
Arvo Pärt, Veljo Tormis en Erkki-Sven Tüür), wiens composities hij heeft opgenomen voor het ECM records. 
Hij nam alle Vespers en Litanies van Mozart op, en ook de kerkmuziek van Antonio Vivaldi op het label 
Carus Verlag. Hij heeft samengewerkt met componisten als Alfred Schnittke, György Kurtag, Krzysztof 
Penderecki, Erik Bergman, Giya Kancheli, Sven-David Sandström, Knut Nystedt, Einojuhani Rautavaara, 
Brett Dean, R. Murray Schafer, e.a. 
 
In mei 2015 dirigeerde Tõnu Kaljust de wereldpremière van Robert Wilson’s en Arvo Pärt’s muziek-theatrale 
uitvoering van Adam’s Passion, waarvan een film en documentaire is gemaakt. 
 
 
Solisten 
 
In Sinikkan Laulu van Veljo Tormis verzorgt Maria Valdmaa (sopraan) de solo. 
 
In Laevas Lauldakse van Veljo Tormis verzorgt Dorien Lievers (alt) de solo. 
 
In Raua Needmine van Veljo Tormis verzorgen Alberto ter Doest (tenor) en Gilad Nezer (bas) de solo’s.
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Arvo Pärt (*1935) 
The woman with the alabaster box De vrouw met de alabasten fles 

Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon 
the leper, there came unto him a woman having an 
alabaster box of very precious ointment and poured it on 
his head, as he sat at meat. 
But when his disciples saw it, they had indignation, 
saying, to what purpose is this waste? For this ointment 
might have been sold for much, and given to the poor. 
When Jesus understood it, he said unto them: Why 
trouble ye the woman? For she hath wrought a good work 
upon me, for ye have the poor always with you; but me ye 
have not always. For in that she hath poured this 
ointment on my body, she did it for my burial. Verily I say 
unto you, wheresoever this gospel shall be preached in 
the whole world, there shall also this, that this woman 
hath done, be told for a memorial of her. 
 
(Marcus 26:6-13) 

Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de 
melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe met een albasten 
flesje kostbare balsem, en goot dat over zijn hoofd leeg, terwijl 
hij aan tafel was. 
Toen zijn leerlingen dat zagen, zeiden zij verontwaardigd: 
"Waar is die verspilling goed voor? Want dat had voor veel 
geld verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden." 
Jezus merkte het en zei: "Wat maken jullie het die vrouw 
lastig? Ze heeft namelijk een goed werk gedaan aan mij. 
Want de armen heb je altijd bij je, maar mij hebben jullie niet 
altijd. Want toen ze de balsem over mijn lichaam goot, deed 
ze dat met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar 
ook ter wereld deze goede boodschap verkondigd wordt, daar 
zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat zij 
gedaan heeft." 

 
 
 
Arvo Pärt (*1935) 
The deer’s cry De roep van het hert 

Christ with me, Christ before me, Christ behind me, 
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me, 
Christ on my right, Christ on my left, 
Christ when I lie down, Christ when I sit down, 
Christ in me, Christ when I arise, 
Christ in the heart of every man who thinks of me, 
Christ in the mouth of every man who speaks of me, 
Christ in the eye that sees me, 
Christ in the ear that hears me, 
Christ with me. 

Christus met mij, Christus voor mij, Christus achter mij, 
Christus in mij, Christus onder mij, Christus boven mij, 
Christus rechts van mij, Christus links van mij, 
Christus als ik ga liggen, Christus als ik ga zitten, 
Christus in mij, Christus als ik opsta, 
Christus in het hart van iedereen die aan mij denkt, 
Christus in de mond van iedereen die tegen mij spreekt, 
Christus in elk oog dat mij ziet, 
Christus in elk oor dat mij hoort, 
Christus met mij. 

 
 
 
Arvo Pärt (*1935) 
Virgencita Kleine Maagd 

Virgencita de Guadalupe, salva nos, salva. 
Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. 
Virgencita, salva nos. 
 
Santa María, Madre de Dios, salva nos, 
ruega por nosotros pecadores. 
Salva nos, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Nuestra Señora de Guadalupe, Virgencita, 
ruega por nosotros. 
Amén. 

