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Voorwoord

In de 25 jaar dat de “Kunstbus” rijdt, zijn er talrijke concertbezoeken geweest waar menig-
een veel plezier aan beleefd heeft. Het initiatief kwam in 1991 van de Culturele Raad van 
de provincie Zuid-Holland, die een stimuleringssubsidie gaf om aktieve 50-plussers in de 
gelegenheid te stellen om meer gebruik te maken van het cultuuraanbod in de provincie. Dit 
initiatief is destijds door de muziekschool in Alphen omarmd en inmiddels 25 jaar succesvol 
voortgezet.

De eerste reis ging op 12 oktober 1991 naar de Leidse Schouwburg waar Die Zauberflöte 
van Mozart door Stichting Kamer-Opera Nederland werd opgevoerd. Ook toen was er al 
een paar dagen voor de voorstelling een inleiding. Docente Marijke Biesma regelde alles 
en verzorgde ook de inleiding. Op de dag van de voorstelling was het een groot feest. In de 
bus hebben zich 50 deelnemers verzameld, de gedeputeerde van de provincie, Leo Peijs 
(directeur van de muziekschool) en tot veler vermaak Jolien van Koeveringen. Deze laatste 
speelt in de opera de rol van de nar. Ze is al in narrenkostuum en de belletjes van haar muts 
rinkelen vrolijk. 
De eerste reis ging niet zonder problemen. De bus rijdt zich vast op een van de grachten en 
kan niet meer voor- of achteruit. Een paar sterke mannen schuiven een paar geparkeerde 
auto’s opzij en de bus kan weer verder. Ook bij de schouwburg loopt de bus in een fuik en 
de laatste 200 meter moeten te voet worden afgelegd. Een paar mopperaars weten al dat 
de bus een heel andere weg had moeten kiezen om wel voor de deur van de schouwburg uit 
te komen. In de foyer onder het genot van een kopje koffie en een gebakje is alles weer snel 
vergeten. Iedereen geniet van het liefdesverhaal van Pamina en Tamino en van de prachtige 
muziek. Na afloop zijn de deelnemers vol lof over dit initiatief en als Leo Peijs op de terugweg 
in de bus vraagt of dit naar meer smaakt, krijgt hij ter bevestiging een daverend applaus.

Na de pensionering van Marijke Biesma in 2005 heeft na een kort interregnum Bert van de 
Zand het stokje overgenomen. De inleidingen werden vanaf dat moment verzorgd door Piet 
Brummer en Jaap Hoogendoorn. Het programma groeide tot 6 à 7 voorstellingen per jaar 
en ook het aantal deelnemers groeide tot soms wel 170 per voorstelling. Ballet en moderne 
dans werden een vast onderdeel van het programma en wat niemand voor mogelijk had 
gehouden, was het feit dat de balletvoorstellingen in Het Muziektheater in Amsterdam tot 
de best bezochte behoren van vrijwel ieder seizoen. Nadat de gemeente in 2016 de subsidie 
aan de Streekmuziekschool beëindigd had, is de “Kunstbus” voortgezet door de Nieuwe 
Muziekschool Alphen. 
Wij hopen dat de “Kunstbus” nog vele jaren zal blijven rijden. Voorlopig hebben wij dat 
in eigen hand, want we hebben nog niet de intentie om te stoppen. Maar eerst gaan we 
luisteren naar een prachtig jubileumconcert. We zijn zeer verheugd dat we dit met bijdragen 
van de sponsors Streekmuziekschool, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, VSB Fonds 
Alphen aan den Rijn e.o. en BOVO touringcars hebben kunnen realiseren.

Piet Brummer
Jaap Hoogendoorn
Bert van de Zand
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Biografieën

