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Andreas Hammerschmidt:  

- Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz 

- Wie lieblich sind deine Wohnungen 

Heinrich Schütz:  

- Selig sind die Toten 

Jacob Handl:  

- Ecce quomodo moritur justus 

Hans Leo Hassler:  

- Domine, Dominus noster 

Giovanni Pierluigi da Palestrina:  

- Credo 

Johann Sebastian Bach:  

- Der Geist hilft unser Schwachheit auf 

Johannes Brahms: 

- Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz 

 

Pauze 

 

Johannes Eccard: 

- Im Garten leidet Christus Not 

- Maria wallt zum Heiligtum 

- Übers Gebirg Maria geht 

Johannes Brahms: 

- Marias Wallfahrt 

- Ein Täublein weiße 

- In stiller Nacht 

- Morgengesang 

Heinrich Isaac: 

- Wann ich morgens frü auffstehe 

- Es wollt ein meydlein grasen gan 

- Innsbruck, ich muss dich lassen 

Johannes Brahms: 

- Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen? 
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Toelichting en teksten 

 
 
We kennen Johannes Brahms (1833-1897) allemaal als een van de 

grote componisten van de Duitse romantiek. Veel mensen zullen ook nog wel 
weten dat hij lesgaf, dirigeerde en actief was als pianist. Het is minder bekend 
dat hij ook op musicologisch gebied zeer actief was. 

Vanaf zijn 15e jaar verzamelde Brahms al volksliederen. Hij werkte mee 
aan uitgaven van muziek van Mozart en Schubert. Maar ook de muziek uit de 
barok en de renaissance had zijn warme belangstelling. Hij maakte 
afschriften van muziek van oude meesters en verzamelde hun handschriften. 
Soms bracht ook zijn vriendin Clara Schumann zelfgemaakte afschriften voor 
hem mee als geschenk. Hij was geabonneerd op de uitgave van de volledige 
werken van Johann Sebastian Bach (1685-1750), die vanaf 1851 in delen 
verscheen, en die van Heinrich Schütz (1585-1672). Hij was innig bevriend 
met Philipp Spitta, een van de grote mensen achter de Schütz- en de Bach-
uitgave, en met de dirigent Franz Wüllner, die in München de 
renaissancemuziek onder koren propageerde. Hij zat ook in het bestuur van 
de series Denkmäler der Tonkunst in Österreich en Denkmäler deutscher 
Tonkunst, waarin onder andere de werken van Heinrich Isaac (ca.1450-
1517),  Andreas Hammerschmidt (1611-1675) en Hans Leo Hassler (1564-
1612) verschenen.  
 
Brahms begon zijn carrière als koordirigent al op veertienjarige leeftijd bij een 
mannenkoor in het plaatsje Winsen. Zijn eerste echte betaalde baan was van 
1857 tot en met 1859 in Detmold, waar hij onder andere het hofkoor 
dirigeerde. In de jaren daarna dirigeerde hij het Frauenchor Hamburg. Na zijn 
eerste bezoek aan Wenen in 1862 werd hij uitgenodigd dirigent te worden 
van de Wiener Singakademie, die hij later weer zou verruilen voor de 
Gesellschaft der Musikfreunde, waaronder de Musikverein en de Singverein 
ressorteerden. Bij dit gezelschap is de bibliotheek van Brahms, met al zijn 
schatten, uiteindelijk terechtgekomen. 

Wanneer Brahms koren dirigeerde, programmeerde hij steevast ook 
oude muziek. Het is voor ons nauwelijks meer voor te stellen, maar het 
programmeren van Bachs cantates en Matthäus Passion en Händels 
Messiah en andere grote stukken was een groot waagstuk. Het was maar 
helemaal de vraag of er wel publiek op af zou komen.  

Nog gewaagder was het om kleine a-capellawerken uit de renaissance 
te laten horen. Toch zette Brahms als Musikdirektor van de Gesellschaft der 
Musikfreunde naast grote werken van Schubert, Mozart en Handel twee van 
zulke werkjes op zijn eerste programma: Übers Gebirg Maria geht van 
Johannes Eccard (1553-1611) en Innsbruck, ich muß dich lassen van Isaac. 
Het tekent hoe belangrijk Brahms deze muziek vond. 
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In sommige van Brahms' zettingen van volksliederen en Marialiederen 
is voelbaar hoe Brahms probeert vat te krijgen op de oude muziek. Zo schrijft 
hij Ein Täublein weiße met imitaties van de melodie in de verschillende 
stemmen, voordat de melodie zelf intreedt. Hij geeft geen enkele verhoging of 
verlaging in de stemmen, als het ware in een poging modaal te schrijven. En 
op het eind zet hij een driedelige maat – iets dat bij oude meesters vaak 
voorkwam. Ook Morgengesang zit vol imitaties, en omkeringen zijn daarbij 
schering en inslag. Wie degelijk calvinistisch is opgevoed, zal trouwens direct 
de melodie van dit volksliedje herkennen als psalm 105! Heel anders is In 
stiller Nacht, waar Brahms geen enkele poging lijkt te doen om bij oude 
muziek aan te sluiten en waarschijnlijk alleen maar een vroeger genoteerde 
melodie tot leven wil wekken. 

