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Programma  
 
Hanns Eisler (1898-1962) 
Uit: Hollywooder Liederbuch (1942–1947) 

An den kleinen Radioapparat (tekst: Bertolt Brecht)     
 
Hanns Eisler 
Uit: Klavierstücke für Kinder 
 Ouvertüre  "No More Peace" 
 
Johann Sebastian Bach 
 Concerto BWV 595  
 
Hanns Eisler: Hölderlin-Fragmente (teksten: Friedrich Hölderlin)              
Uit: Hollywooder Liederbuch  
  An die Hoffnung  
  Andenken  
  Elegie 1943 
  Die Heimat  
  An eine Stadt  
  Erinnerung  
 
Johann Sebastian Bach  

Passacaglia BWV 582 
 
Hanns Eisler:  
Uit: Ernste Gesänge (1962) (tekst: Friedrich Hölderlin) 

Asyl  
 
Hanns Eisler 
Uit: Fünf Elegien, “Die Hollywood-Elegien” (teksten: Bertolt Brecht) 

Unter den grünen Pfefferbäumen  
Die Stadt ist nach den Engeln genannt  
Jeden Morgen   
Diese Stadt hat mich belehrt  
In den Hügeln wird Gold gefunden  

 
Hanns Eisler 
Uit: Klavierstücke op.32 
 Allegretto scherzando 
 Chaconne 
 Allegretto scherzando 
 
Hanns Eisler 

An den kleinen Radioapparat  
 
Johann Sebastian Bach 

Ich habe genung BWV 82                    
 

Arrangementen: Judith Steenbrink en Tineke Steenbrink  
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Musici 
 
Bariton 
Thomas Oliemans 
 
Viool I 
Judith Steenbrink 
Andrej Kapor 
Joseph Tan 
Maya Webne-Behrman* 
 
Viool II 
Chloe Prendergast 
Sarah Papadopoulos* 
Katarina Aleksić  
Kirsti Apajalahti 
 
Altviool 
Stefano Rossi 
Emma van Schoonhoven 
 
Cello 
Tomasz Pokrzywinski (4, 5, 8 en 10 februari) 
Osian Jones* 
Astrid Wauters* (10, 12, 16 en 17 februari) 
 
Contrabas 
Michał Bąk 
 
Luit 
Christoph Sommer (4, 5, 12, 14, 16 en 17 februari) 
 
Hobo I 
Rodrigo López Paz 
 
Hobo II 
Johanna Boehm 
 
Fagot 
Wouter Verschuren 
 
Orgel en klavecimbel 
Tineke Steenbrink 
 
 
 
 
 
 
 

*Trainees Samama Fellowship 
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Programmatoelichting 
 
Door Judith Steenbrink 
 
Hanns Eisler en Johann Sebastian Bach; contrasterende componisten? 
 
Hanns Eisler (1898-1962): kind van een Joodse vader en een Lutherse moeder. De communistische partij trok hem zeer 
aan, maar lid werd hij nooit. Zijn muziek zat vol politieke thema’s en hij componeerde – tot ongenoegen van zijn leraar 
Schönberg – in een 'populaire' stijl met jazz- en cabaret-invloeden. Toen hij nog leerling van Schönberg was, was hij 
immers de eerste die ook in twaalftoonstechniek componeerde. Dat liet hij daarna (tijdelijk) los.  
 
Eisler raakte bevriend met Bertolt Brecht, die zich ook tot het Marxisme had bekeerd. De twee kunstenaars zouden hun 
leven lang samen optrekken. Na 1933 werd zijn werk door het nazibewind in de ban gedaan. Eisler vluchtte via Parijs en 
Londen naar de Verenigde Staten. Samen met Arnold Schönberg, Thomas Mann, Kurt Weill en Bertolt Brecht was Eisler 
één van de bekendste emigranten in Los Angeles. Afgesneden van zijn wortels en zoekend naar de zin(loosheid) van het 
bestaan, zette hij op onnavolgbare wijze de woorden van Bertolt Brecht om in muziek. In zijn Hollywoodliederen klinkt in 
het ontheemde een verlangen naar een betere wereld. Eislers veelbelovende Amerikaanse carrière werd echter 
onderbroken door de Koude Oorlog. Als een van de eerste kunstenaars werd hij op de 'Hollywood Blacklist' geplaatst. Hoe 
ironisch; gevlucht uit Europa was hij niet langer welkom in Amerika. Eisler keerde terug naar Berlijn waar hij het Oost-
Duitse volkslied ‘Auferstanden aus Ruinen’ componeerde. Minder dan vijf jaar na zijn verbanning moest hij echter opnieuw 
getuigen op hoorzittingen. Er was twijfel over zijn politieke loyaliteit. In zijn laatste jaren ging hij gebukt onder depressies 
en slechte gezondheid. Eisler kwam de dood van Bertolt Brecht in 1956 nooit meer te boven en stierf in 1962. Een groot 
componist was heengegaan. 
 

