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Rondom
Reger

43 was hij toen hij stierf. Een klap voor het muzikale establishment, want alwéér ging een briljant talent 
veel te vroeg verloren, net als Mozart en Schubert een eeuw eerder. Maar was hij wel een talent, deze 
Max Reger uit Beieren? Er waren nogal wat muziekcritici die dat op bijtende wijze in twijfel trokken. Zo 
deed de organist Walcha een van Regers composities smalend af als de ‘slag bij Leipzig’ en verbood zijn 
leerlingen zelfs om überhaupt muziek van Reger te spelen. Ook recensenten struikelden over het over-
weldigende klankgeweld en de overvloed aan noten die hij in zijn werken stopte. Reger zelf wond zich 
altijd enorm op over deze ‘domme’ critici en liet dat ook duidelijk merken. Zijn meest beruchte citaat 
komt uit een brief aan een vijandige criticus: “Ik zit nu in het kleinste kamertje van mijn huis. Ik heb uw 
recensie voor mij. Nog even en ik heb hem achter me”. 
Tja, Dualis kan het nu beamen: Regers werk is complex en vaak kun je er in proeven dat hij op verschil-
lende benen hinkte. Hij was de 19de eeuwse romantiek ontgroeid, maar hield toch van tradities (had 
veel bewondering voor Brahms), én van de strenge structuren van de 18e eeuw (Bach, Bach, Bach!), én 
hij was gecharmeerd van vernieuwende harmonieën, met name de chromatiek die bijvoorbeeld Wag-
ner gebruikte. Het resultaat was dat hij soms leek te verdwalen in zijn eigen werk, maar soms ook heel 
mooie juweeltjes schreef die echt alleen maar van hem kunnen zijn. 

In het programma van vandaag niet alleen Reger, maar ook twee van zijn inspirators (Bach en Brahms), 
een volger (Hindemith) en zelfs een hater (Mahler). 

We hebben vandaag ook een gast die ons programma zal aanvullen met een prachtige suite van Bach, 
die in drie delen tussen de a-capellawerken wordt uitgevoerd. Het is de celliste Mireia Peñalver Guilleu-
mes en zij speelt de Cellosuite nr. 3 in C. 

Wij wensen u veel luisterplezier toe! 
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Programma
J.S. Bach

Sei Lob und Preis mit Ehren BWV 28/2a

M. Reger
Das Agnus Dei

Unser lieben Frauentraum

J.S. Bach
Cellosuite nr. 3 in C, BWV 1009

Prelude / Allemande

M. Reger
Vater Unser 

J.S. Bach
Cellosuite nr. 3 in C, BWV 1009

Courante / Sarabande

J. Brahms
Drei Gesänge op. 42

M. Reger
Mädchen mit den blauen Augen

Mahler/Gottwald
Die zwei Blauen Augen

P. Hindemith
Tauche deine Furcht 

J.S. Bach
Cellosuite nr. 3 in C, BWV 1009

Bourrées 1 en 2 / Gigue

M. Reger
Ein gantz neu Schelmweys

Wie kommt's dass du so traurig bist
Rosenstock Holderblüh
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J.S. Bach  –  Sei Lob und Preis mit Ehren BWV 28/2a 
Een prachtig stukje Bach is het, dit motet, maar gek genoeg wordt het maar weinig 
uitgevoerd. Nou ja, zo gek is het niet, want door een reeks misverstanden lag dit 
werk lange tijd verstopt in de archieven, met een grote stempel ‘waarschijnlijk niet 
van Bach’ op het titelblad. Aan het eind van de 18e eeuw was het gepresenteerd als 
onderdeel van een driedelig motet, Jauchzet dem Herrn, alle Welt. Bach had dit 
overduidelijk niet zelf bedacht, want al gauw bleek in ieder geval het derde, maar 
waarschijnlijk ook het eerste deel hiervan niet door de meester zelf geschreven te 

zijn, maar door Telemann. Ook geen onverdienstelijk componist trouwens. Over deel 2 werd vervolgens hele-
maal niet meer gesproken, totdat in de jaren ’80 onderzoek uitwees dat dit juweeltje wel degelijk van Bach was, 
namelijk een bewerking van het tweede deel van zijn cantate Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende. Een rommelige 
voorgeschiedenis dus, maar het is gewoon een mooi koraalmotet, in oude polyfone stijl, de stile antico. 

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, und Heilgem Geist,

der woll in uns vermehren,
was er aus Gnaden uns verheißt,

daß wir ihm fest vertrauen
gänzlich verlass'n auf ihn,

von Herzen auf ihn bauen,
daß uns'r Herz, Mut und Sinn

ihm tröstlich soll'n anhangen,
drauf singen wir zur Stund:

Amen, wir werd'ns erlangen,
glaub'n wir aus Herzensgrund.

Lof en prijs met eer
zij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
die in ons wil vermeerderen
wat hij ons uit genade belooft,
dat wij vast op hem vertrouwen,
ons helemaal op hem verlaten,
van harte op hem bouwen,
dat ons hart, ons gemoed en ons verstand
zich troostrijk aan hem hechten,
daarop zingen wij op dit uur:
Amen, we zullen het krijgen,
dat geloven wij uit de grond van ons hart.

