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Biografieën
Richard Egarr is een van de meest veelzijdige musici van vandaag. Hij speelt diverse
toetsinstrumenten en beheerst een uitgebreid repertoire, van 15e-eeuwse orgelintabulaties over Dussek en Chopin op
pianoforte tot Alban Berg en Maxwell
Davies op moderne vleugel. Egarrs klavecimbelstudie bij Gustav Leonhardt in
Amsterdam heeft een grote invloed gehad
op zijn carrière in de oude muziek. Richard
Egarr geeft regelmatig recitals op de belangrijkste oudemuziekfestivals en -podia in
Europa en Japan. Hij vormt een fel bejubeld
duo met violist Andrew Manze. Ook als
dirigent is Egarr een muzikale duizendpoot.
Zo was hij gastdirigent bij barokensembles
én symfonieorkesten. Sinds 2006 is hij muziekdirecteur van The Academy of Ancient
Music. Vanwege zijn charisma en communicatieve omgang met het publiek wordt
hij ook wel eens de ‘Bernstein van de oude
muziek’ genoemd.
De tenor Andrew Tortise studeerde af aan
het Trinity College in Cambridge in 2002,
en vervolmaakt zich nu bij Ashley Stafford.
Tortise zingt muziek van Monteverdi tot
Mernier, maar heeft een duidelijke voorliefde voor barok en klassiek repertoire. Zo
nemen Händel (Messiah, Semele, Acis and
Galatea), Bach (Matthäus Passion), Mozart
(Cosí fan tutte, Requiem) en Haydn (Die
Jahreszeiten) een prominente plaats in op
zijn repertoirelijst. Tortise werkte samen met
vooraanstaande dirigenten als Rinaldo
Alessandrini, William Christie, Marc
Minkowski en John Eliot Gardiner, en maakt
binnenkort zijn debuut met The English
Concert en Le Concert Spirituel. Hij werkte
ook mee aan enkele succesvolle opnames,
onder meer van Buxtehudes Membra Jesu
Nostri met de Nederlandse Bachvereniging.
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tenor
Richard Egarr
klavecimbel en piano
———
John Dowland (1563-1626),

Gerald Finzi (1901-1956),

3 liederen (1597)

3 liederen uit ‘A Young Man’s Exhortation’

- Come Again, Sweet Love Doth Now Invite

- Budmouth Dears (1929)

- Unquiet Thoughts

- Ditty (1928)

- Come, Heavy Sleep

- The Sigh (1928)

John Blow (1649-1708),

Peter Maxwell Davies (1934),

Suite in a voor klavecimbel

Farewell to Stromness uit ‘The Yellow Cake

- Almand

Revue’, J. 166 (1980)

- Corant
- Saraband

Benjamin Britten (1913-1976),

- Jigg

5 liederen uit ‘On this Island’ opus 11 (1939)
- Let The Florid Music Praise!

Henry Purcell (1659-1695),

- Now The Leaves Are Falling Fast

3 goddelijke hymnen

- Seascape ‘Look, Stranger, At This Island Now’

- In The Black, Dismal Dungeon Of Despair

- Nocturne ‘Now Through Night’s Caressing

(1688)
- Lord, What Is Man, Lost Man (1693)
- Evening Hymn (1688)
Henry Purcell, Suite in D
- Prelude
- Almand
- [Hornpipe]
Thomas Linley (1733-1795),
3 liederen uit ‘The Duenna’ (1775)
- Tell Me My Lute
- Gentle Maid, Ah! Why Suspect Me
- Shall Not My Soul
— Pauze —
vox

Grip’
- As It Is, Plenty

On this Island
Na zijn studies aan het Trinity College in
Cambridge maakte Andrew Tortise naam op
diverse internationale podia, onder andere
die van de Salzburger Festspiele. Onlangs
nog toerde hij door Europa en de Verenigde
Staten met William Christies Les Arts Florissants. Richard Egarr, klavecinist en pianist,
genoot zijn opleiding in Manchester en
Cambridge (Clare College). Gespecialiseerde
training, onder meer in historische uitvoeringspraktijk bij Gustav Leonhardt, maakte
van hem een stilistisch veelzijdige performer
en dirigent.
Onder de titel On this Island presenteren
deze twee musici een selectie Engelse
kunstliederen van de elizabethaanse renaissance tot de 20e-eeuwse moderniteit. Er
is namelijk geen beter vademecum om de
Britse muziekgeschiedenis te leren kennen
dan de vocale muziek. Zij is niet alleen, tot
en met de hedendaagse popcultuur, de trots
van ‘het eiland’. Zij is bovendien de enige
discipline waarin Groot-Brittannië, beginnend
met Sumer Is Icumen In (de allereerste canon
ever) sporadisch kon doordringen tot de
wereldgeschiedenis van de kunstmuziek.
De traditie van het sololied kent een eerste
hoogtepunt in de ‘lute songs’ van de AngloIerse componist John Dowland (1563-1626).
Van de drie geprogrammeerde nummers is
Come Again, Sweet Love Doth Now Invite de
bekendste. We vinden er immers op sprekende wijze de stilistische basistrekken van
het renaissancelied in terug. De strofische
opbouw, de heldere frasering en de uitgebalanceerde tekstexpressie maken de hoofse
mijmeringen over verliefdheid, hunkering
(Unquiet Thoughts) en hartzeer (Come,
Heavy Sleep) ook nu nog zeer toegankelijk.
Dowlands stijl wordt vaak ‘melancholie’ toe-

