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Programma R.Vaughan Williams: 
Songs of Travel: 

1.  The Vagabond 
2.  Let Beauty Awake 
3.  The roadside fire 
4.  Yoyth and love 
5.  In dreams 
6.  The infinite shining heavens 
7.  Wither must I wander 
8.  Bright is the ring of words 
9.  I have trod the upwards and the downwards slope. 

                                 Pauze. 

Franz Schubert: 
1.  An die Musik 
2.  Der Einsamme 
3.  Erster Verlust 
4.  Auf der Brick 
            * 
5.  Wandrers Nachtlied 
6.  Gesänge des Harfners no.3. 
7.  Litanei 
8.  An Schwager Kronos 
             * 
9.  Der Zwerg 
10 Im Frühling 
11 Der Kreuzzug 
12 Im Abendrot 
13 An Sylvia 
  

Na ‘Dichterliebe’ en  ‘Winterreise’ nu dus Vaughan Williams als opening van deze 
liederencyclus.  Songs of travel is door Williams gecomponeerd begin 20e eeuw op gedichten 
van Robert Louis Stevenson.  Het openingslied: The Vagabond maakt dat de cyclus als 
romantisch kan worden gekenmerkt.  ‘Let Beauty awake’ geeft de schoonheid weer en dat was 
goed te horen ook.  De hele liederencyclus werd gekenmerkt door prachtig pianospel van Patrick 
en een erg mooie, gevoelige voordracht van Bariton Joost. 
Wat een verschil, Vaughan Williams de Welshman, de man uit Wales, of Schubert. 
Heel knap dat geen lied hetzelfde werd gebracht.  Een prachtige samenwerking tussen Patrick 
en Joost met een goede voorbereiding op dit concert. 

Even dacht ik bij ‘The Roadside Fire’: is dat nu dezelfde bariton die ik vorige week de kleine 
soli in de Matthäus Passion van J.S.Bach hoorde zingen ? 
Evenals bij de MP ontroerde Joost het publiek met zijn eigen benadering van hoe Williams en 
hoe Schubert zou moeten klinken. Maar om het dan ook nog te doen…                                                                                 

Vol dynamiek en vuur met vooral bij Schubert mooi legato en mooie bogen.  Geen moment 
verslapte de concentratie bij de musici.  Treffend hoe Paula (de zeer gastvrije-gastvrouw van 
‘Het Mosterdzaadje’ het zei: Joost heeft zich de afgelopen weken Vaughan Williams eigen 
gemaakt, maar hij is geïnjecteerd door Schubert.  Dat laatste is gewoon waar. Luister maar 
naar ‘An die Musik’, de prachtige ode aan de muziek, ‘Litanei’,een Allerzielen lied, ‘Der 
Kreuzzug’ en Áuf der Brück’ een dollemans rit op paard naar de geliefde.  Wat begeleidde 
Patrick dit toch wondermooi. Hij heeft door zijn mooie touché geen linker pedaal nodig.  
Opvallend was wel dat het hem deze keer veel fysieke inspanning kostte, maar om het dan 
toch zo prachtig te voltooien. Hulde ! 

Al luisterend naar de CD die gastheer Pim ter plekke maakte, kwam ik maar tot één 
slotconclusie: Dit was een prachtig concert,gegeven door twee talentvolle jonge mannen waar 
we hopelijk nog veel van zullen horen, vanuit ‘Het Mosterdzaadje’of ook vanuit de kleine zaal 
van het Concertgebouw bijvoorbeeld. 
Maar ja, ik ben niet objectief genoeg. Tenslotte ben ik  de trotse vader van Joost: 

Nico van Tongeren 