Sei Lob und Preis mit Ehren

Das Agnus Dei

O Lamm Gottes unschüldig
am Stamm des Kreuzes geschlachtet,

allzeit gefunden düldig,
wie wohl du wurdst verachtet:

All Sünd hast du getragen,
sonst mößten wir verzagen,

erbarm dich unser, o Jesu.

O Lam Gods, onschuldig 
aan de stam van het kruis geslagen,
altijd verdraagzaam bevonden, 
hoewel U werd veracht: 
alle zonde hebt U gedragen, 
anders zouden wij moeten vrezen, 
ontferm U over ons, o Jezus. 

Max Reger –  Das Agnus Dei // Unser lieben Frauen Traum
(uit: Acht Geistliche Gesänge, op. 138) 
Op 11 mei 1916 werd Reger dood gevonden in zijn hotelkamer in Leipzig. Op zijn 
bureau lag de gecorrigeerde versie van de Acht Geistliche Gesänge opus 138, die 
zijn uitgever hem net had toegestuurd. Hij had deze cyclus twee jaar eerder, in 1914, 
gecomponeerd. In de tekst is goed te horen dat hij erg onder de indruk was van het 
uitbreken van de wereldoorlog in datzelfde jaar. In alle delen klinkt een roep om 
hulp, en het vertrouwen dat hij als diepgelovig katholiek had dat die hulp van God 

alleen verwacht kan worden. Muzikaal gezien onderscheiden de composities zich van de meeste Reger-werken 
door hun overzichtelijke helderheid die doet denken aan 17e–eeuwse componisten zoals Schütz. Reger laat zich 
in deze koraalachtige gezangen niet leiden door zijn voorliefde voor ingewikkelde harmonische wendingen 
(alhoewel deze in het derde couplet van ‘Unser lieber Frauen Traum’ toch even tevoorschijn komt), maar zorgt 
met een gebruik van simpele kerktoonsoorten en geordende zinsstructuren voor een grote eenheid van spraak 
en klank. 
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Unser lieben Frauen Traum

Und unser lieben Frauen, 
der traumet ihr ein Traum

wie unter ihrem Herzen 
gewachsen wär ein Baum.

Und wie der Baum ein Schatten gäb 
wohl über alle Land:

Herr Jesus Christ der Heiland, 
also ist er genannt.

Herr Jesus Christ der Heiland 
ist unser Heil und Trost,

mit seiner bittern Marter 
hat er uns all erlöst.

En onze lieve vrouw 
droomde een droom:
hoe onder haar hart 
een boom gegroeid was.

En hoe de boom een schaduw wierp 
over heel het land:
Jezus Christus de Heiland, 
zo is hij genoemd.

Heer Jezus Christus de Heiland 
is ons heil en onze troost,
met zijn bitter lijden 
heeft hij ons allen verlost.

Vater Unser

Vater Unser, der du bist im Himmel
Geheiliget werde dein Name 

Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe wie im Himmel 

also auch auf Erden 
Unser täglich Brot gib uns heute

Und vergib uns unsre Schuld 
wie wir vergeben unsern Schuldigen

Und führe uns nicht in Versuchung
Sondern erlöse uns von dem Übel 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel 
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze

Max Reger – Vater Unser, voor 3 vierstemmige gemengde koren a capella
Reger verheugt zich er in een brief uit 1900 al op om een ‘Onze vader’ voor dubbelkoor te schrijven, begint er 
negen jaar later tijdens de zomervakantie aan en weet februari 1910 al trots te melden dat het klaar is (iets dat 
bij hem vaak bedoeld schijnt te zijn als aansporing de noten in zijn hoofd eindelijk ook op papier te zetten). Van 
twee koren is hij intussen op drie uitgekomen, maar de fuga die hij in gedachten heeft voor de woorden van de 
doxologie, de traditionele lofprijzing aan het einde van het gebed, stelt hem voor problemen. Misschien moet hij 
niet proberen er ook nog als cantus firmus de tonen van het koraal ‘Jesus meine Zuversicht’ doorheen te vlechten? 
Of is wat hem voor ogen staat te groot voor koor alleen? Moet hij er geen partijen voor orkest en solisten aan 
toevoegen? De noten verdwijnen in de la, Regers korte leven nadert zijn einde… 
Uitgever, vriend en pleitbezorger Fritz Stein haalt de noten na de Tweede Wereldoorlog uit de la en vraagt 
Reger-leerling Karl Hasse de fuga te voltooien. Op 13 mei 1956 gaan de 325 maten van Reger en 30 van Hasse in 
première. Fritz Stein heeft iets voor de onsterfelijkheid van Reger gedaan en concludeert dat het ‘Vater unser’ voor 
een goed koor niet té moeilijk is (daar hebben wij als goed koor toch even aan getwijfeld – die fuga houdt u nog 
van ons te goed!) 
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Johannes Brahms – Drei Gesänge Op. 42 
De ‘Werdegang’ van de jonge Brahms wordt nogal eens als worsteling voorgesteld 
– een worsteling met het ‘volmaakte’ werk van Beethoven, een worsteling met de 
grote vorm. Eerder zongen we geestelijke liederen die Brahms kort voor 1860 in zijn 
tijd in het vorstendommetje Lippe-Detmold maakte en daar lijkt dan weer Bach als 
strenge leermeester in rond te spoken. Hoe verrassend is het dan om volksliedach-
tige koorstukken tegen te komen uit diezelfde tijd, die meteen raak zijn, één ervan 
zelfs een onvervalste kraker – van de man die ook nog wel voor een gemankeerd 