Kleine Maagd van Guadalupe, red ons. 
Heilige Maria van Guadalupe, bid voor ons. 
Kleine Maagd, red ons. 
 
Heilige Maria, Moeder Gods, red ons, 
bid voor ons zondaars. 
Red ons, nu en in het uur van onze dood. 
Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, Kleine Maagd, 
bid voor ons. 
Amen. 
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Arvo Pärt (*1935) 
Tribute to Caesar Belasting aan Caesar 

Then went the Pharisees, and took counsel how they 
might entangle him in his talk. And they sent out unto 
him their disciples with the Herodians, saying: Master, we 
know that thou art true, and teachest the way of God in 
truth, neither carest thou for any man: for thou regardest 
not the person of men. Tell us therefore, what thinkest 
thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not? 
But Jesus perceived their wickedness, and said: Why 
tempt ye me, ye hypocrites? Shew me the tribute of 
money. And they brought unto him a penny. And he saith 
unto them: Whose is this image and superscription? 
They say unto him: Caesar's. Then saith he unto them: 
Render therefore unto Caesar the things which are 
Caesar's; and unto God the things that are God's. When 
they had heard these words, they marvelled and left him, 
and went their way. 
 
(Mattheüs 22:15-22) 

Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden 
hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze 
stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal 
herodianen naar hem toe, met de vraag: "Meester, wij weten 
dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft 
over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets 
gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg 
ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting 
te betalen of niet?" 
Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: "Waarom stelt u 
me op de proef, huichelaars? Laat me de belastingmunt 
zien." 
Ze reikten hem een denarie aan. Hij vroeg hun: 
"Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?" 
Ze antwoordden: "Van de keizer." 
Daarop zei hij tegen hen: "Geef dan wat van de keizer is aan 
de keizer, en geef aan God wat God toebehoort." 
Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem 
staan en gingen weg. 

 
 

Arvo Pärt (*1935) 
Dopo la vittoria Na de overwinning 

Dopo la vittoria definitiva sugli Ariani, Sant’ Ambrogio 
compose un inno solenne di ringraziamento: 
“Te Deum laudamus”; 
da allora questo canto viene ripetuto in occasione di 
cerimonie solenni di ringraziamento. 
 
Trascorsi due anni, quando, davanti al consesso dei 
potenti di Milano venne battezzato Agostino, quelle strofe 
di ringraziamento furono cantate dagli officianti e dai 
battezzati e quindi entrarono a far parte da quel momento 
del cerimoniale religioso. 
 
L’ antico e ignoto biografo di Agostino scrive: 
“Sant’ Ambrogio allora con voce lieta lodò la Santissima 
Trinità e indusse lo stesso Agostino a proclamare la sua 
fede nella gloria di Dio.” 
 
Lodando e ringraziando il Signore Sant’ Ambrogio diceva: 
“Lodiamo Te, o Signore, in Te crediamo, o Signore.” 
 
Agostino proseguiva: 
“A Te, Padre Eterno, tutta la terra rende gloria.” 
“A Te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli.” 
 
Così entrambi cantarono l’intero inno di gloria alla 
Santissima Trinità. Sant’ Ambrogio diceva il primo verso 
e Agostino cantava quello seguente.  
L’ultimo verso venne proclamato da Agostino: 
“In Te, o Signore, ho posto la mia speranza e mai dovrò 
dolermene. Amen.” 
 
... da allora questo canto viene ripetuto in occasione di 
cerimonie solenni di ringraziamento. 

Na de definitieve overwinning op de Arianen schreef Sint 
Ambrosius een plechtige hymne als dankzegging:  
“Te Deum laudamus”; 
sindsdien wordt dit gezang herhaaldelijk uitgevoerd ter 
gelegenheid van plechtige ceremoniën van dankzegging. 
 
Na verloop van twee jaar, toen voor de verzameling van 
machtigen Augustinus werd gedoopt, werden deze strofen 
gezongen door de dienaren en door de dopelingen en vanaf 
toen gingen ze deel uitmaken van dit moment van de 
godsdienstige ceremonie. 
 
De antieke, onbekende biograaf van Augustinus schrijft: “De 
heilige Ambrosius loofde dus met blijde stem de heilige 
Drieëenheid en bewoog Augustinus zijn geloof in de glorie van 
God te verkondigen.” 
 