Mezzosopraan Christianne Stotijn werd 
geboren in Delft, volgde haar voortgezet 
onderwijs aan het Christelijk Lyceum in 
Alphen aan den Rijn en studeerde viool 
en zang aan het conservatorium van 
Amsterdam. Nadat zij haar diploma viool 
behaalde, zette zij haar zangstudie voort bij 
Udo Reinemann, Jard van Nes en Dame Janet 
Baker. Christianne is een gepassioneerd 
vertolker van liederen. Met de pianisten 
Joseph Breinl en Julius Drake, met wie ze 
al jarenlang als duo samenwerkt, zong zij 
in de belangrijkste concertzalen ter wereld. 
Dirigent Bernard Haitink heeft een grote 
invloed gehad op haar muzikale loopbaan. 
Onder zijn leiding zong zij met Het Koninklijk 
Concertgebouworkest, Boston Symphony 
Orchestra, Chicago Symphony Orchestra en 
London Symphony Orchestra. Ook zong zij 
onder andere vooraanstaande dirigenten 
zoals Claudio Abbado, Ivan Fischer, Gustavo 
Dudamel en Jaap van Zweden in repertoire 
van o.m. Berlioz (La Mort de Cléopatre en 
Les Nuits d’ été), Mahler (Rückert Lieder en 
Kindertotenlieder), Wagner (Wesendonck 
Lieder) en Berg (Sieben frühen Lieder). 
Christianne zong diverse wereldpremières 
van hedendaagse componisten. Zo heeft 
Michel van der Aa de cyclus “Spaces of 
Blank” in 2009 aan haar opgedragen samen 
met het Koninklijk Concertgebouworkest. 
In 2013 zong Christianne Stotijn de we-
reldpremière van “Totentanz” van com-
ponist Thomas Adès tijdens de Proms in 
de Royal Albert Hall te London.  Ook op de 
operapodia was zij regelmatig te zien en te 
horen, zoals in de rol van Pauline in Pique 
Dame in de Opera van Parijs. In 2017 zal 
zij de rol van Judith vertolken uit Bartok’s 
Blauwbaards Burcht in de Koninklijke Munt-
schouwburg te Brussel. In de loop der 
jaren won zij diverse belangrijke prijzen, 
waaronder de prestigieuze ECHO Rising 
Stars Award 2005/6, de Borletti Buitoni 

Trust Award in 2005 en de Nederlandse 
Muziekprijs in 2008. Bovendien werd zij 
in 2007 verkozen tot BBC New Generation 
Artist. De muziek van Christianne Stotijn 
wordt sinds 2014 Warner Classics 
uitgebracht. Haar meest recente album “If 
the owl calls again” kreeg in juli 2015 The 
Gramophone’s Editor’s Choice.

Pianist Hans Eijsackers studeerde bij Gérard 
van Blerk, Jan Wijn en György Sebök. In 
1992 behaalde hij het diploma Uitvoerend 
Musicus met Onderscheiding aan het 
Amsterdamse Sweelinck Conservatorium. 
Na zijn studie werd hij uitgenodigd te komen 
studeren aan de European Mozart Academy 
in Kraków. Hij won diverse concoursen, 
w.o. het Europees Pianoconcours in 
1991 in Luxemburg, waar hij tevens de 
speciale prijs voor liedbegeleiding won. 
Ook ontving hij tweemaal de Zilveren 
Vriendenkrans van het Concertgebouw. Hij 
is Professor Liedgestaltung aan de Robert 
Schumann Hochschule te Düsseldorf en 
docent Kamermuziek en Duoklas aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 
Daarnaast treedt hij veelvuldig op als 
solist, kamermusicus en liedbegeleider. 
Met klarinettist Lars Wouters van den 
Oudenweijer gaf hij recitals in Carnegie 
Hall New York en Wigmore Hall Londen. 
Hans Eijsackers is vaste pianist bij het 
Internationaal Vocalisten Concours in 
Den Bosch. De CD “Auf einer Burg”, met 
liederen van Loewe en Schumann, die hij 
opnam met Henk Neven gooide hoge ogen 
in Luister en het toonaangevende Engelse 
muziekmagazine Gramophone. Sinds hun 
debuut in Wigmore Hall in Londen zijn zij 
daar elk seizoen weer uitgenodigd. Komend 
seizoen staat er o.a. een serie uitvoeringen 
op het programma van de ontroerende 
voorstelling “De Uilenpriesteres van Orplid” 
samen met mezzosopraan Christianne 
Stotijn en prachtige beelden van de onlangs 
overleden illustrator Sieb Posthuma.



WINTERREISE
Liederencyclus van Franz Schubert (1797 - 1828)  
naar gedichten van Wilhelm Müller (1794 - 1827)

Wilhelm Müller (dagboek, 8 oktober 1815): “Ik kan spelen noch zingen, maar als ik dicht, dan 
zing en speel ik toch. Als ik zelf de melodieën zou kunnen maken, dan zouden mijn liederen 
beter bevallen dan nu. Maar, wees getroost, want er is misschien een gelijkgestemde ziel die 
de melodieën achter de woorden hoort en ze aan mij teruggeeft.”

