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WELKOM
Van harte welkom op dit concert waarin we een selectie zullen uitvoeren uit Winterreise van
Franz Schubert. Inmiddels ons tweede concert in Culemborg waar wij in april vorig jaar zijn
komen wonen. Wij zijn ook in deze coronatijden nog altijd druk bezig om onze piano-,
klavecimbel- en zanglespraktijk op te zetten. Veel dank aan de stimulator van het culturele
leven in Culemborg Rieks Hoogenkamp dat hij ons wederom in zijn programmering heeft
willen opnemen.

WINTERREISE
Winterreise is een liedcyclus gecomponeerd door Franz Schubert (1797–1828), op gedichten
van Wilhelm Müller (1794–1827).

Over Franz Schubert
Franz Schubert was de zoon van een schoolmeester die een door hem zelf opgerichte school in
Wenen leidde. Er werd thuis door de familieleden veel samen gemusiceerd. In 1808 won hij
een beurs die hem een plek opleverde in het koor van de Keizerlijke hofkapel in Wenen, waar
hij ook naar school ging en op de kostschool verbleef. Hij kreeg les van onder andere de
componist Antonio Salieri. Hij besloot een opleiding tot leraar te volgen en werkte vervolgens
met tussenpozen van 1814 tot 1818 als assistent leraar op de school van zijn vader. De jaren
1813 tot 1815 waren jaren van grote productiviteit. Hij componeerde strijkkwartetten, missen,
symfonieën, een opera en meer dan 150 liederen.
In 1818 verliet hij definitief zijn ouderlijk huis om zich enkel aan het componeren te wijden.
Om in zijn levensonderhoud te voorzien gaf hij muzieklessen. Ook bracht hij veel tijd met
vrienden door, zowel in huiselijke kring als in de kroeg. Deze vriendenkring was van zeer groot
belang voor Schubert. Zij boden hem onderdak, financiële hulp, inspiratie, gezelligheid en
stonden garant voor een uitgebreid netwerk. Het beroep van componist gold in die tijd nog als
een ambacht en inkomsten waren schaars. Door deze vriendenkring kende zijn leven, naast
armoede en een onzekere toekomst, toch ook veel vrolijkheid en een mate van zorgeloosheid.
Het lukte Schubert maar niet om zijn werk uitgegeven te krijgen. Pas in 1821 lukte het vrienden
van hem om het lied ‘Erlkönig’ gedrukt te krijgen. Dit was het begin van een succesvolle
periode. Ten huize van gegoede burgers en ambtenaren werden zogenaamde ‘Schubertiades’
georganiseerd waar zijn liederen en dansmuziek werden uitgevoerd
.
Vanaf eind 1822 ging het niet goed met zijn gezondheid; vermoedelijk had hij syfilis opgelopen
en dat resulteerde in periodes van zwakte en ziekte. Desondanks componeerde hij tot aan zijn
dood door. Schubert heeft tijdens zijn leven slechts één openbaar concert gegeven: in maart
1828. Dit concert was een groot succes, ook financieel: hij kon van de opbrengsten een eigen
piano kopen. Schubert stierf in november van dat jaar aan de gevolgen van tyfus.