Ich frug mich als junger Komponist in 1922: Für wen mache ich Musik? Nun, das machte mir große Schwierigkeiten, 
die bis heute nicht aufgehört haben. Denn so sagen meine Freunde und meine Feinde: Für wen macht doch 
eigentlich dieser Hanns Eisler Musik?  

 
Bach en Eisler dus. Door Holland Baroque en Thomas Oliemans. 
 
Over Bach weet u zelf waarschijnlijk veel. Ook al is lang niet alles bekend. Wel dat hij zo hard werkte als cantate-
componist, terwijl hij zoveel kinderen had en ook nog orde moest houden op de slaapzaal van de jongensschool in Leipzig. 
Dat hij eigenlijk opera’s wilde componeren maar dat dat er nooit van gekomen is, en dat de Hohe Messe een soort auditie 
was voor dat wat hij nooit kreeg. En dat er zoveel werk verloren is gegaan. Door de verkwanseling van zijn zoon Wilhelm 
Friedemann. U weet ook dat Bach een groot organist was, zelf waarschijnlijk in zijn orkesten altviool speelde en dat de 
Matthäus maximaal vier keer is uitgevoerd tijdens zijn leven. Het is waar, we hebben Bachs Passionen nu twee jaar op rij 
moeten missen, maar Bach had nooit kunnen vermoeden hoe veelvuldig de Matthäus en Johannes worden uitgevoerd. 
Walhalla?  
 
Ook de cantate ‘Ich habe genung’ geniet grote bekendheid. Simeon was beloofd dat hij niet zou sterven voor hij de 
verwachte Messias had gezien. Du moment dat hij het kind Jezus op zijn arm heeft, herkent hij deze als zodanig. Zijn 
vreugde staat in het ‘loflied van Simeon' (‘Canticum Simeonis’), 'Nu laat u, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede’, wat 
veelvuldig op muziek is gezet (‘Herr, nun läßt du deinen Diener in Frieden fahren’). Het verhaal van Simeon werd de 
belichaming van de lutherse doodsmystiek, die het einde van het leven verwelkomt als een bevrijding uit alle aardse lijden 
en pijn, en als een onschuldige doorgang, een slaap, naar een beter, eeuwig leven. De verheerlijking van het hiernamaals. 
 
Volgens Thomas Oliemans is de thematiek in ‘Ich habe genung’ “teruggeworpen zijn op jezelf”, evenals “hoe moet je 
leven? Hoe geef je zin aan je leven?” en “wanneer heb je genug?” Thomas vervolgt: “Wat ik fascinerend vind aan het 
samenbrengen van deze stukken van Bach en Eisler is de buitengewoon indringende en persoonlijke manier waarop ze 
beiden uiteindelijk een vergelijkbare thematiek behandelen” 
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“Waarom ben ik hier? Hoe lang ben ik nog hier? Hoe vind ik terug wat ik verloren waan, zowel muzikaal als in mijn leven. 
Hoe vind ik verlossing? Bestaat er überhaupt verlossing?’ Bach sluit af met een soort dodendans waarin hij ‘zich op zijn 
dood te verheugen’ zo vaak herhaalt dat je je gaat afvragen of hij niet ook eerst zichzelf daar nog van moet proberen te 
overtuigen. En de manier waarop Eisler de soms bijtende en cynische observaties toonzet en ook het kader waarin hij de 
Hölderlin-gedichten plaatst, laten ons een heel emotioneel en persoonlijk inkijkje hebben in de binnenwereld van een 
groot componist in een verschrikkelijke tijd.” 
 

Ich freue mich auf meinen Tod, 
Ach, hätt er sich schon eingefunden. 
Da entkomm ich aller Not, 
Die mich noch auf der Welt gebunden. 

 
Eisler met barokinstrumenten? 
 