 
Hét grote succes van Brahms als componist was Ein deutsches 

Requiem, gecomponeerd tussen 1865 en 1868. Het is bekend dat Brahms 
hiervoor inspiratie vond bij de Musikalische Exequien van Schütz. Beide 
stukken eindigen met de tekst Selig sind die Toten. In dit programma hoort u 
een andere zetting van Schütz van diezelfde tekst, namelijk uit de Geistliche 
Chormusik 1648. Ook andere tekstkeuzes lijken geïnspireerd te zijn door 
oude meesters. Zo vinden we de tekst van het Wie lieblich sind deine 
Wohnungen uit Ein deutsches Requiem en van het motet Schaffe in mir, Gott, 
ein rein Herz terug bij Andreas Hammerschmidt. 

 
Brahms prepareerde de hele Missa Papae Marcelli van G.P. da 

Palestrina (1525-1594) voor een uitvoering in Detmold. Maar kennelijk was dit 
voor het hofkoor te hoog gegrepen: hij schrapte het weer van het programma. 
Wel voerde hij later in Wenen een gedeelte van het Credo uit, het 
vierstemmige Crudifixus. 
Het Ecce quomodo moritur justus van Jacobus Gallus Handl (1550-1591) 
voerde Brahms verschillende keren uit. Hij bewerkte het zelfs, zodat het 
Frauenchor Hamburg het kon zingen. Dit stuk heeft een bijzondere functie 
gehad in het 18de-eeuwse Leipzig: het werd op Goede Vrijdag altijd direct na 
de passiemuziek gezongen, dus ook aansluitend op de Johannes Passion of 
de Matthäus Passion van Bach... 

 
En zo komen we bij degene die van de oude meesters wellicht de 

grootste invloed op Brahms heeft gehad: Johann Sebastian Bach. Van hem 
voerde Brahms de cantates 4, 8, 21, 34 en 50 uit, waarvan sommige enkele 
malen, en delen van andere cantates, drie cantates uit het Weihnachts 
Oratorium – nota bene op palmzondag 1864! – en de Matthäus Passion. 
Maar Brahms nam natuurlijk kennis van veel meer werken van Bach. Zo is 
het slotdeel van zijn vierde symfonie geïnspireerd door de Chaconne uit 
cantate 150. Van Brahms is ook de uitspraak: “Bestudeer Bach: daar zul je 
alles vinden.” En ook al heeft Brahms waarschijnlijk nooit motetten van Bach 
uitgevoerd, toch lijken zijn eigen motetten er sterk door beïnvloed. Der Geist 
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hilft unser Schwachheit auf is een mooi voorbeeld van zo'n motet van Bach, 
met dubbelkorigheid – door Brahms bijvoorbeeld toegepast in zijn motetten 
opus 110 – bijzondere fugavormen en een groots uitgewerkt vierstemmig 
slotkoraal. 

 
De kunst van het contrapunt van de oude meesters en van Bach is diep 

doorgedrongen in de motetten van Brahms. Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz 
opent al met een bijzondere canon: de bas en de sopraan zingen dezelfde 
melodie, maar de bas doet dat tweemaal zo langzaam als de sopraan, zodat 
de sopraan de melodie tweemaal moet zingen. In de zeer chromatische fuga 
die daarop volgt, zitten behalve gewone thema's ook omkeringen en een 
verdubbeling. Soms buitelen de thema's over elkaar heen in een zo scherp 
mogelijk stretto. Het dramatische einde met een generale pauze doet denken 
aan de manier waarop Bach vaak zijn fuga's besloot. 

In Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen? wordt de klacht van 
Job beantwoord met teksten uit de Klaagzangen van Jeremia en uit de brief 
van Jacobus, een tekstkeuze die Bach waardig zou zijn geweest. Tenslotte 
klinkt het berustende koraal van Maarten Luther Mit Fried und Freud fahr ich 
dahin. Maar anders dan we bij Bach gewend zijn, geeft Brahms aanwijzingen 
voor tempo en dynamiek, waardoor het koraal een zware emotionele lading 
krijgt. Gedeelten van het motet zijn gebaseerd op de onvoltooide Missa 
Canonica, waar Brahms in 1856 aan werkte. Aan de manier van noteren van 
deze mis – met halve noten – is goed te zien dat Brahms wilde aansluiten bij 
de oude meesters, Palestrina in het bijzonder. Maar anders dan in de 
onvoltooide mis, bereikt Brahms in het motet een perfecte balans tussen 
contrapuntische techniek en romantische expressie. Daardoor is het een van 
de absolute hoogtepunten van de koorliteratuur geworden. 
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Teksten en vertalingen  

 

Andreas Hammerschmidt:  

- Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz 

Ps 51:10–12 (Luther)
* 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Hertz, 
und gib mir einen neuen, gewissen 
Geist. 
Verwirf mich nicht von deinem 
Angesicht und nimm deinen heiligen 
Geist nicht von mir. 
Tröste mich wieder mit deiner Hülfe, 
und der freudige Geist enthalte mich. 

Schep, o God, een zuiver hart in mij, 
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 
 
verban mij niet uit uw nabijheid, 
neem uw heilige geest niet van mij weg. 
 
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, 
de kracht van een sterke geest. 
 

 

- Wie lieblich sind deine Wohnungen 

Psalm 84, Vers 2,3 

Wie lieblich sind deine Wohnungen,  
Herr Zebaoth! 
Meine Seele verlanget und sehnet 
sich nach den Vorhöfen des Herrn; 
mein Leib und Seele freuen sich in 
dem lebendigen Gott. 

Hoe lieflijk is uw woning, 
Heer van de hemelse machten.  
Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de Heer. 
Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God.  

 

 

 

Heinrich Schütz:  

Selig sind die Toten 

Offenb. 14, Vers 13 

Selig sind die Toten, die in dem 
Herrn sterben, von nun an. 
Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen 
von ihrer Arbeit; 
denn ihre Werke folgen ihnen nach. 

Gelukkig de doden die in de Heer sterven,  
van nu af aan.  
‘Ja waarlijk,’ zegt de Geest, ‘laat hen uitrusten van 
hun zwoegen,  
want hun daden vergezellen hen.’ 

 

                                                           
* Vertalingen: De Nieuwe Bijbelvertaling 
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Jacob Handl:  

Ecce quomodo moritur justus 

Jesaja 57: 1-2 

Ecce quomodo moritur justus,         
et nemo percipit corde.              
Viri justi tolluntur              
et nemo considerat.                  
A facie iniquitatis                  
sublatus est justus.                 
Et erit in pace memoria ejus.        
In pace factus est locus ejus 
et in Sion habitatio ejus. 

Et erit in pace memoria ejus. 

Ziet hoe de rechtvaardige sterft, 
en niemand neemt het ter harte.      
Rechtvaardigen worden weggerukt, 
en niemand merkt het op. 
Voor het aangezicht van het kwaad 
werd de rechtvaardige gedood. 
En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn. 

In vrede is zijn rustplaats, 
en in Sion is zijn verblijf. 

En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn. 

 

Hans Leo Hassler:  

Domine, Dominus noster  

Psalm 8 

Domine, Dominus noster, 
quam admirabile est nomen tuum in 
universa terra: 
quoniam elevata est magnificentia 
tua super cælos. 
Ex ore infantium et lactentium 
perfecisti laudem propter inimicos 
tuos, ut destruas inimicum et ultorem. 
Quoniam videbo cælos tuos, 
opera digitorum tuorum: 
lunam et stellas quæ tu fundasti: 
Quid est homo quod memor es eius, 
aut filius hominis, 
quoniam visitas eum? 
Minuisti eum paulo minus ab angelis, 
Gloria et honore coronasti eum, 
et constituisti eum  
super opera manuum tuarum. 
Omnia subiecisti sub pedibus eius, 
oves et boves universas insuper et 
pecora campi, 
volucres cæli et pisces maris 
qui perambulant semitas maris. 
Domine, Dominus noster, 
quam admirabile est nomen tuum in 
universa terra. 