melodicus is uitgemaakt! Er is een dansant stuk, ‘con moto’, wiegend als de golven waarover een gebiologeerde 
visser steeds naar diezelfde plek vaart, om het gouden avondlicht op de daken van een verzonken stad te zien. 
Dan een klaaglied over een koningsdochter die om romantische redenen in permanente slaap vervallen is en 
die héél even door de lentezon tot bewustzijn gewekt lijkt te worden. En de opener die misschien nog het meest 
over de Brahms van toen lijkt te gaan, zich herstellend van zijn eerste ongelukkige liefde en zich lavend aan het 
avondlicht, aan de vogelzang. 

Hör es klagt die Flöte wieder 
und die kühlen Brunnen rauschen, 

golden wehn die Töne nieder, 
stille, stille laß uns lauschen! 

Holdes Bitten, mild Verlangen, 
wie es süß zum Herzen spricht! 

durch die Nacht, die mich umfangen, 
blickt zu mir der Töne Licht.

Hoor, hoe klinkt de fluit weer klaaglijk 
en het ruisen van de wel, 
gouden tonen dalen vaaglijk 
luister stil, stil naar dit spel! 
‘t Klinkt naar zacht en mild verlangen, 
raakt het hart met zoet gefluit! 
door de nacht ben ik omvangen, 
maar als licht schijnt het geluid.
  (Vertaling: Rein de Vries)

                       1. Abendständchen   (Serenade)

Aus des Meeres tiefem, tiefem Grunde 
klingen Abendglocken, dumpf und matt. 

Uns zu geben wunderbare Kunde 
von der schönen, alten Wunderstadt. 

In der Fluten Schoß hinabgesunken, 
blieben unten ihre Trümmer stehn. 

Ihre Zinnen lassen goldne Funken 
widerscheinend auf dem Spiegel sehn. 

Und der Schiffer, der den Zauberschimmer 
einmal sah im hellen Abendrot, 

nach der selben Stelle schifft er immer, 
ob auch ringsumher die Klippe droht. 

Aus des Herzens tiefem, tiefem Grunde 
kling es mir wie Glocken, dumpf und matt. 

Ach, sie geben wunderbare Kunde 
von der Liebe, die geliebt es hat.

Uit de diepste diepten van de zeeën 
klinken avondklokken, dof en mat. 
Hoor zij brengen wondere berichten 
van een mooie, oude wonderstad. 

In de schoot der baren afgezonken, 
bleven onder slechts ruïnes staan. 
Hun kantelen laten gouden vonken 
blinkend op de waterspiegel staan. 

En de zeeman, die de toverschitter 
eenmaal zag in ‘t felle avondrood, 
wendt de steven steeds weer naar het glitter 
ook al dreigen klippen met de dood. 

Uit de diepste diepten van mijn harte 
klinkt het mij als klokken, dof en mat. 
Ach, zij brengen wondere berichten 
van de liefdes die ‘t heeft liefgehad. 

2. Vineta
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Eine schöne Welt ist da versunken, 
ihre Trümmer blieben unten stehn, 

lassen sich als goldne Himmelsfunken 
oft im Spiegel meiner Träume sehn. 

Und dan möcht ich tauchen in die Tiefen, 
mich versenken in den Wunderschein, 

und mir ist, als ob mich Engel riefen 
in die alte Wunderstadt herein.

‘n Mooie wereld ligt daar diep verzonken, 
onder bleven de ruïnes staan, 
laten zich als gouden hemelsvonken 
vaak weerspiegelen in dromenwaan. 

‘k zou wel willen duiken in de diepten, 
mij verzinken in het wonderlicht. 
En het is alsof mij eng’len riepen 
naar de wonderstad die diep daar ligt.
  (Vertaling: Rein de Vries)

Mädchen von Kola, du schläfst! 
Um dich schweigen die blauen Ströme Selmas! 

Sie trauren um dich, 
den letzten Zweig von Thruthils Stamm. 

Wann erstehst du wieder in deiner Schöne? 
Schönste der Schönen in Erin! 

Du schläfst im Grabe langen Schlaf, 
dein Morgenrot ist ferne! 

Nimmer, o nimmer kommt dir die Sonne 
weckend an deine Ruhestätte: 
Wach auf, wach auf, Darthula! 

Frühling ist draußen! 
Die Lüfte säuseln, auf grünen Hügeln, 

holdseliges Mädchen, weben die Blumen! 
Im Hain wallt sprießenden Laub! 

Auf immer, auf immer, so weiche denn, Sonne! 
Weiche Sonne, dem Mädchen von Kola, sie schläft! 

Nie ersteht sie wieder in ihrer Schöne! 
Nie siehst du sie lieblich wandeln mehr. 

Mädchen von Kola, sie schläft!

