
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
          Zaterdag,                      Zeeuwse Rozentuin,  

  30 juni 2007                                    Kats 
 

Strijkers-ensemble 
 
 
 
  

 
 
 
 

o.l.v.  Rien Hillebrand 

 
 

met medewerking van: 
 

Jacqueline de Bliek  sopraan 
Heleen Jonker      alt 
Ronald Rijkse      tenor 
Peter Wondergem   bas 

 
 

Aanvang: 14.00 uur. 
 



Programma: 

 

Strijkers: 

1. W. A. Mozart (1756 - 1791)   Uit Divertimento II, KV 137: 

              - Andante 

             - Allegro di molto 

 

2. P. Warlock (1894 - 1930)           Capriol Suite:  

                                                     - Basse-Danse 

                                                - Pavane 

                                                - Tordion 

                                                - Pieds-en-l’air 

                                                - Mattachins 

     

3. H. Villa-Lobos (1887 -1959)  Bachianas Brasileiras no.1, dl.2: Preludio (Modinha) 

     bewerking: Rien Hillebrand 

 

4. R. Hillebrand (1942 -       )   Variaties op: “Au Clair de la Lune”     

 

 

Zang: a capella en met begeleiding van strijkers: 

5. Liedjes ‘uit grootmoeders tijd’ en andere: 

- Een middagslaapje     tekst: Dr. J.P. Heije, melodie: J. Worp 

            4-stemmige zetting: Rien Hillebrand 

- Het roosje         tekst: naar Goethe, melodie: H. Werner 

            4-st. zetting: R. Hillebrand 

- De kleinste          tekst: Dr. J.P. Heije, melodie: Jos Beltjes 

            4-st. zetting: R. Hillebrand 

- Het avondklokje        tekst en melodie: onbekend 

            4-st. zetting: R. Hillebrand 

- Het Angelus         tekst: V.A. de la Montagne,  

muziek: Cath. van Rennes 

            bew.: R. Hillebrand 

- Ik zou wel eens willen weten   tekst en melodie: Jules de Corte 

5-st. zetting: R. Hillebrand 

- De krab          tekst: E.J. v.d. Broecke, melodie: E. Heyblok  

4-st. zetting: R. Hillebrand 

- In een blauwgeruite kiel     tekst: A.L. de Rop, melodie: R. Hol 

             zetting: R. Hillebrand 

 

Zang met strijkers:  

6. F. Schubert (1797 - 1828)    - Erlkönig (Opus 1) op tekst van J.W. von Goethe     

    arrangementen: Rien Hillebrand - An die Musik 

                                                     - Gute Nacht (Uit ’Winterreise 1’)  

                                                      - Nachtgesang im Walde (Gedicht van J.G. Seidl) 

 

 

 

Toelichting door Rien Hillebrand:  
 

Mozart’s divertimento, KV137 maakt deel uit van een set van drie divertimenti en is waarschijnlijk 

als strijkkwartet gecomponeerd in 1772, voor twee violen altviool en bas (? violoncello). Deze 

divertimenti worden gewoonlijk met strijkorkest uitgevoerd. KV137 heeft drie delen waarvan bij 

deze gelegenheid de delen 1 en 2 worden uitgevoerd. 

 

De Capriol Suite van Peter Warlock -pseudoniem van Philip Hesseltine(1894-1930)- is gebaseerd 

op melodieën uit de “Orchésographie” van Thoinot Arbeau. Dit geschrift uit 1589 is een 

dansleerboek waarin door de leraar Arbeau in dialoog met zijn leerling Capriol instructie over het 

dansen wordt gegeven. De suite bestaat uit 6 delen waarvan er 5 worden uitgevoerd.  

De bewerking past goed bij de oorspronkelijke melodieën, toch is de componist erin geslaagd er een 

eigentijds licht over te laten schijnen. 

 

Villa-Lobos was een groot bewonderaar van Bach. Hij heeft deze wellicht grootste componist aller 

tijden willen eren met een serie composities die hij Bachianas Brasileiras noemde.  

