
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

 Plan B: 

 1. J. Sibelius  Andante Festivo 
 

 Madrigalkoor:  

 2. J. Voorn   Als de ziele luistert 
 

 3. J. Verhulst  De nevel dekt ons 
 

 Violoncello en Plan B:  

 4. G. Fauré    Elegie  
 

 Madrigaalkoor en Plan B: 

 5. G. Fauré  Madrigal 

 (arr. R. Hillebrand) 
 

 Plan B:   

 6. L. Janáček   Uit ‘Suite for string orchestra’ 

 - Andante con moto  

 - Adagio  

  - Andante 

 

PAUZE 

Consumptie in de kerk 
 

 Altviool en Plan B: 

 7. P. Hindemith   Trauermusic 
 

 Madrigaalkoor: 

 8. B. Zweers   Avondlicht 
 

 9. J. Röntgen   Rei van Edelingen 
 

 Madrigaalkoor en Plan B: 

 10. G. Fauré  Cantique de Jean Racine 

 (arr. R. Hillebrand) 
 

 11. G. Fauré Pavane 

 (arr. R. Hillebrand) 
 

 12. J. Brahms   Uit ‘Liebeslieder-Walzer’: 

- Die grüne Hopfenranke 

- Ein kleiner, hübscher Vogel 

 - Am Donaustrande 

 - O wie sanft die Quelle 

 - Nein, es ist nicht auszukommen 

 

 



 

 

 

Toelichting op het programma en teksten van de koorwerken: 

 

 

1. Jean Sibelius (1865-1957): Andante Festivo 

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

en de vroege 20ste eeuw beschouwd en als de componist die de Finse identiteit het meest 

karakteriseert, vooral door zijn persoonlijke muziek, die veelal is gebaseerd op Finse 

volksmuziek, door zijn knappe uitbeelding van de legenden van zijn land (Kalevala) en 

door zijn unieke melodische en harmonische taal. 

Het Andante Festivo opus 117 voor strijkkwartet werd gecomponeerd in 1922 ter 

gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de zaagfabriek Säynatsälo nabij Jyväskylä. De 

originele opdracht die hij kreeg was overigens voor het schrijven van een cantate. 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, na een onderbreking van 

meer dan tien jaar, op Nieuwjaarsdag 1939. Het is ook de enige bewaard gebleven 

opname van een orkestwerk van Sibelius onder leiding van de componist zelf. 

 

 

2. Joop Voorn (1932-  ): Als de ziele luistert 

Joop Voorn is een Nederlands componist die veel muziek voor koor heeft geschreven.  

Voorn streeft in zijn muziek geen werking na die agressief is of ‘ruig’. Er zijn vooral twee 

dingen die zijn voorstellingswereld vullen, namelijk: de lineariteit van de polyfonie en de 

klankvinding. In de klank zoekt hij een zekere welluidendheid, helderheid, transparantie. 

Zijn muziek is nooit ‘lawaaierig’, noch qua klank, noch qua emotie. Een uitspraak van 

hem: ‘Een heldere klankwerking, een objectieve uitstraling staan mij voor ogen: 

kwaliteiten van het harmonische en van het akkoord. Daaraan tegengesteld, bemerk ik, 

schrijvend, een tendens tot expressie, kwaliteit ook van het harmonische, maar anders’.  

En ook: ‘harmonie als geestelijke kwaliteit. Muziek als beeld van het eigenlijk verlangde’. 

De meest recente compositie van vanavond is het uit 1991 daterende, op tekst van Guido 

Gezelle gecomponeerde Als de ziele luistert. De zacht-cadenserende ‘taalmuziek’ die al in 

het werk van deze Vlaamse dichter doorklinkt (hier bijvoorbeeld …wind en wee en 

wolken, wegelen van Gods heiligen voet) vindt in deze verklanking een sober en lichtelijk 

archaïsch getint pendant. 