Meisje van Kola, je slaapt! 
Rondom zwijgen Selma’s blauwe stromen! 
Zij treuren om jou, 
de laatste twijg aan Thruthils stam. 
Wanneer sta je op in al je schoonheid? 
Schoonste der schonen in Ierland! 
Jij slaapt in ‘t graf een lange slaap, 
Jouw ochtendgloren is ver weg! 
Nooit meer, o nooit meer komt de zon 
jou wekken aan je rustplaats: 
Word wakker, word wakker, Darthula! 
‘t is buiten lente! 
De winden ruisen, op groene heuvels, 
lieftallig meisje, bloeien de bloemen! 
In ‘t woud ontspruiten de bladeren! 
Voor altijd, voor immer, wijk dan, o zon! 
Wijk dan zon, het meisje van Kola, zij slaapt! 
Nooit staat zij meer op in al haar schoonheid! 
Nooit zie je haar meer lieflijk wandelen. 
Meisje van Kola, zij slaapt!
  (Vertaling: Rein de Vries)

3.Darthulas Grabesgesang 

Max Reger – Acht Ausgewählte Volkslieder 
“Waarom begrijpen ze me niet?” moet Reger gedacht hebben toen de zoveelste recensent hem afkraakte met op-
merkingen als “Regers muziek is niet om te horen, alleen om te lezen” en “heeft de componist eigenlijk wel oren?” 
Om de pijn te verzachten dronk hij sloten rijnwijn, zoveel dat zijn ouders zich genoodzaakt zagen in te grijpen en 
hem weer in huis haalden om aan te sterken. Zijn vroegere pianoleraar Lindner kwam hem opzoeken en vroeg 
of hij zin had om voor de plaatselijke ‘Liederkranz’ wat liedjes te bewerken. Dat moesten dan wel volksliedjes 
zijn, want in die tijd zongen zangverenigingen eigenlijk niets anders. Of Reger meteen dacht ‘Ja, dat is leuk!’, dat 
beschrijft de geschiedenis niet, maar feit is dat hij in no time een serie van zeven bewerkingen van volksliedjes 
voor mannenkoor klaar had en dat er daarna nog een groot aantal bundels volgde. Een ervan was Acht Ausge-
wählte Volkslieder, waarvan Dualis vandaag drie liedjes uitvoert. Over de kwaliteit kunnen we duidelijk zijn: die is 
puntgaaf. Samen met Brahms was Reger de absolute koning van de volksliedjes. 
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Mädchen mit den blauen Augen
(uit: Acht Ausgewählte Volkslieder)

Mädchen mit den blauen Augen,
komm’ mit mir!

lass uns Himmelswonne saugen, 
folge mir! 

Drunten in dem stillen Thale 
zu dem schönen Wasserfalle 

wandeln wir. 

Mädchen, hast du Lust zu trutzen, 
trutze nur. 

Wird dich wahrlich wenig nutzen 
glaub’ es mir. 

Deine Schönheit wird verblühen 
und dein Jugendreiz entfliehen 

Glaube mir. 

Mädchen, gehe und erzähle 
dein Geschick. 

Warne Andre deines gleichen 
vorm Unglück! 

Spröde Mädchen lasst euch finden 
sonst bleibt ihr wie ich dahinten, 

trutzet nicht. 

Meisje met de blauwe ogen,
Kom mee met mij
En laat ons onvertogen 
Wezen als bloempje en bij! 
Naar beneden in het stille dal,
Naar die schone waterval,
Dartelen wij.  

Meisje, wil je uit de hoogte doen, 
Ga gerust je gang.
Dat je je te goed voelt voor een zoen,
Dat duurt echt niet lang.
Je schoonheid zal verbleken,
en als jeugds bekoring is geweken, 
Word je wrang. 

Ach, loop dán maar naar waar meisjes
Zoals jij hun tijd verdoen in spot
En waarschuw het jonge volkje 
Voor je eigen droeve lot:
Koele schonen, kies een lover,
Anders blijf je, net als ik, over
En smoor je in je trots
  (Vertaling: Dirk de Rijk)

Gustav Mahler (1860 – 1911) – Die zwei blauen Augen
(uit: “Lieder eines fahrenden Gesellen”, bewerkt voor vier vierstemmige koren 
door Clytus Gottwald)  
Die ‘fahrender Geselle’ is Mahler natuurlijk zelf. Een jonge dirigent, die zijn plek in 
de muziekwereld nog moet bevechten en rondtrekt langs de provinciale operahui-
zen overal en nergens in Midden-Europa waar hij tegengewerkt, gekoeioneerd en 
als Jood dwarsgezeten wordt. Gelukkig zijn er in operahuizen ook operazangeres-
sen en meer bepaald was er in Kassel de jonge Johanna Richter. Die schijnt een 

hevig verliefde Mahler in 1885 tot zijn later zo beroemde liederencyclus geïnspireerd te hebben. De tekst schreef 
hij zelf (een assemblage uit de bekende bundel ‘Des Knaben Wunderhorn’), maar de melodie keek hij af van ‘Der 
Wegweiser’ uit Schuberts ‘Winterreise’. Of hij meteen ook Schuberts inktzwarte boodschap overnam - daarover 
lopen de meningen uiteen. Weliswaar houdt de ik-persoon aan de arbo-technisch af te raden diepe blik in vrou-
wenogen ‘eeuwige zielenpijn en treurnis’ over, maar die droom onder een bloeiende lindeboom neemt niemand 
hem meer af… 

Die zwei blauwen Augen

Die zwei blauen Augen von meinem Schatz,
Die haben mich in die weite Welt geschickt.