Müller en Schubert
Johann Ludwig Wilhelm Müller is vooral bekend als de dichter wiens gedichtencycli Die 
Schöne Müllerin en Die Winterreise door Franz Schubert op muziek zijn gezet. Müller, een 
vooraanstaand taalwetenschapper, docent klassieke talen, schrijver en criticus genoot tij-
dens zijn leven een zeer brede bekendheid en groot aanzien. Dit in tegenstelling tot zijn 
tijdgenoot Schubert. Vandaag de dag is het omgekeerde het geval.
Müller en Schubert leefden op de grens van de Romantiek en het “Junges Deutschland”. 
Dit was een literaire beweging omstreeks 1830 die een rol opeiste bij de verspreiding van 
politieke en maatschappelijke ideeën. De grote verwachtingen van de bevrijdingsoorlogen 
maakten plaats voor een diepe teleurstelling ten tijde van de zg. Restauration (het streven, na 
het Weens Congres in 1815, om de Europese orde van vóór Napoleon te herstellen). De twee 
kenden elkaar niet persoonlijk. Müller was al gestorven toen Schubert in 1828 zijn toonzetting 
van Die Winterreise publiceerde.

Schubert en het Lied
Tijdens zijn korte leven componeerde Franz Schubert orkestwerken (w.o. 8 symfonieën), 
kamermuziek (w.o. 19 strijkkwartetten), werken voor piano (w.o. 21 sonates), opera’s en 
geestelijk repertoire.  Maar hij blonk werkelijk uit in het liedgenre. Hij schreef meer dan 600 
liederen voor stem en piano op teksten van de groten van zijn tijd, zoals Goethe, Schiller 
en Heine. Waar Schubert in zijn andere werken een duidelijke ontwikkeling laat zien van 
zoekend proberen tot aan vervolmaking, onderscheidt hij zich al vanaf zijn vroegste liederen 
(Gretchen am Spinnrade en Erlkönig op tekst van Goethe) door een eigen opvatting en stijl 
en een hoge melodische kwaliteit. Het zijn niet alleen maar gezongen melodieën met een 
daaraan ondergeschikte pianobegeleiding, die qua melodieopbouw netjes het stramien van 
de strofen van het gedicht volgen. Bij Schubert is de pianopartij, hoewel vaak ogenschijnlijk 
eenvoudig, qua verbeelding en uitdrukking van wat het gedicht wil zeggen evenwaardig aan 
de tekst. En niet zelden is sprake van melodieën die zijn doorgecomponeerd over de grenzen 
van de strofen heen. Op deze manier zette Schubert de gedichten naar zijn hand zonder iets 
af te doen aan hun puur literaire kwaliteit. Integendeel, Schubert slaagde erin het literair 
gehalte en de zeggingskracht van de teksten enorm te verhogen. Wie zijn liederencyclus 
Winterreise kent, kan de gedichten van Müller sec niet meer lezen zonder Schubert te “horen 
zingen en spelen”.

(Die) Winterreise
Wilhelm Müller publiceerde in 1824 de vierentwintig gedichten tellende cyclus Die 
Winterreise in het tweede deel van zijn “Gedichten uit de nagelaten documenten van een 
reizende hoornist” met als ondertitel “Liederen van de Liefde en het Leven”. De cyclus bezingt 



het existentieel leed om een verbroken liefde in al zijn schakeringen, in de schildering van de 
voettocht door een koud en sneeuwbedekt winterlandschap. Schubert begon in 1827 aan de 
toonzetting, die hij in 1828 publiceerde met als titel kortweg Winterrreise.
Uit de herinneringen van Joseph Ritter von Spaun, Oostenrijks edelman, levenslang bevriend 
met Schubert:  “Schubert was sinds enige tijd somber gestemd en scheen aangegrepen. Op 
mijn vraag wat er in hem omging, zei hij alleen maar: “Jullie zullen het binnenkort horen 
en begrijpen”. Op een dag zei hij mij: “Kom vandaag naar Schober*. Ik zal jullie een cyclus 
van beschouwende liederen voorzingen. Ik ben nieuwsgierig naar wat jullie ervan zeggen. Ze 
hebben mij meer aangegrepen dan dat ooit het geval was bij andere liederen.” Hij zong ons 
vervolgens met bewogen stem de hele Winterreise voor. Wij waren door de duistere stemming 
van deze liederen helemaal ontdaan en Schober zei dat hem maar één lied, Der Lindenbaum, 
was bevallen. Schubert zei hierop alleen maar: “Mij bevallen deze liederen meer dan alle 
andere en ze zullen jullie ook nog bevallen.” En hij had gelijk, spoedig waren wij enthousiast 
en onder de indruk van die weemoedige liederen, die Vogl** meesterlijk voordroeg.”
Vandaag de dag wordt Winterreise beschouwd als het toppunt van het (Duitse) liedrepertoire.

* Franz von Schober, Oostenrijks dichter en vriend van Schubert; tekstdichter van An die 
Musik, een van Schuberts bekendste liederen.
** Johann Michael Vogl, bariton bij de Hofopera, vriend van Schubert bracht vele van zijn 
liederen voor het eerst ten gehore.