Guido Gezelle (1830-1899) was een Vlaamse lyrische dichter. Hij is bekend om zijn 

fijnzinnige gedichten over de natuur, zijn beeldend taalgebruik en als virtuoos 

taalkunstenaar. De gedichten over de natuur, vormgegeven met Gezelles karakteristieke 

fijngevoeligheid en beeldende kracht, en geïnspireerd door zijn diepe ontroering en 

religieuze verwondering over de schoonheid in alles wat leeft, wat hij zag als eerbetoon 

aan God, die naar zijn innerlijke overtuiging dat alles geschapen heeft (Gezelle was ook 

priester) – deze visie op het leven spreekt ook uit dit gedicht uit de bundel Driemaal 

XXXIII kleengedichtjes uit 1859. 

 

 

 

 



 
  

 Als de ziele luistert 

spreekt het al een taal dat leeft, 

't lijzigste gefluister 

ook een taal en teeken heeft: 

blâren van de boomen 

kouten met malkaar gezwind, 

baren in de stroomen 

klappen luide en welgezind, 

wind en wee en wolken, 

wegelen van Gods heiligen voet, 

talen en vertolken 

't diep gedoken Woord zoo zoet... 

als de ziele luistert! 

 

 

3. Johannes Verhulst (1816-1891): De nevel dekt ons 

Johannes Verhulst was een Nederlands componist en dirigent. Als componist en als 

topfunctionaris in het Nederlandse muziekleven in de 19de eeuw is zijn invloed aanzienlijk 

geweest. Felix Mendelssohn-Bartholdy, op vakantie in Scheveningen, was zo onder de 

indruk van een ouverture van Verhulst dat hij hem in 1836 als leerling aannam. Hij 

studeerde vijf jaar in Leipzig bij hem en leerde daar Schumann kennen. Zij werden 

vrienden voor het leven. In Leipzig werd Verhulst dirigent van het Euterpe-orkest maar in 

1842 ging hij op aandringen van koning Willem II terug naar Den Haag, waar hij zich 

toelegde op het schrijven van Nederlandse liederen in het romantische genre. Hij heeft in 

het spoor van Franz Schubert en Robert Schumann ruim honderd liederen geschreven, 

waarvan veel op teksten van de dichtende arts Jan Pieter Heije. Hoewel de tekstuele 

kwaliteit van die liederen niet altijd van een even hoog literair gehalte is, is de inleving 

van Verhulst onbetwist. In zijn beste liederen benadert hij het niveau van zijn idool 

Schumann. 

De nevel dekt ons uit 12 Geestelijke Gezangen op. 38 (ca. 1850) is tevens een 

kennismaking met de wat somberder kant van de Amsterdamse ‘volksdichter’  

Jan Pieter Heije. Het mineurklankbeeld wordt vooral bepaald door het dynamisch 

ingehouden, homofoon en doeltreffend ‘scanderen’ van de tekst. 

Jan Pieter Heije (1809-1876) was een Nederlandse arts, die vooral bekend is geworden om 

zijn inzet voor dichtkunst en muziek. Zo was hij bijvoorbeeld de oprichter van de 

Vereniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis in 1868. Hij is vooral bekend 

geworden door zijn teksten voor vele kinderliederen, waarvan een aantal ook nu nog 

bekend is, denk aan In het groene dal, in het stille dal, Zie de maan schijnt door de 

bomen, Een karretje op den zandweg reed en De Zilvervloot (over Piet Hein), die ook 

door de aansprekende muziek van de arts-musicus J.J. Viotta populair zijn gebleven tot op 

de dag van vandaag vanwege de eenvoudige melodie. Bij Verhulst – met meer artistieke 

ambitie dan Viotta – voel je dat zijn technisch veeleisende melodieën in spanning komen 

te staan met de teksten van Heije. 

 

 
 

 

http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/mw.htm#kouten
http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/mw.htm#klappen
http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/gezelle/ziele.html#1#1


 

 

De nevel dekt ons digt en zwaar, 

de weg is smal, de Hemel zwart 

en overal dreigt doodsgevaar. 

Heer! doe het lichten in ons hart! 
 

Gij gaaft den zwervers der woestijn, 

een zuil van damp, een zuil van vuur. 