gedicht, maar ‘ingetogen passie’ is misschien
een passender kwalificatie. De begeleiding
door klavecimbel in plaats van luit zal dat
ongetwijfeld onderstrepen.
Dowland zag met lede ogen aan hoe zijn
(ook op het continent) gevierde melodiciteit
moest wijken voor een meer dramatische
toonspraak. Onder Italiaanse invloed ontwikkelde zich in de 17e eeuw inderdaad de
retorische stijl van het baroklied. Deze buitte
de affectieve mogelijkheden van de muziektaal uit om de declamatorische en strofeloze
poëzie te verklanken. De selectie liederen
van Henry Purcell (1659-1695), de jong gestorven en vorig jaar herdachte ‘Prins van de
Engelse muziek’, illustreert dit ten voeten uit.
Zo brengt In The Black Dismal Dungeon Of
Despair het versmachtende Lamento uit Dido
and Aeneas in herinnering. Van An Evening
Hymn en Lord, What Is Man?, twee religieuze
liederen op tekst van bisschop William Fuller,
trekt het eerste werkelijk alle vocale registers
open naar een eclatant ‘Alleluia!’ toe.
Het eerste deel van dit liedrecital eindigt met
drie titels uit de ‘pasticcio-opera’ The
Duenna (‘De gouvernante’) van Thomas
Linley (1733-1795). In dergelijke zangspelen was de verhaallijn slechts een alibi om,
zoals men pasteien draait, populaire aria’s te
‘mengen’ met nieuwe. Linley, verbonden aan
het nog steeds actieve Drury Lane Theatre
in Londen, was zowel een meester in het
bewerken van die ‘hits’ als in het eigenhandig
produceren van ‘catchy songs’. Zijn The
Duenna oogstte destijds overigens meer
succes dan die andere 18e-eeuwse kaskraker, The Beggar’s Opera (‘De opera van de
bedelaar’).
Een pauze inlassen tussen het repertoire van
de 18e en de 20e eeuw heeft iets symbolisch.
Het victoriaanse Groot-Brittannië was heus

niet het Land ohne Musik, waarvoor het later
werd versleten. Toch had de kunstmuziek het
moeilijk om, na de dood van Händel, het juk
van de Duitse of, zoals zij het noemden,
Teutoonse grootmeesters van zich af te
werpen. Pas rond 1880 viel opnieuw een
zekere ‘Englishness’ te ontwaren, vooral in
het werk van Edward Elgar. In de tweede
generatie van deze zogenaamde English
Musical Renaissance, deed de ‘pastorale’ stijl
zijn intrede, die zich liet inspireren door de
‘countryside’ en de ‘folksong’. In het liedgenre leidde dit tot een bijzondere aandacht
voor de ‘mood’ en de ‘drive’ van de tekst,
die bij voorkeur banale thema’s vanuit een
schijnbaar naïeve verwondering benaderde.
De Londense componist Gerald Finzi (19011956) was een leerling van Ralph Vaughan
Williams, het boegbeeld van deze stroming.
We horen een welafgewogen keuze uit zijn
cyclus A Young Man’s Exhortation op gedichten van Thomas Hardy: Budmouth Dears
(een amoureuze ballade door een soldaat),
Ditty (eentje over een plattelandsmeisje) en
het intimistische The Sigh, dat peilt naar de
hersenspinsels van de geliefde.
Het programma wordt afgesloten met On
this Island (1937), de eerste uitgegeven liedcyclus van Benjamin Britten (1913-1976) op
poëzie van W.H. Auden. In diverse stijlen, die
vaak refereren aan de ‘music hall’, verklankt
de jonge componist de vaak cynische en
gedesillusioneerde kijk van de dichter op de
ethische en esthetische conventies van de
Britse samenleving. De vijf liederen (Let The
Florid Music Praise, Now The Leaves Are
Falling Fast, Seascape, Nocturne en As It Is,
Plenty) tonen al het kwaliteitsmerk van de
latere meester: ‘less is more’, een spaarzame
maar uiterst efficiënte én effectvolle omgang
met de muzikale expressiemiddelen.

De afwisseling van bekend en minder bekend
materiaal laat uitschijnen dat de uitvoerders
niet uit zijn op een best of-selectie. Zij willen
ons veeleer laten kennismaken met de unieke
interactie tussen taal, tekst en muziek, die
de Engelse liedtraditie zo authentiek maakt.
Daarom wellicht ook de eerder bescheiden
keuze van de instrumentale intermezzi. In
het eerste deel geen staaltjes van virtuoze
virginaalmuziek, waarin Dowlands collega’s
uitmuntten, maar twee korte klaviersuites van
Purcell en zijn tijdgenoot John Blow (16491708). ‘Engels’ zijn hierin de prelude die de
dansen voorafgaat, de eigen versieringstechniek en de vaak gezochte harmonieën. Ook
na de pauze geen concertant geweld, maar
het delicate Farewell To Stromness uit de
cabareteske pianosuite The Yellowcake Revue
(1980) van Peter Maxwell Davies (1934). Hij
is een Engelse componist die naar de noordelijke Orkney Islands uitweek. Dit ‘muzikale
afscheid’ van het Schotse dorpje Stromness is
door zijn betoverende maar tegelijk verraderlijke eenvoud zeer populair onder piano- en
gitaarstudenten. Typisch Brits is de ‘ground’
(een herhaald baspatroon) waarboven de
melancholische melodie voortspint.
Look, stranger! Zo luidt de oorspronkelijke
titel van Audens bundel On this Island. Dat
Tortise en Egarr hun recital hiernaar hebben
genoemd, impliceert voor ons zoveel als:
Listen, stranger!
Peter Malisse