Franz Schubert, aquarel (1825) door 
Wilhelm August Rieder, Oostenrijks 
schilder en vriend van Schubert. 



WINTERREISE
teksten



1 Gute Nacht
Fremd bin ich eingezogen,
Fremd zieh’ ich wieder aus.
Der Mai war mir gewogen
mit manchem Blumenstrauß.
Das Mädchen sprach von Liebe,
die Mutter gar von Eh’ -
nun ist die Welt so trübe,
der Weg gehüllt in Schnee.

Ich kann zu meiner Reisen
nicht wählen mit der Zeit;
muß selbst den Weg mir weisen
in dieser Dunkelheit.
Es zieht ein Mondenschatten
als mein Gefährte mit,
und auf den weißen Matten
such’ ich des Wildes Tritt.

Was soll ich länger weilen,
daß man mich trieb hinaus?
Laß irre Hunde heulen
vor ihres Herren Haus!
Die Liebe liebt das Wandern -
Gott hat sie so gemacht -
von Einem zu dem Andern,
fein Liebchen, gute Nacht!

Will dich im Traum nicht stören,
wär schad’ um deine Ruh’,
sollst meinen Tritt nicht hören -
sacht, sacht die Türe zu!
Schreib im Vorübergehen
ans Tor dir: gute Nacht,
damit du mögest sehen,
an dich hab’ ich gedacht.

Goedenacht
Als een vreemde heb ik mijn intrek genomen,
als een vreemde vertrek ik weer.
De meimaand was mij welgezind
met een grote bloemenpracht.
Het meisje sprak over liefde,
de moeder zelfs over een huwelijk -
nu is de wereld zo somber,
de weg bedekt met sneeuw.

Ik kan voor mijn reis
niet zelf het tijdstip kiezen;
Ik moet zelf de weg vinden
in deze duisternis.
In het maanlicht begeleidt
mijn schaduw mij op mijn pad,
en op de witte weiden
zoek ik de sporen van het wild.

Wat zal ik langer blijven,
totdat men mij wegjaagt?
Laat de dwaze honden maar huilen
voor het huis van hun baas!
De liefde houdt van zwerven -
God heeft haar zo gemaakt -
van de een naar de ander,
aardig liefje, goede nacht!

Ik wil jou niet storen in je dromen,
dat zou jammer zijn van jouw rust,
je mag mijn voetstappen niet horen -
heel zachtjes de deur sluiten!
Bij het passeren van de poort
schrijf ik aan jou: goedenacht,
opdat je kunt zien,
dat ik aan je heb gedacht.



De weerhaan
De wind speelt met de weerhaan
boven op het huis van mijn mooie geliefde.
In mijn waan dacht ik al,
dat die de arme vluchteling uitfloot.

Hij had eerder het schild moeten opmerken
dat boven op het huis stond,
dan had hij nooit in het huis 
het getrouwe beeld van een vrouw willen 
zoeken.

De wind speelt daarbinnen met de harten
net als op het dak, alleen niet zo luid.
Mij vragen naar mijn verdriet?
Hun kind is een rijke bruid.

3 Gefror’ne Tränen
Gefrorne Tropfen fallen
von meinen Wangen ab:
Ob es mir denn entgangen,
daß ich geweinet hab’?

Ei Tränen, meine Tränen,
und seid ihr gar so lau,
daß ihr erstarrt zu Eise,
wie kühler Morgentau?

Und dringt doch aus der Quelle
der Brust so glühend heiß,
als wolltet ihr zerschmelzen
des ganzen Winters Eis!

Bevroren tranen
Bevroren druppels
vallen van mijn wangen:
Of het mij is ontgaan,
dat ik heb gehuild?

O tranen, mijn tranen,
zijn jullie zelfs zo lauw,
dat jullie bevriezen tot ijs
als koele morgendauw?

En toch ontspringen jullie uit de bron
van mijn zo gloeiend hete borst,
als zouden jullie al het ijs
van de winter willen laten smelten!

2 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.



Verstarring
Ik zoek in de sneeuw tevergeefs
naar haar voetsporen,
waar zij aan mijn arm
over de groene velden liep.

Ik wil de grond kussen,
ijs en sneeuw doordringen
met mijn hete tranen,
totdat ik de aarde zie.

Waar vind ik een bloesem,
waar vind ik groen gras?
De bloemen zijn verdord,
de grasweide toont zo bleek.

Zal ik dan geen aandenken
meenemen van hier?
Wanneer mijn pijn zwijgt,
wie vertelt mij dan nog over haar?