Da musst ich Abschied nehmen
vom allerliebsten Platz!

O Augen blau, warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab‘ ich ewig Leid und Grämen.

De twee blauwe ogen van mijn schat, 
hebben mij de wijde wereld ingestuurd. 
Ik moest toen afscheid nemen 
van de plek die mij het dierbaarst was! 
O blauwe ogen, waarom hebben jullie mij aangekeken? 
Nu heb ik eeuwig kommer en kwel. 
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Ich bin ausgegangen in stiller Nacht
Wohl über die dunkle Heide.

Hat mir niemand Ade gesagt.
Ade! Mein Gesell‘ war Lieb‘ und Leide!

Auf der Straße steht ein Lindenbaum,
Da hab‘ ich zum ersten Mal im Schlaf geruht!

Unter dem Lindenbaum,
Der hat seine Blüten über mich geschneit,

Doch wusst‘ ich nicht, wie das Leben tut,
War alles, alles wieder gut!

Alles! Alles, Lieb und Leid
Und Welt und Traum

Ik ben weggegaan in de stille nacht 
al over de donkere heide. 
Niemand heeft me vaarwel gezegd. 
Vaarwel! Mijn genoten waren liefde en droevenis! 

Bij de weg staat een lindeboom, 
daar heb ik voor de eerste maal sluimerend gerust! 
Onder de lindeboom, 
die zijn bloesems over mij heeft gesneeuwd. 
Toen wist ik niet, hoe het leven doet, 
toen was alles, alles weer goed! 
Alles! Alles, liefde en droevenis 
en wereld en droom! 

Paul Hindemith, “Tauche deine Furcht” (uit “Twaalf madrigalen”, 1958) 
Hindemith vond op zijn oude dag een nieuwe liefde. Hij ontdekte  “de mooiste en 
natuurlijkste bron van klank” in de “samen zingende, onbegeleide mensenstem-
men”. En hij werd op het spoor van deze liefde gezet door de madrigalisten uit de 
renaissance. Zij bereikten in hun vocale werk een “volmaakt evenwicht van compo-
sitorisch vernuft, een ideale materiaalbehandeling en een volstrekte dienstbaar-
heid aan de behoeften en vermogens van de gebruikers” (ha, dat zijn wij, dirigent 
en koorzangers!)  Bij het schrijven van zijn eigen “Twaalf madrigalen” bedacht 

Hindemith natuurlijk weer spelregels voor zichzelf (geen solistische gevoelsuitbarstingen, klankkleuringen), die 
er ditmaal op gericht zijn het collectief ‘in zijn kracht te zetten’. Nu hoort er bij een Duits collectief (Reger zal het 
beamen) wel gezelligheid & jolijt en daarom verontschuldigt de componist zich in het voorwoord bij de muziek 
min of meer voor zijn keuze van teksten, alle afkomstig van de Oostenrijker Josef Weinheber. Die werd ooit door 
Reich Ranicki gebloemleesd met een gedicht dat als volgt opent: “Ich liebe den Tod;/den Tod im Schlaf/und den 
Tod im Wein”. 

Tauche deine Furcht

Tauche deine Furcht in schwarzen Wein, 
Einsamer! Die dunklen Vögel ziehen. 

Es wird eine lange Reise sein.
Gott ist nah und raunt. 

Vergeblich fliehen die Gedanken 
vor dem Blättertanz.

Und zur Dämmrung ist der Tag gediehen. 
Auf ein leeres Grab fällt Sternenglanz.. 

Tiefer mit dem letzten Mut zur Stille 
drücke in die Stirn den welken Kranz!

Dompel je vrees in zwarte wijn,
eenzame! De donkere vogels trekken.
Het zal een lange reis worden.
God is nabij en fluistert.
Vergeefs ontvluchten de gedachten de
bladerendans.
En de dag heeft zich ontwikkeld tot schemering.
Op een leeg graf valt sterrenglans
Druk, met de uiterste moed om stilte te bereiken,
op je voorhoofd de verwelkte krans!
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Max Reger – Eine gantz neu Schelmweys 
(uit: “Acht liederen voor mannenkoor”, Op. 83) 
Op zes november 1904 schrijft Reger zijn uitgever een brief vol uitroeptekens over zijn Op. 83. ‘Zondagavond!’ 
staat erboven, ‘in de grootste haast!’ eronder. De stukken moeten en zullen nog in het lopende concertseizoen 
verschijnen, hoe afmattend het corrigeren van de noten voor de componist ook is. En de meest geschikte stukken 
moeten later natuurlijk nog vereenvoudigd en omgewerkt voor gemengd koor, omdat daar een markt voor 
schijnt te zijn en die weer gelegenheid biedt naam te maken, al zullen de heren critici er wel weer de vloer mee 
aanvegen (Reger voegt een stapel misprijzende beoordelingen bij, in de veronderstelling dat de uitgever er ook 
om zal grimlachen)… Pff, de hectiek stráált ervan af, Reger moet áltijd dóór. Over mensen die gedreven worden 
door iets waar ze niet gelukkig van worden handelt ook dit lied – in vijf coupletten gaat het recht op de duivel 
af. Reger noteert tegen die tijd gelijk maar drie (!) muzikale uitroeptekens: fortisissimo en ook ‘breit’ als het even 
kan. Al met al een heerlijk buitenissig stuk. Oude muziek uit Regers Münchense oven: gevuld met rijk gekruide 
akkoorden, bestrooid met fluisteringen en knaleffecten.

