
 

 

'Nie wieder 
Krieg…’ 

 

Eric van Grootel, zang  
Frank van Merwijk, piano 

 

                                Een theatraal liederenconcert 
 
Bariton Eric van Grootel en pianist Frank van Merwijk beschouwen de actualiteit aan de hand van liederen van 
Hanns Eisler en Bertolt Brecht. Ze nemen de luisteraar mee in een spanningsveld van lyrische lijnen en 
dissonanten, strijdlustige ritmes en bezinnende stemmingen. Muzikale improvisaties spelen een verbindende 
rol, ook voor werk van Christian Morgenstern, Hölderlin, Brahms en anderen. 
Dertig jaar geleden speelden zij ruim honderd keer Brecht en Brahms in Ballingschap. In deze actuele 
voorstelling over ballingschap, asiel en liefde stond de dertigjarige samenwerking tussen Bertolt Brecht en 
Hanns Eisler ook centraal. De actualiteit daarvan is gebleven. 
 

Als we de geschiedenis nu eens beschouwen vanuit het standpunt van vriendelijkheid? 
De originele vraag van Eisler en Rosa Luxemburg loopt als een rode draad door ‘Nie wieder Krieg…’  
Vrede en tolerantie staan tegenover de zinloosheid van oorlog en ideologie. Want, al is het wereldtoneel gevuld 
met conflicten en vluchtelingenstromen, vreemdelingen bestaan niet: er zijn alleen mensen. Het gaat om liefde 
en solidariteit, ook met de natuur: “Wanneer de maan door de wolken wordt verduisterd, schijnt zij toch in het 
water. Dat is de schoonheid in deze barre tijden”.  
 

Lichte, Brechtiaanse liederen voor duistere tijden. 
In ‘Nie wieder Krieg…’ brengen Eric en Frank liederen als Und ich werde nicht mehr sehen das Land aus dem 
ich gekommen bin, Hollywood, Der Graben en Der kriegerischen Lehrer. Net als nu wordt er gesproken over 
eer en vaderland, over vreemdelingen die een bedreiging zouden vormen en over drastische maatregelen.   
De ik-figuur ervaart een gebroken liefde, de troosteloosheid van het ballingschap en de zinloze dood van een 
jonge soldaat. En er is een andere kant: een vrouw met een rozenmond, het ritme van een houten been, 
een vriendelijk ballingsoord en Mutter Beimlein die in de frontlinie achterblijft om voor de dieren te zorgen. 
Ondertussen hult de zonsopkomst een bloementuin in ongelofelijke kleuren. Verwijst dit beeld naar een nieuw 
licht, naar de dageraad van een betere tijd? 
 

Levenslessen uit een bewogen biografie. 
De Ernste Gesänge vormen Hanns Eislers laatste compositie: acht liederen op teksten van onder anderen 
Leopardi en Helmut Richter, maar vooral Hölderlin, met titels als Asyl, Verzweiflung en An die Hoffnung.  
Oog oog met de dood kijkt de componist terug op een bewogen leven dat beide wereldoorlogen en de Koude 
Oorlog omvat. Hij schetst zichzelf als banneling, strijdend tegen autoritaire systemen, tijdens een levenslange 
zoektocht naar een vriendelijke samenleving.  
En hij richt zich op de toekomst: “Vraag jezelf naar de oorzaken van de treurnis, jij mens uit betere tijden. De 
mijne kan jou een verhaal vertellen”. Want hij heeft de hoop in leven weten te houden. “Dat wat ook zonder 
hem zal bloeien looft hij, overtuigd van toekomstig geluk”. 
 

Eric van Grootel en Frank van Merwijk. 
Eric en Frank hebben diverse theatrale concertprogramma’s uitgebracht rond actuele thema’s.  
Daarnaast spelen zij als solist en in diverse formaties, zowel improviserend als interpreterend.  
Eric werkt als stemkunstenaar, met liederen, tekstrecitaties, kleinkunst en klankimprovisaties. Hij was artistiek 
leider van Muziektheater ImpAkt dat multimedia voorstellingen maakte, en van diverse internationale 
muziektheaterproducties, met name in Rusland. Daar en in zijn eigen lespraktijk werkt hij tevens als docent 
zang, spraak, presentatie en toegepast bewustzijn, ook op theaterscholen en internationale theaterfestivals.  
Frank speelde  verschillende orkesten, zoals De Volharding, opgericht door Louis Andriessen, I Compani van 
Bo van de Graaf en het Theo Loevendie Consort. Daarnaast speelde hij in veel muziektheatervoorstellingen, 
naast die met Eric van Grootel onder andere als organist in de opera Faust van Gounod met het GOOG, als 
pianist in La voix humaine van Poulenc met zangeres Anja Kwakkestein en op het harmonium in Frankenstein 
van het Noord Nederlands Toneel.  
 
Voor informatie: ericvangrootel@gmail.com  06-30868245 
frankvanmerwijk@upcmail.nl   06-55218858 
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