Prijzend en dankzeggend aan de Heer zei de heilige 
Ambrosius: “Wij loven U, o Heer, in U geloven wij, o Heer.” 
 
Augustinus vervolgde: 
“Aan U, eeuwige Vader, brengt de gehele aarde glorie.” 
“Tot U zingen de engelen en al de machten van de hemel.” 
 
Zo zongen zij om beurten de hele hymne van glorie tot de 
Allerheiligste Drieëenheid. De heilige Ambrosius zei het eerste 
vers en Augustinus zong het volgende. Het laatste vers werd 
voorgedragen door Augustinus:  
“In U, o Heer, heb ik mijn hoop gevestigd en nooit zal ik mij 
hoeven te beklagen. Amen.” 
 
...sindsdien wordt dit gezang herhaaldelijk uitgevoerd ter 
gelegenheid van plechtige ceremoniën van dankzegging. 
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Arvo Pärt (*1935) 
Alleluia-Tropus Halleluja-troop 

Alleluia. 
Pravilo vyeri I obraz krotosti, 
vozdyerzhaniya uchityelya yavi tya stadu tvoyemu 
yazhe vyeshchey istina; 
syego radi styazhal yesi smiryeniyem visokaya, 
nishchetoyu bogataya, 
otche svyashchennonachalniche Nikolaye, 
moli Hrista Boga 
spastisya dusham nashim. 
 
(Russisch-orthodox gebed) 

Halleluja. 
Een geloofsregel en een model van zachtmoedigheid, 
Een voorbeeld van onthouding bent u gebleken 
voor uw volgelingen; 
Daarmee heeft u verworven: door nederigheid – grootsheid, 
door armoede – rijkdom; 
O heilige vader Nicolaas, 
Bepleit bij Christus 
Dat onze zielen gered mogen worden.  

 
~pauze~ 

 
Jean Sibelius (1865-1957) 
Rakastava De minnaar 

Miss’ on, kussa minun hyväni, 
miss’ asuvi armahani, 
missä istuvi iloni,  
kulla maalla marjaseni? 
 
Ei kuulu ääntävän ahoilla, 
lyövän leikkiä lehoissa, 
ei kuulu saloilta soitto, 
kukunta ei kunnahilta. 
 
Oisko armas astumassa, 
marjani matelemassa, 
oma kulta kulkemassa, 
valkia vaeltamassa; 
Toisin torveni puhuisi, 
vaaran rinnat vastoaisi, 
saisi salot sanelemista, 
joka kumpu kukkumista, 
lehot leikkiä pitäisi,  
ahot ainaista iloa. 
Eila eila eila! 
 
Täst’ on kulta kulkenunna, 
täst’ on mennyt mielitietty, 
tästä armas astununna, 
valkia vaeltanunna, 
täss’ on astunut aholla, 
tuoss’ on istunut kivellä. 
 
Kivi on paljo kirkkahampi, 
paasi toistansa parempi, 
kangas kahta kaunihimpi, 
lehto viittä lempiämpi, 
korpi kuutta kukkahampi, 
koko metsä mieluisampi. 
 
Tuon on kultani kulusta, 
armahani astunnasta. 
Eila eila eila! 
 

Waar is mijn allermooiste, 
waar woont mijn liefste, 
waar rust mijn vreugde, 
in welk land is mijn bloem?  
 
Zij zingt niet in de weiden, 
en speelt niet in het bos, 
uit verre wouden wordt geen muziek gehoord, 
geen vogellied van de heuvels.  
 
Als mijn lief daar zou lopen, 
mijn bloem, 
mijn eigen schat, 
als mijn stralende daar zou lopen, 
dan zouden de hellingen van de heuvels 
het geluid van mijn hoorn beantwoorden, 
de verre wouden zouden weerklinken 
ieder heuveltje met vogelgezang, 
ieder bos met haar spel en de weiden 
zouden vol zijn van eeuwige vreugde. 
Eila eila eila !  
 
Hier heeft mijn schat gelopen, 
hier is mijn liefje langsgekomen, 
hier heeft mijn lief haar stappen gezet, 
hier heeft mijn stralende gedwaald, 
hier liep zij door het weiland, 
hier zat zij op een steen.  
 