Heer, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 
U die aan de hemel uw luister toont – 
met de stemmen van kinderen en zuigelingen 
bouwt u een macht op tegen uw vijanden 
om hun wraak en verzet te breken. 
Zie ik de hemel,  
het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door u daar bevestigd, 
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 
het mensenkind  
dat u naar hem omziet? 
U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
hem toevertrouwd  
het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 
schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en 
alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
Heer, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
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Giovanni Pierluigi da Palestrina:  

Credo uit Missa Papae Marcelli  
Credo in unum Deum; Patrem 
omnipotentem, factorem coeli et 
terrae, visibilium omnium et 
invisibilium. 

Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare 
en onzichtbare dingen. 

Et in unum Dominum Jesum 
Christum, Filium Dei unigenitum, et 
ex Patre natum ante omnia saecula. 

En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren 
Zoon van God, uit de Vader geboren vóór alle 
eeuwen. 

Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, genitum 
non factum, consubstantialem Patri: 
per quem omnia facta sunt. 

God van God, licht uit licht, waarlijke God van de 
waarlijke God. Geboren en niet gemaakt, één 
van wezen met de Vader, door wie alles 
gemaakt is. 

Qui propter nos homines, et propter 
nostram salutem descendit de 
coelis. 

Die om ons mensen en om onze redding uit de 
hemel is nedergedaald. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
ex Maria Virgine: et homo factus est. 

En Hij is vleesgeworden uit de Heilige Geest en 
de Maagd Maria: en Hij is mens geworden. 

Crucifixus etiam pro nobis sub 
Pontio Pilato, passus et sepultus est. 

Hij is zelfs voor ons gekruisigd, heeft geleden 
onder Pontius Pilatus en is begraven. 

Et resurrexit tertia die secundum 
Scripturas. 

En op de derde dag is hij opgestaan, 
overeenkomstig de schriften. 

Et ascendit in coelum: sedet ad 
dexteram Patris. 

Hij is opgevaren ten hemel: waar hij zetelt aan 
de rechterhand des Vaders. 

Et iterum venturus est cum gloria, 
judicare vivos et mortuos: cujus 
regni non erit finis. 

En hij zal wederkeren met heerlijkheid om te 
oordelen de levenden en de doden; en zijn 
heerschappij zal geen einde kennen. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et 
vivificantem: qui ex Patre Filioque 
procedit. 

En ik geloof in de Heilige Geest, de Heer en 
levensbrenger: Die uit de Vader en de Zoon 
voortkomt. 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
et conglorificatur: qui locutus est per 
Prophetas. 

Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt 
aanbeden en verheerlijkt: die aangekondigd is 
door de Profeten. 

Et in unam sanctam catholicam et 
apostolicam Ecclesiam. 

En in één heilige, algemene en apostolische 
kerk. 

Confiteor unum baptisma, in 
remissionem peccatorum. 

Ik belijd één doop ter vergeving van de zonden. 

Et expecto resurrectionem 
mortuorum et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

En ik verwacht de wederopstanding der doden, 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
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Johann Sebastian Bach:  

Der Geist hilft unser Schwachheit auf  
Rom 8, 26 en Rom 8, 27 

Der Geist hilft unser Schwachheit 
auf, denn wir wissen nicht, 
was wir beten sollen, 
wie sich’s gebühret; 
sondern der Geist selbst vertritt uns 
aufs beste 
mit unaussprechlichem Seufzen. 

De Geest helpt ons in onze zwakheid;  
wij weten immers  
niet wat we in ons gebed tegen God moeten 
zeggen,  
maar de Geest zelf pleit voor ons  
met woordloze zuchten 

Coro I.II 

Der aber die Herzen forschet, der 
weiß, was des Geistes Sinn sei; 
denn er vertritt die Heiligen nach 
dem, das Gott gefället. 

 

God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil 
zeggen. 
Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor 
allen die hem toebehoren. 

Choral (Martin Luther 1524) 

Du heilige Brunst, süßer Trost, 
nun hilf uns, fröhlich und getrost 
in deinem Dienst beständig bleiben, 
die Trübsal uns nicht abtreiben. 
O Herr, durch dein Kraft uns bereit 
und stärk des Fleisches Blödigkeit, 
daß wir hie ritterlich ringen, 
durch Tod und Leben zu dir dringen. 
Halleluja. 

 

U, heilig verlangen, zoete troost, 
help ons vrolijk en getroost 
standvastig U te blijven dienen 
dat onze treurnis ons niet afdrijft. 
O Heer, bereid ons voor door Uw kracht 
en sterk ons tegen de lichamelijke dwaasheid 
zodat wij hier ridderlijk strijden 
om door de dood en het leven bij U te komen. 
Halleluja!  