Ein gantz neu Schelmweys

Wir Schelmbe sind ein feinen hauff,
da kann kein Herrgott wider auf;

die Welt ist voll von Unsern Preiß,
seit Adam stahl im Paradeys.

Uns bleibt kein geldt in unsern sack,
Wir sind ein fürnemb Lumpenpack,

Wir han das Allergrößt Gefolg,
kein fuerst vnd Hertzog hat ein solch.

Zu nie keyn diensten taugen Wir
als dem Edlen Malwesier.

Dem tun wir fröhnden und nit faul:
ein jede Flaschen findt jr maul.

Wir han nit weib, wir han nit kindt,
Wir sind die rechten Sausewind.

Und läßt vns Eine Dirn nit ein,
die ander wird so süsser seyn!

Wir schieren umb kein pfaff uns nit,
Wir han uns Eignen segen mit.

Und pfeiffen wir am letzten loch:
der Teuffel nimbt in Gnad uns doch!

Wij schelmen zijn het puik der natie,
Meer dan God bij allen in de gratie: 
Overal reikt men óns de ereprijs, 
Al sinds Adam stal in het paradijs. 

Met geld zijn we altijd heel royaal, 
Dat maakt ons ‘t populairst van allemaal: 
Aan volgelingen hebben wij zo’n enorme stoet, 
Dat zelfs een koning ervoor passen moet. 

Wij deugen voor geen dienstverband 
met alles lichten we de hand. 
Snaaien is het enige wat ons heilig is, 
geen fles die voor ons veilig is. 

We hebben vrouw noch kind, 
we komen en gaan als een stormwind. 
En als het ene moppie ons niet binnenlaat, 
Is het volgende vast niet kwaad. 

Elke priester kan ons wat - 
Die zegen geven wij ons zelf. 
En staan we met één been in het graf, 
Dan haalt de duivel ons - zonder preek of straf! 
   (Vertaling: Dirk de Rijk)
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Max Reger - Wie kommt’s
(uit: Acht Ausgewählte Volkslieder)

Wie kommt's dass du so traurig bist 
und auch nicht einmal lachst? 
Ich seh’ dir's an den Augen an, 

dass du geweinet hast.

Und wenn ich auch geweinet hab 
Was geht's denn Andre an? 

Hat mir mein Schatz was Leids gethan, 
wenn ich's nut tragen kann. 

Und ob du gleich ein Jäger bist 
trägst ein grünes Kleid 

So lieb’ ich doch mein’ Schatz allein 
und bleib’ ihm stets getreu. 

Gut Nacht, du herzig's Engelskind! 
Jetzt geh’ ich in den Wald, 

da vergess’ ich hall mein’ Traurigkeit 
und leb, wie mir's gefallt. 

Hoe komt het dat je zo droevig bent,
geen mens een lachje schenkt?
Ik zie het heus wel aan je ogen
dat je tranen hebt geplengd.

En wat zou het dat ik huilen moest?
Wat bemoeit een ander zich daarmee?
Laat m’n lief mij maar kwellen,
want ik heb zakdoeken voor twee !

En jij mag dan een jager zijn, 
een heertje, in het groen gekleed -
Ik houd van niemand dan van mijn lief,
Dat is mijn stille eed.

Goede nacht dan maar,  jij lieve, [reine ziel!
Ik ga voortaan leven in het bos.
Daar vergeet ik al mijn droefenis
En sta van alle mensen los. 
  (vertaling: Dirk de Rijk)

Max Reger - Rosenstock Holderblüh
(uit: Acht Ausgewählte Volkslieder)

Rosenstock, Holderblüh, 
wenn I mei Dirnderl sieh 

Lacht mer vor lauter Freud 
's Herzel im Leib. 

G'sichterl wie Milch und Blut, 
's Dirnderl is gar so gut, 
um und um dokerlnett, 

wenn i's no hätt. 

Armerl so kugelrund, 
Lippen so frisch und g'sund 
Füsserl so hurtig g'schwind 

Bald wie der Wind. 

Wenn I ins dunkelblau 
Funkelnd hell Augerl schau 

Mein i, i schau in mei 
Himmelreich nein, ja, ja. 

Rozenblos, bloesem van de vlier -
Als ik mijn meisje zie
Springt mijn hart 
Op van vreugd.

’t Gezichtje lelieblank, ’t mondje rood
Altijd mij toegekeerd
Ach, wat zou ik 
Zonder mijn zonnetje zijn?

Haar armen sterk en rond,
Haar lippen fris en gezond
Haar voetjes vederlicht
En rap als de wind.

