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Programma 

 
Franz Schubert (1797-1828) 

uit Die schöne Mullerin (arr. Carlo Marenco) 
 

� # 2   Wohin 
� # 5   Am Feierabend 
� # 15 Eifersucht und Stolz 
� # 16 Die Liebe Farbe 
� # 17 Die Böse Farbe 
� # 18 Trockne Blumen 

 
Intermezzo piano: Robert Schumann (1810-1856) – Romance in Fis 
 
Robert Schumann (1810-1856)       
   

� Sommerlied Op. 146 # 4 (Friedrich Rückert 1788-1866) 
� Am Bodensee Op. 59 # 2 (August. von Platen 1796-1835) 
� Zigeunerleben Op. 29 (met piano) 

 
 
PAUZE 
 
 
Felix Mendelssohn (1809-1847) 

Drei Volkslieder (Heine) Op. 41 # 2-5  
 

� Entflieh mit mir 
� Es fiel ein Reif 
� Auf ihrem Grab 

 
Intermezzo piano: Alexander Skrjabin (1872-1915) – Etude in Cis 
 
Johannes Brahms (1833-1897) 
 

Liebeslieder Walzer (18) Op.  52 (met piano 4-handig) 
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Franz Schubert (1779-1828)   
uit Die schöne Mullerin (arr. Carlo Marenco) 
De molenaar, zijn dochter, de molen en het beekje waren terugkomende motieven in de 
literatuur en op de bühne vanaf het einde van de 18de eeuw. In 1793 werd in Berlijn het 
toneelstuk (singspiel) Die schöne Müllerin uitgevoerd, gebaseerd op het libretto van de opera 
La Molinara van Giovanni Païsiello (1740-1816).  
De gedichtencyclus Die schöne Müllerin van Wilhelm Müller (1794-1827) ontstond  naar 
aanleiding van zijn eigen rol als molenaarsknaap  in een uitvoering van het verhaal. Hij schreef 
oorspronkelijk vijf gedichten voor het stuk. In zijn gedichtenbundel Gedichten eines reisenden 
Waldhornisten is de cyclus uitgebreid tot 25 gedichten. In 1823 heeft Schubert 20 van deze 
gedichten gecomponeerd voor solostem en piano. De teksten van de Winterreise-cyclus van 
Schubert komen uit dezelfde gedichtenbundel van Müller. Marenco’s bewerking van de cyclus 
voor vierstemmig koor leunt op de oorspronkelijke pianopartij. 
In het begin van Die schöne Müllerin volgt een jonge man een beekje dat hem naar een 
molenaar brengt. Het optimisme van het begin verandert als de dochter van de molenaar voor 
de jager kiest en niet voor de verliefde jongen. Hij wordt geobsedeerd door de kleur groen, de 
kleur van de jagerskleren maar ook van het lint dat hij aan het meisje gaf. Er volgt een 
extravagante doodsfantasie, waarin verwelkte bloemen weer tot leven komen op het graf van 
de jongen als uiting van zijn eindeloze liefde.  
Uiteindelijk doodt de jongen zichzelf door verdrinking. 

 
Wohin (# 2)  
Ich hört' ein Bächlein rauschen  
Wohl aus dem Felsenquell,  
Hinab zum Tale rauschen  
So frisch und wunderhell.  
Ich weiß nicht, wie mir wurde,  
Nicht, wer den Rat mir gab,  
Ich möchte auch hinunter  
Mit meinem Wanderstab.  
 
Hinunter und immer weiter  
Und immer dem Bache nach,  
Und immer frischer rauschte  
Und immer heller der Bach.  
Ist das denn meine Straße?  
O, Bächlein, sprich, wohin?  
Du hast mit deinem Rauschen  
Mir ganz berauscht den Sinn.  
 
 
 
 
 

Waarheen?  
Ik hoorde een beekje ruisen  
uit een bron in de rots  
En fris en helder  
naar beneden ruisen  
Ik weet niet hoe het kwam,  
noch wie mij die raad gaf  
Ook ik moest naar beneden,  
met mijn wandelstok.  
 
Naar beneden, steeds verder  
en steeds de beek volgen  
En steeds harder  
ruiste de beek  
Is dat daar dan mijn straat?  
Ach beekje, zeg, waarheen? 
Je hebt me met je ruisen  
geheel van mijn zinnen beroofd.  
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Was sag ich denn vom 
Rauschen?  
Das kann kein Rauschen sein:  
Es singen wohl die Nixen  
Tief unten ihren Reihn.  
Laß singen, Gesell, laß rauschen  
Und wandre fröhlich nach!  
Es gehn ja Mühlenräder  
In jedem klaren Bach. 
 
Am Feierabend (# 5)  
Hätt ich tausend 
Arme zu rühren! 
Könnt ich brausend 
Die Räder führen! 
Könnt ich wehen 
Durch alle Haine! 
Könnt ich drehen 
Alle Steine! 
Daß die schöne Müllerin 
Merkte meinen treuen Sinn! 
 