Laat zoo uw woord tot gids ons zijn, 

in ’t bang en sleepend stervensuur. 
 

Zoo aardsche voet het niet betreedt 

Heer! toon ons het beloofde land 

en voer ons als gij Moses deedt, 

aanbiddend op der toekomst rond.  
 

 

4. Gabriel Fauré (1845-1924): Elegie  

Gabriel Fauré was een van de belangrijkste Franse componisten van zijn generatie, samen 

met zijn jongere tijdgenoten Claude Debussy en Maurice Ravel. Hij is bekend om zijn 

pianomuziek, kamermuziek en zijn liederen. 

In zijn composities zocht hij naar een evenwicht tussen zijn aangeboren romantische 

gevoeligheid en de strenge compositieregels om te komen tot een eigen stijl, een 

compromis tussen muzikale taal en vormgeving. 

De melodiek en harmoniek van het Gregoriaans hielp hem zijn gevoel voor romantische 

hopeloosheid en overdaad te bedwingen. Zijn muziek is vooral ingetogen en fijnzinnig. 

Hij wordt wel als wegbereider van het impressionisme gezien. 

Elegie voor cello en orkest opus 24 werd geschreven in 1878. Het stuk, waarvan ook een 

bewerking voor cello en piano bestaat, heeft een treurige en sombere opening.  

De climax bestaat uit een intens en snel gedeelte, wat symbool staat voor de wanhoop van 

de liefde. Het stuk is door Fauré opgedragen aan zijn vriend de cellist Jules Loeb, die in 

1883 overleed. Het beleefde zijn officiële première op 15 december 1883. Hoewel het stuk 

origineel voor solo cello is geschreven, als deel van een cellosonate, is de 

orkestbegeleiding op verzoek van dirigent Edouard Colonne er door Fauré in 1890 bij 

geschreven. Heden ten dage hoort het stuk bij de cellowerken die ieder zich respecterend 

cellist op zijn repertoire heeft. 
 

 

5. Gabriel Fauré: Madrigal, opus 35 

Op tekst van de dichter Paul-Armand Silvestre (1837-1901).  

Het is geen algemeen bekend stuk van Fauré, ten onrechte eigenlijk, want het is van een 

bekoorlijke romantische schoonheid.  

Het is gecomponeerd als een huwelijksgeschenk voor André Messager in 1883. 
 

 Inhumaines qui, sans merci, 

Vous raillez de notre souci, 

Aimez quand on vous aime! 

Aimez quand on vous aime! 

 

 



 

 

 

Ingrats qui ne vous doutez pas 

Des rêves éclos sur vos pas, 

Aimez quand on vous aime! 

Aimez quand on vous aime! 
 

Sachez, ô cruelles Beautés, 

Que les jours d’aimer sont comptés. 

Aimez quand on vous aime! 

Aimez quand on vous aime! 
 

Sachez, amoureux inconstants, 

Que le bien d’aimer n’a qu’un temps. 

Aimez quand on vous aime! 

Aimez quand on vous aime! 
 

Un même destin nous poursuit 

Et notre folie est la même: 

C’est celle d’aimer qui nous fuit, 

C’est celle de fuir qui nous aime! 

 

 

6. Leoš Janáček (1854-1928): Suite for string orchestra 

Leos Janácek was een Tsjechisch componist en muziekpedagoog. Als derde grote 

Tsjechische componist, na Antonin Dvorák en Bedrich Smetana, liet ook hij zich door de 

volksmuziek van zijn land inspireren, maar hij deed dat op geheel eigen wijze, waarbij hij 

ook de stromingen van zijn eigen tijd in zich opnam. Ook bestudeerde en noteerde hij de 

geluiden van dieren, stromend water en andere natuurlijke klankpatronen. Van grote 

invloed waren de ritmen en de intonaties van het gesproken woord; samen met de 

geluiden uit de natuur vormden deze de grondslag van zijn uiterst individuele melodische 

taal. 