Richard Brinsley Sheridan
(1751-1816)
Librettist van The Duenna
Dat Thomas Linley zijn komische opera The
Duenna (De gouvernante) componeerde in
samenwerking met de uit Dublin afkomstige
toneelschrijver en latere politicus Richard
Brinsley Sheridan, is niet zo verwonderlijk.
Twee jaar voor de overigens erg succesvolle
opvoering van The Duenna, in november
1775 in Covent Garden, was Sheridan de
schoonzoon van Linley geworden. Een ogenschijnlijk weinig opzienbarend feit, ware het
niet dat de gebeurtenissen die leidden tot
deze familieband veeleer thuishoorden in een
romaneske avonturenroman.
Sheridan, die in Londen rechten studeerde,
was negentien jaar toen zijn ouders zich in
Bath vestigden. Daar kreeg hij de gelegenheid de menselijke gedragingen in aristocratische kringen te bestuderen. Het was ook
daar dat hij Linley’s zestienjarige dochter
Elisabeth Anne ontmoette, de mooie Eliza,
de mooiste uit het ‘nachtegalennest’, zoals
Charles Burney de familie Linley noemde. Om
Eliza te vrijwaren voor de begerende blikken
van een schare aanbidders die naar haar
hand dongen, vond Sheridan er niets beters
op dan haar te ontvoeren en ergens in een
dorpje in de omgeving van Calais in het geheim met haar te huwen. Deze romantische
episode vormt trouwens het thema van de
komedie The Maid of Bath (1771) van Samuel
Foote. Linley verplichtte zijn dochter echter
huiswaarts te keren en de familie dwong Sheridan verder te studeren in Waltham Abbey.
In april 1773, na enkele duels met een rivaal,
kon Sheridan dan toch officieel met de mooie
Eliza trouwen. Van de bruidsschat kocht hij
een huis dat hij volledig liet inrichten volgens
de laatste mode en om toch enigszins in zijn
levensonderhoud te voorzien begon hij to-

neelstukken te schrijven. The Duenna vormde
het begin van een succesvolle carrière.
Met het succes stroomde ook het geld binnen, in die mate zelfs dat Sheridan samen
met zijn schoonvader en dr. Ford weldra de
helft van de aandelen van het beroemde
Londense Drury Lane Theater kon kopen.
Twee jaar later werden ze eigenaars en werd
Sheridan belast met de leiding. In die periode
schreef hij zijn beste komedies: The Rivals, A
Trip to Scarborough, The School for Scandal
(wordt nog steeds gespeeld) en The Critic.
In 1780 werd hij als afgevaardigde van
Strafford tot lid van het Parlement verkozen.
Beroemd blijft zijn ophefmakende rede tegen
Warren Hastings, de van corruptie en onmenselijkheid beschuldigde gouverneur van
Bengalen. De brand van Sheridans theater in
1809 en zijn verkwistende levensstijl brachten hem in financiële moeilijkheden. Toen hij
in 1812 na een nochtans briljante politieke
carrière niet werd herverkozen, was hij een
gebroken man, die bovendien geplaagd
werd door een ernstige hersenziekte. Gedesillusioneerd en achtervolgd door schuldeisers
overleed hij in Westminster op 7 juli 1816.
Johan Huys

Richard Brinsley Sheridan, pasteltekening door John Russell (National Portrait Gallery, Londen)

John Dowland – Three Songs

John Dowland – Drie liederen

Come Again, Sweet Love Doth Now Invite

Kom wederom, de zoete liefde spoort nu aan

Come again:
Sweet love doth now invite,
Thy graces that refrain,
To do me due delight,
To see, to hear, to touch, to kiss, to die,
With thee again in sweetest sympathy.

Kom wederom:
De zoete liefde spoort nu aan,
Uw charmes die zich onthouden,
Om mij genot te schenken,
Om wederom met u in zalige harmonie
Te zien, te horen, te strelen, te kussen, te sterven.

Come again
That I may cease to mourn,
Trough thy unkind disdain:
For now left and forlorn,
I sit, I sigh, I weep, I faint, I die,
In deadly pain and endless misery.

Kom wederom
Zodat ik niet meer hoef te treuren,
Door uw wrede minachting,
Want nu zit ik verlaten en verloren
Te zuchten, te huilen, te kwijnen, te sterven,
In dodelijke pijn en eindeloze kwelling.

All the day
The sun that lends me shine
By frowns do cause me pine,
And feeds me with delay;
Her smiles my springs that makes my joys to grow
Her frowns the winters of my woe.

De hele dag
Doet de zon die mij glans verleent
Mij fronsen van de pijn,
En bezorgt mij vertraging;
Haar glimlachen mijn lentes die mijn vreugdes
doen groeien,
Haar fronsen de winters van mijn wee.