Ach, wie ist mein Arm so schwach! 
Was ich hebe, was ich trage, 
Was ich schneide, was ich schlage, 
Jeder Knappe tut nach. 
Und da sitz ich in der großen Runde, 
der stillen kühlen Feierstunde, 
Und der Meister spricht zu allen: 
Euer Werk hat mir gefallen; 
Und das liebe Mädchen sagt 
Allen eine gute Nacht. 
 
Eifersucht und Stolz (# 15)  
Wohin so schnell, so wild, mein lieber 
Bach? 
Eilst du voll Zorn dem frechen Bruder 
Jäger nach? 
Kehr um, kehr um, und schilt erst deine 
Müllerin 
Für ihren leichten, losen, kleinen 
Flattersinn. 

Wat zeg ik nu,  
ruisen?  
Dat kan geen ruisen zijn!  
Dat zijn de waternimfen  
die in de diepte hun reien zingen.  
Laat zingen, jongen, laat ruisen  
en trek onbekommerd verder  
In elke heldere beek draaien  
de raderen van een molen. 
 
Op de vrije avond  
Had ik duizend  
armen gekregen, 
Kon ik bruisend  
een rad bewegen, 
Kon ik waaien  
door bos en venen, 
Kon ik draaien  
alle stenen! 
Dat de mooie mulderin 
Merkte dat ik haar bemin! 
 
Ach, mijn arm is slap als sla, 
Wat ik optil, wat ik draag, 
Wat ik snij of wat ik schraag, 
Elke halfwas doet 't me na! 
En dan zit ik in dat groot gezelschap, 
In de koelte van het landschap. 
En de meester zegt tot allen: 
Jullie werk is me bevallen. 
En dan wenst dat schatje zacht 
Allen een heel goede nacht! 
 
Jaloezie en trots  
Waarheen zo snel, mijn beste beek, 
ben je soms kwaad, 
Dat woest en wild je achterna die jager 
gaat? 
Keer om, keer om, kapittel eerst die 
molenmeid 
Voor haar lichtzinn'ge, minne 
wispelturigheid. Keer om! 
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Sahst du sie gestern abend nicht am 
Tore stehn, 
Mit langem Halse nach der großen 
Straße sehn? 
Wenn vom den Fang der Jäger lustig 
zieht nach Haus, 
Da steckt kein sittsam Kind den Kopf 
zum Fenster 'naus. 
 
Geh, Bächlein, hin und sag ihr das; 
doch sag ihr nicht, 
Hörst du, kein Wort von meinem 
traurigen Gesicht. 
Sag ihr: Er schnitzt bei mir sich eine 
Pfeif' aus Rohr 
Und bläst den Kindern schöne Tänz' 
und Lieder vor. 
 
Die Liebe Farbe (# 16)  
In Grün will ich mich kleiden, 
In grüne Tränenweiden: 
Mein Schatz hat's Grün so gern. 
Will suchen einen Zypressenhain, 
Eine Heide von grünen Rosmarein: 
Mein Schatz hat's Grün so gern. 
 
Wohlauf zum fröhlichen Jagen! 
Wohlauf durch Heid' und Hagen! 
Mein Schatz hat's Jagen so gern. 
Das Wild, das ich jage, das ist der Tod; 
Die Heide, die heiß ich die Liebesnot: 
Mein Schatz hat's Jagen so gern. 
 
Grabt mir ein Grab im Wasen, 
Deckt mich mit grünem Rasen: 
Mein Schatz hat's Grün so gern. 
Kein Kreuzlein schwarz, kein Blümlein 
bunt, 
Grün, alles grün so rings und rund! 
Mein Schatz hat's Grün so gern. 
 
 
 

Zag je haar gisteravond bij de poort niet 
staan, 
Reikhalzend uitzien naar wat over 
straat zou gaan? 
Als na de vangst de jagers blij naar huis 
toe gaan, 
Dan steekt een nette vrouw haar hoofd 
niet uit het raam. 
 
Ga, beekje, heen en zeg haar dat; 
maar mondje dicht, 
Hoor je, geen woord! over mijn treurige 
gezicht! 
Zeg haar: hij sneed zich langs mijn 
boord een rieten fluit 
En blaast en danst nu vrolijk voor de 
kind'ren uit. Zeg dat! 
 
De goede kleur 
In groen wil ik mij kleden, 
In treurwilggroen rondtreden: 
Mijn schat is dol op groen. 
Ga zoeken waar cipressen zijn, 
Een heide met groene rosmarijn: 
Mijn schat is dol op groen. 
 
Vooruit nu lekker maar jagen! 
Vooruit door hei en hagen! 
Mijn schat is op jagen zo dol. 
Het wild dat ik jaag, dat is de dood; 
De heide, dat noem ik mijn liefdesnood: 
Mijn schat is op jagen zo dol. 
 