Over de liederen van Franz Schubert
Franz Schubert is een van de beroemdste componisten van het Duitse lied uit de romantiek.
Zowel de zangstem als de pianopartij beelden de tekst bijzonder scherp in de muziek uit,
waardoor de liedbegeleider op de piano op gelijke voet komt te staan met de zanger. Voor de
teksten koos hij vaak voor literaire gedichten. Zo heeft hij veel gedichten van Goethe en Schiller
getoonzet. Zijn voorkeur ging in zijn jongere jaren voornamelijk uit naar teksten gebaseerd op
volkstradities en natuurgevoel, zoals bijvoorbeeld de liederen uit de cyclus Die schöne
Mullerin. In zijn latere jaren verschoof deze voorkeur steeds meer naar heel persoonlijke en
verinnerlijkte teksten, waarvan de cyclus Winterreise een belangrijk voorbeeld is.
De vorm van de liederen is niet al te complex: meestal zijn het coupletliederen of
coupletliederen met kleine variaties, soms zogenaamde doorgecomponeerde liederen. Bij
coupletliederen hebben alle strofes van het gedicht dezelfde melodie en begeleiding, bij de
variaties zijn er ook strofes bij met een nieuwe melodie en begeleiding. Doorgecomponeerde
liederen zijn liederen waarbij elke strofe van het gedicht een andere melodie/begeleiding heeft.
De pianobegeleiding is niet alleen ondersteunend, maar werkt samen met de zangstem om zo
veel mogelijk uitdrukking aan de tekst te geven. Zo klinkt er in Winterreise vanuit de
pianobegeleiding een posthoorn, hoor je het gerammel van hondenkettingen en het typische
geluid van een draailier. Tekstuitbeelding in de melodie en/of de begeleiding kan ook alleen
betrekking hebben op een enkel woord of een zin of zinsdeel. Als muzikaal middel gebruikt
Schubert bijvoorbeeld accenten, het herhalen van bepaalde ritmische motieven, opvallende
sprongen in de melodie (stijgend of dalend) of speciale, onverwachte wendingen in de melodie
en/of harmonie. Schubert componeerde in totaal zo’n 500 liederen voor zangstem en piano.

Over de dichter Wilhelm Müller
Wilhelm Müller (1794–1827) was een kind uit een handarbeidersgezin. Na zijn schooltijd in
Dessau studeerde hij vanaf 1812 filosofie en geschiedenis in Berlijn. In 1813 nam hij als
vrijwilliger dienst in het Pruisische leger en nam hij deel aan meerdere veldslagen tegen
Napoleon. In 1814 keerde hij terug naar Dessau en hervatte zijn studie die hij vervolgens in
1817 in Berlijn afsloot. Hij was een frequent bezoeker van zowel wetenschappelijke- als
kunstenaarskringen. Na zijn studie kreeg hij de kans om met de Pruisische Baron Sack een reis
naar Egypte te maken. De reis strandde in Rome waar zij ieder hun eigen weg gingen. Müller
bleef nog zeker een half jaar in Italië, waar hij veel optrok met kunstenaars. Terug in Dessau
aanvaardde hij een aanstelling als leraar Latijn en Grieks. Naast zijn functie als leraar kreeg hij
de opdracht om mee te helpen bij de oprichting van een hertogelijke openbare bibliotheek, wat
voor hem een steeds grotere werklast betekende. In 1824 werd hij tot bibliothecaris van de
hofbibliotheek benoemd.
Kort na een reis door Zuid-West Duitsland stierf hij aan een hartstilstand. Omdat hij vanaf 1815
trouw een dagboek bijhield, is vrij veel over zijn leven bekend. Zijn dichtwerk ontstond naast
zijn werk als leraar, bibliothecaris, filoloog, literatuurhistoricus, criticus, essayist, uitgever en
vertaler. Vanaf zijn schooltijd schreef Müller gedichten, maar echt hoog aangeschreven stond
zijn werk niet. In 1823 deed hij veel moeite om een groot deel van zijn gedichten in een bundel
gepubliceerd te krijgen. In 1824 ging zijn uitgever ermee akkoord om een deel van de gedichten

uit te geven in een bundel met de titel: “Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines
reisenden Waldhornisten. Zweites Bändchen”. (De waldhoorn wordt in de romantiek vaak
gebruikt als symbool voor herinnering, spijt, maar ook voor hoop). Saillant detail is dat er
helemaal geen “erstes Bändchen” bestond: zo zou de indruk worden gewekt van een serie
bundels. Het is voor deze gedichtenbundel dat Müller de complete cyclus Die Winterreise
samenstelde. Tweeëntwintig van de vierentwintig gedichten waren al eerder gepubliceerd
waarvan de eerste twaalf in de literaire almanak “Urania für 1823”. Het zijn de gedichten uit
deze almanak die Franz Schubert als eerste in handen krijgt.
Uit Müllers dagboeken is bekend dat hij vond dat zijn gedichten erom riepen om op muziek
gezet te worden. Al in 1815 schreef hij: “Ich kann weder spielen noch singen und wenn ich
dichte so sing ich doch und spiele auch. Wenn ich die Weisen von mir geben könnte; so würden
meine Lieder besser gefallen als jetzt. Aber, getrost, es kann sich ja eine gleichgestimmte Seele
finden die die Weise aus den Worten heraushorcht und sie mir zurückgibt”. Helaas heeft hij de
toonzettingen van Schubert nooit gehoord.

