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LUISTERGELEIDE Herfstconcert 2009 
 

Surplus zet met dit koorprogramma vier grote koorcomponisten uit de 

muziekgeschiedenis in het zonnetje, wier geboorte- of sterftejaar alom gevierd 

wordt in 2009: PURCELL, HANDEL, HAYDN en MENDELSSOHN. Hoewel drie van 

hen van geboorte Duits waren, hadden zij een grote voorliefde voor Engeland. 

Dit vormt dan ook de verbin dende factor tussen de vier. En alle vier deze 

componisten hebben zowel wereldlijke als geestelijke koormuziek geschreven 

die behoort tot het ijzeren concertrepertoire. 

 

 

Voor deze gelegenheid zijn werken gekozen die aanhaken bij de diversiteit 

van de herfstthematiek: 

in de afbraak van de natuur leggen we de link met onze eindig heid: 

 

• PURCELL Funeral sentences; 
• MENDELSSOHN Wie der Hirsch schreit en 

Verleih' uns Frieden; 

 
het soms onstuimige weer en - daaraan gekoppeld - het verlangen 

naar rust: 

 

• HAYDN The Storm; 

 

de kleurenrijkdom in het lover en het daarbij behorende uitbundig feestelijke 

gevoel: 

 

• het blij-lyrische Rejoice in the Lord alway van PURCELL 

• de anthem met koninklijke allure, My heart is inditing van HÄNDEL 

• Richte mich Gott (ps.43) en Lieder im Freien van MENDELSSOHN 

met een licht beschouwende toets. 

 

 

 

MUZIKALE  ACHTERGROND 

 

Henry PURCELL (1659-1695)  was  hofcomponist en organist 

en wordt beschouwd als de grootste Engelse Barokcomponist. In 

1669 kwam hij als koorknaap in dienst van de Chapel Royal. 

Toen hij de baard in de keel kreeg werd hij aangesteld als 

assistent-schatbewaarder van de Koninklijke 

instrumentenverzameling, als kopiist en  hij  moest het orgel 

stemmen. Daarnaast ontving hij compositielessen van John 

Blow. 

 

Hij heeft vele opera's en andere theatermuziek op zijn naam staan en talloze 

anthems. In 1680 werd Purcell op 22-jarige leeftijd orga nist aan de 

Westminster Abbey : de meest eervolle positie voor een Engelse musicus op dat 

moment. Hij werd opvolger van de grate John Blow (die, naar verluidt, 

'plaatsmaakte uit eerbied voor het grotere genie va n Purcell'). Purcell schreef 

nu een aantal jaren talrijke full anthems en verse anthems.  'Rejoice  in the  

Lord alway',  dat we vandaag horen, is een zogenaamd verse anthem, een 

genre dat ca. 1650 in Engeland in zwang kwam. Hierin wisselen passages voor 

het hele koor af met die voor een kleinere groep zangers. 
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Als hofcomponist was Purcell betrokken bij alle blijde en droeve ge 

beurtenissen aan het hof. Zo schreef hij een aantal feestelijke Odes ter 

gelegenheid van verjaardagen . Maar ook in treurmuziek had hij zijn aandeel. 

Voor de begrafenis in 1694 van Queen Mary (die na de revolutie in 1688 samen 

met haar man Willem IIII  van Oranje regeerde) schreef hij de Funeral 

sentences. Het is sobere muziek in een gedempte sfeer, met verrassende 

akkoordwendingen die de inhoud van de tekst doen leven. Purcell was trouwens 

sowieso een toonschilder van de eerste orde, die op geheel natuurlijke wijze de 

woor den 'high' of 'low' in een melodische formule wist te vatten, met behoud 

van de zelfstandigheid binnen de polyfone stemvoering. Ook speelde hij met 

imitaties van bijvoorbeeld kerkklokken in zijn 'Rejoice in the Lord alway' dat 

de bijnaam 'bell anthem' heeft gekregen. 

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)  bespeelde  vanaf  zijn 7e jaar het orgel in 
Halle (Duitsland), waar hij ook zijn muzikale opleiding ontving en vele 

muziekinstrumenten  leerde bespelen. In 1702 werd hij vaste organist van de 
kathedraal te Halle, in 1793 violist aan de opera  te  Hamburg.  Händel was  
vermaard  om  zijn  orgelspel  en  hij componeerde dan ook 

prachtige en zeer feestelijke orgelconcerten voor  de 
combinatie  orgel-orkest. Zijn reis naar Italie in 1706 heeft 

hem ge·inspireerd tot het schrijven van opera's. In  1709 wordt 
hij Kapelmeester aan het hof van Hannover, waarvoor hij in 

1710 naar Engeland reist. Aldaar componeert hij de opera 
Rinaldo (1711). Hij heeft er zo'n succes dat hij zich in 1712 
in Engeland vestigt en zijn operabedrijf opbouwt. In 1719 richt 

hij de Royal Academy for Music op, maar moest die 
beëindigen in 1728. 