 

 

Johannes Brahms: 

Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz 

Ps 51:10–12 (Luther) 

Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz, 
und gib mir einen neuen, gewissen 
Geist. 
Verwirf mich nicht von deinem 
Angesicht und nimm deinen heiligen 
Geist nicht von mir. 
Tröste mich wieder mit deiner Hülfe, 
und der freudige Geist erhalte mich. 

Schep, o God, een zuiver hart in mij, 
vernieuw mijn geest,  
maak mij standvastig, 
verban mij niet uit uw nabijheid, 
neem uw heilige geest niet van mij weg. 
 
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, 
de kracht van een sterke geest. 

 

 

pauze 
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Johannes Eccard: 

- Im Garten leidet Christus Not 

Im Garten leidet Christus Not,  
den Vater bitt' ringt mit dem Tod, 
sein blutig Schweiß auf Erden fällt, 
den Feinden er sich willig stellt, 

In de tuin lijdt Christus in nood, 
Hij smeekt zijn vader, vecht met de dood, 
Zijn bloedig zweet valt op de aarde, 
Hij geeft zich vrijwillig over aan zijn vijanden 

Siehe, das ist Gottes Lamm, 
aller Welt Sünd' macht ihm bang‘; 
Sünd' und Straf' zugleich er trägt; 
selig ist wer's herzlich glaubt. 

Ziet, dat is het Lam Gods, 
De zonden van de hele wereld benauwen hem; 
Hij draagt tegelijk de zonde en de straf; 
Zalig is wie het gelooft vanuit zijn hart. 

 

- Maria wallt zum Heiligtum 

Maria wallt zum Heiligtum  

und bringt ihr Kindlein dar, 
das schaut der greise Simeon,  
wie ihm verheißen war. 
Da nimmt er Jesum in den Arm  
und singt im Geiste froh: 
Nun fahr' ich hin mit Freud,  
dich, Heiland, sah ich heut, 
du Trost von Israel, das Licht der Welt. 

Maria gaat naar de tempel 
en brengt haar kindje daar naartoe, 
dan ziet de grijze Simeon, 
zoals het hem beloofd was. 
Dan neemt hij Jezus op zijn arm 
en zingt blij tot in zijn ziel: 
Nu ga ik heen in vreugde, 
Jou, Heiland, heb ik vandaag gezien, 
Jij troost van Israel, het licht van de wereld. 

Hilf nun, du liebster Jesu Christ, 
Dass wir zu jeder Frist 
An dir, wie auch der Simeon, 
All' unser Freude han 
Da kommt die Zeit, 
sanft schlafen ein, 
Und also singen froh: Nun … 

Help nu, jij liefste Jezus Christus, 
Dat wij ten alle tijde 
An jou, zoals ook Simeon had, 
Al onze vreugde hebben. 
Als dan de tijd komt, 
Dat wij zacht inslapen, 
Ook blij kunnen zingen: Nu ga ik heen... 

 

- Übers Gebirg Maria geht 

Übers Gebirg Maria geht  
zu ihrer Bas Elisabeth. 
Sie grüßt die Freundin, die vom Geist 
freudig bewegt Maria preist 
und sie des Herren Mutter nennt; 
Maria ward fröhlich und sang: 
 

Maria gaat over de bergen 
naar haar nicht Elisabeth. 
Zij groet haar vriendin, die door de Geest 
aangeraakt met vreugde Maria prijst 
en haar moeder van de Heer noemt; 
Maria werd vervuld van vreugde en zong: 

Mein Seel den Herrn erhebet, 
mein Geist sich Gottes freuet; 
Er ist mein Heiland, fürchtet ihn, 
Er will allzeit barmherzig sein. 

Mijn ziel prijst hoog de Heer, 
Mijn geest verheugt zich in God, 
Hij is mijn Verlosser, vreest hem, 
Hij zal altijd genadig zijn. 
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Johannes Brahms: 

- Marias Wallfahrt 

Maria ging aus wandern, 
so fern ins fremde Land, 
bis sie Gott, den Herren, fand. 
 

Maria ging uit wandelen, 
Ver in onbekend gebied, 
Tot ze God, De Heer, vond. 

Sie hat ihn schon gefunden 
wohl vor des Herodes Haus, 
er sah so betrüblich aus. 
 

Ze heeft hem daar gevonden 
Al voor Herodes’ huis, 
Hij zag er bedroevend uit. 

Was trug er auf seinem Haupte? 
Ein’ scharfe Dornenkron’; 
das Kreuz, das trägt er schon. 
 

Wat droeg hij op zijn hoofd? 
Een scherpe doornenkroon; 
Het kruis, dat draagt hij al. 