Begraaf mij tussen de mollen, 
Bedek mij met groene pollen: 
Mijn schat is dol op groen. 
Geen kruisje zwart, geen bloempje 
bont, 
Groen, al groen, tot ver in 't rond! 
Mijn schat is dol op groen. 
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Die Böse Farbe (# 17)  
Ich möchte ziehn in die Welt hinaus, 
Hinaus in die weite Welt; 
Wenn's nur so grün, so grün nicht wär, 
Da draußen in Wald und Feld! 
 
Ich möchte die grünen Blätter all 
Pflücken von jedem Zweig, 
Ich möchte die grünen Gräser all 
Weinen ganz totenbleich. 
 
Ach Grün, du böse Farbe du, 
Was siehst mich immer an 
So stolz, so keck, so schadenfroh, 
Mich armen weißen Mann? 
 
Ich möchte liegen vor ihrer Tür 
Sturm und Regen und Schnee. 
Und singen ganz leise bei Tag und 
Nacht 
Das eine Wörtchen: Ade! 
 
Horch, wenn im Wald ein Jagdhorn, 
Da klingt ihr Fensterlein! 
Und schaut sie auch nach mir nicht 
aus, 
Darf ich doch schauen hinein. 
 
O binde von der Stirn dir ab 
Das grüne, grüne Band; 
Ade, ade! Und reiche mir 
Zum Abschied deine Hand! 
 
Trockne Blumen (# 18)  
Ihr Blümlein alle, 
Die sie mir gab, 
Euch soll man legen 
Mit mir ins Grab. 
 
Wie seht ihr alle 
Mich an so weh, 
Als ob ihr wüßtet, 
Wie mir gescheh? 
 

De kwade kleur 
Graag trok ik de wijde wereld in, 
Ver weg van wat mij beknelt; 
Als 't maar zo groen, zo groen niet was, 
Daarbuiten in bos en veld! 
 
Ik zou graag ‘t groen van elke boom 
Wegsmijten in de beek, 
met tranen al ´t groene gras 
Witschreien, dood'lijk bleek. 
 
Ach groen, jij kwade kleur voor mij! 
Jij staart mij steeds maar aan 
Verwaand, brutaal, vol leedvermaak, 
Mij, arme, witbestoven man! 
 
Ik wou wel liggen voor haar deur, 
Al stormde en sneeuwde het fel, 
En heel zachtjes zingen dag en nacht 
 
Dat ene woordje: Vaarwel! 
 
Hoor, als in 't woud een jachthoorn 
schalt, 
Dan piept meteen haar raam! 
Zij kijkt dan wel naar mij niet uit, 
Maar ík zie háár daar wel staan. 
 
O, doe toch van je voorhoofd af 
Die groene, groene band; 
Vaarwel, vaarwel! En reik mij  
Ten afscheid nog je hand! 
 
Droge bloemen 
O lieve bloemen, 
Die zij mij gaf, 
Men moet je leggen 
Bij mij in 't graf. 
 
Wat kijken jullie 
Mij droevig aan, 
Of jullie wisten 
Wat ik heb doorstaan! 
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Blümlein alle, 
Wie welk, wie blaß? 
Ihr Blümlein alle, 
Wovon so naß? 
 
Ach, Tränen machen 
Nicht maiengrün, 
Machen tote Liebe 
Nicht wieder blühn. 
 
Und Lenz wird kommen, 
Und Winter wird gehn, 
Und Blümlein werden 
Im Grase stehn. 
 
Und Blümlein liegen 
In meinem Grab, 
Die Blümlein alle, 
Die sie mir gab. 
 
Und wenn sie wandelt 
Am Hügel vorbei 
Und denkt im Herzen: 
Der meint' es treu! 
 
Dann, Blümlein alle, 
Heraus, heraus! 
Der Mai ist kommen, 
Der Winter ist aus. 

Ach, lieve bloemen, 
Hoe bleek, hoe mat! 
Ach, lieve bloemen, 
Waarvan zo nat? 
 
Ach, tranen maken 
De wereld niet groen, 
Kunnen dode liefde 
Herbloeien niet doen. 
 
De lente zal komen, 
De winter zal gaan, 
En bloemen zullen 
In 't gras weer staan. 
 
En bloemen liggen 
Ook in mijn graf, 
Ja, al de bloemen 
Die zij mij gaf. 
 
En als zij wandelt, 
Die zandhoop voorbij, 
En in haar hart denkt: 
Die gaf om mij! 
 
Dan, bloempjes alle, 
Te voorschijn, zeg! 
Dan is de mei daar, 
De winter is weg! 

 
 
Intermezzo piano: Robert Schumann (1810-1856) – Rom ance in Fis  
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Robert Schumann (1810-1856)  
‘Part songs’ is de naam van een muzikaal genre dat populair was in het Engeland en Duitsland 
van de 19e eeuw. Het ging om redelijk simpele, meestal vierstemmige koorliederen. Vaak a 
capella en soms met pianobegeleiding. De liederen waren bedoeld om in huiselijke kring 
gezongen te worden, maar werden steeds vaker speciaal gecomponeerd voor een sociaal 
muzikaal fenomeen: het amateurkoor. Het fenomeen begon in Engeland aan het eind van de 
18de eeuw en breidde zich uit naar Duitsland.  
De volgende drie liederen van Schumann zijn goede voorbeelden van verschillende 
stemmingen in een ‘Part Song’. 
 
