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[English Translation—see below for original] 
 
The German baritone Herbert Janssen(1892-1965) made his operatic debut at the Berliner 
Staatsoper in 1922. There he would sing for more than 15 years and be appointed Kammersänger. 
However, in 1937 he left Nazi Germany, possibly because of suspicion of homosexuality. After one 
season at the Wiener Staatsoper, Janssen emigrated to New York because of the Anschluss and 
would sing at the Metropolitan Opera there until 1952. The label Marston has now released a box 
with all known studio recordings by Herbert Janssen, supplemented with interesting live recordings. 
 
What is striking about the box is that there have been very few recording sessions by Janssen for 
European companies with – except for Wolfram – hardly any recordings of his operatic roles. CD1 
opens with Janssen's two Italian duets: 'Rigoletto' with Lotte Schöne from 1927 and 'Madama 
Butterfly' with Margherita Perras from 1929. Here it is striking how ideal Janssen's lyricism, freshness 
and legato are for this repertoire and it is therefore regrettable that Janssen – except for these two 
duets and the “Si, per ciel” from 'Otello' recorded with Lauritz Melchior from 1943 (CD5) – recorded 
no additional Italian repertoire. Furthermore, CD1 contains six fragments of Wolfram from 
'Tannhäuser' – including his only two acoustic recordings from 1923 – and the final from the second 
act of 'Götterdämmerung' from 1928 with Nanny Larsén-Todsen and Ivar Andrésen. Also interesting 
are the two fragments from the operetta 'Die drei Musketiere' by Benatzky, including the delightful 
duet with Göta Ljungberg, who had sung the role of Anna at the world premiere just a month earlier. 
 
CD2 contains three recording sessions between 1932 and 1935 for the Hugo Wolf Society in Berlin 
with 15 songs by the composer. The CD concludes with four London live fragments from the second 
act of 'Götterdämmerung' (1936, with Frida Leider, Ludwig Weber and Thomas Beecham) and 'Der 
fliegende Holländer' (1937, with Kirsten Flagstad). CD3 and CD4 contain recording sessions from 
Berlin and London from 1937 and 1938 of songs by Brahms, Schubert, Schumann, Wolf and Richard 
Strauss, grouped by composer and not by recording date. Gerald Moore and Michael Raucheisen 
accompany on piano. 
 



CD5 is interesting because of seven live fragments from Buenos Aires from 1938 and 1943, including 
the mentioned, not entirely accent-free duet from 'Otello' with Melchior, but also the duet of Wanderer 
and Mime (Erich Witte) from the first act of 'Siegfried ' and two excerpts from 'Pasifal'. The CD 
concludes with a recording session in 1945 in New York with nine short songs by Grieg in German. 
The last CD also contains recording sessions in New York between 1944 and 1948 with songs by 
Schubert, Schumann, Brahms, Wolf and Richard Strauss. Finally, three excerpts from 'Die 
Meistersinger von Nürnberg' (between 1945 and 1947 NYC) – including the quintet from the third act 
with Torsten Ralf – and Wotans Abschied (NYC 1945) conducted by Artur Rodzinski. Unlike the 
essays tell, Janssen's first Met broadcast was not 'Die Meistersinger von Nürnberg' in 1939, but the 
'Tristan und Isolde' of that year. 
 
Herbert Janssen had not so much a shiny rich or velvety warm sound, but an always attractive, firm, 
well-focused and open baritone. His recordings show a recognizable, eloquent, powerful and noble 
voice. The CD booklet contains an essay by Iain O. Miller based on memoirs by Janssen's friend 
Ted Hart and a description of the recordings by Michael Aspinall. Miller does not refute Janssen's 
alleged homosexuality, nor the rumors about Janssen's NSDAP membership, although he does not 
appear on the membership lists – unlike, for example, Schwarzkopf, Von Karajan and Von 
Manowarda. All in all, this unique box is an important release because of the recording legacy of this 
special baritone! 
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De Duitse bariton Herbert Janssen(1892-1965) maakte in 1922 zijn operadebuut bij de Berliner 
Staatsoper. Daar zou hij ruim 15 jaren zingen en benoemd worden tot Kammersänger. In 1937 verliet hij 
nazi-Duitsland echter, mogelijk wegens verdachtmaking aan zijn adres van homoseksualiteit. Na één 
seizoen aan de Wiener Staatsoper emigreerde Janssen vervolgens vanwege de Anschluss naar New 
York en zou daar tot en met 1952 aan de Metropolitan Opera zingen. Het label Marston heeft nu een box 
uitgebracht met alle bekende studio-opnamen van Herbert Janssen, aangevuld met interessante live-
opnamen. 
 
