
 
 

Wolf – Lied XVIII ‘Heb’ auf dein blondes Haupt’ uit het Italienisches Liederbuch 
 
 
 In de Duitse Lieder traditie wordt het absolute hoogtepunt bereikt in Wolfs liederen, zeker 
wat betreft het verband tussen tekst en lied. Als voorbeeld dient de werkwijze van Wagner: de 
zangstem declameert (spreekt), het orkest geeft de psychologische toelichting. Ook in tonale zin is 
Wagner het grote voorbeeld: de chromatiek is drager van het muzikale weefsel. Zie het 
notenvoorbeeld, waar van het hele lied een linair uittreksel is gemaakt.  
 

 
 
 Daar doorheen behoudt Wolf een sterke band met het diatonische verleden (7+5), hetgeen 
wil zeggen: veel van de chromatiek werken als alteraties, als verhoogde of verlaagde tonen in de 
majeur en de mineurladder. Alleen dit biedt hem eindeloze mogelijkheden tot verfijnde emotionele 
schilderingen, anders dan tijdgenoot Debussy, die geen alteraties kent en schildert met een mengsel 
van chromatiek en modaliteiten. Wolfs gezongen melodische lijnen lijken op zichzelf ongrijpbaar of 
oninteressant, zij benadrukken zo exact mogelijk de dictie van de tekst, en komen, zoals in 
voorliggend lied, vaak niet verder dan een gregoriaanse reciteertoon met slotformule.  
In onderstaand notenvoorbeeeld kunnen we zien hoe deze slotformules in een groter linair proces 
zijn opgenomen. 
 

 
 
 Pas in dialoog met ‘de begeleiding’ treedt het eigenlijke perspectief naar buiten. Ook de 
pianopartij heeft hier een dergelijke structuur: herhaling met een afrondend melodisch gebaar, dat 
zich voort-durend losmaakt van de zangstem. Met dit gebaar wordt de slapende geliefde 
voortdurend naar de spreker toegetrokken, en weer teder teruggeduwd, om verder te kunnen gaan 
met het verhaal. Het is een formule in driekwartsmaat  
(q q iiq | q ) en juist door het crescendo niet naar de eerste tel, maar naar de opmaat (triool) te 
verschuiven, onstaat het hunkerende effect, dat de geest van het lied bepaalt. De metriek zweeft 
geheel zelfstandig boven de eigenlijke kadans. Alles is opgeofferd aan de articulatie van de tekst, 
die bijna consequent een kwart verschoven is, (zie de cijfers in de partituur).  
 



 De onrust die ontstaat accentueert de momenten, waar alles regelmatig wordt en waar Wolf 
het belangrijkste wil benadrukken: eind eerste helft ‘von denen darfst du keines überhören’, en het 
slot, waar de pianosolo alles in evenwicht brengt, en het ‘gebaar’ nu in vierkwartsmaat klinkt. 
Ook tonaal is de situatie zeer ambigu. Uitgangstoonsoort is As, en het As-akkoord wordt steeds 
vergezeld door zijn boventerts, de c. In feite gaat het over de versmelting van de as (hij) en de c 
(zij), die pas bij de laatste woorden wordt bereikt: ‘dich allein c) liebt meine Seele (as). De functie 
van die c wordt steeds benadrukt door het voortdurende verlangen naar toonsoort C-mineur, dat 
steeds wordt afgebroken.  
Zie maat 2: As  Do/  C (S St) ; maat 4: As  Do/ G (S S D) ; maat 5 en 6: As7 G7 (S en D), en 
hoogtepunt maat 13: F-7 G7 (S en D).  
 
 In het voortdurend frustreren van de tonale processen is Wolf een meester. De spanning 
wordt nooit doorbroken. Bekijk alle afsluitingen, en vergelijk die met maat 14 (‘mein Heil befehle’) 
waar wel alles doorstroomt van As (T) naar Des (S). Toch ook hier nog decrescendo naar een Des-
akkoord, om de slotwoorden fluisterend af te ronden met de enige ‘normale’ kadens die in het lied 
voorkomt, met daarin de enige rust in de pianopartij op ‘Seele’: de ziel maakt zich los van alles.  
Bijzonder is hoe Wolf de maten 5 t/m 8 in één adem afrondt; de tekst vraagt hierom.  
 
 De details van de tekstuitbeelding zijn te talrijk om ze hier alle uit te lichten. Meest aan-
grijpend zijn maat 9 en 10 (‘das um dich mein Herze bricht’); de scherpe sekunde b-c in maat 9, en 
de verscheurende wending in maat 10, waar de zangstem naar beneden, naar de fis buigt, en niet 
stijgend oplost in een g-mineur akkoord, dat door een D7 wordt voorbereid, maar blijft liggen in de 
ges van het Ges-akkoord, waarna in de volgende maten de dalende lijn chromatisch wordt 
voortgezet. De betekenis van de c wordt in de slotmaat benadrukt door de opmerkelijke kadens: 
 T6

4 - S (niet D!) - T. 