Sommerlied (Op. 146) 
Seinen Traum  
Lind' wob, 
Frühling kaum,  
Wind schnob, 
seht,  
wie ist der Blüten Traum verweht. 
 
Wie der Hauch  
kalt weht, 
wie der Strauch  
alt steht, 
der so junge wesen ist vorher! 
 
Ohne Lust  
schlägt Herz, 
und die Brust  
trägt Schmerz, 
o, 
wie hob sie sonst sich frei und froh! 
 
Als ich dir  
lieb war, 
o wie mir  
trieb klar 
vor 
dem Blick ein Freudenlenz empor! 
 
Als ich dich  
geh'n sah,  
einsam mich  
steh'n sah, 
o, wie trug ich's dass mein Leben floh! 
 
 

Zomerlied 
Zachtjes spon  
de prille lente 
zijn droom 
maar een zucht wind  
en zie,  
de droom van de bloesem verwaaide. 
 
Zo koud de wind  
waait, zo kaal 
 staat de struik er weer bij 
terwijl hij net zo jong  
bloesemde. 
 
Lusteloos 
klopt het hart  
en de borst  
die zo vrij en blij welfde 
o,  
die draagt de pijn. 
 
Toen jij mij liefhad,  
o hoe helder 
stond mij  
de vreugde  
van de lente 
voor ogen! 
 
Toen ik je zag  
weggaan  
en ik alleen achterbleef,  
o, hoe hield ik het uit  
dat het leven me ontvluchtte. 
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Wo ist dein  
Kranz, Mai? 
wohnt dir kein  
Glanz bei, 
wann  
der Liebe, Sonnenschein zerrann. 
 
Nachtigall,  
schwing' dich  
laut mit Schall  
bring' mich  
zur Ros' hin ab  
in's Grab! 
 
Am Bodensee (Op. 59 # 2) 
I 
Schwelle die Segel, günstiger Wind! 
Trage mein Schiff an das Ufer der 
Ferne;  
Scheiden muß ich, so scheid ich 
gerne, 
Schwelle die Segel, günstiger Wind! 
 
Schwelle die Segel, günstiger Wind! 
Daß ich den Boden, den heimischen 
schaue, 
Fahre du wohl, Helvetiens Aue, 
Schwelle die Segel, günstiger Wind! 
 
Schwelle die Segel, günstiger Wind! 
Wenn ich auch hier in Entzücken 
verweile, 
Drüben knüpfen mich liebende Seile, 
Schwelle die Segel, günstiger Wind! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar is jouw 
bloemenkrans, Mei? 
Er zit geen  
glans in, 
nu de zon van de liefde 
verdween. 
 
Nachtegaal, 
vlieg  
met je lied weg 
en voer mij 
naar de roos 
in’t graf. 
 
Bij het Bodenmeer  
I 
Bol de zeilen, gunstige wind! 
 
Draag mijn schip naar de verre oever 
Scheiden moet ik, dan scheid ik 
gaarne, 
Doe de zeilen bollen, gunstige wind! 
 
Bol de zeilen, gunstige wind! 
Opdat ik de vaderlandse aarde weer 
zie, 
Vaarwel, Zwitserse weiden,  
Doe de zeilen bollen, gunstige wind! 
 
Bol de zeilen, gunstige wind! 
Al verwijl ik hier ook in verrukking 
Met de overzijde verbinden mij 
liefhebbende banden,  
Doe de zeilen bollen, gunstige wind! 
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II 
Wiederkehrend nach dem Vaterlande, 
hofft ich deine Lilienhand zu drücken, 
traut’re Bande würden uns, so hofft 
ich, 
dann beglücken, 
wiederkehrend nach dem Vaterlande! 
 
Wehe mir, wehe mir, du bist 
vorangegangen, 
nach viel besser’m Vaterlande, 
wehe mir, wehe mir! 
Welch Verlangen, dass auch ich bald 
meinen Nachen 
steu’re nach viel besser’m Vaterlande, 
o Theure! 
 
Zigeunerleben  (opus 29.3) 
Im Schatten des Waldes, im 
Buchengezweig 
da regt’s sich und raschelt und flüstert 
zugleich. 
Es flackern die Flammen, es gaukelt 
der Schein 
um bunte Gestalten, um Laub und 
Gestein. 
 
Das ist der Zigeuner bewegte Schar 
mit blitzendem Aug’ und wallendem 
Haar, 
gesäugt an des Niles geheiligter Flut, 
gebräunt von Hispaniens südlicher 
Glut. 
 
Um’s lodernde Feuer in 
schwellendem Grün 
da lagern die Männer verwildert und 
kühn, 
da kauern die Weiber und rüsten das 
Mahl 
und füllen geschäftig den alten Pokal. 
 