De liederen van Eisler in dit programma zijn geschreven voor zang en piano. Sommige hebben een zetting voor strijkers 
door Eisler zelf gecomponeerd. Wij hebben een nieuw arrangement voor barokorkest gemaakt. Is dat passend? Mag dat? 
Eisler en barok? In de voorbereiding naar dit project viel ons op hoe verschillend uitvoeringen zijn. Van bijna gesproken 
uitvoeringen, nagenoeg zonder toonhoogtes, tot Schubertiaanse interpretaties. Van burlesk tot hoogromantisch, van 
cabaretesk tot gestileerd: alles komt langs. Voor ons als barokkers een interessante en opmerkelijke gewaarwording: 
werken waarvan nog masterclasses van de componist zelf over de uitvoering te beluisteren zijn, en de verschillen zijn nu al 
zo groot? Fascinerend! We hopen betekenis te kunnen geven aan zijn werk. De vaak ijle, onheilspellende en 
vervreemdende sfeer. De humor die er is maar die altijd schrijnend klinkt. Zijn strakke contrapunt. Het belang van de 
helderheid van zijn teksten.  
 
Judith Steenbrink: “Het viel mij op hoe vaak Eisler de zanger solo, zonder begeleiding, laat inzetten. De meeste 
componisten geven eerst een kleine instrumentale inleiding. Eisler geeft geen enkele steun aan de zanger. Dit heeft een 
kaal en ongemakkelijk en tegelijk urgent effect. Eisler schrijft geen noot ter versiering. Hij komt meteen tot de vaak 
onaangename kern. Geniaal in zijn beknoptheid.” 
 
Vallende en opgestapelde tertsen 
 
Volgens Tineke Steenbrink kan iedere Bach-liefhebber “zijn hart ophalen aan de liederen van Eisler.” Tineke legt uit: “Eisler 
past de oude compositietechnieken steeds toe. De ene keer nadrukkelijk, de andere keer losjes in het voorbijgaan. Zo hoor 
je in de drie openingsmaten van ‘Elegie 1943’ het chromatische thema in drie stemmen in drie verschillende groottes 
tegelijkertijd, gevolgd door een inzet van de zangpartij in de omkering. Bachiaanse mathematiek! Eisler weet het spel van 
de contrapunt minutieus te spelen, ook al hoor je dat niet altijd op het eerste gezicht. 
 
Wat mij ook opvalt is Eislers voorkeur voor mollen (verlaagde noten) en zijn veelvuldig gebruik van het zogenaamde 
Napels sextakkoord. Dat akkoord is in de barok ontstaan en wordt slecht op hoog-dramatische momenten strategisch 
ingezet.” 
 
“Als we dan toch over akkoorden spreken: een akkoord is een opeenstapeling van tertsen. In de 17e en 18e eeuw kennen 
we vooral de drieklank, dat zijn twee tertsen boven elkaar. Wanneer er een opstapeling van drie tertsen is, ontstaat er de 
septime. Spannend! Eisler stapelt verder met zijn tertsen, waardoor jazz-achtige of impressionistische akkoorden ontstaan. 
Luister bijvoorbeeld naar de openingsakkoorden van ‘An eine Stadt’ onder de tekst ‘Lange lieb’ ich dich schon’. Toen ik die 
voor het eerst hoorde, werd ik er direct door gegrepen. Wat mij ook opvalt is het veelvuldig gebruik van vallende tertsen, 
in ‘Andenken’ en ‘Die Heimat’ bijvoorbeeld. Het lijkt bodemloosheid uit te drukken.” 
 
Johann Sebastian Bach en Hanns Eisler. Het paradijselijke geluk lijkt bij beide componisten aan de overkant te liggen. Daar 
waar we niet zijn.  
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Liedteksten 
 

An den kleinen Radioapparat Hanns Eisler  
Tekst Bertolt Brecht, vertaald door Emma van Schoonhoven 

Du kleiner Kasten, den ich flüchtend trug, Mijn kleine kastje, dat ik altijd bij mij droeg, 
daß meine Lampen mir auch nicht zerbrächen, Enig licht, tijdens mijn vlucht door donk’re straten, 
besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, Voorzichtig van het huis, naar het schip en naar de trein, 
daß meine Feinde weiter zu mir sprächen, Zo kon mijn vijand verder tot mij praten. 
an meinem Lager und zu meiner Pein Je stond naast mijn bed, waar ik in diepe pijn, 
der letzten nachts, der ersten in der Früh', Luisterde tot ’s avonds laat en ‘s ochtends vroeg, 
von ihren Siegen und von meiner Müh. Naar hun overwinningen en het lot dat ik droeg. 
Versprich mir, nicht auf einmal stumm zu sein. Beloof me, dat je nooit zult verstommen! 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

An die Hoffnung Hanns Eisler  
Tekst Friedrich Hölderlin, vertaald door Ad den Besten 