All the night
My sleeps are full of dreams,
My eyes are full of streams;
My heart takes no delight
To see the fruits and joys that some do find,
And mark the storms are me assigned.

De hele nacht
Is mijn slaap vol dromen,
Zijn mijn ogen vol stromen;
Mijn hart schept er geen genoegen in
De vruchten en vreugdes te zien die sommigen
vinden,
En de stormen te voelen die mij zijn toegewezen.

Gentle Love,
Draw forth thy wounding dart,
Thou can’st not pierce her heart,
For I that to approve,
By sighs and tears more hot than are thy shafts,
Did tempt while she
For mighty triumph laughs.

Tedere Liefde,
Haal uw verwondende pijl tevoorschijn,
U kunt haar hart niet doorboren,
Want ik heb getracht,
Met zuchten en tranen die heter zijn dan uw
schachten,
Haar te veroveren terwijl zij
Om de machtige triomf lacht.

Unquiet Thoughts

Onrustige gedachten

Unquiet thoughts, your civil slaughter stint
And wrap your wrongs within a pensive heart:
And you, my tongue, that makes my mouth a mint
And stamps my thoughts to coin them words by art,
Be still, for if you ever do the like
I’ll cut the string, I’ll cut the string that makes the
hammer strike.

Onrustige gedachten, staak jullie beschaafde
slachtpartij
En wikkel jullie wandaden in een peinzend hart:
En jij, mijn tong, die mijn mond maakt tot een
munterij
En kunstig woorden uit mijn gedachten slaat,
Wees stil, want als je dat ooit waagt,
Snijd ik het koord door, het koord waardoor de
hamer slaat.

But what can stay my thoughts they may not start,
Or put my tongue in durance for to die?
Whenas these eyes, the keys of mouth and heart,
Open the lock where all my love doth lie,
I’ll seal them up within their lids forever:
So thoughts and words, so thoughts and words
and looks shall die together.

Maar wat kan mijn gedachten in de kiem smoren,
Of mijn tong het zwijgen opleggen?
Wanneer deze ogen, de sleutels van mond en hart,
Het slot openen waar al mijn liefde ligt,
Zal ik ze voorgoed achter hun leden opsluiten:
Gedachten en woorden, gedachten en woorden
en blikken zullen dus samen sterven.

How shall I then gaze on my mistress’ eyes?
My thoughts must have some vent: else heart will
break.
My tongue would rust as in my mouth it lies,
If eyes and thoughts were free, and that not speak.
Speak then, and tell the passions of desire,
Which turns mine eyes, which turns mine eyes to
floods, my thoughts to fire.

Hoe moet ik dan mijn geliefde in de ogen kijken?
Mijn gedachten moeten gelucht worden, anders
zal het hart breken.
Mijn tong zou in mijn mond vastroesten,
Als de ogen en gedachten vrij waren, en hij niet
zou spreken.
Spreek dan, en vertel de passies van het verlangen,
Waardoor mijn ogen, waardoor mijn ogen in
stromen, mijn gedachten in vuur veranderen.

Come, Heavy Sleep

Kom, diepe slaap

Come, heavy Sleep, the image of true Death,
And close up these my weary weeping eyes,
Whose spring of tears doth stop my vital breath,
And tears my heart with Sorrow’s Sigh-swollen cries.
Come and possess my tired thought-worn soul,
That living dies, till thou on me be stole.

Kom, diepe slaap, het beeld van de ware dood,
En doe mijn vermoeide huilende ogen dicht,
Waarvan de tranenbron mijn levensadem smoort,
En mijn hart betraant met van smart gezwollen
zuchten.
Kom en overmeester mijn moegedachte ziel,
Zodat het leven sterft, tot jij als een laken op mij ligt.

Come, shape of rest, and shadow of my end,
Allied to Death, child to his joyless black-faced
night,
Come thou and charm these rebels in my breast,

Kom, vorm van rust, en schaduw van mijn einde,
Bondgenoot van de dood, kind van de vreugdeloze zwarte nacht,
Kom en betover die rebellen in mijn borst,

Whose waking fancies doth my mind affright.
O come, Sweet sleep, or I die forever;
Come ere my last sleep comes, or come thou
never.

Wier wakkere fantasieën mijn geest angst aanjagen.
O kom, zoete slaap, of ik sterf voor altijd;
Kom voordat mijn laatste slaap komt, of kom nooit.

Henry Purcell – Three Divine Hymns
Words – William Fuller

Henry Purcell – Drie goddelijke hymnen
Tekst – William Fuller

In the Black, Dismal Dungeon of Despair

In de zwarte, sombere kerker van de wanhoop

In the black, dismal dungeon of Despair,
Pin’d with tormented care,
Wracked with my fears,
Drowned with my tears,
With dreadful expectation of my doom
And certain horrid judgement still to come

In de zwarte, sombere kerker van de wanhoop,
Bekneld door gekwelde kommer,
Verwoest door mijn angstige wanen,
Verdronken door mijn tranen,
Met vreselijke verwachting van mijn gericht
En een zeker akelig oordeel nog in het vooruitzicht

Lord, here I lie,
Lost to all hope of Liberty
Hence never to remove,
But by a miracle of Love,
Which I scarce dare hope for, or expect,
Being guilty of so long, so great neglect.