Over Winterreise
Schubert’s vriend Josef von Spaun schreef over Schubert en de cyclus Winterreise het
volgende: “Schubert wurde durch einige Zeit düster gestimmt und schien angegriffen. Auf
meine Frage, was in ihm vorgehe, sagte er nur: “Nun, ihr werdet es bald hören und begreifen“.
Eines Tages sagte er zu mir: “komme heute zu Schober, ich werde euch eine Zyklus
schauerlicher Lieder vorsingen. Ich bin begierig zu sehen, was ihr dazu sagt. Sie haben mich
mehr angegriffen, als dieses bei anderen Liedern der Fall war“. Er sang uns nun mit bewegter
Stimme die ganze Winterreise durch. Wir waren über die düstere Stimmung dieser Lieder ganz
verblüfft, und Schober sagte es habe ihm nur ein Lied, Der Lindenbaum, gefallen. Schubert
sagte hierauf nur: “mir gefallen diese Lieder mehr als alle und sie werden euch auch noch
gefallen“ ; und er hatte recht, bald waren wir begeistert von dem Eindruck der wehmütigen
Lieder, die Vogl meisterhaft vortrug”.
In 1824 had Schubert Wilhelm Müllers gedichtencyclus Die schöne Müllerin getoonzet en was
zo voor het eerst in contact gekomen met het werk van Müller. Müllers cyclus Die Winterreise
verscheen in twee delen: in 1823 (de eerste twaalf gedichten) en in 1824 (de complete cyclus).
Müller had graag gezien dat de componist Carl Maria von Weber, aan wie hij de cyclus had
opgedragen, zijn gedichten had getoonzet, maar zowel von Weber als Müller zelf stierven in
1827, het jaar waarin Schubert aan zijn Winterreise werkte. Als eerste zette hij de eerste twaalf
gedichten op muziek en na het verkrijgen van de volledige cyclus volgde de tweede serie van
twaalf gedichten. Er ligt geen echte handeling ten grondslag aan Winterreise. Het is meer een
aaneenschakeling van herinneringen en stemmingen van een in de liefde zwaar teleurgestelde
man op een schijnbaar doelloze reis door een winterlandschap.
Schubert, die al een tijdlang tobde met zijn gezondheid en veel tegenslagen had doorgemaakt,
voelde zich erg aangetrokken tot de sombere sfeer die deze gedichten oproept. Je zou kunnen
zeggen dat hij zich op dat moment in zijn leven herkende in de ik-figuur uit de cyclus. In het
begin van de cyclus is de ik-figuur nog vol goede hoop, maar in de loop van de cyclus lijkt deze
hoop totaal vervlogen.
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VOORKANT
Het schilderij dat op de voorkant van dit programmaboekje is afgebeeld is DER
WANDERER ÜBER DEM NEBELMEER van de Duitse kunstschilder KASPAR DAVID
FRIEDRICH uit 1817. Het werk geldt als exemplarisch voor de Duitse romantiek en
is te bekijken in de collectie van de Hamburger Kunsthalle.
BRONVERMELDING
Voor het samenstellen van dit programmaboekje is dankbaar gebruik gemaakt van de vertaling
van de liedteksten van Winterreise van Frits van der Waa en de luisterwijzer voor Winterreise
van stichting Senia.