Deze steen schijnt wel veel lichter 
en gaat alle andere te boven; 
het gras is nergens mooier, 
dit bos is zachter dan alle andere, 
de wildernis groeit hier rijker, 
heel het woud is aangenamer.  
 
Daar is mijn lief langs gekomen, 
daar heeft mijn liefste gelopen. 
Eila eila eila! 
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Hyvää iltaa lintuseni,   
hyvää iltaa kultaseni, 
hyvää iltaa nyt minun oma armahani! 
 
Tanssi, tanssi lintuseni,    
tanssi, tanssi kultaseni, 
tanssi, tanssi nyt minun oma armahani! 
 
Seiso, seiso lintuseni, 
seiso, seiso kultaseni, 
seiso, seiso nyt minun oma armahani! 
 
Anna kättä lintuseni, 
anna kättä kultaseni, 
anna kättä nyt minun oma armahani! 
 
Käsi kaulaan lintuseni, 
käsi kaulaan kultaseni, 
halausta kultaseni, 
halausta nyt minun oma armahani! 
 
Suuta, suuta lintuseni, 
suuta, suuta kultaseni, 
halausta lintuseni 
halausta nyt minun oma armahani! 
 
Eila eila eila! 
 
Jää hyvästi lintuseni, 
jää hyvästi kultaseni, 
jää hyvästi lintuseni, 
jää hyvästi nyt minun oma armahani! 

Goedenavond, mijn vogeltje, 
goedenavond, mijn schat, 
goedenavond nu, mijn liefste!  
 
Dans, dans, mijn vogeltje, 
dans, dans, mijn schat, 
dans, dans nu, mijn liefste! 
 
Sta stil, mijn vogeltje, 
sta stil, mijn schat, 
sta stil nu, mijn liefste! 
 
Geef me je hand, mijn vogeltje, 
geef me je hand, mijn schat, 
geef me je hand nu, mijn liefste! 
 
Jouw hand om mijn hals, mijn vogeltje, 
jouw hand om mijn hals, mijn schat, 
omarm me, mijn schat, 
omarm me nu, mijn liefste! 
 
Kus me, kus me, mijn vogeltje, 
kus me, kus me, mijn schat, 
omarm me, mijn vogeltje. 
omarm me nu, mijn liefste! 
 
Eila eila eila! 
 
Vaarwel mijn vogeltje, 
vaarwel mijn schat, 
vaarwel mijn vogeltje, 
vaarwel nu, mijn liefste! 

 
 

Veljo Tormis (*1930) 
Sinikan laulu Sinikka’s lied 

Pilvi kuun yli kulkee. 
 
Kantoi tuuli purtta kahta 
tuolle puolen Lemmenlahta; 
pilvi kuun yli kulkee. 
 
Tuonen pursi tuima pursi 
korkeana kuohut mursi; 
pilvi kuun yli kulkee. 
 
Unten haaksi hauras haaksi 
horjuu, vaappuu, jää jo taaksi; 
pilvi kuun yli kulkee. 
 
Iloinnenko taikka surren, 
nään ma Tuonen tuiman purren; 
pilvi kuun yli kulkee. 
 
Milloin heikon haavehahden? 
Istuessa illoin kahden; 
pilvi kuun yli kulkee. 
 
(Eino Leino) 

Een wolk schuift voor de maan. 
 
De wind heeft twee schepen gedragen 
naar de golf van Lemmenlahti; 
Een wolk schuift voor de maan. 
 
Het schip van de dood, een ernstig schip, 
doorklieft met gemak het kolkende water; 
Een wolk schuift voor de maan. 
 
Het schip van de dromen, een kwetsbaar schip, 
hapert, schommelt, drijft steeds verder weg; 
Een wolk schuift voor de maan. 
 
Met vreugde of met verdriet 
zie ik het ernstige schip van de dood; 
Een wolk schuift voor de maan. 
 
Wanneer zal ik het zwakke droomschip zien? 
Samen zitten we daar in de avond en 
Een wolk schuift voor de maan. 
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Veljo Tormis (*1930) 
Sügismaastikud Herfstlandschappen 

1. On hilissuvi 
Ja lõhnab angervaks ja tulilill ja ohakas. 
On hilissuvi, on hilissuvi. 
Ja pihlapuus on marjakobar 
ja männikus on kanarbik. 
Ja seda suve ei tule enam, 
ei tule enam seda suve. 
 