 
 

II 
Terugkerend naar het vaderland 
Hoopte ik jouw lelieblanke hand te 
drukken, 
Innige verbondenheid zo hoopte ik 
Zou ons dan gelukkig maken  
Terugkerend naar het vaderland! 
 
Wee mij, jij bent mij voorgegaan 
 
Naar het veel betere vaderland 
Wee mij, wee mij! 
Welk verlangen moge ook ik spoedig  
mijn boot sturen 
Naar het veel betere Vaderland,  
oh Geliefde! 
 
Zigeunerleven 
In de schaduw van het bos, in het 
gebladerte van de beuken 
Daar rept het zich en ritselt en fluistert 
tegelijkertijd. 
De vlammen flakkeren, het schijnsel 
dartelt 
om bonte gestalten, om het 
gebladerte en het gesteente. 
 
Dat is de beweeglijke schare der 
zigeuners 
met bliksemend oog en golvend haar, 
gezoogd aan de geheiligde stroom 
van de Nijl, 
gebruind door Spaanse zuidgloed. 
 
Om het gloeiende vuur in het 
aanwassende groen, 
daar kamperen de mannen, 
verwilderd en stoutmoedig, 
daar hurken de vrouwen en bereiden 
het maal, 
en vullen ijverig de oude bokaal. 
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Und Sagen und Lieder ertönen im 
Rund, 
wie Spaniens Gärten so blühend und 
bunt, 
und magische Sprüche für Not und 
Gefahr 
verkündet die Alte der horchenden 
Schar. 
 
Schwarzäugige Mädchen beginnen 
den Tanz, 
da sprühen die Fackeln in rötlichem 
Glanz, 
es lockt die Gitarre, die Cymbel klingt, 
wie wild und wilder der Reigen sich 
schwingt. 
 
 
Dann ruh’n sie ermüdet vom 
nächtlichen Reih’n; 
es rauschen die Buchen in 
Schlummer sie ein. 
Und die aus der glücklichen Heimat 
verbannt, 
sie schauen im Träume das glückliche 
Land. 
 
Doch wie nun im Osten der Morgen 
erwacht, 
verlöschen die schönen Gebilde der 
Nacht; 
es scharret das Maultier bei 
Tagesbeginn, 
fort zieh’n die Gestalten, wer sagt dir, 
wohin? 
 

En sagen en liederen weerklinken in 
het rond, 
zoals Spanjes tuinen zo bloeiend en 
bont, 
en magische spreuken voor nood en 
gevaar 
verkondigt de oude aan de 
toehorende schare. 
 
Zwartogige meisjes beginnen de 
dans, 
daar fonkelen fakkels met rossige 
glans, 
daar lokt de gitaar en klinkt de 
cimbaal 
en wild en wilder slingert de 
rondedans zich eromheen. 
 
Dan rusten ze vermoeid van de 
nachtelijke reidans, 
En het ruisen van de beuken doet ze 
insluimeren. 
En zij die uit het gelukkige vaderland 
verbannen zijn 
aanschouwen in hun droom het 
gelukkige land. 
 
Maar als nu in het oosten de ochtend 
ontwaakt 
doven de mooie patronen van de 
nacht uit, 
dan scharrelt het muildier bij het begin 
van de dag 
en trekken de gestalten eropuit - wie 
zegt je waarheen?

 
PAUZE 
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Felix Mendelssohn (1809-1847)   
Drei Volkslieder opus 41 (Heinrich Heine 1797-1856) 
Deze kleine cyclus is een deel van een grotere bundel van Duitse ‘part songs’. Mendelssohn 
vond dat bladmuziek meegenomen zou moeten worden op wandelingen in de natuur om buiten 
te kunnen zingen. Deze miniaturen zijn geschreven in een volksliederenstijl en vertellen over de 
ongelukkige liefde van een jong stel dat van huis is weggelopen. Het motief van molenaars-
knecht treffen we hier eveneens aan. 
 
Entflieh mit mir 
Entflieh mit mir und sei mein Weib, 
Und ruh' an meinem Herzen aus; 
In weiter Ferne sei mein Herz 
Dein Vaterland und Vaterhaus. 
Entfliehn wir nicht, so sterb' ich hier 
Und du bist einsam und allein; 
Und bleibst du auch im Vaterhaus, 
Wirst doch wie in der Fremde sein. 
 
Es fiel ein Reif  
Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, 
Es fiel auf die zarten Blaublümelein: 
Sie sind verwelket, verdorrt. 
Ein Jüngling hatte ein Mädchen lieb; 
sie flohen heimlich von Hause fort, 
es wußt' weder Vater noch Mutter. 
Sie sind gewandert hin und her, 
sie haben gehabt weder Glück noch 
Stern, sie sind gestorben, verdorben. 
 
