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Josquin des Prez ca. 1450-1521
Nymphes des bois (La déploration de la mort de Johan-
nes Ockeghem) (1497)

Martijn Padding *1956
Farewell (2022) (In opdracht van het Orkest van de 
Achttiende Eeuw, geschreven en opgedragen aan or-
kestdirecteur Sieuwert Verster)

Louis Andriessen 1939-2021
May (2020)

PAUZE

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Requiem (1791)
Introitus
Kyrie
Sequentia
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei
Communio

DANIEL REUSS DIRIGENT

SOLISTEN
Carolyn Sampson sopraan

Marianne Beate Kielland alt
Thomas Walker tenor

Tobias Berndt bas



Dit concert staat in het teken van herdenking, 
een eerbetoon en zoete herinneringen. Mozarts 
ontroerende Requiem gaat vanzelfsprekend over 
lijden en verlies, maar biedt ook hoop. Het was zijn 
laatste werk. May was Louis Andriessens laatste werk. 
Geïnspireerd door Mei van Gorter (Een nieuwe lente, 
een nieuw geluid), is het een eerbetoon aan zijn 
overleden boezemvriend, de blokfluitist en dirigent 
Frans Brüggen. De geest van Frans Brüggen dartelt 
even in blokfluittonen door de evocatieve muziek.

Josquins eerbetoon aan Ockeghem
Met een kap over het hoofd en een kek brilletje 

op de neus in gezelschap van acht andere zangers 
geschaard om een megagroot koorboek: zó kennen 
we vandaag de dag componist Johannes Ockeghem 
(ca. 1410-1497) uit een miniatuur uit de vijftiende 
eeuw. Beter dan met onze ogen kennen we deze 
Vlaamse toonzetter met onze oren - uit talrijke missen, 
chansons en enige motetten. Hij was het die de 
renaissancemuziek van een bijna wiskundig fundament 
voorzag, met zijn fabuleuze constructies zoals een 
canon voor 36 stemmen. Zó groot was zijn faam 
dat Josquin des Prez - de man die volgens Luther 
groter was dan andere componisten van zijn tijd, 
omdat de noten onder zijn regie zijn zin deden en 
niet hun eigen - in 1497 een ‘déploration’ wijdde aan 
zijn inspirende voorganger. ‘Trek rouwkleren aan’ 
roept hij zijn vakgenoten op ‘en pleng dikke tranen 
uit je ogen, want jullie hebben je goede vader verloren’. 
Niet toevallig drapeerde Josquin zijn bevallige 
melodielijnen naar het gebruik van zijn tijd rond een 
reeds bestaande melodie. De goede luisteraar, bekend 
met de katholieke riten, kan in de inzet van de tenor 
de Introïtusmelodie uit de requiemmis herkennen, 
de Gregoriaanse melodie die hoort bij de tekst 
‘geef hun eeuwige rust’ uit de katholieke dodenmis. 

Andriessens May voor Frans Brüggen
De jaren zestig en zeventig - we zitten inmiddels 

zo’n vijfhonderd jaar later - zorgden in Nederland 
voor de nodige opschudding, ook onder musici. 
Daar had je de ‘modernski’s’ die af wilden van de 
beheerders van het gezapige notenlandschap, die 
in ’s lands mooiste concert zalen de eerste viool 
bleven spelen en in niets de nieuwe tijdgeest 
vertegenwoordigden. Met ‘hamerende akkoorden’ 
baande een jonge ‘bent’ met Louis Andriessen als 
frontman zich een weg naar de podia; ten koste van 
een hele generatie iets oudere toonzetters, dat wel. 
Tegelijk had je de ‘authentiekelingen’ die al hun 
aandacht gaven aan orenschijnlijk voorwereldlijke 
muziek met gebruik van bijpassend prehistorisch 
instrumentarium. Dat beide stromingen raakvlakken 
hadden, belichaamde zich in de vriendschap tussen 
componist Louis Andriessen oprichter van ensembles 
als Hoketus en de Volharding - en blokfluitist/dirigent 
Frans Brüggen (1934-2014), mede oprichter van het 
Orkest van de Achttiende Eeuw. Beiden gingen in 
het laatste decennium heen, de een tot op het laatst 

dirigerend met een onwillig lijf, de ander tot op het 
laatst componerend met een onwillige geest. Brüggen 
had in zijn laatste jaren te kampen met een moeizame 
motoriek, Alzheimer speelde Andriessen parten. Het 
is een wonder dat hij in zijn laatste compositie nog 
zo roerend de hand kon reiken aan zijn blok fluitende 
compaan, ongeveer zoals op Oud-Griekse stèles de 
stenen hand van een overledene wordt gedrukt. 