 
2. Üle taeva jooksevad pilved 
Üle taeva jooksevad pilved. 
See on järvelt löötsuv tuul, 
see on kartulivagude muld, 
millest su käed külmetavad, 
üle taeva jooksevad pilved, 
üle taeva vihmajärgse hommiku lillad pilved. 
millest su käed külmetavad. 
 
 
3. Kahvatu valgus 
Kahvatu valgus  
sügismaastike kohal. 
Valgeid tutte ohakad  
külvavad tuulde. 
All ribadeksrebitud taeva 
pikad ja porised teed. 
 
 
4. Valusalt punased lehed 
Valusalt punased lehed teel 
poriseks sõtkutud teel. 
Imetlen neid ma 
ja tallan poriseks sõtkutud lehti teel 
valusalt punasel teel 
 
 
5. Tuul kõnnumaa kohal 
Tuul kõnnumaa kohal 
Tuul koolnukollase kõnnumaa kohal 
koolnukollase kõnnumaa kohal 
Teekäänul kõhinal naeris paar surnud puud. 
 
 
6. Külm sügisöö 
Külm sügisöö kuu 
nagu kummaline münt 
läigatas merre. 
 
 
7. Kanarbik 
Kurb lilla kanarbik  
meeletult lõõskab, 
paikese viimane  
virvendus silmis. 
Muidu kõik on kui ikka, 
need samad on nurmed. 
need samad on teed 
ainult nen de peal põleb, 
maailma suurune leek. 

1. Nazomer 
En de moerasspirea geurt, en de boterbloem, en de distel. 
Het is nazomer, het is nazomer, 
en in de lijsterbessenboom is een tros bessen 
en in het dennenbosje is heide. 
En deze zomer komt niet weer, 
en deze zomer komt niet weer. 
 
 
2. De wolken jagen over de hemel 
De wolken jagen over de hemel, 
Het is de wind, die van de zee waait, 
het is de aarde in de aardappelvoren, 
die uw handen doet vriezen. 
De wolken jagen over de hemel, 
kleine wolken, ’s morgens na de regen, 
die uw handen doen vriezen. 
 
 
3. Bleek licht 
Bleek licht 
over het herfstlandschap. 
Witte pluizen 
zaaien distels in de wind. 
Onder de in flarden gescheurde hemel 
lange en modderige wegen. 
 
 
4. Smartelijk rode bladeren 
Smartelijke rode bladeren 
op de tot modder gelopen weg. 
Ik bewonder ze, 
ik trap op de modderige bladeren 
op de smartelijke rode weg. 
 
 
5. Wind over het verlaten land 
Wind over het verlaten land, 
wind over het lijkbleke verlaten land. 
Bij de bocht in de weg een ritselende raap, 
en een paar dode bomen. 
 
 
6. Koude herfstnacht 
De maan in de koude herfstnacht, 
glansde in zee 
als een vreemde munt. 
 
 
7. Heide 
Droevige paarse heide 
vlamt razend. 
De laatste glinstering van de zon in de ogen. 
Al het andere is eender. 
De weiden zijn eender, 
de wegen zijn eender, 
maar erboven brandt, 
groot als de wereld, 
een vlam. 
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Veljo Tormis (*1930) 
Laevas lauldakse Zingen op een schip 

Kukapas se Inkerissä kyntää ja kylvää 
ja kukapas ne ojat kaivaa, 
Kuin täältä on viety 
ne nuoret pojat merelle sotalaivaa. 
 
Ja kasarmi on korkia 
ja raput männööt yllä. 
Ja pojat viijäät sotamieheks, 
Tyro jäävät kyllää. 
 
Ja kasarmi on korkia, 
siin' on kakstoist yläkertaa. 
Ja sieltä ne pojat katselee 
sitä kuohuvaista merta. 
 
Ja kapteeni kysyi pojilta, 
että vaivaako teitä suru, 
ja kuin ei teidän kasarmilta 
laulunääntä kuulu? 
 