Mijn hart is als gestorven,
koud verstijft haar beeld daar in;
smelt ooit mijn hart weer,
dan zal ook haar beeld vervliegen.

4 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.

5 Der Lindenbaum
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.

De lindeboom
Bij de bron voor de poort,
daar staat een lindeboom:
Ik droomde in zijn schaduw
zo menig zoete droom.

Ik sneed in zijn bast
zo menig lief woord;
hij trok mij in vreugde en verdriet
steeds weer naar zich toe.



Ook vandaag moest ik hem
voorbij gaan in het diepst van de nacht,
daar heb ik in het donker nog
de ogen gesloten.

En zijn twijgen ruisten,
alsof ze mij toeriepen:
Kom hier bij mij, makker,
hier vind jij je rust!

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

Nu ben ik vele uren
verwijderd van die plek,
en steeds hoor ik het ruisen:
daar zou jij je rust vinden!

6 Wasserflut
Manche Trän’ aus meinen Augen
ist gefallen in den Schnee;
seine kalten Flocken saugen
durstig ein das heiße Weh.

Wenn die Gräser sprossen wollen,
weht daher ein lauer Wind,
und das Eis zerspringt in Schollen
und der weiche Schnee zerrinnt.

Schnee, du weißt von meinem Sehnen:
Sag’, wohin doch geht dein Lauf?
Folge nach nur meinen Tränen,
nimmt dich bald das Bächlein auf.

Wirst mit ihm die Stadt durchziehen,
muntre Straßen ein und aus;
fühlst du meine Tränen glühen,
da ist meiner Liebsten Haus.

Watervloed
Menig traan uit mijn ogen
is in de sneeuw gevallen;
zijn koude vlokken zuigen
dorstig het hete verdriet op.

Ich mußt’ auch heute wandern
vorbei in tiefer Nacht,
da hab’ ich noch im Dunkeln
die Augen zugemacht.

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

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

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

Als het gras wil uitlopen,
dan waait daar een lauwe wind,
en het ijs barst in stukken,
en de zachte sneeuw smelt.

Sneeuw, jij weet van mijn verlangen:
Zeg mij, waarheen voert toch jouw pad?
Ga alleen maar mijn tranen achterna,
dan zal het beekje jou spoedig opnemen.

Met hem zul je door de stad trekken,
levendige straten in en uit;
en voel je mijn tranen gloeien,
dan is daar het huis van mijn liefste.



7 Auf dem Fluße
Der du so lustig rauschtest,
du heller, wilder Fluß,
wie still bist du geworden,
gibst keinen Scheidegruß!

Mit harter, starrer Rinde
hast du dich überdeckt,
liegst kalt und unbeweglich
im Sande ausgestreckt.

In deine Decke grab’ ich
mit einem spitzen Stein
den Namen meiner Liebsten
und Stund’ und Tag hinein:

Den Tag des ersten Grußes,
den Tag, an dem ich ging;
um Nam’ und Zahlen windet
sich ein zerbroch’ner Ring.

Mein Herz, in diesem Bache
erkennst du nun dein Bild?
Ob’s unter seiner Rinde
wohl auch so reißend schwillt?

Op de stroom
Jij die zo vrolijk ruist,
jij heldere, wilde stroom,
hoe stil ben je geworden,
je brengt geen afscheidsgroet!

Met een harde, stijve korst
heb jij je bedekt,
je ligt koud en onbeweeglijk
uitgestrekt in het zand.

In jouw ijslaag kras ik
met een scherpe steen
de naam van mijn liefste
en daarbij het uur en de dag:

De dag van de eerste groet,
de dag waarop ik ging:
rondom de naam en de getallen
ligt een gebroken ring.

Mijn hart, herken jij in deze beek
nu jouw beeld?
Zwelt het onder zijn korst
ook zo verscheurend op?

8 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 jedem 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’!

Terugblik
Het brandt mij onder 
beide zolen,
hoewel ik over ijs en 
sneeuw loop.
Ik zou niet meer willen 
ademhalen,
totdat ik de torens niet 
meer zie.

Ik heb mij aan iedere 
steen gestoten,
zo haastte ik mij de 

stad uit;
de kraaien gooiden sneeuwballen en 
hagelstenen op mijn hoed vanaf ieder huis.

Hoe anders heb je mij ontvangen,
jij stad van onbestendigheid!
Op jouw witte vensters
zongen de leeuwerik en nagtegaal om strijd.



De ronde lindebomen bloeiden,
de heldere stromen ruisten klaar,
en ach, twee meisjesogen gloeiden! - 
Toen was het gedaan met jou, makker!

Komt mij die dag weer in de gedachten,
dan zou ik nog een keer achterwaarts willen 
kijken, nog een keer terug willen wankelen
en voor haar huis stilhouden.