PABLO GREGORIAN
De Armeens-Nederlandse tenor Pablo Gregorian
rondde in 2020 zijn bacheloropleiding Zang Oude
Muziek af bij het Koninklijk Conservatorium te
Den Haag.
Hoogtepunten van het afgelopen seizoen als solist
waren o.a. een solo-optreden op het internationaal
kamermuziekfestival op Schiermonnikoog, een
Nederlandse tournee van het Apollo Ensemble met
Telemanns Brockes-Passion, een geënsceneerde
uitvoering van de Johannes-Passion met leden van
het Koninklijk Concertgebouworkest in Las
Palmas (Gran Canaria) en madrigalen van
Monteverdi in een volledig geënsceneerde
theatervoorstelling onder leiding en regie van
Michael Chance.
Samen met Henriëtte Wirth vormt hij het
veelzijdige duo Dolci Sospiri, afwisselend met zang
en harp, klavecimbel, fortepiano of modern piano.
Als ensemblezanger heeft hij de afgelopen jaren onder andere deelgenomen aan een project met
meerkorige zeventiende eeuwse ensemblemuziek onder leiding van Jos van Veldhoven en is hij
verbonden aan de Nederlandse Bachvereniging.
Komend seizoen is hij tenorsolist bij de Johannes-Passion door het Apollo Ensemble.

HENRIËTTE WIRTH
Henriëtte Wirth studeerde piano aan het Utrechts
Conservatorium bij Klára Würtz en Paolo Giacometti,
Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht,
klavecimbel aan het Koninklijk Conservatorium te
Brussel bij Herman Stinders en pianoforte bij Piet
Kuijken en Bart van Oort aan respectievelijk het
Koninklijk Conservatorium te Brussel en het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Henriëtte heeft een drukke concertagenda, doorgaans
treedt zij jaarlijks meer dan 100 keer op in zowel
binnen- als buitenland. Zij is actief op piano,
klavecimbel, fortepiano en barokharp als solist, maar
ook als ensemblespeler.
In 2014 richtte zij een barokorkest in Brussel op, Ars
Mirabilis. Samen met klarinettist Steven Geraads en
cellist Timothée Busch, richtte zij in 2009 het Arcadië
Trio op, waarmee zij in 2019 het tienjarig jubileum
vierde met een uitgebreide concerttournee door
Nederland en Spanje.
Al meer dan 10 jaar is Henriëtte met veel plezier piano- en klavecimbeldocent, verbonden aan het
cultuurcentrum van de Universiteit Utrecht.

DOLCI SOSPIRI
Sinds 2020 vormen Pablo Gregorian en Henriëtte Wirth het duo Dolci Sospiri. Het duo heeft in korte
tijd een grote variatie aan concertrepertoire weten op te bouwen op een grote variatie aan instrumenten.
Zo heeft het duo een concertprogramma van Italiaanse lyriek rond 1600, waarbij Henriëtte op de
barokharp speelt. Naast Winterreise wordt er ook gewerkt aan een concertprogramma met
operarepertoire en een Engels programma met een centrale rol voor de componist Henry Purcell,
waarbij Henriëtte op klavecimbel speelt.
Deze zomer speelt het duo in de Sint Janskerk in Gouda en op dit moment worden er plannen gemaakt
voor een concertreeks in het verdere seizoen.

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.

Ik kwam als vreemde,
ik vertrek als vreemde.
Mei was goed voor me
met menige bloemenkrans.
Het meisje sprak over liefde,
de moeder zelfs over trouwen.
Nu is de wereld zo somber,
de weg gehuld in sneeuw.

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.

De tijd van mijn reis
kan ik niet kiezen:
moet zelf mijn weg vinden
in deze duisternis.
Er trekt een maneschaduw
mee als mijn reisgezel,
en op de witte weiden
zoek ik sporen van het wild.

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.
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
an’s Tor dir: Gute Nacht,
damit du mögest sehen,
an dich hab’ ich gedacht.

Waarom zou ik nog langer wachten
tot men mij eruit gooit?
Laat loslopende honden huilen
voor hun meesters huis!
De liefde houdt van zwerven
– God heeft haar zo gemaakt –
van de ene naar de andere,
mijn liefje, goedenacht!
Ik zal je droom niet verstoren,
het zou zonde zijn van je rust,
mijn voetstappen mag je niet te horen
– zachtjes, zachtjes, de deur toe!
Ik schrijf voor jou op de poort
in het voorbijgaan “goedenacht”
opdat je kunt zien dat ik
aan je heb gedacht.