Zijn ontwikkeling als componist nam een lange tijd in beslag. Eigenlijk was het pas in 

1916, Janacek was toen 62 jaar, dat na de uitvoering van zijn opera Jenufa in Praag, de 

componist werd gezien als het genie dat hij is. 

In zijn vroege werk is hij nog sterk beïnvloed door de romantische stijl en het werk van 

Dvorak. Zoals in de uit 1876 daterende Suite voor strijkorkest. Hij componeerde dit werk 

toen hij 23 was en dirigent was van het Brno Muziekgezelschap. Enige tijd later liet hij de 

Suite aan zijn collega’s horen en op 2 december 1877 ging het werk onder zijn leiding in 

première. 

U hoort hier de delen 3 (Andante), 5 (Air - Adagio) en 6 (Finale - Andante): deel 3 is een 

eenvoudige pastorale melodie, waarschijnlijk geïnspireerd door een volksliedje; deel 5 is 

een langzaam en meditatief stuk in de vorm van een dialoog tussen cello en bas met de 

violen; deel 6 heeft een openingsthema dat doet herinneren aan de aria ‘Ah, What 

Sorrow’, die genomen is uit Smetana’s opera The Brandenburgers in Bohemia. De Suite is 

tot op de dag van vandaag populair gebleven bij het concertpubliek. 

 

 

 

 



7. Paul Hindemith (1895-1963): Trauermusic 

Paul Hindemith was een Duits componist, violist, leraar, organist, theoreticus en dirigent. 

Zijn oeuvre is heel uitgebreid, bevat meer dan honderd composities en omvat alle genres. 

Zijn compositie Trauermusik is wel op een heel speciale manier tot stand gekomen. Op 19 

januari 1936 reisde hij naar Londen om daar zijn altvioolconcert Der Schwanendreher op 

22 januari zijn Britse première te geven. Maar toen overleed plotseling op 20 januari vlak 

voor middernacht koning George V. De volgende dag zat Hindemith in een kantoor van 

de BBC en schreef daar van 11.00 uur tot 5.00 uur zijn Trauermusik als hommage aan de 

overleden koning. Ook dit stuk was geschreven voor zijn lievelingsinstrument, de altviool, 

en strijkers en werd diezelfde avond in een live radio uitzending van de BBC ten gehore 

gebracht met de componist als solist. De première van Der Schwanendreher werd afgelast 

maar Hindemith citeert er wel uit in de Trauermusik. Deze muziek zit vol van rouw en 

verdriet en je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat dit niet alleen maar voor de 

overleden koning was maar dat ook Hindemiths bezorgdheid over de gruwelijke tijden die 

zouden aanbreken hierin tot uitdrukking komt. Hij was een fel tegenstander van het Nazi-

regime en ontvluchtte dan ook in 1938 Duitsland. 

Het werk bestaat uit vier zeer korte delen. Het eerste deel (Langsam) zet gelijk de toon 

van rouw en verdriet en die leidt tot een intense climax waarna de solist tegen het eind de 

gemoederen weer tot bedaren brengt. Het tweede deel (Ruhig bewegt) duurt minder dan 

een minuut en is een soort intermezzo. Het derde deel is een beetje langer maar op een of 

andere manier is tijd hier een nauwelijks te vatten begrip. Solist en strijkers wisselen 

elkaar hier af. Het vierde deel bevat de kern van het werk. Het is een uitwerking van het 

Duitse doodskoraal Vor deinem Thron tret ich hiermit (Johann Sebastian Bach). En 

opgezet als een afwisseling tussen de frases van het koraal en de intense bespiegeling 

daarop door de solist. Het stuk eindigt vreedzaam en sereen. 
 

 

8. Bernard Zweers (1854-1924): Avondlicht 

Bernard Zweers was een Nederlands componist en dirigent. Hij streefde er naar een 

nationale Nederlandse toonkunst tot stand te brengen en maakte in zijn vocale werken dan 

ook uitsluitend gebruik van Nederlandse teksten, onder meer van de hand van Nicolaas 

Beets en J.J.L. ten Kate. Later in zijn leven, vanaf 1909, gaf hij vooral de voorkeur aan 

gedichten in een laatromantisch idioom van zijn vriend P.C. Boutens, zoals het hier ten 

gehore gebrachte Avondlicht uit 1922. Deze koorwerken en liederen vormen het 

zwaartepunt in Zweers’ laatste scheppingsperiode. 