Met no. 5 uit deze serie: ‘Aria’ (cantilena) voor sopraan en vier tot achtstemmig cello-orkest is 

Villa-Lobos wereldberoemd geworden. Ook de eerste van de in totaal 9 Bachianas Brasileiras is 

voor cello-orkest geschreven. Het tweede deel hiervan, de ‘Modinha’, vormt het zwaartepunt van de 

compositie, het is een stuk met pathetische en dramatische geladenheid.  

Het is geen toeval dat Villa-Lobos veelvuldig gebruik maakt van de cello, hij heeft aan het begin van 

zijn carrière enkele jaren als cellist in theater- en bioskoop-orkesten gewerkt. 

 

Het stuk  Variaties op ‘Au Clair de la Lune’ is een gelegenheidswerkje. Het is gemaakt voor 

een samenspeldag voor cellisten uit heel  Zeeland in 1993. Op die dag waren er zo’n  30 cellisten 

naar niveau ingedeeld in 3 groepen en één contrabassist. Er was behoefte aan een stuk waarbij het 

qua niveau voor iedere cellist mogelijk zou zijn om mee te doen. Niet gehinderd door al te veel 

kennis van zaken, vooral afgaande op muzikale intuïtie ben ik aan het werk gegaan en ben 

uiteindelijk gekomen tot het thema plus 6 variaties. Dit was echter te veel om op één dag in te 

studeren, ik meen dat we het thema en 2 of  3 variaties hebben kunnen doen.  

Omdat er weinig eigentijdse, voor amateur-strijkorkesten speelbare muziek bestaat, heb ik er later 

een arrangement voor strijkorkest van gemaakt; in die vorm heeft het op uitvoering moeten wachten 

tot het voorjaar van 2007.  

 

Vier van de liedjes ‘uit grootmoeders tijd’ komen voor in de bundel ‘Kun je nog zingen zing dan 

mee’ uit 1948. De liedjes in deze bundel zijn gezet voor zangstem met piano-begeleiding; om ze in 

kwartet-vorm te kunnen zingen heb ik ze herschreven voor vier stemmen.  

 

‘Het Angelus’ van Cath. van Rennes (1858-1940, een van haar leerlingen was wijlen koningin 

Juliana ) uit de bundel ‘Lenteleven’, is gecomponeerd voor twee vrouwen- of meisjesstemmen met 

pianobegeleiding, welke laatste ik herschreven heb voor strijkers pizzicato (getokkeld). 

  

De 5-stemmige zetting van het bekende ‘Ik zou wel eens willen weten’ van Jules de Corte stamt uit 

1983 en is gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van de toenmalige directeur en administrateur 

van de Zeeuwse muziekschool, uiteraard met voor die gelegenheid passende teksten; de 

oorspronkelijke maatsoort en het ritme van het liedje heb ik toen veranderd, nu hoort u het met de 

tekst van de Jules de Corte. 

 

 



(vervolg toelichting)  
 

De 4-stemmige zetting van ’De krab’ stamt uit 1979. De bundel ‘Kinderversjes en volksliederen uit 

Zeeland’ werd in dat jaar officieel aangeboden aan de commissaris van de koningin tijdens een 

concert waar ik een aandeel in had. Enkele dagen voor het concert werd ons gevraagd om enkele 

liedjes uit de bundel ten gehore te brengen. Aangezien geen der liedjes in de bundel van een 

begeleiding zijn voorzien heb ik op de valreep van ‘De Krab’ een zetting gemaakt voor alt, twee 

tenoren en bas (de toen beschikbare stemmen) en van ‘In een blauwgeruite kiel’ een zetting voor 

zangstem met begeleiding van traverso (fluit), clavecimbel en contrabas (het toen gebruikte 

instrumentarium). Voor deze gelegenheid heb ik ‘De Krab’ aangepast voor de zangers 

(getransponeerd) en aan de zetting van ‘In een blauwgeruite kiel’ een stem toegevoegd.  