Ja pojat ne vastaa kapteenill', 
että meitä ei suru vaivaa, 
ja vaikk' oles viety valtamerelle 
suuree sotalaivaa. 
 
Ja pojat kun laivassa laulelivat, 
niin ranta se vastaa raikuu. 
Ja tytöt kun rannalla kuuntelevat, 
niin itkemää he vaipuu. 
 
Ja pojat kun laivassa laulelivat, 
niin tytöt luuli urkujen soivaa. 
Ja eivät he luulleet, et tämän kylän pojat 
niin komiasti laulaa voivat. 
 
Ja sotapojalla ei pitäs olla 
rakastettu heilaa. 
Ja sit sais männä sotapoika 
männä mihin meinaa. 

Wie zal de velden van Ingermanland omploegen, 
en wie zal de sloten graven, 
nu de jonge mannen zijn weggevoerd 
naar de oorlogsschepen op zee? 
 
De kazerne is hoog 
en een trap leidt naar de top. 
De jonge mannen worden soldaten 
en de jonge vrouwen blijven achter in het dorp. 
 
De kazerne is hoog, 
heeft twaalf verdiepingen. 
En van daaruit kijken de jonge mannen 
uit over de schuimende zee. 
 
De kapitein vroeg de jonge mannen 
of ze verdrietig waren. 
Want hij hoorde ze niet zingen 
in hun kazerne. 
 
De jonge mannen antwoordden 
dat ze niet verdrietig waren. 
Zelfs niet als ze de grote oceaan op zouden moeten 
in een groot oorlogsschip. 
 
En eenmaal op het schip zongen de jongens, 
en de kust weerkaatste hun gezang. 
De meisjes stonden aan de kust en hoorden het, 
en hun ogen vulden zich met tranen. 
 
Toen de jongens zongen op het schip, 
Dachten de meisjes dat er een orgel speelde. 
Ze konden zich niet voorstellen 
dat hun jongens zo mooi konden zingen. 
 
Een soldatenjongen zou nooit 
een liefje moeten hebben. 
Want dan kan de soldatenjongen 
gaan waarheen hij maar wil. 

 

Veljo Tormis (*1930) 
Raua needmine Vloek over het ijzer 

Ohoi sinda, rauda raiska,  
rauda raiska, rähka kurja,  
liha sööja luu pureja,  
vere süütuma valaja!  
Kust said kurja, kange'eksi,  
üleliia ülbe'eksi? 
Hurjuh sinda, rauda raiska!  
Tean ma sündi sua sõgeda,  
arvan algust su õela! 
 
Käisid kolme ilmaneitsit,  
taeva tütarta tulista,  
lüpsid maale rindasida,  
soo pääle piimasida. 
Üks see lüpsis musta piima,  

Ha schurk, vervloekt ijzer! 
Vervloekt ijzer, vervloekt veenerts, 
jij vleesvreter, bottenknager, 
jij vergieter van onschuldig bloed! 
Schoft, waar heb je je kracht vandaan? 
Vertel me, waar je hoogmoed? 
Wees vervloekt, loeder, vervloekt ijzer! 
Ik ken je oorsprong, jij verblinde nar, 
ik weet wel waar je vandaan komt, jij schurk! 
 
Eens wandelden drie natuurgeesten, 
drie vurige dochters des hemels. 
Ze zoogden de aarde uit hun volle borsten, 
zij vergoten de melk over de velden der aarde. 
De eerste maagd sproeide zwart ijzer 
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sest sai rauda pehme'eda;  
teine valgeta valasi,  
sellest tehtud on teraksed,  
kolmas see veripunasta,  
sellest malmi ilma tulnud. 
 
Ohoi sinda, rauda raiska,  
rauda raiska, rähka kurja!  
Ei sa siis veel suuri olnud,  
ei veel suuri, ei veel uhke,  
kui sind soossa solguteldi,  
vedelassa väntsuteldi. 
Hurjuh sinda, rauda raiska!  
Tean ma sündi su sõgeda,  
arvan algust su õela! 
 
Susi jooksis sooda mööda,  
karu kõmberdas rabassa,  
soo tõusis soe jalusta,  
raba karu käpa alta.  
Kasvid raudased orased,  
soe jalgade jälile,  
karu käppade kohale. 
Ohoi rauda, laukalapsi,  
rabarooste, pehme piima!  
Kes su küll vihale käskis,  
kes pani pahale tööle? 
 