Lig ik hier, Heer,
Zonder enige hoop op vrijheid,
Dus zal ik nooit vertrekken,
Behalve door een wonder van liefde,
Waar ik amper op durf te hopen, of te verwachten,
Omdat ik schuldig ben aan zo lange, zo grote
verwaarlozing.

Fool that I was, worthy a sharper rod,
To slight thy courting, O my God!
For thou did’st woo, intreat, and grieve,
Did’st beg me to be happy and to live;
But I would not:
I chose to dwell with Death, far, far from thee, too
near to Hell.

Dwaas die ik was, een scherpere gesel waardig,
Om uw gunst zo te kleineren, o mijn God!
Want u bad, verzocht en treurde,
Smeekte mij om gelukkig te zijn en te leven;
Maar dat deed ik niet:
Ik koos ervoor bij de dood te verblijven, ver, ver
van u, te dicht bij de hel.

But is there no redemption, no relief?
Jesu! Thou sav’dst a Magdalen, a thief, O Jesu!
Thy mercy Lord, once more advance,
O give me such a glance
As Peter had; thy sweet, kind, chiding look
Will change my heart, as it did melt that rock;
Look on me, sweet Jesu, as thou did’st on him:
‘Tis more than to create, thus to redeem.

Maar is er geen verlossing, geen verlichting?
Jezus! U hebt een Magdalena, een dief gered, o
Jezus!
Breng uw genade, Heer, nogmaals naar voren,
O geef mij net zo’n blik
Als Petrus; uw zachte, vriendelijke, berispende blik
Zal mijn hart veranderen, zoals hij die rots deed
smelten;
Kijk naar mij, lieve Jezus, zoals u naar hem keek:
Verlossen is dus meer waard dan scheppen.

Lord, What Is Man, Lost Man

Heer, wat is de mens, de verloren mens

Lord, what is man, lost man, that thou should’st be
So mindful of him, that the son of God
Forsook his glory, his abode,
To become a poor tormented man?
The deity was shrunk into a span,
And that for me, O wondrous love, for me.

Heer, wat is de mens, de verloren mens, dat u
Zoveel aandacht voor hem hebt, dat de zoon van
God
Zijn glorie, zijn woonplaats opgaf
Om een arme gekwelde man te worden?
De godheid was gekrompen tot een mensenleven,
En dat voor mij, o wonderlijke liefde, voor mij.

Reveal ye glorious spirits when ye knew
The way the son of God took to renew
Lost man, your vacant places to supply,
Blest spirits, tell,
Which, which did excel,
Which was more prevalent,
Your joy or your astonishment,
That man should be assumed into the deity,
That for a worm a God should die?

Onthul, glorieuze geesten, wanneer jullie wisten
Hoe God de verloren mens begon te vernieuwen,
Jullie open plaatsen begon te vervullen,
Zalige geesten, vertel,
Wat, wat het meest telde,
Wat er boven alles ging,
Jullie vreugde, of jullie verbazing,
Dat de mens in de godheid zou worden opgenomen,
Dat een God zou sterven voor een worm?

Oh! for a quill drawn from your wing
To write the praises of th’eternal love,
Oh! for a voice like yours to sing
That anthem here which once you sung above.

O! met een veer uit jullie vleugel
De lof van de eeuwige liefde schrijven,
O! met een stem als die van jullie het lied hier
zingen
Dat jullie ooit boven zongen.

Alleluia.
Halleluja.
Evening Hymn

Avondhymne

Now, now that the sun has veiled his light
And bid the world goodnight,
To the soft bed my body I dispose
But where shall my soul repose?
Dear God, even in thy arms, and can there be
Any so sweet security?

Nu, nu de zon zijn licht heeft gesluierd
En de wereld goedenacht heeft gewenst,
Leg ik mijn lichaam in het zachte bed,
Maar waar zal mijn ziel rusten?
Lieve God, juist in uw armen,
waar het zo zacht en veilig kan zijn?

Then to thy rest, O my soul, and singing praise
The mercy that prolongs thy days!

Leg je dan te ruste, o mijn ziel, en bezing
De genade die je dagen verlengt!

Alleluia.

Halleluja.

Thomas Linley – Three songs from The Duenna
Words – Sheridan

Thomas Linley – 3 liederen uit The Duenna
Tekst – Sheridan

Tell Me My Lute

Zeg me, mijn luit

Serenade:
Tell me my Lute, can thy fond strain
So gently speak thy Master’s Pain,
So sweetly sing, so humbly sigh
That tho’ my sleeping Love shall know
Who sings who sighs below
Her rosy slumbers shall not fly:
Thus may some vision whisper more
Than ever I dare speak before!

Serenade
Zeg me, mijn luit, kunnen je innige streken
De pijn van je meester zo teder uitspreken,
Zo zacht zingen, zo nederig zuchten,
Dat hoewel mijn slapende liefde zal weten
Wie er zingt wie er zucht, beneden,
Haar rozige sluimer niet zal vluchten:
Dus kan een fluisterend visioen meer betekenen
Dan ik ooit eerder durfde uit te spreken!

Gentle Maid, Ah! Why Suspect Me

Edele maagd, ach, waarom zou je mij
wantrouwen

Gentle Maid, ah! why suspect me:
Let me serve Thee then reject me.
Can’st Thou trust and I deceive Thee.
Art Thou sad and shall I grieve Thee?