DIE WETTERFAHNE
Der Wind spielt mit der Wetterfahne
auf meines schönen Liebchens Haus.
Da dacht ich schon in meinem Wahne,
sie pfiff den armen Flüchtling aus.
Er hätt’ es eher bemerken sollen,
des Hauses aufgestecktes Schild,
so hätt’ er nimmer suchen wollen
im Haus ein treues Frauenbild.
Der Wind spielt drinnen mit den Herzen
wie auf dem Dach, nur nicht so laut.
Was fragen sie nach meinen Schmerzen?
Ihr Kind ist eine reiche Braut.

De wind speelt met de weerhaan
op het huis van mijn schone geliefde.
In mijn verdwazing meende ik al
dat hij de arme vluchteling uitfloot.
Hij had het eerder moeten zien,
het uitgestalde teken van het huis,
dan had hij in het huis nooit willen zoeken
naar het getrouwe beeld van een vrouw.
De wind speelt daarbinnen met harten,
net als op het dak, alleen niet zo luid.
Waarom vragen ze naar mijn verdriet?
Hun kind is een rijke bruid.

ERSTARRUNG
Ich such’ im Schnee vergebens
nach ihrer Tritte Spur,
wo sie an meinem Arme
durchstrich die grüne Flur.
Ich will den Boden küssen,
durchdringen Eis und Schnee
mit meinen heißen Tränen,
bis ich die Erde seh’.
Wo find’ ich eine Blüte,
wo find’ ich grünes Gras?
Die Blumen sind erstorben,
der Rasen sieht so blaß.
Soll denn kein Angedenken
ich nehmen mit von hier?
Wenn meine Schmerzen schweigen,
wer sagt mir dann von ihr?
Mein Herz ist wie erstorben,
kalt starrt ihr Bild darin.
Schmilzt je das Herz mir wieder,
fließt auch ihr Bild dahin!
DER LINDENBAUM

Vergeefs zoek ik in de sneeuw
naar haar voetsporen,
waar ze aan mijn arm
door de groene weiden liep.
Ik zal de grond kussen,
en met mijn hete tranen
het ijs en de sneeuw doorboren,
tot ik aarde zie.
Waar kan ik een bloem vinden,
waar vind ik groen gras?
De bloemen zijn dood,
het gras ziet er zo vaal uit.
Zal ik hiervandaan
dan geen aandenken meenemen?
Als mijn verdriet zwijgt,
wie spreekt me dan nog over haar?
Het is alsof mijn hart bevroren is,
het beeld van haar in mij is verstard.
Als mijn hart ooit weer smelt,
zal ook haar beeld vervliegen.

Am Brunnen vor dem Tore
da steht ein Lindenbaum;
ich träumt’ in seinem Schatten
so manchen süßen Traum.
Ich schnitt in seine Rinde
so manches liebe Wort;
es zog in Freud’ und Leide
zu ihm mich immer fort.
Ich mußt’ auch heute wandern
vorbei in tiefer Nacht,
da hab’ ich noch im Dunkel
die Augen zugemacht.

Bij de bron voor de poort,
daar staat een lindeboom;
ik droomde in zijn schaduw
menige zoete droom.
Ik sneed in zijn bast
menig woord van liefde;
hij trok mij in vreugde en verdriet
steeds weer naar zich toe.
Ik moest ook vandaag zwerven,
langs hem, diep in de nacht,
zelfs in het donker
moest ik mijn ogen sluiten.

Und seine Zweige rauschten,
als riefen sie mir zu:
“Komm her zu mir, Geselle,
hier find’st du deine Ruh’!”

En zijn twijgen ruisten
alsof ze me toeriepen:
“Kom hier bij mij, makker,
hier vind je rust.”

Die kalten Winde bliesen
mir grad ins Angesicht;
der Hut flog mir vom Kopfe,
ich wendete mich nicht.

De koude winden bliezen
recht in mijn gezicht,
mijn hoed vloog van mijn hoofd,
ik keerde niet om.