Surma sõitis sooda mööda,  
taudi talveteeda mööda,  
leidis soost terakse taime,  
raua rooste lauka’alta. 
 
Nii kõneles suuri surma,  
taudi tappaja tähendas:  
mäe alla männikussa,  
põllulla küla päralla,  
talu aitade tagana:  
siin saab surma sepipada,  
siia ahju ma asetan,  
siia tõstan lõõtsad laiad. 
hakkan rauda keetamaie,  
raua roostet lõõtsumaie,  
rauda tampima tigedaks. 
 
Rauda, vaene mees, värises, 
jo värises, jo võbises,  
kuulis kui tule nimeda,  
tule kurja kutsumista. 
 
Ohoi sinda, rauda raiska!  
Ei sa siis veel suuri olnud,  
ei veel suuri, ei veel uhke,  
kui sa ääsilla ägasid,  
vingusid vasara alla. 
Taat see ahjulta ärises,  
halliparda vommi päärta: 
 
Rauda rasvana venikse,  
ila kombel valgunekse,  
veerdes alla ääsi’ilta,  
voolates valutulesta. 

dat in buigzaam smeedijzer veranderde. 
De tweede maagd gaf witte melk, 
dat tot gehard staal werd. 
Uit de derde maagd stroomde bloedrode melk, 
dat tot moeraserts werd. 
 
Ha schurk, vervloekt ijzer! 
Vervloekt ijzer, vervloekt veenerts! 
Toen was je nog niet hoogmoedig, 
niet machtig, niet trots, 
toen je nog in het veen en het moeras sopte 
en je in veenpoelen vertrapt werd. 
Wees vervloekt, snoodaard, vervloekt ijzer! 
Ik ken je oorsprong, verblinde nar, 
ik weet wel waar je vandaan komt, jij schurk! 
 
Er rende een wolf over het veen, 
een beer sukkelde over het moeras. 
En het veen roerde zich onder de wolfssporen, 
onder de afdrukken van de berenpoten bewoog het moeras. 
Daar kiemde het ijzerzaad 
in de sporen van de wolf, 
onder de afdrukken van de berenpoten. 
Ha, ijzer! Spruit van de veenpoelen! 
Kind uit rode roest en zachte witte melk! 
Zeg mij, wie maakte je tot onheilbrenger, 
wie verordonneerde jouw boze werken? 
 
De Dood reed door het moeras, 
de Pest zwierf door het winterland. 
Ze vonden de ijzerkiemen in het veen, 
het roestige ijzer in de veenpoelen. 
 
Daar sprak de machtige Dood, 
daar sprak de dodelijke Pest: 
in een dennenbos op een heuvel, 
in een veld achter het dorp, 
ver van de boerenhoeven, 
daar moet de smidse van de dood zijn. 
Daar bouw ik een smeltoven, 
daar richt ik een machtige blaasbalg op, 
daar zal ik het ijzer gaan koken, 
daar blaas en smelt ik het roestrode veenerts 
en sla ik woede in het ijzer. 
 
Het arme ijzer, het beefde en sidderde, 
beefde, sidderde, trilde, schudde 
toen het de roep om het vuur hoorde, 
de roep om de vlammende woede hoorde. 
 
Ha schurk, vervloekt ijzer! 
Toen was je nog niet hoogmoedig, 
niet machtig, niet trots, 
toen je in de witgloeiende oven kreunde, 
kreunde onder de slagen van de hamers. 
Daar dreunde de oude man in de oven, 
kreunde de grijsaard vanuit het vuur: 
 
Het ijzer strekt zich, breidt zich uit als modder, 
stroomt en druipt als speeksel, 
sijpelt uit het blazende vuur, 
stroomt uit de verzengende gloed. 
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Veel sa rauda pehmekene,  
mis ka sind karastatakse,  
terakseksi tehtaneksi? 
Toodi ussilta ilada,  
musta maolta mürgikesta.  
Ei see raud kuri olekski, 
ilma usside ilata,  
mao musta mürkideta.  
 