O! Hoffnung! Holde, gütiggeschäftige! O hoop! Gij schone, vriendelijkbezige! 
Die du das Haus der Trauernden nicht verschmähst Gij die het huis der treurenden niet versmaadt 
und gerne dienend zwischen  en gaarne dienend, eedle tussen  
den Sterblichen waltest: hemelse machten en ’t hart bemiddelt: 
Wo' bist Du? Wenig lebt ich. Waar zijt gij? Kort eerst leef ik,  
Doch atmet kalt mein Abend schon. toch ademt kil mijn avond reeds. 
Und stille, den Schatten gleich, en zwijgend, een schim gelijk. 
bin ich schon hier; ben ik reeds hier 
und schon gesanglos schlummert en zonder zangen sluimert 
das schaudernde Herz. het huiverende hart. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

Andenken Hanns Eisler 
Tekst Friedrich Hölderlin, vertaald door Ad den Besten 

Der Nordost weht, Nu waait de noorddooster, 
der liebste unter den Winden mir, de liefste mij onder de winden 
weil er gute Fahrt verheißet. terwijl hij goede vaart belooft 
Geh aber nun, grüße die schöne Garonne Maar ga nu, gij wind en groet de schone Garonne 
und die Gärten von Bordeaux,  en de gaarden van Bordeaux, 
dort, wo am scharfen Ufer waar langs de scherpde oever het voetpad loopt 
hingehet der Steg und in den Strom tief fällt der Bach, en naar de rivier diep neersort de beek, 
darüber aber hinschauet ein edel  daarover echter ziet uit een edel  
Paar von Eichen und Silberpappeln. paar van eiken en zilverpeppels 
An Feiertagen gehn die  op feestelijke dagen gaan de  
braunen Frau'n daselbst auf seidnen Boden, bruine vrouwen aldaar op zijden bodem. 
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Elegie 1943 Hanns Eisler 
Tekst Friedrich Hölderlin, vertaald door Cornelia Burgers 

Wie wenn die alten Wasser, in anderen Zorn, Alsof de oude wateren, woedend  
in schrecklichern, verwandelt wiederkämen, en verschrikkelijker dan ooit terug keren. 
so gärt' und wuchs und wogte von Jahr zu Jahr Zo gisten en groeiden en golfden, jaar na jaar, 
die unerhörte Schlacht, daß weit hüllt De verschikkingen van de oorlog, die de geest der  
in Dunkel und Blässe das Haupt der Menschen. mensen in donkerheid hult en verslagen achter laat. 
Wer brachte den Fluch? Wie heeft ons deze vloek gebracht? 
Von heut' ist er nicht und nicht von gestern. Hij is niet van nu, nog van gisteren. 
Und die zuerst das Maß verloren, En de eersten die er gehoor aan gaven, 
unsre Väter wußten es nicht. Onze vaderen, zij wisten het niet. 
Zu lang, zu lang schon treten die Sterblichen Te lang, veel te lang al, vertrappen de stervelingen  
sich gern aufs Haupt, den Nachbar fürchtend. elkaar, bang voor hun naasten. 
Und unstet irren und wirren, dem Chaos gleich, Onverstoorbaar gaan zij ten onder in de chaos. 
dem gärenden Geschlecht die Wünsche nach, Luisterend naar de wil van het kwaad, slijten zij  
und wild ist und verzagt und kalt von Sorgen das Leben een wild, hopeloos en zorgenvol bestaan. 
 
  

 
 
  

Die Heimat Hanns Eisler 
Tekst Friedrich Hölderlin, vertaald door Cornelia Burgers 

Froh kehrt der Schiffer heim an die hellen Strome Gelukkig keert de schipper terug naar rustigere wateren. 
von fernen Inseln, wo er geerntet hat. Hij keert terug van verre eilanden en brengt zijn oogst 

huiswaarts. 
Wohl möchte ich gern zur Heimat wieder. Graag zou ook ik naar huis terug willen keren,  
Ach was hab' ich, wie Leid, geerntet. nadat ik niets als leed heb geoogst. 
Ihr holden Ufer, die ihr mich auferzogt, Langs de mooie oevers die mij hebben grootgebracht. 
ach gebt ihr mir, ihr Wälder meiner Kindheit, Geef mij de bossen uit mijn kindertijd, laat mij nog  
wann ich wiederkehre, die Ruhe noch einmal wieder. een keer terugkeren om te rusten, nog een laatste keer. 
 