 

Onder Queen Anne, Koning George I en George II schrijft hij talloze werken 

voor zowel koor als instrumenten, waaronder Utrecht Te Deum en Jubilate 

(1713), Chandos Anthems, Water Music (1714), 4 Coronation Anthems (1727) 

waar 'My heart is inditing' een onderdeel van is. Deze anthem schreef 

Händel voor de kroningsceremonie van Georg II (daarvóór:  hertog von 

Braunschweig-Lüneburg) tot koning van Engeland en Ierland. Teksten uit het 

Oude Testament vormen de basis van de Coronation Anthems, vier magistrale 

composities voor koor en orkest. In tegenstelling tot de transparante  stijl in 

zijn Italiaanse werken, met nadruk op individuele virtuositeit, kiest Handel in zijn 

Coronation Anthems voor een magistrale aanpak. De tempi zijn gematigd en 

de zachtere passages (bijvoorbeeld in 'King's Daughters') hebben ronduit een 

gewijd karakter. 

 

Van 1728 tot 1741 schrijft Handel gemiddeld twee opera's per jaar.In 1741, 

nadat hij verlies had geleden met zijn operacompany, gaat hij Engelse oratoria 

schrijven. Na de 40 Italiaanse opera's van zijn hand is dit een verrassende 

wending. Zijn laatste werk, de opera Jephta, voltooide hij toen hij al blind 

was. Kort daarna stierf hij, in 1759. 

 

Joseph HAYDN (1732-1809) was een Bohemer en werd als 

tweede van twaalf kinderen geboren als zoon van een 

eenvoudig, vroom en vlijtig wagenmaker. Er werd thuis veel 

gemusiceerd en ook werd Joseph lid van de Wiener 

Sangerknaben aan de Stephansdom te Wenen, destijds de 

culturele hoofdstad van Europa. Joseph werd echter ontsla 

gen naar aanleiding van puberaal kattekwaad. Hij wist later wat 

geld te verdienen als copiist, priveleraar en begeleider van de 

zanglessen van Porpora. Uit die tijd stammen zijn eerste 

serenades en strijkkwartetten op bestelling van de 
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plaatselijke adel en gegoede burgerij. Zijn eerste symfonieën 

componeerde hij vanaf 1759 als kapelmeester bij graaf Morzin. 

Hij trouwde (ender druk van zijn latere schoonvader) met ene Maria Anna 

Keller, terwijl hij op haar zus verliefd was. Het (kinderloze) huwelijk was dan 

ook niet gelukkig (zij was behoorlijk humeurig) en Haydn was graag uithuizig 

voor zijn werk. Hij had zo evenwel enige 'avontuurtjes', maar van serieuze 

verbintenissen  kwam het nooit. 

In 1760 werd hij kapelmeester van een - ook voor die tijd - uitgebreid 

orkest van 22 musici bij graaf Esterhazy te Eisenstadt. Mede door de relaties 

van zijn broodheer kreeg Haydn connecties in heel Europa en Amerika. 

 

Na de dood van Esterhazy in 1790 kon hij zich (door een goed pensioen met 

behoud van de titel kapelmeester) als vrij kunstenaar te Wenen vestigen en kon 

hij ingaan op uitnodigingen uit Londen, waar hij als een vorst werd onthaald 

binnen alle sociëteiten. 

 
Met Haydn zitten we  middenin de Verlichting : 

 de ontwikkeling der natuurwetenschappen be'invloeden het Godsbeeld en 

de kijk op mens en maatschappij: de balans ver schuift in het voordeel 

van de rede t.o. v. het geloof en de duis ternis der onwetendheid; 
 (Franse) Revolutie, verschuivingen van macht en grotere in vloed van de 

burgerij; 

 de Verklaring van de Rechten van de Mens (1789); 

 de uitvinding van de stoommachine (1769 James Watt) bracht enorme 

industrialisering; 

 de filosoof Rousseau propageerde het 'terug naar de natuur'. 

 

Al deze invloeden vertaalden zich in de muziek naar Empfindsamkeit: een  

natuurlijk  melodisch  verloop  boven  overzichtelijke  harmonieen waar  ieder  zich  

in kon vinden.  Als  zodanig  is het  effectvolle  'The Storm'  van  Haydn een  

goed  voorbeeld  daarvan  en  met  name het ingetogen refrein ('bless'd calm', 

return again'). Het werk beleefde op 24 februari 1792 tijdens het tweede 

Salomonsconcert te London zijn première en maakte direct al zo'n sterke indruk 

dat het meteen herhaald moest worden.  Dit 'eerste probeersel in de Engelse 

taal', zeals Haydn het omschreef, leverde hem ' veel krediet op bij het Engelse 

publiek.' De ondertitel madrigaal  verwijst  naar de  beeldende  kracht van  de  

toonschildering:  met  een  meesterlijke  instrumentatie  in de versie voor groot 

orkest en een virtuoze stemmenbehandeling voert Haydn de storm ten tonele, de 

vreesaanjagend zich ballende donkere wol ken, de bliksem en de dander, de 

demonische strijd van vrijgekomen natuurkrachten. Na het tot rust komen van 

de  elementen klinkt een opgeluchte dankhymne. Haydn voert het totaalbeeld 

twee keer ten tonele, mettoepassing van enige variatie. 