Als ik in dat diepe blauw,
Die fonkelende blik mij verlies, 
Waan ik mij in een hemel - 
Mijn hemel precies!
  (vertaling: Dirk de Rijk)



- Kamerkoor Dualis - 13

Kamerkoor Dualis
Kamerkoor Dualis is al 15 jaar een belangrijke culturele factor in het noorden van Nederland. Het koor – dat 
bekend staat om zijn mooie koorklank en uitdagende repertoire – staat garant voor uitstekende uitvoeringen. De 
leden zijn allen geoefende zangers die samen streven naar de aantrekkelijke combinatie van goede sfeer en hoge 
kwaliteit. Tijdens de repetities wordt voornamelijk gewerkt aan de interpretatie en de koorklank. Voor nieuwe 
zangers worden strenge audities gehouden zodat de kwaliteit van de uitvoeringen gewaarborgd blijft. 

        Foto: Jan Pruim

Op het programma staan werken uit alle stijlperiodes van de klassieke muziek, maar vóór alles zoekt het koor 
naar nieuwe muzikale uitdagingen. Er wordt vaak gekozen voor thematisch samengestelde programma's met 
daarin ruimte voor onbekende werken. Dualis houdt ook van het grotere gebaar en bracht in de afgelopen jaren 
de Johannes Passion en de Hohe Messe van J.S. Bach, beide in samenwerking met The Northern Consort, waar-
mee het koor ook het concert Bach als middelpunt uitvoerde in de Oosterpoort te Groningen. Daarnaast zong 
het koor de zelden uitgevoerde Mis in E van Brucker (met blazersensemble), het Stabat Mater van Scarlatti, de 
Vespers van Rachmaninov en Ein deutsches Requiem van Brahms. Heel recentelijk nog, in december 2015, voerde 
Dualis met de Provinciale Brassband Groningen het spetterende Gloria van John Rutter uit.

Bezetting kamerkoor Dualis

Sopranen:  Sanne Brederoo, Sarah Buddeke, Femke van Dijk, Marleen de Groot, 
  Kirsten Heineman, Jantien Lagerweij, Elsbeth Mulder, Ireen Niessen, 
  Marianne Tent, Elise Zuiderveld
Alten:  Anne Arkenbout, Petra Bierling, Fenneke Bouwman, Ellen 
  van Heijst, Margot Jeronimus, Barbara van der Werff
Tenoren:  Peter Alting, Michaël Breedveld, Martin Herz, Pieter Kamminga, Dirk de Rijk, 
  Mannold van de Schootbrugge 
Bassen:  Luuk Dijkhuis, Marten Hutten, Eltjo Mulder, Henk Timmerman, Rik Wobben, 
  Thomas Zeevalking, Harry Zuur 
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Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen - dirigent 

Voor Geert-Jan begint het allemaal met de piano, waar hij zijn muzikaliteit al van 
jongs af aan op uitleeft. Het kan bijna niet anders dan dat hij piano gaat studeren 
en dat doet hij ook, aan het conservatorium van Groningen onder de hoede van 
pianist Paul Komen, bij wie hij in 2002 afstudeert. Tijdens zijn studie wordt hij 
gegrepen door een andere tak van sport, het dirigeren. En hij is een talent; in zijn 
handen wordt elk koor een instrument dat muziek maakt. Hij pakt de studie op bij 

Louis Buskens, eveneens in Groningen, en studeert af in 2002 met een uitvoering van het Requiem van Duruflé in 
de versie voor solisten, koor, klein orkest en orgel.
Inmiddels is Geert-Jan uitgegroeid tot een veelgevraagd dirigent. In 2005 beleeft hij een doorbraak op nationaal 
niveau als hij als enige Nederlander mag deelnemen aan de prestigieuze Eric Ericson Masterclass, met docen-
ten Simon Halsey en André Thomas. Als gevolg hiervan wordt hij voor het seizoen 2006-2007 aangesteld als 
assistent-dirigent van het Groot Omroepkoor. Sindsdien is hij regelmatig gastdirigent bij dit koor, en ook andere 
professionele gezelschappen zoals het Nederlands Kamerkoor, Capella Frisiae en Bachkoor Holland weten hem 
te vinden.
Veel bekendheid verwierf Geert-Jan met het Vocaal Ensemble Cantatrix, waarvan hij tot april 2015 de artistiek 
leider was. Onder zijn handen groeide dit koor uit tot een internationaal bejubeld gezelschap dat vele prijzen 
won op muziekfestivals in heel Europa. In 2009 werd Geert-Jan uitgeroepen tot beste dirigent van het Concorso 
Polifonico Seghizzi in Gorizia (Italië) en sindsdien krijgt hij overal uit Europa uitnodigingen om lezingen te geven, 
concerten te dirigeren, of te jureren. Zo zal hij deze zomer ook weer te gast zijn in Gorizia, als jurylid bij het 
koorfestival. 
Naast dat hij regelmatig workshops geeft is Geert-Jan sinds september 2015 docent aan het Prins Claus Conserva-
torium. Tevens is hij hoofddocent aan de Leiderschap Academie Dirigenten (LEAD conductors), waar de leider-
schapsaspecten van het dirigeervak centraal staan. 

Naast Dualis dirigeert Geert-Jan ook het Toonkunstkoor Bekker, waarmee hij het grote oratoriumwerk, meestal in 
samenwerking met Noord Nederlands Orkest uitvoert.