Laat mij je dienen en wijs mij daarna af.
Kun je vertrouwen en stel ik je teleur?
Ben je bedroefd en zal ik om je treuren?

Shall Not My Soul

Zal nu niet mijn ziel

Recit:
Shall not my Soul to Vengence now be mov’d by
Him I trusted robb’d of Her I love.

Recitatief:
Zal nu niet mijn ziel tot wraak worden aangezet
door hem die ik vertrouwde en die haar van wie
ik houd heeft geroofd?

Air:
Sharp is the Woe that wounds the jealous Mind,
when Treach’ry two fond Hearts wou’d rend.
Oh! how keener far the Pang, to find that Traitor
on our boson Friend!

Aria:
Scherp is de wee die de jaloerse geest verwondt,
wanneer verraad twee innige harten zou splijten.
O! hoeveel heviger de pijn, als die verrader onze
boezemvriend blijkt te zijn!

Gerald Finzi – A Young Man’s Exhortation
Words – Thomas Hardy

Gerald Finzi – De aanmaning van een jongeman
Tekst – Thomas Hardy

Budmouth Dears

Liefjes van Budmouth

When we lay where Budmouth Beach is,
O, the girls were fresh as peaches,
With their tall and tossing figures,
And their eyes of blue and brown,
And our hearts would ache with longing
As we paced from our sing-songing
With a smart Clink! Clink!
Up the Esplanade and down!

Toen we op het strand van Budmouth lagen,
O, waren de meisjes fris als perziken,
Met hun lange, zwaaiende figuren,
En hun blauwe en bruine ogen,
En onze harten deden pijn van verlangen
Toen we in onze samenzang
Met een fel Klik! Klik!
Over de Boulevard heen en weer stapten!

They distracted and delayed us
By the pleasant pranks they played us
And what marvel then, if troopers,
Even of regiments of renown,
On whom flashed those eyes divine, O,
Should forget the countersign, O,
As we tore Clink! Clink!
Back to camp above the town!

Zij leidden ons af en hielden ons op
Met de plezante poetsen die ze ons bakten
En het zou een wonder zijn, als soldaten,
Zelfs van beroemde regimenten,
Naar wie die goddelijke ogen lonkten, O,
Het wachtwoord zouden vergeten, O,
Terwijl wij Klik! Klik!
Weer naar het kamp boven de stad vlogen!

Do they miss us much, I wonder,
Now that war has swept us sunder
And we roam from where the faces smile
To where the faces frown?
And no more behold the features
Of the fair fantastic creatures,
And no more Clink! Clink!
Past the parlours of the town?

Missen zij ons erg, vraag ik me af,
Nu de oorlog ons uit elkaar heeft gedreven
En wij dolen van een oord waar de gelaten
glimlachen
Naar een oord waar de gelaten fronsen?
En niet meer kijken naar de gezichten
Van die fraaie fantastische wichten?
En niet meer Klik! Klik!
Langs de salons van de stad?

Shall we once again there meet them?
Falter fond attempts to greet them?
Will the gay sling-jacket glow again
Beside the muslin gown,
Will they archly quiz and con us
With a sideway glance upon us,
While our spurs Clink! Clink!
Up the Esplanade and down?

Zullen wij hen daar nogmaals ontmoeten?
Aarzelende onnozele pogingen om hen te
begroeten?
Zal de vrolijke manteljas weer
Naast de mousselinejurk glimmen,
Zullen zij ons schalks bespotten en bedotten
Met een zijdelingse blik op ons,
Terwijl onze sporen Klik! Klik!
Over de Boulevard heen en weer klinken?

Ditty

Deuntje

Beneath a knap, where grown nestlings play,
Within walls of weathered stone,
Far away from the files of formal houses,
By the bough the firstling browses,
Lives a sweet
No merchants meet, no men barter, no man sells
Where she dwells.

Onder een heuveltop, waar volwassen nestvogels
spelen,
Binnen muren van verweerde steen,
Ver weg van de rijen stijve huizen,
Bij de tak waar de eersteling grasduint,
Woont een schatje.
Geen kooplui treffen elkaar, geen mannen marchanderen, niemand verkoopt
Waar zij vertoeft.

Upon that fabric fair, ‘Here is She’
Seems written everywhere unto me,
But to friends and nodding neighbours,
Fellow-wights in lot and labours,
Who descry the times as I,
No such lucid legend tells
Where she dwells.

Op die stoffenmarkt lijkt het mij
Dat overal geschreven is: `Hier is zij’,
Maar aan vrienden en knikkende buren,
Lot- en werkgenoten,
Die de tijden net zo gewaarworden als ik,
Vertelt geen enkele heldere legende
Waar zij vertoeft.

Should I lapse to what I was
Ere we met;
(Such will not be, but because
Some forget
Let me feign it) – none would notice
That where she I know by rote is
Spread a strange and withering change,
Like a drying of the wells
Where she dwells.

Mocht ik terugvallen tot wat ik was
Voordat we elkaar ontmoetten –
(Dat zal niet gebeuren, maar omdat
Sommigen vergeten
Zal ik doen alsof) – dan zou niemand merken
Dat de plek waarvan ik uit het hoofd weet dat zij
er is
Een vreemde en verwelkende verandering heeft
verspreid,
Alsof de bronnen zijn opgedroogd
Waar zij vertoeft.