Auf ihrem Grab 
Auf ihrem Grab da steht eine Linde, 
Drin pfeifen die Vögel im Abendwinde, 
Und drunter sitzt auf dem grünen 
Platz, 
Der Müllersknecht mit seinem Schatz. 
Die Winde wehen so lind und so 
schaurig, 
Die Vögel singen so süß und so 
traurig: 
Die schwatzenden Buhlen, sie werden 
stumm, 
Sie weinen und wissen selbst nicht 
warum. 

Loop weg met mij  
Loop weg met mij en wees mijn 
vrouw, en rust uit aan mijn hart; 
laat ver in den vreemde mijn hart 
jouw vaderland en vaderhuis zijn. 
Gaan wij niet weg, dan sterf ik hier 
en ben jij eenzaam en alleen; 
en ook al blijf je dan in je vaderhuis, 
je zult toch als in den vreemde zijn. 
 
Er viel rijp  
Er viel rijp in de voorjaarsnacht, 
die viel op de tere bloemetjes: 
ze zijn verwelkt, verdord. 
Een jongeling had een meisje lief; 
ze liepen stiekem van huis weg, 
noch vader noch moeder wist ervan. 
Ze zijn in het wilde weg gezworven, 
ze hadden geluk noch voorspoed,  
ze zijn gestorven, te gronde gegaan. 
 
Op uw graf  
Op uw graf staat een lindeboom, 
daarin fluiten de vogel in de 
avondwind, 
en eronder zit op het groene veld 
de molenaarsknecht met zijn schatje. 
De winden suizen zo zoel en zo 
huiveringwekkend, 
de vogels zingen zo lieflijk en zo 
treurig: 
het babbelende stelletje verstomt, 
 
ze wenen en weten zelf niet waarom.
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Intermezzo piano: Alexander Skrjabin (1872-1915) – Etude in Cis  
 
 
Johannes Brahms (1833-1897)  
Liebeslieder Walzer (18) opus 52 (met piano 4-handig) 
Deze eerste ‘Liebeslieder Waltzer’-cyclus zorgde in 1870 voor de definitieve doorbraak van 
Brahms als prominente componist. De achttien miniatuur-dansliederen zijn gecomponeerd op 
door Georg Friedrich Daumer (1800-1875) vertaalde teksten uit onder andere het Pools, 
Russisch en Hongaars. Brahms was een grote bewonderaar van Johann Strauss (Strauss’ zijn 
invloed is hoorbaar op nr. 9 Am Donaustrande) en heeft binnen het dansgenre een rijkdom en 
intensiteit aan expressie en textuur weten te creëren. Brahms heeft deze cyclus bedacht voor 
vier solostemmen of voor een koor geschreven. Later is er door populariteit en vraag ook een 
quatre-mains versie zonder stemmen bij gekomen.       
  
1. 
Rede, Mädchen, allzu liebes,  
das mir in die Brust, die kühle,  
hat geschleudert mit dem Blicke  
diese wilden Glutgefühle!  
 
Willst du nicht dein Herz erweichen, 
willst du, eine Überfromme,  
rasten ohne traute Wonne,  
oder willst du daß ich komme?  
 
Rasten ohne traute Wonne,  
nicht so bitter wilt ich büßen.  
Komme nur, du schwarzes Auge, 
komme, wenn die Sterne grüßen.  
 
 
2. 
Am Gesteine rauscht die Flut,  
heftig angetrieben;  
wer da nicht zu seufzen weiß,  
lernt es unterm Lieben.  
 
3. 
O die Frauen, O die Frauen,  
wie sie Wonne, Wonne tauen!  
Wäre lang ein Mönch geworden,  
wären nicht die Frauen, die Frauen!  
 
 
 

 
Zeg eens, meisje, allerliefste,  
jij die me met je blik  
deze gloed van wilde gevoelens  
in mijn koele borst hebt geslingerd!  
 
Wil je je niet laten vermurwen,  
wil je, al te braaf, slapen  
zonder liefdesverrukking,  
of wil je dat ik kom?  
 
Slapen zonder liefdesverrukking,  
zo bitter wil ik niet boeten.  
Kom maar, met je zwarte ogen,  
kom wanneer de sterren ons 
begroeten.  
 
 
Tegen de rotsen bruist de stroom,  
heftig voortgedreven;  
wie daar niet weet te verlangen, 
leert het onder het liefdesspel.  
 
 
O de vrouwen,  
zoals zij liefde opwekken!  
Ik zou allang monnik geworden zijn,  
als er geen vrouwen waren! 
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4. 
Wie des Abends schöne Röte  
möcht ich arme Dirne glühn,  
Einem, Einem zu Gefallen  
sonder Ende Wonne sprühn. 
 
5. 
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 der Liebste weit?  
 
6. 
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.  
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.  
 
 
 

 
 
Gelijk het schone avondrood  
zou ik, arm meisje, willen gloeien;  
voor één man, om hem te behagen,  
eindeloos van liefde bloeien. 
 
 
De groene rank van de hop  
slingert zich voort over de grond.  
Het mooie jonge meisje,  
hoe treurig is het haar te moede.  
Luister jij, groene rank!  
Waarom verhef je je niet ten hemel?  
 