9 Irrlicht
In die tiefsten Felsengründe
lockte mich ein Irrlicht hin:
Wie ich einen Ausgang finde,
liegt nicht schwer mir in dem Sinn.

Bin gewohnt das Irregehen,
‘s führt ja jeder Weg zum Ziel.
Uns’re Freuden, uns’re Wehen,
alles eines Irrlichts Spiel!

Durch des Bergstroms trockne Rinnen
wind’ ich ruhig mich hinab -
Jeder Strom wird’s Meer gewinnen,
jedes Leiden auch sein Grab.

Dwaallicht
Naar de diepste rotsdalen
lokte mij een dwaallicht.
Hoe ik een uitweg vind,
bedrukt mij niet al te zeer.

Ik ben gewend om te verdwalen,
iedere weg leidt immers tot de bestemming.
Onze vreugden, ons verdriet
alles een spel van een dwaallicht!

Door de droge bedding van de bergstroom
beweeg ik mij rustig naar beneden -
Iedere stroom zal de zee bereiken,
ieder lijden ook zijn graf.

10 Rast
Nun merk’ ich erst wie müd’ ich bin,
da ich zur Ruh’ mich lege;
Das Wandern hielt mich munter hin
auf unwirtbarem Wege.

Die Füße frugen nicht nach Rast,
es war zu kalt zum Stehen;
Der Rücken fühlte keine Last,
der Sturm half fort mich wehen.

In eines Köhlers engem Haus
hab’ Obdach ich gefunden.
Doch meine Glieder ruh’n nicht aus:
so brennen ihre Wunden.

Rust
Nu merk ik pas hoe 
moe ik ben,
nu ik mij te ruste leg.
Het lopen zorgde dat 
ik monter bleef
op de onherberg-
zame weg.

De voeten vroegen 
niet om rust,
het was te koud om 

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.

te blijven staan;
de rug voelde geen last,
de stormwind hielp mij al blazend vooruit.



Auch du, mein Herz, in Kampf und Sturm
so wild und so verwegen,
fühlst in der Still’ erst deinen Wurm
mit heißem Stich sich regen!

In het kleine huis van een kolenbrander
heb ik onderdak gevonden.
Maar mijn ledematen rusten niet uit:
zozeer branden hun wonden.

Ook jij, mijn hart, in strijd en storm 
zo wild en zo vermetel,
voelt eerst in de stilte hoe jouw slang
zich roert met een vurige steek!

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

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

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

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

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?

Lentedroom
Ik droomde van bonte bloemen,
zoals ze wel bloeien in mei;
ik droomde van groene weiden,
van het vrolijke zingen van de vogels.

En toen de hanen kraaiden,
toen ontwaakte mijn oog;
toen was het koud en donker,
en krasten de raven vanaf het dak.

Maar wie schilderde daar 
de bloemen op de vensterruiten?
Jullie zullen wel lachen om die dromer
die bloemen in de winter zag?

Ik droomde van wederzijdse liefde,
van een mooi meisje,
van het minnen en het kussen,
van vreugde en gelukzaligheid.

En toen de hanen kraaiden,
toen ontwaakte mijn hart.
Nu zit ik hier alleen
en overdenk mijn droom.

Mijn ogen sluit ik weer,
nog steeds slaat mijn hart zo warm.
Wanneer worden de bladeren aan de vensters 
weer groen?
Wanneer zal ik mijn lief weer in mijn armen 
houden?



13 Die Post
Von der Straße her ein Posthorn klingt.
Was hat es, daß es so hoch aufspringt,
mein Herz?

Die Post bringt keinen Brief für dich:
Was drängst du denn so wunderlich,
mein Herz?
Nun ja, die Post kommt aus der Stadt,
wo ich ein liebes Liebchen hatt’,
mein Herz!

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

De Post
Vanaf de straat klinkt een posthoorn.
Wat is het dat het zo hoog opspringt,
mijn hart?

De post bezorgt geen brief voor jou:
waarom bons je zo wonderlijk,
mijn hart?
Nu ja, de post komt uit de stad,
waar ik een dierbaar liefje had,
mijn hart!

Wil je misschien een keer ginds kijken
en vragen, hoe het daar toegaat,
mijn hart?

14 Der greise Kopf
Der Reif hatt’ einen weißen Schein
mir übers Haar gestreuet;
da glaubt’ ich schon ein Greis zu sein
und hab’ mich sehr gefreuet.

Doch bald ist er hinweggetaut,
hab’ wieder schwarze Haare,
daß mir’s vor meiner Jugend graut -
wie weit noch bis zur Bahre!