Taat see ahjulta ärises,  
halliparda vommi päälta: 
Varja nüüd vägeva Looja,  
kaitse kaunike Jumala, 
et ei kaoks see mees koguni,  
hoopistükkis ema lapsi, 
Looja loodusta elusta,  
Jumala alustatusta. 
 
Uued ajad. Uued jumalad.  
Kahurid, lennukid,  
tankid, kuulipildujad. 
Uus raud ja teras,  
uhiuued, targad,  
täpsed, vägevad tapjad,  
automaatsete sihtimisseadmetega  
tuumalaengut kandvad,  
tõrjerelvadele kättesaamatud  
raketid. 
 
Noad, odad, 
kirved, taprid, saablid, 
lingud, tomahawkid, bumerangid,  
ammud, nooled, kivid, kaikad,  
küüned, hambad, liiv ja sool,  
tuhk ja tõrv, napalm ja süsi. 
 
Uus ja kõige kaasaegsem tehnika,  
elektroonika viimne sõna. 
valmis liikuma igasse punkti,  
kõrvalekaldumatult sihti tabama,  
peatama, rivist välja lööma,  
hävitama, 
võitlusvõimetuks tegema,  
haavama, teadmata kaotama. 
tapma, tapma raua, terase, 
kroomi, titaani, uraani, plutooniumi. 
ja paljude teiste elementidega, 
 
Ohoi sinda, rauda kurja,  
mõõka sõja sünnitaja,  
rauda rähka, kulda kilpi,  
sina teras, nurja tõugu! 
Hurjuh sinda, rauda raiska!  
Oleme ühesta soosta,  
ühest seemnest me siginud, 
sina maasta, mina maasta,  
musta muida me mõlemad,  
ühe maa pääl me elame,  
ühe maa sees kokku saame,  
maad meil küllalt siis mõlemal. 

 
Nu ben je nog mild en zacht, ijzer, 
hoe moeten we je harden, opdat je 
van onschuldig ijzer tot staal wordt? 
Neem het speeksel van een adder, 
breng het gif van een slang! 
Want het ijzer is niet van het boze bezeten 
zonder het speeksel van een adder, 
zonder het gif van een zwarte slang. 
 
Zo dreunde de oude man in de hoogoven, 
kreunde de grijsaard vanuit het vuur: 
Bescherm ons, almachtige Schepper! 
Bewaar ons, grote God! 
Opdat het mensengeslacht niet te gronde gaat, 
en het mensenkind vergaat, 
spoorloos van de aarde verdwijnt, 
het leven, het bestaan, jouw schepping. 
 
Nieuwe tijden. Nieuwe goden en helden. 
Kanonnen, vliegtuigen, 
tanks en geweren. 
Nieuw staal, nieuw ijzer, 
fonkelnieuwe, intelligente, 
precieze, machtige wapens, 
uitgerust met automatische besturing,  
en atoomkoppen. 
Niet te stoppen met 
afweerraketten. 
 
Messen en speren, 
bijlen, hellebaarden, sabels, 
slingers, tomahawks, boemerangen, 
pijlen en bogen, stenen en knuppels 
en klauwen en tanden, zand en zout, 
stof en pek, napalm en kolen. 
 
Fonkelnieuwe, moderne techniek, 
nieuw electronisch wapen, 
vliegt in alle richtingen, 
niet van de koers af te brengen, treft het doel, 
verlamt, vernietigt, 
roeit uit, 
maakt hulpeloos en weerloos, 
verwondt, veroorzaakt onafzienbaar verlies, 
en doodt, doodt met ijzer en staal, 
met chroom, titaan, uranium, plutonium, 
en ontelbare andere elementen. 
 
Ha schurk, kwaadaardig ijzer! 
Kling van het zwaard, moeder van de oorlog! 
Het erts uit de veenpoel is de gouden beschermer, 
maar jij, staal, bent het echte kwaad! 
Wees vervloekt, jij snoodaard, vervloekt ijzer. 
Wij zijn verwant, wij zijn aan dezelfde stam 
uit hetzelfde zaad ontsproten.. 
Jij komt voort uit de aarde, ik kom voort uit de aarde, 
in de zwarte aarde zijn wij broeders. 
Want we leven beiden op dezelfde aarde, 
en tot de aarde keren wij beiden terug. 
Er zal genoeg land voor ons beiden zijn. 

 