 
Luister jij, mooi meisje.  
Waarom is je hart zo zwaar?  
Hoe kan de rank zich oprichten,  
als geen stut hem kracht verleent?  
Hoe kan het meisje vrolijk zijn,  
als haar liefste ver weg is? 
 
 
Een lief, klein vogeltje vloog 
 
naar de tuin; daar waren vruchten 
genoeg.  
Als ik een lief klein vogeltje was,  
zou ik niet aarzelen, ik zou net doen 
als hij.  
Een geniepige lijmstok ligt daar op de 
loer; 
de arme vogel kon niet meer weg.  
De vogel kwam terecht in een mooie 
hand; 
daar verging het hem, de gelukkige, 
niet slecht.  
Als ik een lief klein vogeltje was, 
zou ik niet aarzelen, ik zou toch doen 
als hij.  
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7. 
Wohl schön bewandt war es vorehe  
mit meinem Leben, mit meiner Liebe; 
durch eine Wand, ja, durch zehn 
Wände 
erkannte mich des Freundes Sehe.  
Doch jetzo, wehe, 
wenn ich dem Kalten 
auch noch so dicht 
vorm Auge stehe,  
es merkts sein Auge, 
sein Herze nicht. 
 
8. 
Wenn so lind dein Auge mir  
und so lieblich schauet,  
jede letzte Trübe flieht,  
welche mich umgrauet.  
Dieser Liebe schöne Glut,  
laß sie nicht verstieben!  
Nimmer wird, wie ich, so treu  
dich ein Andrer lieben.   
 
9. 
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.  
 
 
10. 
O wie sanft die Quelle  
sich durch die Wiese windet!  
O wie schön, wenn Liebe sich  
zu der Liebe findet. 
 
 

 
 
Voorheen was het wel goed gesteld 
met mijn leven, met mijn liefde;  
door een muur, ja, door tien muren 
herkende de blik van mijn vriend mij.  
 
Maar nu, o wee, 
al sta ik nog zo dicht 
voor de ogen 
van die ijskoude: 
zijn oog merkt het op, 
maar zijn hart niet. 
 
 
Als jouw ogen mij  
zo zacht en lief aankijken,  
vlucht elk restje droefheid,  
dat in mij opkomt.  
Laat de schone gloed  
van deze liefde niet verkommeren. 
Nooit zal een ander jou  
zo trouw liefhebben als ik.  
 
 
Aan de Donau oever staat ‘n huis, 
waar een rozenschoon meisje naar 
buiten kijkt. 
Dat meisje is wel goed opgeborgen: 
tien ijzeren grendels zijn er op de deur 
gezet.  
Tien ijzeren grendels, dat is een grap; 
die breek ik in stukken alsof ze van 
glas zijn.  
Aan de Donau oever staat ‘n huis, 
waar een rozenschoon meisje naar 
buiten kijkt. 
 
O hoe zacht slingert het beekje  
door het weiland!  
O hoe schoon, als de liefde  
haar wederliefde vindt.  
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11. 
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 heißts, ich wäre irr aus 
Liebe.  
 
12.  
Schlosser auf, und mache Schlösser 
ohne Zahl; 
denn die bösen Mäuler will ich 
schließen allzumal! 
 
13.  
Vögelein durchrauscht die Luft,  
sucht nach einem Aste;  
und das Herz ein Herz begehrts,  
wo es selig raste.  
 
14.  
Sieh, wie ist die Welle klar,  
blickt der Mond hernieder!  
Die du meine Liebe bist,  
liebe du mich wieder!  
 
15.  
Nachtigall, sie singt so schön, 
wenn die Sterne funkeln.  
Liebe mich, geliebtes Herz, 
küsse mich im Dunkeln!  
 
16.  
Ein dunkeler Schacht ist Liebe,  
ein gar zu gefährlicher Bronnen;  
da fiel ich hinein, ich armer,  
kann weder hören noch sehn,  
nur denken an meine Wonnen,  
nur stöhnen in meinen Wehn.  
 
 
 

  
 
Nee, je kunt het de mensen niet naar 
de zin maken;  
alles leggen ze zo venijnig uit! 
Ben ik opgewekt, dan volg ik 
nutteloze driften; 
ben ik stil, dan heet het dat ik 
verdwaasd van liefde ben.  
 
  
Kom slotenmakers en maak sloten 
zonder tal; 
want ik wil al die hatelijke muilen 
sluiten!  
 
  
Het vogeltje vliegt door de lucht,  
het zoekt naar een tak;  
en mijn hart verlangt een hart 
waar het gelukzalig kan rusten.  
 
  
Zie, hoe helder het water is,  
als de maan er op schijnt!  
Jij die mijn liefde bent,  
bemin mij wederkerig! 
 
  
De nachtegaal zingt zo mooi, 
als de sterren fonkelen.  
Bemin mij, mijn lieveling, 
kus mij in het donker! 
 