 

Schubert is vooral beroemd vanwege zijn liederen en dan met name die voor solozang met 

begeleiding van -meestal- piano. Zijn partsongs (meerstemmige liederen) zijn minder bekend  

en dat is niet terecht want daar zitten ook juweeltjes tussen. De meeste van deze partsongs 

zijn voor mannenstemmen, in enkelvoudige bezetting, niet voor mannenkoor geschreven dus, 

hoewel ze wel als zodanig een dankbaar repertoire voor mannenkoren vormen. 

 

‘Nachtgesang im Walde’ is zo’n partsong en gecomponeerd voor vier mannenstemmen met 

begeleiding van vier hoorns. Voor uitvoering met gemengde stemmen en strijkers heb ik de muziek 

een kleine terts omhoog getransponeerd en enkele andere aanpassingen gemaakt. 

 

In Erlkönig zijn eigenlijk vier personen te onderscheiden: de verteller, de vader, het kind en 

Erlkönig;  deze verschillende personages worden overeenkomstig door verschillende zangers 

vertolkt.  

 

‘Gute Nacht’ wordt solo uitgevoerd, de piano begeleiding heb ik aangepast voor strijkers. 

 

‘An die Musik’, ook voor solozang met piano begeleiding, is getransformeerd tot  

vierstemmige part-song met strijkers-begeleiding.     

 

 

Teksten van de liederen: 
 

Een middagslaapje  

1. Wie rusten wil in ’t groene woud, wie rusten wil met lusten, 

hij kiez’een plekje dicht in ’t hout en vlije zich ter rusten; 

Een peluwtje van mollig mos, een kussentje van varen, en een gordijn van blâren, 

geeft zoeten middagslaap in ’t bosch. 

 

2. De hemel van het ledikant blinkt prachtig blauw door ’t loover. 

De heesters sling’ren om den rand, de bloesem hangt er over; 

Het koeltje fluistert met den vliet, de dart’le vlinders spelen, de nachtegalen kweelen … 

Is ’t niet een lieflijk wiegelied? 

 

3. En ’t best is, dat het groene woud, met koeltje en rust u lavend, 

van u geen zilver vraagt of goud, al slaapt gij tot den avond: 

’t vraagt enkel: zijt gij mat of moe.. de slaapsteê is voor allen, en is ze u goed bevallen, 

dan krijgt gij ’t avondgoud nog toe! 

 

 

Het roosje 

1. ’t Knaapje zag een roosje staan, ’t roosjen op de heide, 

’t had zoo’n keurig kleedjen aan, snel is hij erheen gegaan, ’t was of het hem beidde. 

Refrein: 

Roosje, roosje, roosje rood, roosjen op de heide! 

 

2. ’t Knaapje zei: “ik pluk u af, roosjen op de heide”, 

’t roosje zei: “ik weer u af en ik prik u voor uw straf; wilt gij, dat ik lijde?” Refrein 

 

3. En het wilde knaapje brak ’t roosjen op de heide, ’t roosje weerde zich en stak;  

maar de knaap rukt van den tak ’t roosjen op de heide. Refrein 

 

 

De kleinste 

1. In ’t groene dal, in ’t stille dal, waar kleine bloempjes groeien, 

daar ruischt een blanke waterval, en druppels spatten overal, 

om ieder bloempje te besproeien, ook ’t kleinste! 

 

2. En boven op der heuv’len spits, waar forsche boomen groeien, 

daar zweept de stormvlaag fel en bits, daar treft de rosse bliksemflits 

en splijt, bij ’t daav’rend onweerloeien, den grootste! 

 

3. Omhoog, omlaag, op berg en dal, ben ‘k in de hand des Heeren! 

Toch kies ik, als ik kiezen zal, mijn stille plek, mijn waterval. 

Toch blijf ik steeds, naar mijn begeeren, de kleinste! 