Vom Abendrot zum Morgenlicht
ward mancher Kopf zum Greise.
Wer glaubt’s ? Und meiner ward es nicht
Auf dieser ganzen Reise!

Het grijze hoofd
De rijp heeft mij een wit waas
over mijn haar gestrooid;
daarom geloofde ik al een grijsaard te 
zijn en werd ik heel blij.

Maar snel is de rijp weggedooid,
ik heb weer zwarte haren,
waardoor ik gruw van mijn jeugd - 
hoe ver nog tot aan de baar!

Tussen avondrood en morgenlicht
werd menig hoofd grijs.
Wie gelooft dat? En mijn hoofd werd 
het nog niet gedurende deze hele reis!

12 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.

Eenzaamheid
Zoals een donkere wolk
door heldere luchten gaat,
wanneer in de dennentoppen
een zacht briesje waait:

Zo vervolg ik mijn weg
met trage pas,
door een licht, vrolijk leven
eenzaam en zonder te worden 
gegroet.

Ach, dat de lucht zo rustig is!
Ach, dat de wereld zo licht is!
Toen de stormen nog woedden,
was ik zo ongelukkig niet.



15 Die Krähe
Eine Krähe war mit mir 
aus der Stadt gezogen,
ist bis heute für und für 
um mein Haupt geflogen.

Krähe, wunderliches Tier, 
willst mich nicht verlassen?
Meinst wohl, bald als Beute hier
meinen Leib zu fassen?

Nun, es wird nicht weit mehr geh’n
an dem Wanderstabe.
Krähe, laß mich endlich seh’n
Treue bis zum Grabe!

De kraai
Een kraai was samen met mij
uit de stad vertrokken,
hij is tot nu toe steeds
rond mijn hoofd blijven vliegen.

Kraai, jij wonderlijk beest,
wil je mij niet verlaten?
Je denkt zeker al snel als prooi
mijn lijf te kunnen pakken?

Welnu, ik zal niet ver meer gaan
met mijn wandelstok.
Kraai, betoon mij uiteindelijk
trouw tot aan het graf.

16 Letzte Hoffnung
Hie und da ist an den Bäumen
manches bunte Blatt zu seh’n,
und ich bleibe vor den Bäumen
oftmals in Gedanken steh’n.

Schaue nach dem einen Blatte,
hänge meine Hoffnung dran;
spielt der Wind mit meinem Blatte,
zittr’ ich, was ich zittern kann.

Ach, und fällt das Blatt zu Boden,
fällt mit ihm die Hoffnung ab;
fall’ ich selber mit zu Boden,
wein’ auf meiner Hoffnung Grab.

Laatste hoop
Hier en daar is aan de bomen
nog heel wat kleurig blad te zien.
En ik blijf vaak in gedachten 
voor de bomen staan.

Ik kijk naar dat ene blad
en hang mijn hoop daaraan op;
en speelt de wind met mijn blad,
dan huiver ik wat ik huiveren kan.

Ach, en valt het blad op de grond,
dan valt daarmee ook mijn hoop neer;
val ik zelf ook op de grond,
huil dan op het graf van mijn hoop.



18 Der stürmische Morgen
Wie hat der Sturm zerrissen
des Himmels graues Kleid!
Die Wolkenfetzen flattern
umher im matten Streit.

Und rote Feuerflammen
zieh’n zwischen ihnen hin:
das nenn’ ich einen Morgen
so recht nach meinem Sinn!

Mein Herz sieht an dem Himmel
gemalt sein eig’nes Bild -
Es ist nichts als der Winter,
der Winter kalt und wild!

De stormachtige ochtend
Hoe heeft de storm
het grauwe hemelkleed verscheurd!
De wolkenslierten fladderen rond
in een mat gevecht.

En rode vuurvlammen
trekken er doorheen:
dat noem ik nog eens een ochtend
zo helemaal naar mijn zin!

Mijn hart ziet aan de hemel
zijn eigen beeld geschilderd -
Het is niets anders dan de winter,
de winter, koud en wild!

17 Im Dorfe
Es bellen die Hunde, es rasseln 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?

In het dorp
De honden blaffen, de kettingen rammelen;
de mensen slapen in hun bed,
dromen over veel, wat zij niet hebben,
doen zich tegoed aan goed en kwaad;
en ’s morgens vroeg is alles weggevloeid.
Welnu, zij hebben hun deel genoten
en hopen hetgeen zij nog overlieten
terug te vinden op hun kussen.

Jaag mij maar weg met jullie geblaf, jullie 
waakhonden,
laat mij niet rusten in het uur van de sluimer!
Ik ben aan het eind van alle dromen -
wat zal ik nog onder de slapenden talmen?