May, zijn laatste grote compositie, schreef Louis 
Andriessen voor en op uitdrukkelijk verzoek van 
het Orkest van de Achttiende Eeuw, het geesteskind 
van dirigent Frans Brüggen. Het werk beschrijft 
eigenlijk de aankomst van de Griekse Godin Aphrodite, 
geboren uit het schuim van de zee, maar dan in 
oer-Hollandse gedaante, aanspoelend aan het strand 
en de blinkende duinenrij van de Hollandse kust. 
‘Mei’ noemde Herman Gorter zijn liefdesgodin en 
zijn beroemde voorjaarsode uit 1889 beschrijft in 
drie delen het leven van Mei - die natuurlijk slechts 
een maand oud zou worden. Andriessen liet 
dicht  regels uit het eerste en laatste deel in het 
Engels vertalen en voorzag ze van nieuwe muziek: 
‘A new-born springtime and a new-born sound’ - 
inderdaad nieuwe geluiden bij een vertrouwde tekst.

Tritons, schuim en een kinkhoorn spelen een rol in 
het eerste deel, waar Andriessen een korte blokfluitsolo 
inlast om het ‘zomernachtelijk gefluit langs de water-
gracht’ te illustreren, dat Gorter gehoord moet hebben 
in het Friese Balk, waar hij zijn poëem schiep - maar 
dat hier natuurlijk ook een buiging is naar het instrument 
van Frans Brüggen. Ook in het derde deel volgt 
Andriessen de nu Engelse tekst vaak op de voet: zo 
klinken er klok geluiden bij het woord ‘carillon’ en 
doemt er paukengero!el op bij de woorden ‘death 
roll’, die Mei’s naderend einde aankondigen: “We did 
not sleep, and did not dream. The songs of sleep and 
death were what we sang”. Liefelijke, en in de melodie 
soms middeleeuwse toonopeenvolgingen kenmerken 
de partituur van ‘Mei’. “Misschien zullen ze zeggen, 
waar zijn die hamerende akkoorden nou gebleven…?” 
liet Andriessen zich in een interview uit 1996 ontvallen. 
Hij had toen al het strijkkwartet Facing Death 
geschreven en werd na een hartinfarct gedwongen 
bèta-blokkers te slikken. “Vroeger ging het altijd van 
bèng, bèng bèng in de borst, mijn theorie is dat ik 
zonder die hartkloppingen laconieker ben geworden.” 
vulde hij zichzelf aan. Die gelatenheid weerklinkt in 
deze bevallige, allerminst barse partituur die uiteindelijk 
gedoemd is te verstillen met het Engelse woord voor 
droefheid: ‘sadness’.

HET IS EEN WONDER DAT LOUIS 
ANDRIESSEN IN ZIJN LAATSTE 

COMPOSITIE NOG ZO ROEREND 
DE HAND KON REIKEN AAN ZIJN 

BLOKFLUITENDE COMPAAN 
FRANS BRÜGGEN.



Het requiem van Mozart
Zó lang tevoren gaf Wolfgang Amadeus niet de 

indruk met zijn levenseinde bezig te zijn - dat maken 
we althans op uit het bijna foutloze en stevige 
hand schrift van de partituur van de vrijmetselaars-
cantate: zijn laatste voltooide werk, nog ná Die 
Zauberfl öte en het klarinet concert. Ook de brieven 
aan zijn vrouw Konstanze uit die tijd getuigen helemaal 
niet van sombere voorgevoelens, maar tonen het beeld 
van een hardwerkende, maar gezonde ‘onbestorven’ 
weduwnaar. Pas twee weken voor zijn dood, op 20 
november, werd hij bedlegerig. De ‘bestorven’ weduwe 
Konstanze had er echter alle belang bij mythes in 
stand te houden en te doen voorkomen alsof Mozart 
het werk op tijd had kunnen voltooien. Zeven jaar 
later nog helpt de Musikalische Zeitung het verhaal 
de wereld in van een geheimzinnige boodschapper, 
die hem 100 dukaten en vier weken tijd geeft om het 
werk te voltooien. 

“Dikwijls zakte hij onder het werk in elkaar. Nog 
voordat de vier weken om waren was hij klaar, maar 
ook - dood.” schrijft de krant in 1798. De dood van 
Mozart was dramatisch, zoals uit het ontroerende oog-
getuigenverslag van zijn schoonzusje Sophie Haibel 
blijkt, maar het werk was zeker niet af. Met enige 
spoed wendde Konstanze zich tot begaafde leerlingen 
om dat wel voor elkaar te krijgen: eerst tot Joseph 
Eybler - die een weinig gespeeld Requiem op zijn naam 
heeft, dat niet onderdoet voor dat van Mozart, maar 
die weigerde. Daarna tot Franz Xaver Süssmayer, die 
de klus van de voltooiing op zich nam. In 1792 
in  casseerde Konstanze nog eens 100 dukaten van 
de Pruissische ambassadeur, voor een kopie van het 
vermeende geheel door Mozart geschreven Requiem. 