Daran soll man bedenken, 
ein jeder jung o’r alt, 
daß das Himmelreich leidet Gewalt! 

Daaraan moet men denken, 
Iedereen, jong of oud, 
Dat het hemelrijk geweld wordt aangedaan! 

 

- Ein Täublein weiße 

Es flog ein Täublein weiße 
vom Himmel herab 
in engelischem Kleide 
zu einer Jungfrau zart; 
es grüßet sie so hübsch und 
säuberlich, 
ihr Seel war hochgezieret, 
gesegnet ward ihr Leib. 
Kyrieleison. 
 

Er vloog een wit duifje 
van de hemel omlaag 
in een engelenkleed 
naar een tedere maagd; 
Het groet haar zo sierlijk en rein, 
 
haar ziel was met versierselen bekleed 
gezegend was haar lichaam. 
Kyrie eleison. 

Der Himmel ward erschlossen 
durch Gottes Schlüssel klar, 
Maria ist der Garten, 
da er gewachsen war, 
der Heilig Geist den Garten besser 
hat, 
gar schön ist er gezieret 
mit göttlicher Majestät. 
Kyrieleison. 

De hemel werd geopend 
door Gods heldere sleutel, 
Maria is de tuin, 
Waarin hij opgegroeid is, 
De heilige Geest heeft de tuin zelfs nog beter 
gemaakt, zo mooi is hij omsierd 
met Goddelijke majesteit. 
Kyrie eleison. 
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- In stiller Nacht 

In stiller Nacht, zur ersten Wacht, 
ein’ Stimm’ begunnt zu klagen, 
der nächtge Wind hat süß und lind 
zu mir den Klang getragen; 
von herbem Leid und Traurigkeit 
ist mir das Herz zerflossen, 
die Blümelein, mit Tränen rein 
hab’ ich sie all’ begossen. 
 

Een nacht, heel stil, zij was nog pril 
 een stem hief aan te klagen. 
 De wind, die nacht heeft zoet en zacht 
 naar mij die klacht gedragen. 
 Van lijden droef zo zwaar en stroef 
 is toen mijn hart gebroken 
 de bloemen zijn met tranen fijn 
 door mij weldra begoten. 

Der schöne Mond will untergahn, 
für Leid nicht mehr mag scheinen, 
die Sterne lan ihr Glitzen stahn, 
mit mir sie wollen weinen. 
Kein Vogelsang, noch Freudenklang 
man höret in den Lüften, 
die wilden Tier’ traur’n auch mit mir 
in Steinen und in Klüften. 

De mooie maan wil ondergaan 
 om voor dit leed te schuilen 
 de sterren luid  hun stralen uit 
 met mij zij willen huilen. 
 Geen vogel zingt noch vreugde klinkt 
 dat kun je wel geloven. 
 Zelfs het wilde dier heeft geen plezier 
 op rotsen en in kloven. 

 Vertaling Wim Reedijk 

 

- Morgengesang 

Wach auf, mein Kind, 
steh auf geschwind, 
sobald der Hahn die Flügel schwingt 
und dir von vier od'r fünfen kräht; 
der kommt zu spät, 
der sich lang dreht 
und wälzet in den Federn um, 
faulenzend hier und dort herum. 
 

Ontwaak, mijn kind, 
sta snel op, 
zodra de haan zijn vleugels beweegt 
en jou om vier of vijf uur toekraait; 
hij komt te laat, 
die zich lang in zijn  
verenbed omdraait  
en luierend rondwoelt. 

Wer blindlich rote Rosen bricht, 
gar leicht sich in die Dornen sticht, 
was vorgetan und nachbedacht, 
hat manchen großen Schaden bracht; 
denk alles vor, tu alles wohl, 
als wenns dein letztes Wort sein soll. 
 

Wie zonder te kijken rozen plukt, 
zal zich snel prikken aan de dorens, 
wat haastig is gedaan en achteraf overdacht, 
heeft menigeen schade toegebracht; 
denk over alles van tevoren na, doe het goed, 
alsof het je laatste woord zou zijn.  
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Heinrich Isaac: 

- Wann ich morgens frü auffstehe 

Wann ich des morgens frü auffsteh 
So ist mein stüblein geheizet schon 
so kombt mein Lieb und beut mir ein 
guten morgen. 
Ein guter morgen ist bald dahin 
Gott geb meim Lieb ein stetten sin, 
darzu ein frölichs gemüte! 
 

