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LUISTERGELEIDE MOEDERDAGCONCERT  “Spring, Love & Care” 2017 

 

Als ob es nur eine Mutter gäbe….. 
 

Koor Surplus geeft vandaag, op moederdag, een concert rond de centrale thema’s “moeder” en 
“lente”. Deze woorden brengen wij in dit concertprogramma met elkaar in verband: zij die het 
leven doorgeeft en de tijd waarin het nieuwe leven ontluikt en tot bloei komt. 
De Duitse dichter Rainer Maria Rilke schrijft in een vertelling over soldaten uit diverse landen op 
weg naar de oorlog, hoe ze ’s avonds bijeen zitten en herinneringen over thuis ophalen: de liefde, 
zorg en koestering van hun moeder: Als ob es nur eine Mutter gäbe (alsof er maar één moeder 

bestond). 
 
Mei is ook de maand die gewijd is aan dé Moeder bij uitstek: Maria. 
We beginnen het concert met Drei Marianische Gesänge van Elgar, gevolgd door het Stabat Mater 
van Rheinberger, waarin het moeilijkste moment uit Maria’s leven bezongen wordt. 

 

Vervolgens hoort u van Mendelssohn een gebed uit psalm 55 Hör mein Bitten, waarin met 
kinderlijk vertrouwen God om hulp wordt gesmeekt. 
 
Metaforen van de moeder-kind relatie vinden we veelal in de natuur: een bron waaruit een beekje 
ontspringt dat al gaande groter wordt, zijn eigen weg vindt en volwassen wordt, maar ook soms in 
jeugdige onbezonnenheid verkeerde keuzes maakt. Dat zijn thema’s die wij herkennen in de 
liederen van Rheinberger: Die Quelle, Der Strom, Im stillen Grunde. 

 
In Zigeunerleben van Schumann trekken generaties met elkaar op en worden liederen, verhalen en 
tradities door de ouderen aan de jongeren doorgegeven. 
Lente is de tijd dat alles tot leven komt, ‘da regt’s sich und raschelt und flüstert zugleich’. 
 
In Mes sons van Libes lijken alle vormen, kleuren en geuren een klank te hebben. 

 

Een lentemorgen, wie verlangt dan niet naar de kinderlijke onbezorgdheid om te genieten van 
bloemen, zon, vogels en wind en eenvoudigweg een vlieger achterna te lopen en maar af te 
wachten waar de wind hem heen zal blazen: Spring morning van Høybye. 

 
Koor Surplus wenst u veel luisterplezier op deze lentemiddag. 
 
 

 