 

 

Het avondklokje 

1. ’t Zonnetje gaat van ons scheiden, ’t avondrood kleurt weer het veld. 

Zoete rust mogen wij beiden, nog door geen zorgen gekweld! 

Refrein: 

Hoort gij, hoe ’t klokje met lieflijken klank 

ons weer naar huis roept tot bede en tot dank? 

Lui nu o klokje, lui voort, slapen wij straks ongestoord. 

 

2. Schemering daalt op de dreven, d‘avondster glanst weer van ver. 

Straks staat Gods naam weer geschreven, schitt’ren d’in sterre bij ster. Refrein 

 

3. Welkom, verkwikkelijke avond, dank die uw zoet heeft bereid. 

Rust na den arbeid hoe lavend! God heeft ons ’t leger gespreid! Refrein 

 

 

Het Angelus 

1. Het Angelus klept in de verte, in tonen zo zuiver en hel, 

de grootmoeder knielt op de drempel, de kind’ren zij staken hun spel. 

Refrein: 

Grootmoeder bidt: “Onze Vader”, de kind’ren zeggen ’t haar na. 

Een zonnestraal glijdt door het lover, een glimlach, een glimlach van ’s Heeren genâ. 

 

2. Zij bidt: “O God schenk uwen zegen ook over deez’ kindekens klein, 

en wees hun nabij met uw liefde als ik niet meer bij hen kan zijn”. Refrein 

 



Ik zou wel eens willen weten 

1. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog. 

Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal voor de kou te bewaren, 

of misschien als een veilige stut voor de hemelboog. 

Daarom zijn de bergen zo hoog 

 

2. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep. 

Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen, 

of tot meerdere glorie van God die de wereld schiep. 

Daarom zijn de zeeën zo diep. 

 

3. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel. 

Misschien dat ’t een les aan de mens is die hem leert hoe fictief een grens is, 

of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel. 

Daarom zijn de wolken zo snel. 

 

4. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe. 

Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun tienduizend vragen 

en ze zijn al zo lang naar de vrede toe. 

Daarom zijn de mensen zo moe. 

 

 

De krab 

1. Bij Krabbendijke lag een krab fijn aan de dijk te slapen, een koe kwam langzaam op haar af  

en stond toen stil, een beetje paf, haar kauwend aan te gapen. 

Refrein: 

Bij Krabbendijke aan de dijk lig je voor iedereen te kijk,  

dat kan een krab voor haar fatsoen, nooit en te nimmer zomaar in haar eentje doen. O-la-la.  

 

2. Toen krabje wakker werd op ’t laatst - ze had lang liggen dromen -  

keek ze verschrikt en stomverbaasd  

- wat wist zij van een koe die graast? - hoe was ze hier gekomen? Refrein 

 

3. Ze zag geen water, zag geen pad, alleen maar gras en bomen, 

ze wist niet hoè, ze wist niet wàt,   

haar “thuis” was in het Krabbegat, zou ze daar ooit nog komen? Refrein 

 

4. Och, och, ons krabje rende wat, scheef op haar krabbepoten! 

Ik weet niet hoe maar ‘k weet wel dàt,  

ze thuis kwam in het Krabbegat, met kop en lijf en poten. Refrein 

 

 

In een blauwgeruite kiel 

1. In een blauwgeruite kiel draaide hij aan ’t groote wiel den ganschen dag; 

maar Michieltjes jongenshart leed ondragelijke smart. Ach! 

 

2. Als matroosje vlug en net heeft hij voet aan boord gezet, dat hoorde zoo. 

Naar Oost-in-je, naar de West, jongens, dat gaat opperbest! Ho-jo! 

 

3. Daar staat Hollands Admiraal, nu een man van vuur en staal, de schrik der zee. 

’t Is een ruiter naar den aard; glorierijk zit hij te paard! Hoezee! 

 

 

Erlkönig 

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?  

