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November: de natuur komt tot rust na een periode van bloei en vrucht dragen. De 

oogst is binnen, het werk is gedaan: een tijd van rust, verstilling en inkeer. 

Zo ook in de mens, die in de herfst van zijn leven kan reflecteren op hoogte- en 

dieptepunten in het werk en binnen familie- en vriendenkring. En onvermijdelijk komt het 

einde, en vaak na innerlijke strijd.  

 

Het programma voor dit Allerzielenconcert volgt de lijn die is ingegeven door dat 

reflecteren en volgt daarbij traditionele teksten binnen de christelijke religie. 

 

De profundis clamavi (Psalm 130) van Von Gluck geeft uitdrukking aan 

vertwijfeling en een je-niet-gehoord-voelen in nood: God is de laatste strohalm. 

 

Veel van Davids psalmteksten vertolken weergaloos knap de menselijke emoties, 

zowel in vreugde, bij verdriet of afscheid. Zo ook het Miserere in c-moll (Psalm 51) van 

Hasse, dat de schaamte over gemaakte fouten voelbaar maakt en waarin hij God smeekt 

om genade na zijn misstap met Bathseba. 

 

In het Requiem van Cherubini bidden we om eeuwige rust voor de overledene. 

Het Dies irae heft dan nog even een bezwerende vinger over gemaakte misstappen, 

maar uiteindelijk kan de vrede over een voltooid leven indalen. 

 

De dood is niet het einde: men leeft voort in de mensen die met hem/haar 

gingen. De jubelzang Dextera Dominum (Psalm 118) van Franck geeft hun die ereplaats 

aan Gods rechterhand. 

 

In Panis Angelicus van Franck tenslotte wordt de gezamenlijke maaltijd ten tonele 

gevoerd als teken van verbondenheid. Het is de voorlaatste strofe uit een hymne voor 

Sacramentsdag. 

 

 componisten: 

 

Christoph Willibald von Gluck (1714 Erasbach - 1787 Wenen) was een 

groot operacomponist en leefde in de tijd van de Weense Klassieken 

(Haydn, Mozart en Beethoven), maar was iets ouder. Hun muziek droeg het 

karakter van eenvoud, natuurlijke melodieën en ‘Empfindsamkeit’: de 

diverse emoties gegoten in overzichtelijke’ en makkelijk te begrijpen 

muziek. Tenslotte leefden ze in de overgangstijd naar het openbaar toegankelijke concert 

en de emancipatie van de burgerij!  

 

 

Johann Adolf Hasse (1699 Hamburg - 1783 Venetië) leefde in een 

overgangstijd van Barok naar de Weense Klassieken en werkte zowel aan 

het hof te Dresden (Oberhofkapellmeister) als aan het weeshuis voor 

meisjes te Venetië (Kapelmeester). Voor dat weeshuis schreef hij de 

oorspronkelijke versie van zijn ‘Miserere’: voor vier Vrouwenstemmen. Later 

zette hij het voor vierstemmig gemengd koor voor Dresden. We horen dezelfde 

Empfindsamkeit als in Glucks ‘De profundis’. Hasse wist deze stijl ook prachtig toe te 

passen in zijn Italiaanse dramatische opera’s. 
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Luigi Cherubini (1760 Florence - 1842 Parijs) leefde in een overgangstijd 

naar de Romantiek. Als zoon van een musicus schreef hij al jong vele 

religieuze koorwerken en reisde hij veel langs de grote steden in West-

Europa, onder meer als dirigent van vele opera’s. Hij sloot in Wenen 

vriendschap met Beethoven, maar keerde terug naar Parijs tijdens de 

Frans-Oostenrijkse oorlog. Zijn expressieve Requiem in c-moll schreef hij ter 

nagedachtenis aan de geëxecuteerde Lodewijk XVI. Koor Surplus zingt daaruit in dit 

concert de meest expressieve delen. 

 

 

César Franck (1822 Luik - 1890 Parijs). 

Franck liet een belangrijk orgeloeuvre na en prachtige koor- en 

kamermuziek. Als componist uit de Romantiek verruimt hij het scala van 

harmonische wendingen en samenklanken tussen de stemmen. De 

rechterhand van God krijgt hier statuur. 

 
 

 


