
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                    Programma 
 
 Strijkers: 

1. J. Chr. Sibelius   Andante Festivo 

     

 J. S. Svendsen 2 Zweedse Volksmelodieën: 

    Allt under himmelens fäste 

  Du gamla, du fria, du fjällhöha Nord 

 

     Koor: 

2.    F. Mendelssohn-Bartholdy Am Charfreitage 

  In der Passionszeit 

  Der Zweite Psalm 

 

 Koor en strijkers: 

3.   F.  Mendelssohn-Bartholdy Christe, du Lamm Gottes 

 

 Strijkers: 

4.   J. Chr. Sibelius Impromptu 

 

 Koor en strijkers: 

5.   F. Menselssohn-Bartholdy Verleih uns Frieden 

 

 Solisten, strijkers en koor: 

6.    G. Fauré Uit Requiem, Opus 48:             

 Pie Jesu 

  Libera  

 

                                                          PAUZE 

 

 Strijkers: 

7.   F. Mendelssohn-Bartholdy Uit strijkkwartet in Es-dur Opus 12: 

  Canzonetta  

 

 Koor: 

8. F. Henzel Wer will mir wehren zu singen 

 F. Mendelssohn-Bartholdy Es fiel ein Reif 

  Lerchengesang 

  Die Nachtigall 

  Abschied vom Walde 

 

 Koor en Strijkers: 

9. F. Mendelssohn-Bartholdy Wer nun den Lieben Gott lät Walten 

 

 



 

1. Johan Christan (Jean) Sibelius (1865 - 1957) 

Sibelius wordt algemeen als de belangrijkste Finse componist van de late romantiek en 

de vroege 20e eeuw beschouwd. Vooral door zijn zeer persoonlijke muziek, die veelal is 

gebaseerd op de Finse volksmuziek, door zijn knappe uitbeelding van de legenden van 

zijn land (Kalevala) en door zijn unieke melodische en harmonische taal werd Sibelius 

wereldberoemd.  

 

Andante Festivo 

Het Andante festivo werd gecomponeerd in 1922 ter gelegenheid van het 25 jarig 

bestaan van een fabriek in Säynatsälo. Een volledige versie voor strijkers en pauken 

verscheen in 1938 en werd in Finland gespeeld bij plechtige openbare gelegenheden, zo 

ook bij de begrafenis van Sibelius in 1957. Het was tevens het laatste werk dat hij in het 

openbaar dirigeerde, op Nieuwjaarsdag 1939. 

 

Johan Severin Svendsen (1840 - 1911) 

Noors componist en dirigent. Hij was reeds op jeugdige leeftijd een uitmuntende 

instrumentalist (fluit, klarinet, viool). Op zijn elfde jaar schreef hij zijn eerste 

composities voor viool. Hij speelde in een militaire kapel en in allerlei dansbands.  

Van 1863 -1867 studeerde hij aan het conservatorium te Leipzig.  

Van 1883 - 1908 was hij hofdirigent te Kopenhagen en een veelgevraagd gastdirigent in 

Wenen, Moskou, Londen en Parijs. Svendsen behoort met Grieg tot de bekendste 

Noorse componisten. Hij bewerkte onder andere Scandinavische en IJslandse 

volksliederen voor klein orkest. U hoort van hem 2 instrumentale bewerkingen van 

Zweedse volksliedjes: Allt under himmelens fäste en Du gamla, du fria, du fjällhöha 

Nord , dit laatste is trouwens het officiële Zweedse volkslied. 

 

Allt under himmelens fäste, där sitta stjärnor små. 

Beneath the firmament of the sky, little stars are set. 

 

Du gamla, du fria, du fjällhöha Nord, du tysta, du glädjerika sköna. 

Jij oude, jij vrije, jij berghoge Noorden, jij stille, jij vreugderijke schoonheid. 

 

2. Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) 

Duits componist. Aangezien zijn vader, een vermogend bankier, regelmatig een klein 

orkest bijeenbracht, kon Mendelssohn al in 1818 in het openbaar als pianist optreden. 

Vanaf 1820 componeerde hij regelmatig. Hij schreef veel kerkmuziek en liederen, maar 

ook oratoria, symfonieën, toneel- en concertouvertures, werken voor piano, strijkers en 

orgel. Tot 1835 reisde hij door heel Europa als pianist, organist en dirigent, waarna hij 

dirigent werd van het Gewandhausorkest in Leipzig. Leipzig werd door zijn toedoen 

een Europees muziekcentrum.  