Mireia Peñalver Guilleumes - Cello
Celliste Mireia Peñalver Guilleumes (1993) begon haar muzikale studie op achtja-
rige leeftijd in Barcelona. Op haar zestiende speelde zij de solo in Tsjaikovski’s ‘Pez-
zo Capriccioso’. Al tijdens haar opleiding speelde zij bij diverse Europese orkesten 
en op Europese festivals, o.a. het European Chamber Music Festival ‘Eurotreff’ in 
Duitsland en het ‘Semaine Internationale de piano et musique de chambre’ in 
Blonay, Zwitserland. Ze nam deel aan masterclasses van musici als Antonio Me-
neses, Leonid Gorokhov, Xenia Jankovic, Damien Ventula, Edith Fischer, Stanislav 
Pochekin en Peter Nágy.
Mireia ontving diverse prijzen in Catalonië en speelde hier tevens op de meest 
vooraanstaande orkestpodia. 
Ze studeert tegenwoordig aan het Prins Claus Conservatorium bij Jan-Ype Nota. 
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Vrij entree… 
Voor de zanger in het koor – maakt niet uit of hij professioneel is of amateur – staat het geven van concerten ge-
lijk met het ultieme genieten van de muziek. Iets moois creëren samen met medekoorzangers en dirigent, steeds 
weer een verrassend en inspirerend programma instuderen, en dan het mooiste: die prachtige werken uitvoeren 
voor een volle kerk, zodat nog meer muziekliefhebbers kunnen meegenieten.. 

Een volle kerk, daar ontbreekt het helaas nog wel eens aan, ook bij Kamerkoor Dualis. op zoek naar een manier 
om de drempel te verlagen en het bezoeken van onze concerten nog aantrekkelijker te maken, heffen we een 
paar keer per jaar geen entree bij onze concerten. Natuurlijk willen wij toch graag uit de kosten komen. Daar kunt 
u ons bij helpen, door na afloop van het concert bij de uitgang een vrijwillige bijdrage te doen. U kunt denken 
aan een bedrag tussen de 10 en 15 euro, maar meer mag natuurlijk ook. Graag zelfs, want het stelt ons in staat om 
in de toekomst nog meer mooie muziek te maken, waar u dan weer naar kunt komen luisteren. 

U kunt ook een bedrag overmaken op ons rekeningnummer: NL57 ABNA 0598812059

Digitale nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de concerten van Kamerkoor Dualis, dan kunt u zich abonneren op de 
digitale nieuwsbrief. Kijk hiervoor op www.kamerkoordualis.nl 

Audities

Als je wilt zingen in een ambitieus koor dat muzikaal uitdagende programma's brengt, kom dan eens lang op de 
wekelijkse repetitieavond, of maak een afspraak met Geert-Jan voor een auditie: 06-44862551. 

Repetities zijn op woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur, in de Lutherse zaal in Groningen. 



K A M E R KO O R D U A L I S. N L

Rondom Reger II
In Groningen heeft bijna elk kerkje een historisch orgel. Wij vinden dat allemaal heel gewoon, maar in 
werkelijkheid is het uniek in de wereld. Tijdens het jaarlijks terugkerende Schnitgerfestival (dit jaar van 
13 t/m 16 oktober) krijgen ‘onze’ orgels de aandacht die ze verdienen. Wij zijn heel trots dat Dualis deze 
keer is uitgenodigd om hiervoor een optreden te verzorgen. Op het programma staan wederom wer-
ken van Reger, zelf een beroemd organist en componist van een aantal meesterlijke orgelcomposities. 
Naast bekende werken uit ‘Rondom Reger I’ zullen we zeker vijf werken uitvoeren die je nog niet van 
ons hebt gehoord, inclusief de langverwachte fuga van het ‘Vater Unser’! 

Met Leonore Lub op het orgel. 

Waar en wanneer: 15 oktober 2016, 14.00 uur, Jozefkathedraal
http://schnitgerfestival.nl

Jubileumconcert ‘Oorsprong en Dood’
Het officiële jubileumconcert van Dualis, waarbij we flink gaan uitpakken. Plannen staan in de steigers, 
maar veel kogels zijn nog niet helemaal door de kerk en kunnen hier dus nog niet vermeld worden. 
Denk in ieder geval: out-of-the-box en interdisciplinair, live kunst, opdrachtcompositie, unieke premiè-
re, groots orkestwerken.. Alles om de Oorsprong van Dualis te vieren! 
 
Reserveer de datum: 19 en 20 november 2016

Kerst met Koper en Koor
Omdat het vorig jaar zo leuk was gaan we ook de komende kerst weer een samenwerking aan met 
de Provinciale Brassband Groningen. Op het programma allerlei werken waarin koor en blazers hun 
eigen en hun gezamenlijke kwaliteiten helemaal in kunnen uitleven. U bent van harte uitgenodigd! 

Reserveer de datum: 22 december 2016

Voor alle concertseries geldt: kijk op www.kamerkoordualis.nl voor meer informatie of nog beter: klik 
door en abonneer je op onze nieuwsbrief. 

tot ziens op onze volgende concerten!

Agenda