Nun bin ich manche Stunde
entfernt von jenem Ort,
und immer hör’ ich’s rauschen:
“Du fändest Ruhe dort.”

Nu ben ik vele uren
verwijderd van die plek,
en aldoor hoor ik dat geruis:
“Je zou daar rust vinden.”

RÜCKBLICK
Es brennt mir unter beiden Sohlen,
tret’ ich auch schon auf Eis und Schnee,
ich möcht’ nicht wieder Atem holen,
bis ich nicht mehr die Türme seh’.
Hab’ mich an jeden Stein gestoßen,
so eilt’ ich zu der Stadt hinaus;
die Krähen warfen Bäll’ und Schloßen
auf meinen Hut von jedem Haus.
Wie anders hast du mich empfangen,
du Stadt der Unbeständigkeit!
An deinen blanken Fenstern sangen
die Lerch’ und Nachtigall im Streit.
Die runden Lindenbäume blühten,
die klaren Rinnen rauschten hell,
und ach, zwei Mädchenaugen glühten.
– da war’s gescheh’n um dich, Gesell!
Kommt mir der Tag in die Gedanken,
möcht’ ich noch einmal rückwärts seh’n,
möcht’ ich zurücke wieder wanken,
vor ihrem Hause stille steh’n.

Het brandt onder mijn beide voetzolen,
ook al loop ik over ijs en sneeuw;
ik wil niet meer ademhalen
zolang ik de torens zie.
Ik heb me aan elke steen gestoten,
zo haastig heb ik de stad verlaten;
de kraaien gooiden sneeuwballen en hagelstenen
naar mijn hoed, vanaf elk huis.
Hoe anders heb jij mij ontvangen,
jij stad van onbestendigheid!
Bij je blanke vensterramen zongen
de leeuwerik en de nachtegaal om het hardst.
De ronde lindebomen bloeiden,
de heldere fonteinen klaterden luid,
en ach, twee meisjesogen gloeiden
– toen was het met je gebeurd, kameraad.
Als die dag me in gedachten komt,
wil ik graag nog eens omkijken,
wil ik wankelend teruglopen,
en voor haar huis stil blijven staan.

FRÜHLINGSTRAUM
Ich träumte von bunten Blumen,
so wie sie wohl blühen im Mai;
ich träumte von grünen Wiesen,
von lustigem Vogelgeschrei.

Ik droomde van bonte bloemen
zoals ze bloeien in mei;
ik droomde van groene weiden,
van vrolijk vogelgezang.

Und als die Hähne krähten,
da ward mein Auge wach;
da war es kalt und finster,
es schrieen die Raben vom Dach.

En toen de hanen kraaiden,
werd mijn oog wakker;
toen was het koud en donker,
de raven krasten op het dak.

Doch an den Fensterscheiben,
wer malte die Blätter da?
Ihr lacht wohl über den Träumer,
der Blumen im Winter sah?

Maar op de vensterruiten,
wie schilderde daar die bladeren?
Je zult wel lachen om die dromer
die bloemen zag in de winter?

Ich träumte von Lieb’ um Liebe,
von einer schönen Maid,
von Herzen und von Küssen,
von Wonne und Seligkeit.

Ik droomde van beantwoorde liefde
van een mooi meisje,
van liefkozingen en kussen
van vreugde en gelukzaligheid.

Und als die Hähne krähten,
da ward mein Herze wach;
nun sitz ich hier alleine
und denke dem Traume nach.
Die Augen schließ’ ich wieder,
noch schlägt das Herz so warm.
Wann grünt ihr Blätter am Fenster?
Wann halt’ ich mein Liebchen im Arm?

En toen de hanen kraaiden,
werd mijn hart wakker;
nu zit ik hier alleen
en denk na over mijn droom.
Ik sluit mijn ogen weer,
nog klopt mijn hart zo warm.
Wanneer worden jullie groen, bladeren op het venster?
Wanneer houd ik mijn geliefde in mijn armen?