Hij wordt gerekend tot de belangrijkste Duits-romantische componisten van vóór 1850 

en heeft door zijn melodiek en vormenrijkdom een grote invloed uitgeoefend op zijn 

gehele eeuw.  

Mendelssohn zette zich met grote energie in op alle terreinen van het muziekleven.  

 

 

 Warum toben die Heiden, und die Leute reden so vergeblich?  

 Die Könige im Lande lehnen sich auf, 

 und die Herr’n rathschlagen mit einander wider den Herrn und seinen Gesalbten. 

 

 Lasst und zerreissen ihre Bande, und von uns werfen ihre Seile! 

 

 Aber der im Himmel wohnet, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer. 

 

 Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn, 

 und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. 

 Aber ich  habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berge Zion. 

 Ich will von einer solchen Weise predigen, dass der Herr zu mir gesagt hat: 

 

       Du bist mein Sohn, heute hab ich dich gezeuget;  

 heische von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben, 

 und der Welt Ende zum  Eigenthum. 

 

 Du sollst sie mit eisernem Scepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerbrechen, 

 mit eisernem Scepter zerschlagen, du sollst sie zerschlagen.  

 

 So lasset euch nun weisen, ihr Könige,  

 und lasset euch züchtigen, ihr Richter auf Erden. 

 Dienet dem Herrn mit Furcht, und freuet euch mit Zittern. 

 

 Küsset den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr umkommt auf dem Wege. 

 Küsset den Sohn, denn sein Zorn wird bald an brennen. 

 Aber wohl allen, die auf ihn trauen. 

 

 Ehre sei dem Vater, und dem Sohne, 

 und dem heiligen Geiste. Wie es war von Anfang, 

 jetzt und immer dar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

 Amen! 

 

3. Felix Mendelssohn Bartholdy: Christe, du Lamm Gottes 

De cantate Christe, du Lamm Gottes (een Kerstcadeautje voor zijn zusje Fanny) werd 

gecomponeerd in november/december 1827 voor koor en orkest en is de eerste in een 

serie cantates in de stijl van Bach, een componist die hij erg bewonderde, denk aan de 

eerste heropvoering na Bachs dood van de Matthäus-Passion die door hem in 1829 te 

Berlijn werd uitgevoerd.  

 

 Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, 

 erbarm dich unser. 

 Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt,  

 gib uns deinen Frieden. 

  



 

4. Johan Christan (Jean) Sibelius:  Impromptu 

Impromptu voor strijkorkest naar de Impromptus voor piano op. 5 nr. 5 en 6. 

De 6 Impromptus voor piano verschenen in 1893 en daarvan werden  

de nummers 5 en 6 in 1895 door Sibelius gearrangeerd voor strijkers.  

 

5. Felix Mendelssohn Bartholdy: Verleih uns Frieden 

De koraalcantate Verleih uns Frieden werd gecomponeerd op 10 februari 1831 voor 

gemengd koor en klein orkest. De klankkleur verleent een eigen charme aan de 

toonzetting van Luthers tekst. Het werk begint met de beklemtoning van de lage snaren, 

om geleidelijk lichter te worden en een hoogtepunt te bereiken in de toevoeging van de 

violen. In een grote boogfiguur keert de klankkleur terug naar het uitgangspunt. 

Robert Schumann zei er in 1844 het volgende over: ‘Das kleine Stück verdient eine 

Weltberühmtheit und wird sie auch in die Zukunft erlangen. Madonnen von Raphael 

und Murillo können nicht lange verborgen bleiben’. 

 

 Verleih uns Frieden gnädiglich,  Herr Gott, zu unsern Zeiten! 

 Es ist doch ja  kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, 

 denn du, unser Gott, denn du alleine. 

 

6.    Gabriel Fauré (1845 – 1924) 

Fauré was leerling van onder andere Camille Saint-Saëns en organist te Parijs.  

In 1905 werd hij directeur van het conservatorium te Parijs. In 1920 moet hij ontslag 

nemen wegens hardhorendheid(!)  

Hij behoort tot de grotere componisten van zijn tijd, mede door zijn liederen, zijn 

pianomuziek en zijn kamermuzikale werken. 