  

 
 
  

An eine Stadt Hanns Eisler 
Tekst “Heidelberg” van Friedrich Hölderlin, vertaald door Ad den Besten 

Lange lieb' ich dich schon, möchte dich, mir zur Lust Lang reeds heb ik u lief, wild’u van harte graag 
Mutter nennen, und dir schenken ein kunstloses Lied, Moeder noemen en u zingen een zuiver lied, 
dir der Vaterlandsstädte ländlichschönste, so viel ich sah. o gij liefste der steden, schoonst gelegene van mijn land.  
Wie der Vogel des Wald's über die Gipfel fliegt, Zoals over de bergtoppen een vogel wiekt, 
schwingt sich über den Strom, wo er vorbei dir glänzt, spant zich over de stroom, glinsterend langs u geen, 
leicht und kräftig die Brükke,  licht en krachtig de brug  
die von Wagen und Menschen tönt. die van de wagens en mensen galmt 
Da ich vorüber ging, fesselt' der Zauber auch mich, Toen ik voorbij zou gaan, hield de de tovermacht ook mij vast, 
da herein in die Berge mir die reizende Ferne schien. Waar de lokkende verte in de bergen mij tegenblonk 
Du hast dem Flüchtigen kühlenden Schatten geschenkt Jij hebt den lichtvoetige koele schaduw gegund;  
und die Gestade sahen ihm alle nach und es tönte  zorgelijk zagen hem d’oevers na, en hoe lieflijk toont  
aus den Wellen das liebliche Bild. in ’t water hun spiegelbeeld. 
Sträuche blühten herab, bis wo im heiteren Tal Struiken bloeiden terneer, tot waar in ’t vredig dal, 
An den Hügel gelehnt oder dem Ufer hold, aan de helling geleund of naar het water toe, 
Deine fröhlichen Gassen  het gewoel van uw straten 
Unter duftenden Gärten ruhn. onder geurende gaarden rust. 
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Erinnerung Hanns Eisler 
Tekst “Gesang des Deutschen” van Friedrich Hölderlin, vertaald door Ad den Besten 

O heilig Herz der Völker, o Vaterland! O heilig hart der volken, o vaderland! 
Allduldend, gleich der schweigenden Mutter Erd', als Moeder Aarde zelf zo geduldig en  
und allverkannt, wenn schon aus deiner  alom miskend, al putten uit uw 
Tiefe die Fremden ihr Bestes haben. diepten de anderen het allerbeste. 
Sie ernten den Gedanken, den Geist von dir, Zij oogsten de gedachte, de geest van u, 
Sie pflükken gern die Traube, doch höhnen sie Dich,  Zij plukken graag uw druiven, toch honen zij, 
ungestalte Rebe, daß du u een misvormde wijnstok, wild en 
Schwankend den Boden und wild umirrst. weifelend over de aarde kruipend. 
Doch magst du manches Schöne nicht bergen mir. Nochtans verbergt g’uw schoonheid niet gans voor mij; 
Oft stand ich, überschauend das sanfte Grün, hoe vaak niet stond ik hoog op en lichte berg, 
den weiten Garten, hoch in deinen  met in de diepten onder mij de 
Lüften auf hellem Gebirg und sah dich. groenende weidse landouw, en zag u. 
Und an den Ufern sah ich die Städte blüh'n, En aan de oevers zag ik uw bloeiende,  
die Edlen, wo der Fleiß in der Werkstatt schweigt, uw eedle steden, waar in de werkplaats vlijt 
die Wissenschaft, wo deine Sonne  en wetenschap tot rust komt, waar uw 
milde dem Künstler zum Ernste leuchtet. zon aan des kunstenaars ernst haar licht leent.  

 
  

Asyl Hanns Eisler 
Tekst “Mein Eigentum” van Friedrich Hölderlin, vertaald door Cornelia Burgers 