Pieter Cornelis Boutens (1870-1943) was een Nederlands dichter en classicus, afkomstig 

uit Middelburg. Hij hoort tot de grote dichters van de generatie die onmiddellijk volgt op 

die van 1880. Individualisten als hun voorgangers, blijkt het juichende geluid van de 

Tachtigers bij hen gedempt tot een toon van bezinning en bezonkenheid. Zij behoren tot 

de meest vruchtbare symbolistische dichters die Nederland gekend heeft en met name 

Boutens werd in zijn tijd de onbetwiste ‘keizer der dichters’ genoemd. Geen van zijn 

tijdgenoten kon het verlangen naar de Absolute Schoonheid in die ‘door geen mensch 

ontwijde plekken’ in taal tot klinken brengen zoals hij dat deed. Boutens heeft zijn leven 

lang getracht in zijn lyriek de deur naar de eeuwigheid op een kier te zetten en in zijn 

latere werk krijgt dat door vermenging van religieuze gevoelens de allure van een 

mystieke beleving. Dit maakt zijn dichterschap zo uniek.  

Zonder hem is de Nederlandse literatuur van het begin van de 20ste eeuw niet denkbaar. 

Zijn literaire boekenschat ligt sinds 1996 opgeslagen in de Zeeuwse Bibliotheek te 

Middelburg. 



 

 

 

 

 Het avondlicht, een hemelbreede zee  

 Van glanzen gloed, 

 Bevloedt  

 Der aarde zaalge steê,  

 Alsof na morgenkus en middagzoet  

 De gouden minnaar laatst voorgoed, 

 Nu afscheids uur begon,  

 In éenen langen blik vergoot  

 De weelde van zijn brandend hartebloed- 

 O oogen stil en diep en klaar en groot 

 Over het lief dat levendrood  

 Van warmer kussen dan zij daglang won, 

 Inslaapt in duistren nachtedood:- 

 

 

9. Julius Röntgen (1855-1932): Rei van Edelingen 

Julius Röntgen was een Duits-Nederlandse componist, pianist en dirigent. Van Johannes 

Brahms ondervond hij de meeste invloed op zijn componeren. Maar ook liet hij zich 

beïnvloeden door César Franck en Max Reger. Röntgen had liefde voor oude volksmuziek 

en schreef bewerkingen van oud-Nederlandse dansen en liederen. Meer dan 600 werken 

liet hij na. Na zijn dood raakte zijn muziek in de vergetelheid, maar in de 21ste eeuw is de 

belangstelling sterk groeiende. 

Joost van den Vondel (1587-1679) was een van Nederlands beroemdste dichters en 

toneelschrijvers uit de renaissance. Tot zijn bekendste werk behoort de Gijsbrecht van 

Aemstel uit 1637 waarin op het eind van het vierde bedrijf de Rei van Edelingen (de 

bewoners van het kasteel van Van Aemstel) voorkomt die door Röntgen in 1910 op 

muziek werd gezet. Een rei is bedoeld als verbindend gezang tussen de bedrijven waarin 

gevoelens worden geuit die door het vertoonde worden opgewekt en er ook 

vooruitgewezen wordt naar wat er gaat gebeuren in het volgende bedrijf.  

Deze rei bezingt de huwelijkstrouw: de liefde is sterker dan de dood. 

 

 Waar werd oprechter trouw,  

 dan tusschen man en vrouw,  

 ter wereld ooit gevonden? 

 Twee zielen gloeênde aaneen gesmeed of vastgeschakeld  

 en verbonden in lief en leed, in lief en leed. 
  

 Daar zoo de liefde viel  

 smolt liefde ziel met ziel, hart met hart te gader.  