20 Der Wegweiser
Was vermeid’ ich denn die Wege,
wo die ander’n Wand’rer geh’n,
suche mir versteckte Stege
durch verschneite Felsenhöh’n?

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

Weiser stehen auf den Straßen,
weisen auf die Städte zu,
und ich wandre 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.

19 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!

Misleiding
Een licht danst vriendelijk voor mij uit,
ik volg het, nu hier, dan daar;
ik volg het graag en zie aan hem,
dat hij de wandelman verleidt.
Ach, wie zoals ik zo ongelukkig is,
geeft zich graag over aan de veelkleurige list,
die hem na ijs en nacht en regen
een licht, warm huis wijst
en een lieve ziel daarbinnen - 
slechts misleiding is wat ik win!

De wegwijzer
Waarom mijd ik toch de wegen
die de andere wandelaars gaan,
zoek ik mij verborgen paden
over besneeuwde rotshoogten?

Ik heb toch niets begaan
waarom ik mensen zou moeten schuwen -
welk een dwaas verlangen
drijft mij naar de woestenijen?

Wegwijzers staan op de straten,
wijzen de weg naar de steden,
en ik zwerf mateloos
zonder rust en ik zoek rust.

Een wegwijzer zie ik staan
onbeweeglijk voor mijn blik;
een weg moet ik inslaan,
waar nog niemand van is teruggekeerd.



21 Das Wirtshaus
Auf einen Totenacker
hat mich mein Weg gebracht.
Allhier will ich einkehren,
hab ich bei mir gedacht.

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

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

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

De herberg
Naar een kerkhof
heeft mijn weg mij geleid.
Hier wil ik naar binnen gaan,
heb ik bij mijzelf gedacht.

Jullie groene rouwkransen
zouden wel de tekens kunnen zijn,
die vermoeide wandelaars uitnodigen
in de koele herberg.

Zijn dan in dit huis
de kamers allemaal bezet?
Ik ben afgemat tot neerzijgens toe,
ik ben dodelijk zwaar gewond.

O onbarmhartige kroeg,
jij wijst mij toch de deur?
Dan maar weer verder, alsmaar verder,
mijn trouwe wandelstok!

22 Mut
Fliegt der Schnee mir ins Gesicht,
schüttl’ ich ihn herunter.
Wenn mein Herz im Busen spricht,
sing’ ich hell und munter.

Höre nicht, was es mir sagt,
habe keine Ohren,
fühle nicht, was es mir klagt,
klagen ist für Toren.

Lustig in die Welt hinein
gegen Wind und Wetter!
Will kein Gott auf Erden sein,
sind wir selber Götter!

Moed
Vliegt de sneeuw mij in het gezicht,
dan schud ik hem van mij af.
Wanneer mijn hart in mijn borst zich 
uitspreekt,
zing ik luid en opgewekt.

Ik hoor niet, wat het mij zegt,
daar ben ik doof voor,
ik voel niet, waarover het klaagt,
klagen is voor dwazen.

Vrolijk de wereld in
tegen weer en wind!
Is er geen God op deze wereld,
dan zijn wij zelf de goden!



23 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 wollten sie nicht weg von mir.
Ach, meine Sonnen seid ihr nicht!
Schaut ander’n doch ins Angesicht!
Ja, neulich hatt’ ich auch wohl drei;
nun sind hinab die besten zwei.
Ging nur die dritt’ erst hinterdrein!
Im Dunkel wird mir wohler sein.

De bijzonnen
Drie zonnen zag ik aan de hemel staan,
ik heb lang en strak naar ze gekeken;
en zij ook stonden daar zo onbeweeglijk,
alsof ze niet van mij wilden wijken.
Ach, mijn zonnen zijn jullie niet!
Kijk anderen maar in het gezicht!
Ja, pas geleden had ik er ook wel drie;
nu zijn de beste twee ondergegaan.
Ging die derde er nu maar achteraan!
In het donker zal ik mijn beter voelen.

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

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

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

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

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

De draailierspeler
Daar ginds voorbij het dorp
staat een draailierspeler
en met stijve vingers
draait hij wat hij kan.

Blootvoets op het ijs
waggelt hij heen en weer
en zijn schoteltje
blijft alsmaar leeg.

Niemand wil naar hem luisteren,
niemand kijkt hem aan,
en de honden grommen
rond de oude man.

En hij laat het gebeuren,
alles, zoals het komt,
hij draait, en zijn lier
komt nooit tot stilstand.

Wonderlijke oude man,
moet ik met je meegaan?
Wil jij bij mijn liederen
op je draailier spelen?
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