In seiner Fülle ruht der Herbsttag nun, Met al zijn overvloed komt de herfst tot rust. 
geläutert ist die Traub, und der Hain ist rot  De druiven zijn gewassen en de rijpe vruchten  
Vom Obst, wenn schon der holden Blüten  hullen de omringende heuvels in een rode gloed. 
Manche der Erde zum Danke fielen. Menig bloemetje viel dankend als een offer ter aarde. 
Und rings im Feld, wo ich den Pfad hinaus, En in het veld, waar ik mijn pad volg, stil, wandelend, 
Den stillen, wandle, ist den Zufriedenen Mag eenieder tevreden ontvangen,  
Ihr Gut gereift, und viel der frohen wat de aarde en het werk hen heeft opgeleverd.  
Mühe gewähret der Reichtum ihnen. Moge ook mij een gouden licht schijnen  
Und leuchtest du, o Goldenes, auch mir, und wehst en een zachte bries over mij waaien. 
Auch du mir wieder, Lüftchen, als wegnest  Jij baant een weg van vreugde voor mij,  
Du eine Freude mir, wie einst, und irrst. net als toen, en toch was het een vergissing. 
Beglückt, wer am sicheren Herd in rühmlicher Heimat lebt. Gelukkig is, wie in zijn vertrouwde vaderland mag leven. 
Doch heute laß mich still den trauten Pfad Maar vandaag kan ik alleen het vertrouwde pad  
Zum Haine gehn, dem golden die Wipfel schmückt naar het kleine bos lopen, waar het stervende loof de toppen  
Sein sterbend Laub, und kränzt auch mir  van de bomen versiert. Zo versier ook mijn 
die Stirne, ihr Erinnerungen. hoofd met al deze herinneringen. 
Und daß mir auch, Moge ook ik herinnerd worden,  
wie andern, eine bleibende Stätte sei, en laat het gezang een  
 sei du, Gesang, mein freundlich Asyl. toevluchtsoord voor mij zijn. 
 
  

  

Unter den grünen Pfefferbäumen Hanns Eisler 
Tekst Bertolt Brecht, vertaald door Emma van Schoonhoven 

Unter den grünen Pfefferbäumen Onder de groene peperbomen 
gehen die Musiker auf den Strich, Staan de musici aan de straat,  
zwei und zwei mit den Schreibern.... twee aan twee met de schrijvers,  
Bach hat ein Strichquartett im Täschchen, Bachheeft een strijkkwartet in z'n zak,  
Dante schwenkt den dürren Hintern. Dante zwaait met zijn magere achterste. 
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Die Stadt ist nach den Engeln genannt Hanns Eisler 
Tekst Bertolt Brecht, vertaald door Cornelia Burgers 

Die Stadt ist nach den Engeln genannt, De stad kreeg haar naam van de engelen, 
und man begegnet allenthalben Engeln. En het enige wat je er tegen komt, zijn engelen. 
Sie riechen nach Öl und tragen goldene Pessare Ze ruiken naar olie en dragen gouden pessarias. 
und mit blauen Ringen um die Augen En met blauwe wallen onder hun ogen 
füttern sie allmorgenlich die Schreiber Zijn zij elke ochtend weer een inspiratie voor auteurs,  
in ihren Schwimmpfühlen. Die in hun zwembaden liggen.  

 
 
 
 
 
 
 
  

Jeden Morgen (TBC) Hanns Eisler 
Tekst Bertolt Brecht, vertaald door Emma van Schoonhoven 

Jeden Morgen mein Brot zu verdinen Om elke morgen mijn brood te verdienen 
geh' ich zum Markt, wo Lügen verkauft werden. ga ik naar de markt, waar leugens verkocht worden. 
Hoffnungsvoll reihe ich mich ein unter die Verkäufer. Hoopvol begeef ik mij onder de verkopers 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Stadt hat mich belehrt Hanns Eisler 
Tekst Bertolt Brecht, vertaald door Cornelia Burgers 
  
Diese Stadt hat mich belehrt, Deze stad heeft mij iets geleerd: 
Paradies und Hölle können eine Stadt sein. Het paradijs en de hemel kun je in één stad vinden. 
Für die Mittellosen ist das Paradies die Hölle. En voor de armen is het paradijs de hel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

In den Hügeln wird Gold gefunden Hanns Eisler 
Tekst Bertolt Brecht, vertaald door Emma van Schoonhoven 

In den Hügeln wird Gold gefunden, In de heuvels wordt goud gevonden, 
an der Küste findet man Öl. Aan de kunst vindt men olie. 
Größere Vermögen bringen die Träume von Glück, Grotere vermogens brengen de dromen van geluk,  
die man hier auf Zelluloid schreibt. Die hier geschreven worden op Celluloid. 
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Cantate Ich habe genung (BWV 82) Johann Sebastian Bach   
Vertaald door Ria van Hengel 
 
1. ARIA (B)  1. ARIA (B) 
Ich habe genung! Mijn wens is vervuld!  
Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen,  Ik heb mijn verlosser, de hoop van de vromen  
Auf meine begierigen Arme genommen;  in mijn zo verlangende armen genomen,  
Ich habe genung!  mijn wens is vervuld.  
Ich hab ihn erblickt,  Hij heeft mij verrukt 
Mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt;  verheugd heb ik hem aan mijn boezem gedrukt,  
Nun wünsch ich, noch heute mit Freuden  Ik hoop nog vandaag gelukzalig  
Von hinnen zu scheiden.  dit oord te verlaten:  
Ich habe genung! mijn wens is vervuld! 
     