Zijn mooiste werk is misschien wel zijn Requiem (1887/1888), een werk met een heel 

vredig, berustend  karakter. Wat dit Requiem anders maakt dan andere is het feit dat 

van de sequens (kerkelijk gezang) Dies Irae (Dag der Wrake) alleen het laatste stukje  

overbleef: Pie Jesu (voor sopraansolo en orkest) dat op de plaats van het Benedictus 

terechtkwam, dat dan ook ontbreekt. Dit is tegelijk zowel wat muziek als inhoud betreft 

het emotionele hart van het hele werk. Verder komt ook het Libera me (voor bassolo, 

koor en orkest) normaal gesproken niet in een meerstemmig Requiem voor.  

Door het weglaten van bijna het gehele Dies Irae, dat bij andere componisten (Verdi, 

Mozart bijvoorbeeld) dikwijls opstandigheid en de verschrikking van de dood 

verklankt, roept het geheel hier een verstilling en vrede van de dood op.  

Fauré zegt zelf over zijn Requiem dat hij de dood ziet als ‘iets gelukszaligs, als een 

bevrijding, als hoopvolle belofte op de zaligheid in het hiernamaals en niet als een 

smartelijk verscheiden… Misschien had ik ook gevoelsmatig de behoefte om de  

conventies te doorbreken na zovele jaren begrafenissen met mijn orgelspel te hebben 

moeten begeleiden. Die ben ik gruwelijk zat. Ik wilde echt iets heel anders maken’. 

En in een brief uit 1910 schrijft hij: ‘Ik heb mijn Requiem zomaar gecomponeerd… 

voor mijn eigen genoegen, als ik dat zo mag uitdrukken!.  

Het werd voor het eerst uitgevoerd in La Madeleine voor de begrafenis van een of 

andere parochiaan rond 1890. Meer kan ik u niet vertellen!’ 

 

Pie Jesu 

 Pie Jesu Domine, dona eis requiem, sempiternam requiem.  

  

Libera me 

 Libera me, Domine de morte aeterna. In die illa tremenda, in die illa; 

 Quando coeli movendi sunt et terra. Dum veneris judicare saeculum  per ignem. 

 Tremens, tremens factus sum ego et timeo, dum discussio venerit atque ventura ira.  

  Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, dies illa,  

 dies magna et amara, amara valde. 

 Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. 

 Libera me, Domine, de morte aeterna. In die illa tremenda, in die illa; 

 Quando coeli movendi sunt et terra. Dum veneris judicare saeculum per ignem. 

  Libera me, Domine, de morte aeterna, Libera me, Domine. 

 

7.    Felix Mendelssohn Bartholdy: Canzonetta uit strijkkwartet Opus 12 in Es-dur. 

Mendelssohn schreef in zijn jonge jaren 7 strijkkwartetten waarvan opus 12 het eerste 

is. Zij behoren tot zijn meest opvallende werken. Het werd geschreven eind 1829 toen 

Mendelssohn zijn eerste van vele reizen maakte naar Engeland. De Canzonetta (klein 

lied), is het tweede deel van het strijkkwartet. Het begint in g-mineur en heeft een 

middendeel in G-majeur, waarvan de thematiek en eveneens de sfeer doen denken aan 

passages uit zijn ouverture ‘A Midsummer Night’s Dream’. Je kunt er als het ware een 

volksliedje in horen, misschien een melodietje dat hij hoorde tijdens zijn eerdere 

verblijf dat jaar in Schotland of op de Hebriden. 

 

8.     Fanny Hensel (1805 – 1847)   

Fanny Hensel is de zuster van Felix Mendelssohn Bartholdy. 

Samen met haar broer ontving ze al vroeg muziekonderricht van haar moeder. Zij 

ontwikkelde zich tot een zeer begaafd pianiste en componiste van talloze liederen, zo’n 

400 stuks. Het hier uitgevoerde lied behoort tot een serie van 17 wereldlijke a capella 

koorwerken uit 1846 en de tekst is van Johann Wolfgang von Goethe. 

 

Wer will mir wehren zu singen 

 Wer will mir wehren, zu singen mit Lust den Himmel hinan, 

 den Wolken zu vertrauen, wie lieb sie mir’s angetan. 