EINSAMKEIT
Wie eine trübe Wolke
durch heit’re Lüfte geht,
wenn in der Tanne Wipfel
ein mattes Lüftchen weht,
so zieh ich meine Straße
dahin mit trägem Fuß,
durch helles, frohes Leben,
einsam und ohne Gruß.
Ach, daß die Luft so ruhig!
Ach, daß die Welt so licht!
Als noch die Stürme tobten,
war ich so elend nicht.

Zoals een sombere wolk
langs een heldere hemel trekt,
wanneer in de dennentoppen
een zwak briesje waait,
zo trek ik voort langs mijn pad
met trage tred
door het stralende, vrolijke leven
eenzaam en zonder groet.
Ach, de lucht is zo rustig!
Ach, de wereld is zo licht!
Toen de stormen nog raasden,
voelde ik me niet zo ellendig.

DIE POST
Von der Straße her ein Posthorn klingt.
Was hat es, daß es so hoch aufspringt,
mein Herz?

Vanaf de straat klinkt een posthoorn.
Wat maakt dat je zo hoog opspringt,
mijn hart?

Die Post bringt keinen Brief für dich.
Was drängst du denn so wunderlich,
mein Herz?

De post brengt geen brief voor jou.
Waarom bons je zo wonderlijk,
mijn hart?

Nun ja, die Post kommt aus der Stadt,
wo ich ein liebes Liebchen hatt’,
mein Herz!

Nu ja, de post komt uit de stad,
waar ik een lief liefje had,
mijn hart!

Willst wohl einmal hinüberseh’n
und fragen, wie es dort mag geh’n,
mein Herz?

Wil je werkelijk eens even kijken
en vragen hoe het daar gaat,
mijn hart?

IM DORFE
Es bellen die Hunde, es rascheln die Ketten;
es schlafen die Menschen in ihren Betten,
träumen sich manches, was sie nicht haben,
tun sich im Guten und Argen erlaben;
und morgen früh ist alles zerflossen.
Je nun, sie haben ihr Teil genossen
und hoffen, was sie noch übrig ließen,
doch wieder zu finden auf ihren Kissen.
Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde,
laßt mich nicht ruh’n in der Schlummerstunde!
Ich bin zu Ende mit allen Träumen.
Was will ich unter den Schläfern säumen?

De honden blaffen, de kettingen rammelen,
de mensen slapen in hun bedden
en dromen van de vele dingen die ze niet hebben,
ze troosten zichzelf met goede en kwade dingen:
en vroeg in de ochtend is alles verdwenen.
Toch hebben ze genoten van hun deel,
en hopen dat wat er nog over is
terug te vinden op hun kussens.
Blaf mij maar weg, waakse honden,
laat mij niet rusten in het uur van de slaap!
Ik ben klaar met alle dromen.
Waarom zou ik talmen tussen de slapenden?

TÄUSCHUNG
Ein Licht tanzt freundlich vor mir her,
ich folg’ ihm nach die Kreuz und Quer,
ich folg’ ihm gern und seh’s ihm an,
daß es verlockt den Wandersmann.
Ach! Wer wie ich so elend ist,
gibt gern sich hin der bunten List,
die hinter Eis und Nacht und Graus
ihm weist ein helles, warmes Haus
und eine liebe Seele drin. –
Nur Täuschung ist für mich Gewinn!

Een licht danst vriendelijk voor mij uit,
ik volg het, nu eens hierheen, dan weer daarheen,
ik volg het graag, in het besef dat het
de zwerver weglokt van zijn pad.
Ach! Wie er zo beroerd aan toe is als ik,
geeft zich graag over aan de kleurrijke list,
die hem achter ijs, nacht en verschrikking
een licht en warm huis wijst,
met een lieve ziel erin.
Slechts een waanbeeld is wat ik win!

DER WEGWEISER
Was vermeid’ ich denn die Wege,
wo die ander’n Wand’rer gehn,
suche mir versteckte Stege
durch verschneite Felsenhöh’n?

Waarom vermijd ik toch de wegen
waar de andere wandelaars gaan,
en zoek ik naar verborgen paden,
tussen ondergesneeuwde hoge rotsen?

Habe ja doch nichts begangen,
daß ich Menschen sollte scheu’n,
– welch ein törichtes Verlangen
treibt mich in die Wüstenei’n?