  
2. RECITATIEF (B) 2. RECITATIEF (B) 
Ich habe genung!  Mijn wens is vervuld!  
Mein Trost ist nur allein,  Mijn troost is dat mijn Heer  
Daß Jesus mein und ich sein eigen möchte sein.  de mijne is en ik zijn eigendom mag zijn.  
Im Glauben halt ich ihn,  'k Houd hem gelovig vast,  
Da seh ich auch mit Simeon,  dan zie ik ook met Simeon  
Die Freude jenes Lebens schon.  de vreugd van eeuwig bij hem zijn.  
Laßt uns mit diesem Manne ziehn!  Wij willen deze man dus volgen!  
Ach! möchte mich von meines Leibes Ketten  Heer, wil mij van dit leven zo vol lijden  
Der Herr erretten!  toch snel bevrijden.  
Ach! wäre doch mein Abschied hier,  Ach, was mijn afscheid maar vandaag,  
Mit Freuden sagt ich, Welt, zu dir:  met vreugde riep 'k de wereld toe: 
Ich habe genung! mijn wens is vervuld! 
    

  
3. ARIA (B)  3. ARIA (B)  
Schlummert ein, ihr matten Augen,  Sluimer zacht, vermoeide ogen,  
Fallet sanft und selig zu!  val maar kalm en zalig toe; sluimer zacht, sluimer zacht,  
Welt, ich bleibe nicht mehr hier,  Hier, o wereld, blijf ik niet, alles doet mij hier verdriet,  
Hab ich doch kein Teil an dir,  nergens vind ik – voedsel voor mijn ziel.  
Das der Seele könnte taugen.  Sluimer zacht, sluimer zacht, vermoeide ogen,  
Hier muß ich das Elend bauen,  val maar kalm en zalig toe, val maar kalm en zalig toe.  
Aber dort, dort werd ich schauen  Hier moet ik veel leed verdragen, daar is eeuwig welbehagen, 
Süßen Friede, stille Ruh. zoete vrede, stille rust.  
    

  
4. RECITATIEF (B) 4. RECITATIEF (B) 
Mein Gott! wenn kömmt das schöne: Nun!  Mijn God! Verlangend naar de dood  
Da ich im Friede fahren werde  wil ik in vrede afscheid nemen  
Und in dem Sande kühler Erde  van alles wat mij hier nog bindt  
Und dort bei dir im Schoße ruhn?  en eeuwig rusten in uw schoot.  
Der Abschied ist gemacht,  Dan word ik thuisgebracht,  
Welt, gute Nacht! o wereld, goede nacht! 
    

  
5. ARIA (B)  5. ARIA (B) 
Ich freue mich auf meinen Tod,  Ja, vrolijk zie ik uit naar mijn dood,  
Ach! hätt er sich schon eingefunden.  kon hij maar vandaag verschijnen, ach!  
Da entkomm ich aller Not,  ik zie uit naar mijn dood, ach!  
Die mich noch auf der Welt gebunden. Dan is alle nood voorbij die mij hier nog houdt gevangen  
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Biografie Thomas Oliemans 
 
De Nederlandse bariton Thomas Oliemans studeerde af aan het Conservatorium van Amsterdam, Hij vervolgde zijn studie bij KS 
Robert Holl, Elio Battaglia en Dietrich Fischer-Dieskau. Als vaste gast bij De Nationale Opera in Amsterdam vertolkte hij onder 
andere Papageno in Simon McBurney's productie van Die Zauberflöte, Schaunard in La Bohème, en meest recentelijk speelde hij 
Don Alfonso in de productie van Cosi fan tutte door Jossi Wieler en onder leiding van Ivor Bolton. 

 
Thomas Oliemans’ operavertolkingen van de afgelopen seizoenen waren onder andere als Mr. 
Redburn in een nieuwe productie van Deborah Warner van Billy Budd, Papageno tijdens het Festival 
d’Aix-en-Provence, Papageno en Figaro bij de English National Opera, Silvio de Nardi in Bomarzo, Il 
Conte in Le Nozze di Figaro, de titelrol in Thomas’ Hamlet bij de Opera van Göteborg en Lescaut in 
Manon in het Théâtre du Capitole in Toulouse. 
 