 

9. Felix Mendelssohn Bartholdy:  

Mendelssohn componeerde naast veel geestelijke/liturgische koorwerken ook talrijke 

wereldlijke liederen voor gemengd koor a cappella. Mendelssohn is eigenlijk de eerste 

belangrijke componist in dit genre die vanaf 1839 in zijn opus 41, 48 en 59 liederen 

schreef voor sopraan, alt, tenor en bas, ‘im Freien zu singen’. Hij schiep het melodisch 

in het gehoor liggende, door eenvoudige harmoniek afgeronde liedtype, dat overal 

bekend werd, vele navolgers vond en door de warmte en frisheid tot op heden nog 

levend is. Dikwijls doet het aan ongekunstelde eenvoudige volksliedjes denken met een 

duidelijke romantische inslag. De teksten gaan dikwijls over het voorjaar, bossen, het 

romantische ideaal van het zwerven en, niet te vergeten, de al of niet versmade liefde. 

 



 

De religieuze muziek was er één van. Hierin was hij gemotiveerd door zijn sterk 

ethisch-filosofische wereldbeschouwing. Mendelssohn nam de zaak van de protestantse 

muziek ernstig. Ook dit had met zijn achtergrond te maken. De Mendelssohns waren 

geassimileerde Joden. Zij hadden het protestants geloof aangenomen om zich te 

beschermen tegen antisemitisme en discriminatie. Mendelssohn gebruikte de muziek 

om voortdurend te wijzen op de historische band tussen het jodendom en het 

christendom. In zijn visie was het christendom een universalisering van het judaïsme.  

Datzelfde idee van de historische band tussen jodendom en christendom werkte hij uit 

in toonzettingen van de oud-testamentische psalmen. Zijn psalmcomposities zijn de 

eerste belangrijke Duitse psalmzettingen na Heinrich Schütz. Refererend aan de 

meerkorigheid van de Venetiaanse school moesten ze de protestantse eredienst in het 

midden van de 19de eeuw nieuw leven inblazen. Het lukte Mendelssohn, met deze 

oriëntatie op het verleden, een nieuw type werk voor koor a cappella te componeren. 

 

Am Charfreitage  (Goede Vrijdag) 

Het motet  Um unsrer Sünden willen werd gecomponeerd voor 8-stemmig gemengd 

koor op 18 februari 1844 en voor het eerst uitgevoerd op 29 maart 1844 door het 

Domkoor van Berlijn. Dit koor was in maart 1843 opgericht om de kerkmuziek op een 

hoger plan te brengen en werd onder de supervisie van Mendelssohn gesteld. Het 

bestond uit 70 jongens- en mannenstemmen. 

  

 Um unsrer Sünden willen hat sich Christus erniedriget, 

 und ist gehorsam geworden bis zum Tode am Kreuze; 

 darum hat Gott ihn erhöhet, und ihm einen Namen gegeben, 

 der über alle Namen ist.  Halleluja! 

 

In der Passionszeit 

Het motet Herr, gedenke nicht unsrer Übelthaten werd gecomponeerd voor 

8-stemmig gemengd koor op 14 februari 1844 en voor het eerst uitgevoerd in datzelfde 

jaar door het Domkoor van Berlijn. 

  

 Herr, gedenke nicht unsrer Übelthaten,  

 und erbarme dich unseres Elends. 

 Herr, der du unser Heiland bist, stehe uns bei,  

 erlöse uns und vergieb uns unsere Sünden  

 um der Herrlichkeit deines Namens willen. Halleluja! 

 

Der Zweite Psalm  ‘Warum toben die Heiden’ 

De tweede psalm werd gecomponeerd omstreeks 15 december 1843 voor 8-stemmig 

gemengd koor. Ook dit werk werd door het Domkoor van Berlijn uitgevoerd, met 

Kerstmis. In een brief van 26 december 1843 van zijn zuster Fanny lezen we: ‘Für den 

Domchor hat Felix den zweiten Psalm achtstimmig a capella komponiert; sehr schön, 

sehr gregorianisch und sixtinisch. Ich bin neugierig, was die Leute dazu sagen werden, 

wenn sie überhaupt hinhören. Felix möchte lieber mit Orchester komponieren’. 