Wanneer ik ’s ochtends vroeg opsta 
Dan is mijn huiskamer al verwarmd 
Dan komt mijn lief en wenst me een goeie morgen. 
 
Een goede morgen is snel voorbij, 
God geve mijn lief een beetje zin, 
En daarbij een vrolijk humeur 

Hett ich ein buelen, als mancher hat, 
Ich wolt im auffbinden sein gelbes har 
mit eitell brauner seiden. 
Ich wolts im aufbinden inn rotes gollt;  
Ich bin meim buelen von herzen holdt, 
Ich kont ir nit holder werden 

Had ik een liefje, zoals velen, 
Dan zou ik haar gele haar opbinden 
Met louter bruine zijde. 
Ik wil het opbinden met rood goud; 
Ik hou zielsveel van mijn lief, 
Ik hou van haar, zoveel als ik maar kan. 

 

- Es wollt ein meydlein grasen gan 

Es wollt ein meydlein grasen gan: 
Juck mich, lieber Peter! 
Und do die roten rösslein ston, 
Juck mich mer, du hast sein ehr. 
Kanstus nit, ich wol dichs lern  
Juck mich, lieber Peter! 

 

Een meisje wilde naar de wei toe gaan: 
Kietel me, lieve Peter! 
Daar waar de rode rozen staan, 
Kietel me daar nog eens, doe er je voordeel mee. 
Als je het niet kan, wil ik het je wel leren 
Kietel me, lieve Peter! 

 

- Innsbruck, ich muss dich lassen 

Innsbruck ich muss dich lassen 
ich far dahin mein strassen 
in frembde landt dahin 
mein freud ist mir genomen 
die ich nit weiss bekommen 
wo ich im elend bin. 
 

Innsbruck, ik moet je verlaten 
en mijn weg gaan 
naar vreemde landen.  
Mijn vreugde is me ontnomen 
en die kan ik niet hervinden 
daar, waar ik in kommer ben. 

Gross leid muss ich yetz tragen 
das ich allein thu klagen 
dem liebsten bulen mein. 

Ik moet groot leed verdragen 
waarover ik slechts klagen kan 
bij mijn allerliefste. 

Nun muss dich Gott bewaren 
in aller tugent sparen 
bis daß ich wider komm! 

Nu moet God je bewaren 
en bijstaan in de deugdzaamheid 
totdat ik terugkom. 
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Johannes Brahms: 

Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen? 

 
Job 3,20-23 

Warum ist Licht gegeben dem 
Mühseligen und das Leben den 
betrübten Herzen?  
Die des Todes warten und kommt 
nicht und grüben ihn wohl aus dem 
Verborgenen; 
die sich fast freuen und sind fröhlich, 
daß sie das Grab bekommen.  
Und dem Manne deβ Weg verborgen 
ist, und Gott vor ihm denselben 
bedecket?  

Waarom geeft God het licht aan de 
ongelukkigen, en het leven aan de bedroefde 
harten?   
Zij wachten op de dood, maar die komt niet, zij 
zouden hem wel willen opgraven uit de diepte; 
 
zij verheugen zich bijna en zijn blij  
dat ze hun graf in mogen.  
En aan de man wiens weg verborgen is,  
omdat God die voor hem heeft bedekt.  
 

 
Klaagliederen van Jeremia 3,41 

Lasset uns unser Herz samt den 
Händen aufheben zu Gott im 
Himmel. 

Laten wij ons hart en onze handen opheffen  
tot God in de hemel. 

 
Brief van Jacobus 5,11 

Siehe, wir preisen selig, die erduldet 
haben. 
Die Geduld Hiob habt ihr gehöret, 
und das Ende des Herrn habt ihr 
gesehen; 
denn der Herr ist barmherzig und ein 
Erbarmer! 

Zie, wij prijzen hen zalig die hebben verdragen.  
 
U hebt gehoord van het geduld van Job  
en het einde van de Heer hebt u gezien;  
de Heer is barmhartig en hij ontfermt zich. 

 
Luther (1524) 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin,  
in Gottes willen, 
getrost ist mir mein Herz und Sinn, 
sanft und stille. 
Wie Gott mir verheißen hat, der Tod 
ist mir Schlaf worden. 