Ik heb toch immers niets gedaan
waarvoor ik mensen zou moeten mijden
– wat voor een dwaas verlangen
drijft mij naar die woestenijen?

Weiser stehen auf den Straßen,
weisen auf die Städte zu,
und ich wand’re sonder Maßen
ohne Ruh’ und suche Ruh’.
Einen Weiser seh’ ich stehen
unverrückt vor meinem Blick;
eine Straße muß ich gehen,
die noch keiner ging zurück.

Er staan wegwijzers op de straten
die naar steden wijzen,
en ik zwerf, zonder maat te houden,
zonder rust, op zoek naar rust.
Ik zie een wegwijzer staan
onbeweeglijk voor mijn blik;
ik moet een weg gaan
waarvan nog niemand is teruggekeerd.

DAS WIRTSHAUS
Auf einen Totenacker
hat mich mein Weg gebracht;
allhier will ich einkehren,
hab’ ich bei mir gedacht.

Naar een dodenakker
heeft mijn weg mij gevoerd.
Hier neem ik mijn intrek,
dacht ik bij mezelf.

Ihr grünen Totenkränze
könnt wohl die Zeichen sein,
die müde Wand’rer laden
ins kühle Wirtshaus ein.

Jullie, groene grafkransen,
zouden best de tekenen kunnen zijn
die de vermoeide wandelaars
uitnodigen in de koele herberg.

Sind denn in diesem Hause
die Kammern all’ besetzt?
Bin matt zum Niedersinken,
bin tödlich schwer verletzt.

Zijn dan in dit huis
de kamers allemaal bezet?
Ik ben zo moe dat ik bijna omval,
ik ben dodelijk verwond.

O unbarmherz’ge Schenke,
doch weisest du mich ab?
Nun weiter denn, nur weiter,
mein treuer Wanderstab!

O onbarmhartige kroeg,
wijs je me toch af?
Verder dan, alleen maar verder,
mijn trouwe wandelstok!

DIE NEBENSONNEN
Drei Sonnen sah ich am Himmel steh’n,
hab’ lang und fest sie angeseh’n;
und sie auch standen da so stier,
als wolten sie nicht weg von mir.
Ach, meine Sonnen seid ihr nicht!
Schaut Andren doch ins Angesicht!
Ja, neulich hatt’ ich auch wohl drei;
nun sind hinab die besten zwei.
Ging nur die dritt’ erst hinterdrein!
Im Dunkeln wird mir wohler sein.

Ik zag drie zonnen aan de hemel staan,
Ik heb er lang en strak naar gekeken;
en ook zij stonden daar zo star,
alsof ze me niet wilden verlaten.
Ach, mijn zonnen zijn jullie niet!
Kijk toch anderen in het gelaat!
Ja, ik had er pas nog drie,
maar de beste twee zijn nu ondergegaan.
Ging die derde er maar achteraan!
In het donker zou het mij beter gaan

DER LEIERMANN
Drüben hinterm Dorfe
steht ein Leiermann
und mit starren Fingern
dreht er, was er kann.

Daarginds, voorbij het dorp,
staat een draailierspeler
en met stijve vingers
draait hij wat hij kan.

Barfuß auf dem Eise
wankt er hin und her
und sein kleiner Teller
bleibt ihm immer leer.

Met blote voeten op het ijs
zwaait hij heen en weer
en zijn kleine schotel
blijft almaar leeg.

Keiner mag ihn hören,
keiner sieht ihn an,
und die Hunde knurren
um den alten Mann.

Niemand wil hem horen,
niemand kijkt hem aan,
en de honden grommen
rondom de oude man.

Und er läßt es gehen
alles, wie es will,
dreht und seine Leier
steht ihm nimmer still.

En hij laat het passeren,
alles zoals het wil,
hij draait, en zijn draailier
blijft geen ogenblik stil.

Wunderlicher Alter,
soll ich mit dir geh’n?
Willst zu meinen Liedern
deine Leier dreh’n?

Wonderlijke oude man,
moet ik met je meegaan?
Wil je bij mijn liederen
je lier draaien?