 Die liefde is sterker dan de dood,  

 geen liefde komt Gods liefde nader,  

 noch is zoo groot, noch is zoo groot. 

  

 

 



 

 

 

 Door deze liefde treurt de tortelduif,  

 gescheurd van haar beminden tortel;  

 zij jammert op de dorre rank  

 van eenen boom verdroogd van wortel  

 haer leven langk, haer leven langk. 
  

 Geen water bluscht dit vuur,  

 het edelst, dat natuur  

 ter wereld heeft ontsteken;  

 dit is het krachtigste ciment,  

 dat harten bindt, als muren breken  

 tot puin, tot puin in 't end. 
  

 Die liefde is sterker dan de dood,  

 geen liefde komt Gods liefde nader,  

 noch is zoo groot, noch is zoo groot. 

 

 

10. Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine, opus 11  

Fauré schreef dit werk voor vierstemmig gemengd koor en orgel als eindexamenwerkstuk 

in 1864. Hij was 20 en met deze Cantique sloot hij in 1865 zijn studie aan de Ecole 

Niedermeyer af en won daarmee de eerste prijs.  

De tekst stamt uit het gebedenboek van de katholieke kerk. Fauré gebruikte een vertaling 

uit 1655 van de beroemde Franse toneelschrijver Jean Racine (1639-1699) en 

oorspronkelijk gepubliceerd in Hymnes traduites du Bréviaire romain (1688).  

De tekst is een parafrase van een Latijnse hymne Consors paterni luminis. 

Veertig jaar lang bleef de componist zijn jeugdwerk trouw en hij maakte er later diverse 

bewerkingen van. Er is een versie voor koor, harmonium en strijkkwintet en een versie 

voor gemengd koor en orkest uit 1905, die u vanavond zult horen. 
 

 Verbe égal au Très-Haut,  

 Notre unique espérance,  

 Jour éternel de la terre et des cieux, 

 De la paisible nuit,  

 Nous rompons le silence, 

 Divin Sauveur, jette sur nous les yeux!  

 Répands sur nous le feu de ta grâce puissante, 

 Que tout l'enfer fuie au son de ta voix, 

 Dissipe le sommeil d'une âme languissante, 

 Qui la conduit à l'oubli de tes lois! 
 

 Ô Christ, sois favorable à ce peuple fidèle  

 Pour te bénir maintenant rassemblé, 

 Reçois les chants qu'il offre à ta gloire immortelle, 

 Et de tes dons qu'il retourne comblé! 

 

 

 



 

 

11. Gabriel Fauré: Pavane, opus 50 

Op tekst van de dichter Robert, comte de Montesquiou-Fezensac (1855-1921). De pavane 

is een oude Italiaans-Spaanse dans, langzaam en statig – een waardige, schrijdende 

dansvorm, die uitstekend paste bij de nieuwe, wat sobere manieren van het 16de eeuwse 

hofleven.  

Na 1636 raakte de pavane volledig uit de mode en werd niet meer gedanst. Als 

muziekvorm bleef de pavane echter nog wel gehandhaafd. In de hedendaagse muziek 

heeft Maurice Ravel met zijn Pavane pour une infante défunte en de pavane in Ma Mère 

l’Oye deze vorstelijke dans gemoderniseerd. Ook Fauré schreef in 1866 een versie van de 

pavane. Deze wordt beschouwd als een van zijn mooiste composities. In 1867 bewerkte 

hij deze Pavane voor kooruitvoering en die gaat u nu horen. 
 

 C’est Lindor! c’est Tircis! et c’est tous nos vainqueurs! 

 C’est Myrtil! c’est Lydé! Les reines de nos cœurs!  

 Comme ils sont provocants! Comme ils sont fiers toujours! 

 Comme on ose règner sur nos sorts et nos jours! 

 Faites attention! Observez la mesure!  

 Ô la mortelle injure!  

 La cadence est moins lente! Et la chute plus sure! 

 Nous rabattrons bien leur caquets!  

 Nous serons bientôt leurs laquais!  