 

De laatste jaren van zijn l even componeerde Haydn nog zijn twee belangrijkste 

oratoria: "Die Schöpfung" en "Die Jahreszeiten".  Hij stierf ten slotte toch rustig 

en helder van geest te Wenen op 31 mei 1809, ondanks de roerige dagen rond 

het bombardement van de Fransen op Wenen.  
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Felix MENDELSSOHN (1809-1847) was kleinzoon van de 

filosoof Moses en zoon van de welgestelde bankier Abraham 

Mendelssohn. Zijn zus Fanny is eveneens een beroemd 

componist geworden. Het gezin kon zich veel luxe 

veroorloven, maar nietsdoen was des duivels oorkussen. 

Mendelssohn werd dan ook een veelzijdig kunstenaar 

(voortreffelijk musicus, begaafd schilder, l iterator, theoloog 

enz.), had een huisorkest tot zijn beschikking om zijn 

vaardigheden te trainen en kon veel reizen ondernemen. 

Hij werd tijdens zijn l even zowel in Duitsland als in 

Engeland beschouwd als de beste dan  levende componist . Op zijn twintigste 

dirigeerde hij de Matthaus Passion van J.S. Bach, dat hij uit het  100-jaar oude 

stof had gehaald.  Sindsdien  is de Matthaus Passion niet meer weg te denken uit 

het muziekleven. Mendelssohn   werkte   als  muziekdirecteur   te   DOsseldorf   

(1833-'34), was  dirigent  van  het  kathedraalkoor  te  Berlijn  in dienst  van  het  

Ko ninklijke   hof   (1841-'45),   richtte   het   Conservatorium   te   Leipzig   op 

(1843)  en  leidde aldaar  het  Gewandhausorchester   (sinds  zijn  leiding 

wereldberoemd). 

 
Aan zijn reizen naar Schotland (1829) en Italië (1833) worden we blijvend 
herinnerd door repertoirestukken als de Hebriden-ouverture en de 4e Symfonie 
('Italiaanse'). 

 

Hij heeft nagenoeg alle compositiegenres beoefend. De Deutsche Staatsbibliothek 

te Berlijn bewaart zijn muzikale oeuvre dat 42 dikke boeken behelst met 

symfonieën, concertouvertures, viool- en pianoconcerten, kamermuziek, piano- 

en orgelmuziek, opera's, toneelmuziek en koormuziek. 

 

Mendelssohn schreef meerdere cantates op psalmteksten (m.n. voor het 

kathedraalkoor te Berlijn) en een ervan is Psalm 42 'Wie der Hirsch schreit 

nach frischem Wasser': een cantate voor soloso praan, koor en orkest 

waaruit we vanavond het eerste deel horen. Het Romantische literaire thema 

van verlangen naar geluk (dat altijd ver weg is, nooit nabij...) is hier gekoppeld 

aan een diep Godsvertrouwen en het besef dat leven tot de dood ontroert. Aan 

de stemvoering horen we dat Mendelssohn zeer gedegen de polyfone schrijf 

wijze uit de tijd van Palestrina (Renaissance) beheerst, maar dat het geheel toch 

een uiterst eigentijdse (lees: romantische) emotie mee krijgt door de typische 

samenklanken uit de Romantiek met veel dominant-septiemakkoorden die 

spanning weten uit te rekken en voortdurend doen verlangen naar  oplossing of 

culminatie. Ook de melodieën zijn omvangrijker dan in vroeger eeuwen en de 

dynamische verschillen zijn groter. Ook in 'Richte mich Gott' (Ps.43) horen we 

renaissancetechnieken, gekoppeld aan Romantische melodievoering en harmonie. 

Mendelssohn hanteert hier het principe van de polyfone schrijfwijze uit de 

Renaissance en de dubbelkorigheid uit de Barck. Verleih uns Frieden, een kort 

vredesgebed naar een tekst van Maarten Luther, vormt het sluitstuk van ons 

concert. Het is een cantate in het klein. Na een instrumentaal intro zingen de 

mannen stemmen de tekst eenstemmig. Dan wordt de tekst herhaald in een 

duet met de alten. Wanneer de tekst ten derde male klinkt, nu vanuit het hele 

koor, bereikt de melodie de beoogde verinnerlijking en verstilling. 

 