Wij als luisterend publiek hebben baat gehad bij al 
die roddels, mythen en theorieën die de ronde gingen 
doen na Mozarts vroegtijdige dood: het heeft onmis-
kenbaar bij gedragen tot de canonisering van een 
machtig werk, dat ten volle verdient in onze aandacht 
te blijven. In het Lacrimosa bleef Mozart steken, acht 
maten, ons achterlatend met de dikke tranen van 
Josquin en de droefheid om Louis Andriessen.

Kees Arntzen

ALLE RODDELS! MYTHEN EN THEORIEËN 
DIE DE RONDE GINGEN DOEN NA 

MOZARTS VROEGTIJDIGE DOOD HEBBEN 
BIJGEDRAGEN TOT DE CANONISERING VAN 

ZIJN MACHTIGE REQUIEM.



OVER DE MUSICI

CAROLYN SAMPSON
De Britse sopraan Carolyn Sampson is gespecialiseerd in 
uitvoeringen van historisch repertoire. Samen met haar 
vaste pianist Joseph Middleton geeft ze liedrecitals in 
onder meer het Londense Wigmore Hall, het Wiener 
Konzerthaus en Carnegie Hall in New York. Daarnaast 
soleerde ze bij het Koninklijk Concertgebouworkest, het 
Freiburger Barockorchester, het Bach Collegium Japan en 
het Gewandhausorchester Leipzig. 

MARIANNE BEATE KIELLAND
Marianne Beate Kielland heeft als een van de weinig 
Noorse zangers een Grammy-nominatie op haar naam. De 
mezzosopraan begon haar carrière in het 
zangersensemble van de Staatsoper Hannover en zingt 
sindsdien met diverse gerenommeerde orkesten en 
ensembles wereldwijd. Haar repertoire van reikt van 
werken uit de zeventiende eeuw tot hedendaagse muziek. 

THOMAS WALKER
De in Glasgow geboren Thomas Walker was eerst 
succesvol als tubaspeler voordat hij de stem als 
voornaamste instrument koos. De tenor is inmiddels 
uitgenodigd als solist bij grote internationale orkesten als 
het London Philharmonic Orchestra. Als operazanger 
stond Thomas Walker op het podium in onder andere de 
Berlijnse Komische Oper en de Opéra National de Paris.

OVER DE MUSICI

TOBIAS BERNDT
Tobias Berndt begon zijn muziekopleiding in het 
Dresdner Kreuzchor en volgde lessen bij onder andere 
Dietrich Fischer-Dieskau, Thomas Quastho!  en Irwin 
Gage. Hij won het Berlijnse concours ‘Das Lied’, de 
Brahms-Wettbewerb in Pörtschach en de Cantilena 
Gesangswettbewerb in Bayreuth. Tobias Berndt werkte 
samen met vooraanstaande dirigenten als Philippe 
Herreweghe en Teodor Currentzis.

ORKEST VAN DE ACHTTIENDE EEUW
Aan de wieg van het Orkest van de Achttiende Eeuw 
stonden in 1981 Frans Brüggen, Lucy van Dael en 
Sieuwert Verster. Sinds het overlijden van Frans 
Brüggen in 2014 werkt het gezelschap met 
gastdirigenten. Het repertoire van het orkest omvat 
muziek van Haydn, Mozart en Beethoven, maar reikt ook 
tot componisten als Bach, Rameau, Purcell, Schubert, 
Chopin, Stravinsky en Berio. 

CAPPELLA AMSTERDAM
Cappella Amsterdam bestaat sinds de oprichting in 
1970 inmiddels al meer dan 50 jaar en staat sinds 1990 
onder leiding van Daniel Reuss. Het koor specialiseert 
zich in muziek van Nederlandse componisten. Zo zong 
het werken van Sweelinck en Lassus, maar voerde het 
ook moderne, speciaal voor hen geschreven werken uit 
van o.a. Peter Schat, Klaas de Vries en Peter-Jan 
Wagemans. 

DANIEL REUSS
Daniel Reuss was chef-dirigent bij het RIAS 
Kammerchor en het Ests Philharmonisch Kamerkoor. 
Sinds 1990 is Reuss chef-dirigent bij Cappella 
Amsterdam en sinds 2015 vervult hij dezelfde rol bij 
Ensemble Vocal Lausanne. Zijn repertoire reikt van rond 
het jaar 1200 tot de meest actuele muziek. In 2016 werd 
Daniel Reuss onderscheiden als Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw.

ZONDAG 18 DECEMBER

musica temprana
KERSTCONCERT

ZATERDAG 8 APRIL 2023

kÖlner akademie
en solisten

MATTHÄUS VAN ROLLE

ZONDAG 20 NOVEMBER

venice baroque
orchestra

MET JULIA LEZHNEVA

meer grote 
barokorkesten


