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The Rose  

Ola Gjeilo, 2017 

De Roos 

 

The lily has a smooth stalk, 
Will never hurt your hand; 
But the rose upon her brier 
Is lady of the land. 
 
There's sweetness in an apple tree, 
And profit in the corn; 
But lady of all beauty 
Is a rose upon a thorn. 
 
When with moss and honey 
She tips her bending brier, 
And half unfolds her glowing heart, 
She sets the world on fire. 

Christina Rossetti (1830-1894) 

 

 
De lelie op haar stengel, 
die neem je in je hand. 
Maar de roos boven haar stekels 
is de vrouwe van het land. 
 
Zoet groeit er in een appelboom 
en winst geeft je het koren. 
Maar vrouwe van de schoonheid is 
de roos met al haar doorns. 
 
Wanneer bij most en honing 
haar steel een buiging maakt, 
dan opent ze haar hart vol vuur 
dat heel de wereld raakt. 
 

(vert. Willem van der Vegt) 

 

 

Uitspraak vind je hier. 

(Klik op het speakertje linksonder de Engelse tekst) 

Oorsprong 

Ola Gjeilo schreef dit stuk in 2017 in opdracht van het jubilerende Angelicus & Gaudeamus, 

een jeugdkoor en een (semi-)professioneel volwassen koor in Torrington, Connecticut. Zie 

en luister hier voor hun uitvoering tijdens het 25-jarig bestaan van het koor.  

De tekst voor deze compositie is het gedicht “The Lily has a Smooth Stalk” uit de bundel 

Flowers van Christina Rossetti. Dit gedicht verwijst terug naar de roos van Saron, uit het 

Hooge Liedt Salomons. Het betreft hier een onbekende bloem, waarschijnlijk een 

hibiscusachtige, die in de overlevering van het verhaal naar Europa botanisch maar moeilijk 

geplaatst kon worden. De bloem werd zo het symbool van wat vroeger gezien werd als de al 

even moeilijk te plaatsen dualiteit in de vrouw: onschuldig en zacht, maar ook zinnelijk en 

sterk. De roos van Saron heeft na Christina Rossetti o.a. ook Kate Bush en  Joan Baez 

geïnspireerd.  

Oefenen 

Aparte stemmen kunnen hier ingestudeerd worden op de website van Koorpartijoefening. 

Kies je eigen stem en houd de bladmuziek erbij. Of zing met deze bladmuziekvideo. Zie ook 

de “virtual choir” uitvoering van het Chromas ensemble. 

Extra 

Ook andere moderne componisten hebben zich op de Roos van Saron gestort. Luister naar 

Bob Chilcott’s The Lily, The Rose of Finzi’s The Lily has a Smooth Stalk, gezongen door een 

gepassioneerde Emma Jones. 

 

 

https://translate.google.com/?sl=en&tl=nl&text=Weep%2C%20O%20mine%20eyes%20and%20cease%20not%2C%0AAlas%20these%20your%20springtides%0Ame%20thinks%20increase%20not%2C%0AO%20when%20begin%20you%2C%0ATo%20swell%20so%20high%20that%20I%20may%20drown%20me%20in%20you.%0A&op=translate
https://translate.google.com/?sl=en&tl=nl&text=The%20lily%20has%20a%20smooth%20stalk%2C%0AWill%20never%20hurt%20your%20hand%3B%0ABut%20the%20rose%20upon%20her%20brier%0AIs%20lady%20of%20the%20land.%0A%0AThere%27s%20sweetness%20in%20an%20apple%20tree%2C%0AAnd%20profit%20in%20the%20corn%3B%0ABut%20lady%20of%20all%20beauty%0AIs%20a%20rose%20upon%20a%20thorn.%0A%0AWhen%20with%20moss%20and%20honey%0AShe%20tips%20her%20bending%20brier%2C%0AAnd%20half%20unfolds%20her%20glowing%20heart%2C%0AShe%20sets%20the%20world%20on%20fire.%0A&op=translate
https://www.youtube.com/watch?v=-W9t3OPvLtI&feature=emb_imp_woyt
https://www.chorusangelicus.com/choral-programs
https://www.youtube.com/watch?v=X6jVrgDP5WQ
http://users.telenet.be/gaston.d.haese/rossetti_flowers.html
https://www.kalab.nl/nl/g/rijp/schi/rijp/minn/hebr.html
https://www.youtube.com/watch?v=owAkE4GLH4w
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_en&sxsrf=ALeKk02IEI78Wrc6YJs8GcLjFc9EPtAM3Q%3A1612971160409&ei=mPwjYMC8GIbjUs_DhTA&q=joan+baez+rose+of+saron&oq=joan+baez+rose+of+saron&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DJJVjETmDdV2gBcAB4AIABaogBgAaSAQM5LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjA6LHo0d_uAhWGsRQKHc9hAQYQ4dUDCA0&uact=5
https://www.koorpartij-oefening.nl/oefenbestand-the-rose.html
http://www.projectkoorgelderland.nl/wp-content/uploads/2020/07/the-rose-gjeilo-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ph44oJ7WpGU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XddxkGs4YEg
https://www.youtube.com/watch?v=YQaJ82iRED0
https://www.youtube.com/watch?v=A51ST-JaRC0
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Afbeeldingen 

 

     William Blake, The sick rose                                          Vrouw met granaatappel, Dante Gabrielle Rosetti 

 

Christina Rossetti in de achtertuin, met haar broers en moeder. Chelsea, London. Foto: Lewis Carrol 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6XG5lJTsz6k
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dante_Gabriel_Rossetti