Wat aan de box opvalt is dat er slechts weinig opnamesessies van Janssen zijn geweest voor Europese 
gezelschappen met – behalve dan Wolfram – nauwelijks opnamen van zijn operaglansrollen. CD1 opent 
met de twee Italiaanse duetten van Janssen; uit ‘Rigoletto’ met Lotte Schöne uit 1927 en ‘Madama 
Butterfly’ met Margherita Perras uit 1929. Hier valt op hoe ideaal Janssens lyriek, frisheid en legato voor 
dit repertoire is en het is dan ook te betreuren dat Janssen – naast deze twee duetten en het “Si, per ciel” 
uit ‘Otello’ met Lauritz Melchior uit 1943 (CD5) – verder geen Italiaans repertoire opnam. Verder bevat 
CD1 zes fragmenten van Wolfram uit ‘Tannhäuser’ – waaronder zijn enige twee akoestische opnamen uit 
1923 – en nog de finale uit de tweede akte van ‘Götterdämmerung’ uit 1928 met Nanny Larsén-
Todsen en Ivar Andrésen. Interessant ook de twee fragmenten uit de operette ‘Die drei Musketiere’ van 
Benatzky, waaronder het heerlijke duet met Göta Ljungberg, die net een maand eerder bij de 
wereldpremière de rol van Anna had gezongen. 
 
CD2 bevat drie opnamesessies tussen 1932 en 1935 voor de Hugo Wolf Society in Berlijn met 15 liederen 
van de componist. De CD besluit met vier Londense live-fragmenten uit de tweede akte van 
‘Götterdämmerung’ (1936, met Frida Leider, Ludwig Weber en Thomas Beecham) en ‘Der fliegende 
Holländer’ (1937, met Kirsten Flagstad). CD3 en CD4 bevatten opnamesessies uit Berlin en Londen van 
1937 en 1938 van liederen van Brahms, Schubert, Schumann, Wolf en Richard Strauss, gegroepeerd op 
componist en niet op opnamedatum. Gerald Moore en MichaelRaucheisen begeleiden op piano. 
 
CD5 is interessant vanwege zeven live-fragmenten uit Buenos Aires van 1938 en 1943, waaronder het 
genoemde, niet geheel accentvrije duet uit ‘Otello’ met Melchior, maar ook het duet van Wanderer en Mime 
(Erich Witte) uit de eerste akte van ‘Siegfried’ en twee fragmenten uit ‘Parsifal’. De CD besluit met een 
opnamesessie in 1945 in New York met negen korte liederen van Grieg in het Duits. Ook de laatste CD 
bevat opnamesessies in New York tussen 1944 en 1948 met liederen van Schubert, Schumann, Brahms, 
Wolf en Richard Strauss. Tot slot nog drie fragmenten uit ‘Die Meistersinger von Nürnberg’ (tussen 1945 
en 1947 NYC) – waaronder het kwintet uit de derde akte met Torsten Ralf – en Wotans Abschied (NYC 
1945) onder leiding van Artur Rodzinski. Anders dan de essays vertellen was Janssen eerste Met-
broadcast niet ‘Die Meistersinger von Nürnberg’ in 1939, maar de ‘Tristan und Isolde’ van dat jaar. 
 
Herbert Janssen had niet zozeer een glanzend rijke of fluwelen warme klank, maar een altijd aantrekkelijke, 
stevige, goed gefocuste en open bariton. Zijn opnamen laten een herkenbare, welbespraakte, machtige en 
nobele stem horen. Het CD-boekje bevat een essay van Iain O. Miller aan de hand van memoires van 
Janssens vriend Ted Hart en een beschrijving van de opnamen door Michael Aspinall. Miller weerlegt niet 
de vermeende homoseksualiteit van Janssen en al evenmin de geruchten over Janssens NSDAP-
lidmaatschap, ofschoon hij op de ledenlijsten – anders dan bijvoorbeeld Schwarzkopf, Von Karajan en Von 
Manowarda – niet voorkomt. Al met al is deze unieke box een belangrijke uitgave vanwege de 
opnamenalatenschap van deze bijzondere bariton! 
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