 
Liefde is een donkere schacht,  
een hoogst gevaarlijke put;  
daar viel ik in, ik arme dwaas,  
kan horen noch zien,  
kan slechts denken aan mijn geluk,  
slechts kreunen in mijn smart.  
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17.  
Nicht wandle, mein Licht,  
dort außen im Flurbereich!  
die Füße würden dir, 
die zarten, zu naß, zu weich.  
All überströmt sind dort die Wege,  
die Stege dir;  
so überreichlich tränte dorten  
das Auge mir.  
 
18.  
Es bebet das Gesträuche,  
gestreift hat es im Fluge 
ein Vögelein.  
In gleicher Art erbebet 
die Seele mir, erschüttert 
von Liebe, Lust und Leide, 
gedenkt sie dein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Licht van mijn leven,  
loop niet daarbuiten in het veld.  
Je tere voetjes zouden  
te nat, te week worden.  
De wegen zijn daar  
allemaal overstroomd; 
omdat mijn ogen daar  
zo rijkelijk vloeiden.  
 
 
Het struikgewas trilt, 
een vogeltje streek erlangs 
toen het voorbij vloog.  
Zo ook trilt 
mijn ziel, bevangen 
door liefde, lust en leed,  
wanneer zij aan jou denkt. 
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Itamar Lapid  werd geboren in Jerusalem in 1965, studeerde daar 
koordirectie aan de Jeruzalem Rubin Academie voor dans en muziek. 
In 1993 kwam hij naar Nederland om zijn studie voort te zetten aan het 
Utrechts Conservatorium. 
Hij studeerde zang bij Meinard Kraak en koordirectie bij Krijn Koetsveld. 
In 1999 behaalde hij zijn diploma zang en in 2000 zijn tweedefase-
diploma koordirectie. Al tijdens zijn studie wekte Itamar als dirigent, 
zanger en stemcoach. 
 
Itamar werkte als gastdirigent onder andere met het Nederlands Bach 
Ensemble en als coach met de Stichting Opera Noord Holland en in 
theatergezelschap Counterparts. 
Als zanger maakte hij deel uit van Capella Amsterdam en Hortus 
Musicus. 
Hij zong de Christuspartij in verschillende passie van Schütz. Met het 
Haarlems amateur symfonie orkest (HASO) vertolkte hij de rol van 
Papageno in “Die Zauberflöte”. In 2004 zong Itamar in de voorstelling 
“De Sneeuwkoningin” van Jeugdtheater Sonnevanck. In 2005 zong hij 
in de voorstelling “La Route Imperiale #2” van Jeugdtheater Het Filiaal. 
Sinds 2005 zingt Itamar in het Groot Omroepkoor. Naast dirigent van 
het Woerdens Vocaal Ensemble is Itamar als stem- en koordocent 
verbonden aan het Utrechts Centrum voor de Kunsten en aan de 
theaterfaculteit van de Hoge School voor de Kunsten Utrecht. 
 
Garry Scheffens  is afgestudeerd aan het conservatorium van Utrecht 
voor hoofdvak piano bij Thom Bollen. Daarna heeft ze verder 
gestudeerd aan het conservatorium van Rotterdam bij diverse 
docenten. Zij is graag actief in het begeleiden van zangers en 
instrumentalisten. Ook werkt ze graag in projecten en heeft daarmee 
gespeeld op diverse locaties zoals o.a. de Amsterdamse Stads-
schouwburg, het RO-theater te Rotterdam en het Mosterdzaadje te 
Santpoort. Als docent is zij al geruime tijd verbonden aan de 
muziekschool in Nieuwegein. 
 
Jan van Maris  behaalde het solistendiploma piano aan het  
Amsterdams Conservatorium. Sindsdien is hij werkzaam als pianist, hij 
treedt op als begeleider en is bovendien docent piano. 
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Het Woerdens Vocaal Ensemble  brengt muziek ten gehore uit 
verschillende stijlperioden. Circa twintig enthousiaste zangers zingen 
onder inspirerende leiding van Itamar Lapid. Onze sleutelwoorden zijn: 
muzikaal voorstellingsvermogen, stembeheersing,  goede koorklank, 
dynamiek en expressie. 
Om ons doel te bereiken kiezen we bewust voor ervaren zangers die 
zelfstandig hun partij kunnen instuderen. We werken op projectbasis. 
Een project bestaat uit minstens één concert plus voorbereiding. Een 
project duurt ongeveer twaalf weken. 
  
We willen graag in contact komen met zangers die bovenstaande 
uitgangspunten van harte kunnen onderschrijven. 
 
Heb je belangstelling, neem dan contact op met Corrie van Loenhoud, 
(0346) 242263 of corrie.vanloenhoud@taraxacum.nl. 
 
Bezoek voor meer informatie onze internetsite: 
www.woerdensvocaalensemble.nl 
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Dit concert is wederom mede mogelijk gemaakt door de gulle 
ondersteuning van een aantal subsidiegevers.  
Graag vermelden wij hen als blijk van onze grote waardering. 
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