
L I E U W E V I S S E R 

Tekst! Tekst!! 

ERGENS IN DE JAREN Z E V E N T I G nodigde de weduwe van dehistoricus 

J. Presser mij uit voor een liederenavond opgedragen aan haar overleden 

man. Geheel volgens Pressers voorkeur bestond het programma uit com-

posities op teksten van Goethe en Heine, terwijl na de pauze Moessorg-

ski's Liederen en Dansen van de Dood  in het Russisch gezongen werden. 

Na afloop kwam de dichter Roland Hoist, die ik al in het gezelschap van 

een knappe jonge dame onder het publiek had opgemerkt, naar mij toe en 

zei dat hij het een erg mooie avond had gevonden. De Russische liederen 

waren hem het meest bevallen, omdat voor hem daarin althans niet te 

horen was 'hoe al die componisten die schitterende gedichten verkracht 

hadden'. Later op de avond, na een aantal glazen wijn, maakte hij overi

gens alles weer goed door mij een paar uiterst schunnige limericks in het 

oor te fluisteren. Maar over dat onderwerp wellicht een andere keer. 

Toch sneed Roland Hoist een interessant probleem aan. Want met welk 

recht kan een componist in het oeuvre van een dichter zitten grabbelen 

en het van melodieen voorzien? Is een goed gedicht, als autonoom kunst

werk, al niet compleet genoeg en heeft het nog wel muzikale ondersteu-

ning nodig? Misschien zijn Mendelssohns  Lieder ohne Worte  voor piano-

solo wel het hoogst bereikbare. En welke verantwoordelijkheid rust er dan 

wel niet op de schouders van de zanger, die immers de bedoelingen van 

zowel tekstdichter als componist zo zuiver mogelijk moet weergeven? 

Ik geloof dat de gemiddelde zanger zich van dit dilemma weinig aan-

trekt. Hij hoeft dat ook niet, omdat hij op geen enkele manier bij het crea

tieve proces betrokken is geweest. Van de tientallen toonzettingen die er 

van Goethes  Erlkonigbestaan, zal hij die van Schubert kiezen omdat die 

kwalitatief torenhoog boven alle andere uitsteekt en, als hij per se origi

neel wil programmeren, die van Loewe. Ook zal hij kijken of het lied voor 

zijn of haar stem niet te hoog of te laag is en of de tekst in combinatie met 

de noten zingbaar is. 

Zijn er dan onzingbare teksten? Zijn er teksten die om technische of 

andere redenen zo veel problemen opleveren dat de zanger of zangeres ze 

liever niet zingt? Ja, vele. Allereerst zijn er die waarbij men de verantwoor-