Es ist der Vater mit seinem Kind; 

Er hat den Knaben wohl in dem Arm,  

er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. 

 

“Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?” 

‘Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif?’ 

“Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.” 

 

<Du liebes Kind, komm, geh mit mir!  

  Gar schöne Spiele spiel ich mit dir; 

  manch bunte Blumen sind an dem Strand,  

  meine Mutter hat manch gülden Gewand?> 

 

‘Mein Vater, mein Vater und hörest du nicht, was Erlenkönog mir leise verspricht?’ 

“Sei ruhig, bleibe ruhig mein Kind; in dürren blättern säuselt der Wind.” 

 

<Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?  

   Meine Töchter sollen dich warten schön; 

   meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,  

   und wiegen und tanzen und singen dich ein..> 

 

‘Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern Ort?’ 

“Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau; es scheinen die alten Weiden so grau.” 

 

<Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt,  

   und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt> 

 

‘Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan!’ 

 

Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind,  

er hält in Armen das ächzende Kind, 

erreicht den Hof mit Müh’ und Not;  

in seinen Armen das Kind war tot. 

 

 

 

An die Musik 

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,  

wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt 

hast du mein Herz zu warmer Lieb entzunden,  

hast mich in eine bess’re Welt entrückt. 

 

Oft hat ein Seufzer, deiner Harf’ entflossen,  

ein süsser heiliger Akkord von dir, 

den Himmel bess’re Zeiten mir entschlossen,  

du holde Kunst, ich danke dir dafür.   

 

 

 



 

Gute Nacht 

Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, 

der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauss. 

Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Eh’. 

Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. 

 

Ich kann zu meiner Reisen nicht wählen mit der Zeit, 

muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. 

Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit, 

und auf den weissen Matten such ich des Wildes Tritt. 

 

Was soll ich länger weilen dass man mich trieb’ hinaus, 

lass irre Hunde heulen vor ihres Herren Haus. 

Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht,  

von Einem zu dem Andern, Gott hat sie so gemacht. 

 

Die Liebe liebt das Wandern, fein Liebchen, gute Nacht, 

von Einem zu dem Andern, fein Liebchen, gute Nacht. 

 

Will dich im Traum nicht stören, wär schad um deine Ruh, 

sollst meinen Tritt nicht hören, sacht, sacht, die Türe zu. 

Schreib im Vorübergehen ans Tor dir: gute Nacht, 

damit du mögest sehen, an dich hab ich gedacht. 

 

 

 

Nachtgesang im Walde 

Sei uns stets gegrüsst, o Nacht! aber doppelt hier im Wald, 

wo dein Aug’ verstohlner lacht, wo dein Fusstritt leiser hallt! 

Auf der Zweige Laubpokale giessest du dein Silber aus; 

hängst den Mond mit seinem Strahle uns als Lamp’ in’s Blätterhaus. 

 

Säuselnde Lüftchen sind deine Reden, spinnende Strahlen sind deine Fäden, 

was nur dein Mund beschwichtigend traf, senket das Aug’ und sinket in Schlaf! 

 

Und doch, es ist zum schlafen zu schön, d’rum auf! und weckt mit Hörnergetön,  

mit hellerer Klänge Wellenschlag, was früh betäubt in Schlummer lag, auf. auf, auf! 

 

Es regt in den Lauben des Waldes sich schon,  

die Vöglein, sie glauben, die Nacht sei entfloh’n, 

die wandernden Rehe verlieren sich zag; 

sie wähnen, es gehe schon bald an den Tag, 

die Wipfel des Waldes erbrausen mit Macht,  

vom Quell her erschallt es, als wär’ er erwacht! 

  

Und rufen wir im Sange: “die Nacht ist im Walde daheim!” 

So ruft auch Echo lange: “Sie ist im Wald daheim!” 

  

D’rum sei uns doppelt hier im Wald gegrüsst, o holde Nacht, 

wo Alles was dich schön uns malt, uns noch weit schöner lacht. 

 

 