 

 

Es fiel ein Reif: gedateerd 22 januari 1834; tekst van Heinrich Heine 

 

 Es  fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, er fiel auf die bunten Blaublümelein, 

 sie sind verwelket, verdorben. 

 

 Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb, sie  flohen heimlich von Hause fort, 

 es wut weder Vater und Mutter. 

 

 Sie sind gewandert hin und her, sie haben gehabt weder Glück noch Stern, 

 sie sind gestorben, verdorben. 

 

Ook vogels waren een geliefd thematisch symbool in de Romantiek vanwege hun hoog 

opstijgende vlucht en hun lieflijk gekwinkeleer. Mendelssohn zetter er twee op muziek, 

de nachtegaal en de leeuwerik. Die Nachtigall, op tekst van Johann Wolfgang von 

Goethe, is gedateerd 19 juni 1843 en Lerchengesang, anoniem, is gedateerd 15 juni 

1839. 

 

Lerchengesang 

       Wie lieblicher Klang, o Lerche, dein Sang er hebt sich, er schwingt sich in Wonne. 

       Du nimmst mich von hier, ich singe mit dir, wir steigen durch Wolken zur Sonne. 

       Zur Sonne! Zur Sonne! Wir steigen durch Wolken zur Sonne! 

 

Die Nachtigall 

       Die Nachtigall, sie war entfernt, der Frühling lockt sie wieder; 

       was Neues hat sie nicht gelernt, singt alte liebe Lieder, liebe Lieder. 

 

Abschied vom Walde: gedateerd 23 maart 1843; tekst van de Duitse dichter Joseph 

von Eichendorff.  

 

 O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, 

 du meiner Lust und Wehen andächtger Aufenthalt! 

 Da drauen, stets betrogen, saust die geschäftge Welt, 

 schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt. 

 

  Wenn es beginnt zu tagen, die Erde dampft und blinkt, 

 die Vögel lustig schlagen, da dir dein Herz erklingt: 

 da mag vergehn, verwehen das trübe Erdenleid, 

 da sollst du auferstehen in junger Herrlichkeit! 

 

 Bald werd ich dich verlassen, fremd in der Fremde gehn, 

 auf buntbewegten Gassen des Lebens Schauspiel sehn; 

 und mitten in dem Leben wird deines Ernsts Gewalt 

 mich Einsamen erheben, so wird mein Herz nicht alt. 

 

 



 

 

9. Felix Mendelssohn Bartholdy: Wer nun den Lieben Gott lät Walten 

De koraalcantate Wer nur den lieben Gott lät Walten ontstond in de  

periode april-juli 1829. Dit werk staat nog duidelijk in de traditie van Bach. In hem 

vond Mendelssohn het voorbeeld om de heersende kerkmuziek te vernieuwen. In de 

periode 1827-1832 componeerde hij maar liefst 8 koraalcantates die hiervan het bewijs 

vormen en de hier uitgevoerde cantate is  daar een van. Het vernieuwende was dat hij 

hier vier verschillende delen met elkaar liet contrasteren met steeds een andere 

verschillende compostietechniek (koraalzetting, aria, unisono). Mendelssohn noemde 

het een ‘sehr ernsthafte Kleine Kirchenmusik’ en onthulde aan zijn zuster Fanny dat het 

zijn ontstaan te danken had toen hij in München het schilderij zag van Antonio del 

Castillo y Saavedra dat Maria en Johannes laat zien wanneer zij terugkeren van de 

Calvarieberg. 

  

 Mein Gott, du weit am allerbesten das, was mir gut und nützlich sei. 

 Hinweg mit allem Menschenwesen, weg mit dem eigenen Gebäu. 

 Gib, Herr, da ich auf dich nur bau und dir alleine ganz vertrau. 

 

 Wer nur den lieben Gott lät walten, und hoffet auf ihn allezeit, 

 den wird er wunderbar erhalten, in allem Kreuz und Traurigkeit, 

 Wer Gott dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 

 

 Er kennt die rechten Freudenstunden, er wei wohl, wann es nützlich sei, 

 wenn er uns nur hat treu erfunden und keine Heuchelei, 

 so kommt Gott, eh wirs uns versehn, und lässet uns viel Guts geschehn. 

 

 Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu 

 und trau des Himmels reichem Segen so wird er bei dir werden neu. 

 Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlät er nicht. 

 

 

 

 