To feel I might have kissed,
Loved as true
Otherwhere,
Nor mine have missed my life through,
Had I never wandered near her,
Is a smart severe, severer
In the thought that she is nought,
Even as I, beyond the dells
Where she dwells.

Het gevoel dat ik elders
Misschien had kunnen zoenen,
Ware liefde had kunnen beleven,
En niet mijn hele leven had gemist,
Als ik nooit bij haar in de buurt was gekomen,
Is een hevige, hevigere pijn
In de gedachte dat zij niets is,
Net als ik, buiten de dalletjes
Waar zij vertoeft.

And devotion droops her glance
To recall
What bond-servants of
Chance we are all.

En de devotie in haar neergeslagen blik
Herinnert ons eraan
Wat voor slaven van
Het toeval wij allemaal zijn.

I but found her in that, going
On my errant path unknowing
I did not outskirt the spot
That no spot on earth excels,
Where she dwells!

Ik vond haar slechts daarin, op
Mijn dwalende pad zonder te weten
Dat ik niet ver weg was van de plek
Die geen enkele plek op aarde overtreft,
Waar zij vertoeft!

The Sigh

De zucht

Little head against my shoulder,
Shy at first, then somewhat bolder
And up eyed;
Till she, with a timid quaver,
Yielded to the kiss I gave her;
But, she sighed.

Hoofdje tegen mijn schouder,
Eerst verlegen, daarna wat bouder,
En de ogen opgeslagen;
Tot ze, met een timide rilling,
Zwichtte voor de zoen die ik haar gaf;
Maar ze zuchtte.

That there mingled with her feeling
Some sad thought she was concealing
It implied.
Not that she had ceased to love me,
None on earth she set above me,
But she sighed.

Daaruit bleek
Dat een droeve gedachte die ze verhulde
Zich met haar gevoel vermengde.
Niet dat ze niet meer van mij hield,
Niemand op aarde stelde ze boven mij,
Maar ze zuchtte.

She could not disguise a passion,
Dread, or doubt, in weakest fashion
If she tried:
Nothing seemed to hold us sundered,
Hearts were victors; so I wondered
Why she sighed.

Ze kon een hartstocht, angst, of twijfel
Op geen enkele manier maskeren,
Mocht ze dat proberen:
Niets leek ons uit elkaar te houden,
De harten waren winnaars; dus vroeg ik mij af
Waarom ze zuchtte.

Afterwards I knew her throughly
And she loved me staunchly, truly,
Till she died;
But she never made confession
Why, at that first sweet concession,
She had sighed.

Nadien kende ik haar door en door
En ze had mij trouw en waarlijk lief,
Tot ze stierf.
Maar ze heeft nooit toegegeven
Waarom ze, bij die eerste zoete overgave,
Had gezucht.

It was in our May, remember;
And though now I near November
And abide till my appointed change, unfretting,
Sometimes I sit half regretting
That she sighed.

Het was in mei, weet je nog;
En hoewel ik nu november nader
En rustig tot mijn vastgelegde overgang wacht,
Zit ik het soms half te betreuren
Dat ze zuchtte.

Benjamin Britten – On this Island
Words – W. H. Auden

Benjamin Britten – Op dit eiland
Tekst – W.H. Auden

Let The Florid Music Praise!

Laat de bloemrijke muziek

Let the florid music praise,
The flute and trumpet,
Beauty’s conquest of your face:
In that land of flesh and bone,
Where from citadels on high
Her imperial standards fly,
Let the hot sun
Shine on.

Laat de bloemrijke muziek,
De fluit en trompet,
Schoonheids verovering van je gezicht prijzen:
Laat in dat land van vlees en botten,
Waar hoog op citadellen
Haar vorstelijke vaandels wapperen,
De hete zon schijnen.

O but the unloved have had power,
The weeping and striking,
Always, always; time will bring their hour:
Their secretive children walk
Through your vigilance of breath
To unpardonable death,
And my vows break
Before his look.

O, maar de onbeminden hebben macht gehad,
Het huilen en slaan,
Altijd, altijd; de tijd zal hun uur brengen:
Hun geheimzinnige kinderen lopen
Door je waakzame adem
Naar de onvergeeflijke dood,
En mijn geloften breken
Voor zijn blik.

Now The Leaves Are Falling Fast

Nu de bladeren snel vallen

Now the leaves are falling fast,
Nurse’s flowers will not last;
Nurses to the graves are gone,
And the prams go rolling on.

Nu de bladeren snel vallen,
Bloeien de bloemen van het kindermeisje niet
voort;
Kindermeisjes zijn ten grave gegaan
En de kinderwagens rollen door.

Whispering neighbours, left and right,
Pluck us from the real delight;
And the active hands must freeze
Lonely on the separate knees.

Fluisterende buren, links en rechts,
Onttrekken ons aan de ware verrukking;
En de bezige handen moeten eenzaam
Op de afzonderlijke knieën blijven rusten.

Dead in hundreds at the back
Follow wooden in our track,
Arms raised stiffly to reprove
In false attitudes of love.

Honderden doden in de achterhoede
Volgen ons houterig op de voet,
Armen stijf verwijtend geheven
In valse liefdeshoudingen.