In vrede en vreugde ga ik heen  
in Gods wil.  
Getroost is mijn hart en mijn geest,  
zacht en stil.  
Zoals God mij heeft beloofd:  
de dood is voor mij een slaap geworden. 
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dirigent  Nico van der Meel 

 

Het William Byrd Vocaal Ensemble is een Leids koor en is 
in 1981 opgericht. Het koor heeft ongeveer 25 leden, zes of 
zeven per stemgroep en voert voornamelijk a-
capellamuziek uit, maar soms wordt ook met begeleiding 
(piano, barokensemble) gewerkt. Het repertoire omvat de 
koorliteratuur van de laatste vijfhonderd jaar. Gewoonlijk 
wordt tweemaal per jaar een concertserie georganiseerd. In 
het jubileumjaar 2006 werden succesvolle uitvoeringen van 
de Johannes Passion van J.S. Bach gegeven, in 2011 
volgde de Matthäus Passion. 

 
www.williambyrd.nl 
 
Nico van der Meel studeerde koordirectie aan het 
Rotterdams Conservatorium bij Jan Eelkema en Barend 
Schuurman en later hoofdvak zang bij Margreet Honig. Hij 
is voornamelijk bekend als zanger van oude muziek en is 
lid van het ensemble Camerata Trajectina, dat zich 
specialiseert in de Nederlandse muziek van de 
middeleeuwen tot en met de Gouden Eeuw. Hij heeft 
echter een breed concertrepertoire opgebouwd met muziek 
van de 16e tot en met de 20e eeuw. Hij geniet 
internationaal grote faam voor zijn vertolkingen van de 
evangelistenpartij in de Passionen van J.S. Bach. 
Nico van der Meel treedt op als gastdocent aan diverse 

conservatoria. Hij is artistiek leider van het Drechtsteden 

Bachkoor. Al vanaf de oprichting in 1981 is hij dirigent van 

het William Byrd Vocaal Ensemble.  
 
www.nicovandermeel.nl 

 

Aan de concerten werken mee: 
 

Sopranen 
 

Ingrid Appels 
Rosanne de Clercq 

Judith Dijs 
Pauline van der Meer  
Ernestine Smulders 
Marleen Steenkist 
Claudia Sternberg 

 
Alten 

Marianne van den Beukel 
Annelies Korff de Gidts 

Godelief Mallee  

Mechtild Oostdam 
Sanneke Verhagen 
Ester van der Voet 

 
Tenoren 

Theo Boersema 
Peter Groot 

Marcus Gunningham 
Gabriël Hoezen  

Theo Janson 
Niek Nieuwenhuijsen 

Paul van der Werf 
 

Bassen 
Wim Bel 

Cor Haaring 
Frits Hali 

Fred Hickendorff 
Paul-Peter Polak 
Andreas Polman 
Ton Stauttener 

 
Dirigent 

Nico van der Meel 

 

Samenstelling programma  : Paul van der Werf en Nico van der Meel 
Toelichting    : Nico van der Meel 
Ontwerp affiche   : Gabriël Hoezen 
Samenstelling programmaboekje : Andreas Polman 
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Volgende serie: "Br(itten)"  

- o.a. zaterdagavond 22 november 2013, Lokhorstkerk in Leiden  

Meer info t.z.t.: www.williambyrd.nl 

 
 
 

 
 

VRIEND WORDEN? 
 

Geachte muziekliefhebber,  
 
Wij hebben u nu en misschien ook al in het verleden mogen begroeten als 
bezoeker van onze concerten.  
In ruil voor een kleine jaarlijkse bijdrage houden wij u graag persoonlijk op de 
hoogte van onze muzikale avonturen én mag u zich Vriend van William Byrd 
noemen. 
 
U bent Vriend van William Byrd bij een donatie vanaf 30 euro op jaarbasis. 
En natuurlijk staat daar iets tegenover! 
 
Voor 30 euro per jaar krijgt u 1 vrijkaartje per jaar en een nieuwsbrief met 

daarin een overzicht van onze activiteiten en 
interessante achtergrondinformatie bij de 
geplande concerten. 
Zo blijft u mooi bij! 

 
Voor 60 euro per jaar krijgt u  2 vrijkaartjes per jaar en de nieuwsbrief   
 
Wilt u Vriend worden? Stuur dan een mailtje aan Godelief Mallee: 

g.mallee@wxs.nl 
 
Of maak direct uw donatie over op ING-nummer: 5676811 t.n.v. William Byrd 
Vocaal Ensemble te Leiden, onder vermelding van "Vriend van William Byrd".  
Vergeet niet uw naam, adres of (bij voorkeur) e-mailadres erbij  te vermelden, 
anders kunnen wij u niet op de hoogte houden! 
 
Wij hopen van u te horen, en u bij een van onze volgende concerten als Vriend 
te mogen begroeten! 

mailto:g.mallee@wxs.nl

