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SUPERBO È L’HUOM 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
uit de opera ‘Il ritorno di Ulisse in Patria’  

(‘De terugkeer van Odysseus naar zijn vaderland’) 
 

 

In deze aria doet Neptunus, de god van de zee, zijn beklag bij zijn  

broer en oppergod Jupiter over het feit dat de mensen zomaar hun  

gang gaan en zich niet aan de afspraken hebben gehouden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mens is trots en is zelf van zijn problemen de 

oorzaak, hoewel van verre de prachtige hemel bereid is 

de tegenstand te vergeven. 

De mens maakt oorlog met het lot, de mens durft alles, 

hij is ontembaar en de wil van de mens vecht met de 

hemel. 

 

Maar de goedaardige Jupiter vergeeft te snel de 

menselijke slobberingen en houdt wanneer hij wil de 

bliksem nutteloos in zijn handen, naar zijn eigen inzicht.  

Hij houdt het ongebruikt vast, maar Neptunus heeft 

geen last van eerschade door menselijke fouten! 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTTE E GIORNO 

Wolfgang Amadeus Mozart 

(1656-1791) 

openingsaria van de opera 

‘Don Giovanni’,  

KV. 527 (1787) 

eigen vrije zingbare vertaling 

 

Leporello, de knecht van 

edelman Don Giovanni, is het 

zat om altijd alleen maar voor 

zijn heer klaar te moeten 

staan 
 

  

 

Dag en nacht maar in de weer 

Nooit eens tijd iets leuks te doen 

Slecht te eten, weinig geld 

En de kasteelheer  

doet maar wat hij wil 

 

Ik wil zelf kasteelheer worden 

En niet steeds het knechtje zijn 

Nee, niet steeds het knechtje zijn 

 

Als kasteelheer kun je lachen 

Macht en heel veel lekker eten 

En dan sta ik daar als schildwacht,  

als een schildwacht 

 

Ik wil zelf heer zijn 

In plaats van een heer te dienen 

Maar wat hoor ik?  

Daar komt iemand aan! 

Ik wil niet dat iemand me hoort!  



 

LIED VAN DE VIKING 

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) 

Uit de opera: Sadko 
 

 

 

De golven razen wild op de kliffen 

en brullen wild, bedekt met wit schuim; hun storm moet 

breken op de grijze klif die het tart  

aan de rand van de kust! 

 

De hardheid van onze balken  

lijkt op de grijze rots, de wilde golf,  

ons schuimende bloed,  

de storm en mist onze liederen,  

de zee heeft ons verwekt en neemt ons weer mee. 

 

Het Normandische zwaard is scherp  

en weet hoe de vijand te doden, 

 de pijl Carrier mist nooit het verste doelwit,  

de moedigste helden worden gecreëerd door het noorden,  

en Odin is hun god, 

De zee hun lot! 

 
 



  

KOM NU HIT, DÖD (1909) 

Jean Sibelius (1865-1957) 

Opus 60, nr. 1 
Tekst uit het Shakespearedrama ‘Twelfth Night’  

(in Zweedse vertaling) 
 

 

 

 

 

 

Kom hier, dood 

En laat me nu in een rouwgewaad leggen;  

Haast je, haast je weg, ademnood!  

Een knappe vrouw heeft mijn ziel genomen. 

Met een doodsgewaad en buxus op het kistdeksel, maak het gereed! 

Veel getrouwen zijn gestorven, maar nog nooit zo waardig.  

 

Laat daar geen roos gestrooid worden op mijn zwarte kist; 

Geen vriend moet mijn rust in het gruis van de aarde verstoren.  

Leg me, voor duizend verzuchtingen, op mijn zijde,  

dat geen minnaar mijn graf ziet, en jammert. 

Kom hier, dood! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’HEURE EXQUISE 

(1870)  

Poldowski (1879-1932) 

Tekst: Paul Verlaine  

(1844-1896) 
  

 

De witte maan  

glanst in het bos; 

van elke tak 

komt er een stem 

tussen de bladeren vandaan 

O, mijn geliefde. 

 

De poel reflecteert, 

als een diepe spiegel, 

het silhouet  

van de zwarte wilg, 

de wind die waait 

Laten we dromen,  

in dit moment 

 

Een krachtige troost 

lijkt neer te dalen 

uit het hemelgewelf 

van de weerkaatsende maan 

 

in dit zalige uur 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

BIJBELS LIED 4 

(1894) 

Antonín Dvořak 

(1841-1904) 

Bijbelse liederen, op. 99 

Psalm 23 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De Heer is mijn herder, 

Meer hoef ik niet te verlangen. 

In de groene weiden,  

Bij heldere wateren, leidt hij mij. 

Hij verkwikt mijn ziel,  

Leidt mij op de wegen  

Waar ik Zijn naam zal vervullen 

 

Ook al gaat mijn weg door een diep dal 

van de dood heen,  

Dan nog hoef ik geen kwaad te vrezen, 

Want U ben bij mij.  

 

En Uw stok en Uw staf zullen me troosten. 

 





 

THE MOON’S THE NORTH WIND’S COOKY 

(WHAT THE LITTLE GIRL SAID) 

Jake Heggie (1961) 

Songs to the Moon V 

Tekst: Vachel Lindsay (1879-1931) 
 

 

 

 

 

The Moon's the North Wind's cooky. 

He bites it, day by day, 

Until there's but a rim of scraps 

That crumble all away. 

 

The South Wind is a baker. 

He kneads clouds in his den, 

And bakes a crisp new moon that . . . greedy 

North . . . Wind . . . eats . . . again! 



 

The Light That Is Felt (1904) 

Charles Ives (1874-1954) 

uit: 114 songs (1922), nr. 66 
Tekst: John Greenleaf Whittier  

(1807-1892) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A tender child of summers three, 

at night, while seeking her little bed, 

Paused on the dark stair timidly, 

Oh, mother take my hand, said she, 

And then the dark will be light… 

 

We older children grope our way 

from dark behind to dark before; 

And only when our hands we lay 

in Thine, O God! the night is day, 

and there is darkness never more. 

 



 

CHARLIE  

RUTLAGE 

 

Charles Ives  

een Cowboy Song 

uit: 114 song, nr. 10 

Tekst:  

naar John A. Lomax  

(1867-1948) 

 
 

 
 

Another good cowpuncher has gone to meet  

his fate, I hope he’ll find a resting place, within  

the golden gate. Another place is vacant on  

the ranch of the X I T, ‘twill be hard to find  

another that’s liked as well as he. 

 

The first that died was Kid White, a man  

both tough and brave, while Charlie Rutlage 

makes the third to be sent to his grave,  

caused by a cowhorse falling, 

 while running after stock; 

‘Twas on the spring round up,  

a place where death men mock,  

he went forward one morning  

on a circle through the hills,  

he was gay and full of glee,  

and free from earthly ills;  

but when it came to finish up  

the work on which he went, 

nothing came back from him;  

his time on earth was spent. 

 



 

 

 

 

‘Twas as he rode the round up, a XIT turned back to the herd;  

poor Charlie shoved him in again, his cutting horse he spurred; 

Another turned; at that moment his horse the creature spied 

And turned and fell with him, beneath poor Charlie died,  

 

His relations in Texas his face never more will see, 

But I hope he’ll meet his loved ones beyond in eternity, 

I hope he’ll meet his parents, will meet them face to face, 

And that they’ll grasp him by the right hand  

at the shining throne of grace. 
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