Starving through the leafless wood
Trolls run scolding for their food;
And the nightingale is dumb,
And the angel will not come.

Scheldend rennen trollen, hongerig en verbeten,
Door het bladerloze bos, op zoek naar eten;
En de nachtegaal zwijgt in de bomen,
En de engel zal niet komen.

Cold, impossible ahead
Lifts the mountain’s lovely head
Whose white waterfall could bless
Travellers in their last distress.

Koud, onmogelijk vooruit,
Verheft de berg zijn lieflijke kruin
Waarvan de witte waterval een zegen kan zijn
Voor reizigers in hun laatste nood en pijn.

Seascape

Zeelandschap

Look, stranger, at this island now
The leaping light for your delight discovers,
Stand stable here
And silent be,
That through the channels of the ear
May wander like a river
The swaying sound of the sea.

Kijk, vreemdeling, naar dit eiland nu
Het dansende licht voor uw genot onthult,
Blijf hier staan
En wees stil,
Dat de deinende zang van de zee
Als een rivier mag dolen
Door de kanalen van het oor.

Here at the small field’s ending pause
Where the chalk wall falls to the foam, and its tall
ledges
Oppose the pluck
And knock of the tide,
And the shingle scrambles after the sucking surf,
and the gull lodges
A moment on its sheer side.

Hier aan het einde van het kleine veld
Waar de kalkmuur naar het schuim helt, en de
grote richels
Zich verzetten tegen het gepluk
En geklop van het tij,
En de kiezels achter de zuigende branding aan
krabbelen, en de meeuw
Even bij de steile wand blijft hangen.

Far off like floating seeds the ships
Diverge on urgent voluntary errands;
And the full view
Indeed may enter
And move in memory as now these clouds do,
That pass the harbour mirror
And all the summer through the water saunter.

Ver weg dwalen de schepen als drijvende zaden af
Met dringende vrijwillige doelen.
En het volle zicht
Kan inderdaad in het geheugen komen
En bewegen zoals deze wolken nu,
Die over de havenspiegel glijden
En de hele zomer door het water drentelen.

Nocturne

Nocturne

Now thro’ night’s caressing grip
Earth and all her oceans slip,
Capes of China slide away
From her fingers into day
And the Americas incline
Coasts towards her shadow line.

Nu ontglippen de aarde en al haar oceanen
Aan de strelende greep van de nacht.
Kapen van China glijden weg
Uit haar vingers naar de dag
En de Amerika’s buigen
Hun kusten naar haar schaduwlijn.

Now the ragged vagrants creep
Into crooked holes to sleep:
Just and unjust, worst and best,
Change their places as they rest:
Awkward lovers lie in fields
Where disdainful beauty yields.

Nu kruipen de ruige zwervers
In krochtige holen om te slapen:
Zo goed en zo kwaad als het gaat,
Veranderen ze van plek terwijl ze rusten:
Onbeholpen minnaars liggen in de velden
Waar hooghartige schoonheid zich laat gelden.

While the splendid and the proud
Naked stand before the crowd
And the losing gambler gains
And the beggar entertains:
May sleep’s healing power extend
Through these hours to our friend.

Terwijl de chiquen en de trotsen
Naakt voor de menigte staan
En de verliezende gokker wint
En de bedelaar vermaak biedt:
Moge de helende kracht van de slaap
Door deze uren heen onze vriend bereiken.

Unpursued by hostile force,
Traction engine, bull or horse
Or revolting succubus;
Calmly till the morning break
Let him lie, then gently wake.

Niet achtervolgd door vijandige macht,
Tractor, stier of paardenkracht
Of weerzinwekkende succubus;
Laat hen tot het ochtendwaken
Rustig liggen, en daarna zachtjes wakker maken.

As it is, plenty

Zoals het is, genoeg

As it is, plenty;
As it’s admitted
The children happy
And the car, the car
That goes so far
And the wife devoted:
To this as it is,
To the work and the banks
Let his thinning hair
And his hauteur
Give thanks.

Zoals het is, genoeg;
Zoals het is toegegeven
De kinderen gelukkig
En de auto, de auto
Die zo ver gaat
En de vrouw toegewijd:
Hieraan zoals het is,
Aan het werk en de banken
Laat zijn dunnende haar
En zijn hauteur
Danken.

All that was thought
As like as not, is not;
When nothing was enough
But love, but love
And the rough future
Of an intransigent nature
And the betraying smile, but a smile
That that is not, is not;
Forget.

Alles wat werd gedacht
Als zo goed als, is niets;
Wanneer niets genoeg was
Behalve liefde, behalve liefde
En de ruwe toekomst
Van een onverzoenlijke natuur
En de verradende glimlach, maar een glimlach
Dat dat niets is, is niets;
Vergeet het.

Let him not cease to praise
Then his spacious days;
Yes, and the success
Let him bless, let him bless:
Let him see in this
The profits larger
And the sins venal,
Lest he see as it is
The loss as major
And final

Laat hem dan niet ophouden
Zijn ruime dagen te prijzen;
Ja, en het succes
Laat hem dat zegenen, laat hem dat zegenen:
Laat hem hierin zien
De winsten groter
En de zonden venaal,
Opdat hij niet ziet zoals het is
Het verlies als zwaar
En finaal
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