Als concertzanger heeft Thomas Oliemans samengewerkt met verschillende gerennomeerde 
orkesten en ensembles, waaronder het BBC Symphony Orchestra, Koninklijk Concertgebouworkest, 
Nederlands Philharmonisch Orkest, Philharmonie Zuidnederland, Amsterdam Sinfonietta, 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, Noors Radio Orkest in Oslo, KIOI-Sinfonietta (Tokio), Yomiuri 
Symfonie Orkest en de Dresdner Philharmonie. 

 
Oliemans heeft verschillende opnames op zijn naam, waaronder Schuberts Winterreise en Schwanengesang, liederencycli van 
Poulenc en Fauré met pianist Malcolm Martineau, Mendelssohns Elias met de Akademie für Alte Musik Berlin en het RIAS 
Kammerchor onder leiding van Hans-Georg Rademann, Christus in Bachs Johannes-Passion met het Orkest van de Achttiende 
Eeuw onder leiding van Frans Brüggen en Symfonie nr. 14 van Sjostakovitsj met het Nederlands Kamerorkest. 
 
 
Biografie Holland Baroque 

 
Holland Baroque is een eigenzinnig orkest dat op haar instrumenten durft te zingen, dansen, huilen en te lachen. Dit alles vanuit 
traditie, vernieuwing, verrassing en een vleugje entertainment.  Het orkest Holland Baroque werkt sinds haar oprichting in 2006 
samen met vele solisten, componisten, koren en theatermakers. Ontmoetingen met muzikale gasten mondden regelmatig uit in 
warme vriendschappen en ontsloten nieuwe klankwerelden.  
 
Zo liet de soepele vermenging van de fluweelzachte toon van Eric Vloeimans met 
de cornetto horen dat barok een geluid van nu is. Samen met deze 
trompetfluisteraar ontving Holland Baroque dan ook een Edison voor het album 
Carrousel. De tournees met pianovirtuoos Leszek Możdżer lieten zien dat ook in 
een barokorkest een partituur voortdurend kan veranderen wanneer de 
componist zich al improviserend tussen de musici bevindt. Ook cellist Giovanni 
Sollima componeerde een aantal stukken voor Holland Baroque. Napolitaanser 
had hij niet kunnen schrijven. Wederom een eerbetoon aan vroeger en 
tegelijkertijd zo fris als een hoentje.  
 
Wu Wei is wereldwijd een van de belangrijkste sheng-spelers van dit moment. Net als 
Holland Baroque is hij tegelijkertijd klankvernieuwer als hoeder van oude tradities. Soms zijdezacht en dan weer weergaloos 
energiek brengt hij met Holland Baroque klanken uit het barokke Europa en het oude China een ode aan de barok van nu. Het 
muzikale treffen tussen Wu Wei en Holland Baroque resulteerde onlangs in de nieuwe cd Silk Baroque bij het gerenommeerde 
label Pentatone.  
 
Holland Baroque werd Reinbert de Leeuws boezemvriend tijdens de gezamenlijke zoektocht naar zijn waarheid van Bachs 
Matthäuspassion. Zowel de documentaire als de integrale registratie die Cherry Duyns daarvan maakte draaiden maandenlang in 
de bioscopen. Bach in de cinema: een unicum. 

 
Foto Thomas Oliemans: Marco Borggreve 

Foto Judith en TinekeSteenbrink: Wouter Jansen 
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Nagenieten? 

 

Winkel 

Na afloop van het concert worden er cd’s verkocht. Koop hier Bachs Königin of een 
van onze andere albums - of bestel online via www.hollandbaroque.com/winkel  
of scan de QR-code om direct in onze winkel te komen 

 
 

 
 
Geef u na afloop van het concert bij de cd-stand 
op  
om het publieksonderzoek in te vullen  
en ontvang €2,50 korting  
bij aanschaf van een Bachs Königin-album 
 

 

Vriend worden van Holland Baroque?  
Dat kan al vanaf 50 euro per jaar. We kunnen uw steun goed gebruiken.  
Door vriend of donateur te worden, ondersteunt u niet alleen in financiële zin alle prachtige, gedurfde, innovatieve 
en educatieve projecten, maar u steunt ons óók in persoonlijk opzicht. Het draagvlak dat u samen met anderen 
vormt is belangrijk voor ons bestaansrecht. Wij hebben een ANBI-status, hetgeen u fiscaal voordeel kan opleveren. 
www.hollandbaroque.com  

 

Nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven, schrijf u dan na afloop in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en ontvang ons demo-
album. 
 
 
 
 
 

 
Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

en mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Holland Baroque 