 Qu’ils sont laids! Chers minois! 

 Qu’ils sont fols! Airs coquets 

 Et c’est toujours de même, et c’est ainsi toujours! 

 On s’adore! On se hait! On maudit ses amours! 

 Adieu Myrtil! Eglé! Chloé! démons moqueurs! 

 Adieu donc et bons jours aux tyrans de nos cœurs! 

 Et bons jours! 

 

 

12. Johannes Brahms (1833-1897): Liebeslieder-Walzer 

Johannes Brahms was een van de belangrijkste componisten voor koor a capella van de 

19de eeuw, niet in de laatste plaats doordat hij zelf ook koordirigent was. Hij liet zich 

mede inspireren door de oude muziek, maar vermengde de objectiviteit van de oude 

compositietechnieken met zijn eigen nieuwe harmonische taal en de romantisch-

emotionele geest van zijn tijd. 

Van de meer dan 300 liederen die Brahms componeerde, hoort u vanavond 5 liederen uit 

[18] Liebeslieder-Walzer, opus 52, gecomponeerd in 1868/1869 en voor het eerst op 5 

januari 1870 in Wenen uitgevoerd. Ze zijn gebaseerd op volkswijsjes uit Rusland, 

Hongarije en Polen en door de dichter Georg Friedrich Daumer op tekst gezet in zijn 

bundel Polydora. 

Dat Brahms van de wals hield spreekt duidelijk uit dit werk. Hier heerst de 

‘Dreivierteltakt’ onbeperkt en zonder onderbreking, terwijl de wisselende stemmingen 

met heel veel fantasie worden weergegeven. Brahms zei er dit over: 'übrigens möchte ich 

doch riskieren, ein Esel zu heissen, wenn unsere Liebeslieder nicht einigen Leuten Freude 

machen’. 

 



Die grüne Hopfenranke 

Die grüne Hopfenranke, sie schlängelt auf der Erde hin. 

Die junge, schöne Dirne, so traurig ist ihr Sinn! 
 

Du höre, grüne Ranke! Was hebst du dich nicht himmelwärts? 

Du höre, schöne Dirne! Was ist so schwer dein Herz? 
 

Wie höbe sich die Ranke, der keine Stütze Kraft verleiht? 

Wie wäre die Dirne fröhlich, wenn ihr das Liebste weit?  
 

 Ein kleiner, hübscher Vogel 

 Ein kleiner, hübscher Vogel nahm den Flug 

zum Garten hin, da gab es Obst genug.  

Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär’, 

ich säumte nicht, ich täte so wie der. 
 

Leimruten Arglist lauert an dem Ort;  

der arme Vogel konnte nicht mehr fort. 

Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär’, 

 ich säumte doch, ich täte nicht wie der.  
 

 Der Vogel kam in eine schöne Hand,  

da tat es ihm, dem Glücklichen, nicht and. 

Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär’, 

 ich säumte nicht, ich täte doch wie der. 
 

 Am Donaustrande 

 Am Donaustrande, da steht ein Haus,  

 da schaut ein rosiges Mädchen aus. 
 

 Das Mädchen, es ist wohl gut gehegt,  

 zehn eiserne Riegel sind vor die Türe gelegt. 
 

 Zehn eiserne Riegel das ist ein Spaß;  

 die spreng’ ich als wären sie nur von Glas. 
  

 Am Donaustrande, da steht ein Haus,  

 da schaut ein rosiges Mädchen aus. 
 

 O wie sanft die Quelle 

O wie sanft die Quelle sich durch die Wiese windet! 

O wie schön, wenn Liebe sich zu der Liebe findet! 
 

 Nein, es ist nicht auszukommen 

 Nein, es ist nicht auszukommen mit den Leuten;  

 Alles wissen sie so giftig auszudeuten. 
 

 Bin ich heiter, hegen soll ich lose Triebe;  

 bin ich still, so heißt’s, ich wäre irr aus Liebe. 
 

 Nein, es ist nicht auszukommen mit den Leuten;  

 Alles wissen sie so giftig auszudeuten. 


