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et Requiem van Brahms bestaat uit een reeks voor na-
bestaanden passend geachte Bijbelcitaten, bedoeld om 

hen steun, troost en zielenrust te geven na het verlies van een 
dierbare. In het Duits, hun voertaal. 

De uitgever gaf uiteindelijk de voorkeur aan de titel “Ein Deut-
sches Requiem” en daarmee is het werk tot op heden bekend 
en geroemd gebleven. Brahms componeerde zijn Requiem oor-
spronkelijk voor vierstemmig gemengd koor en symfonieorkest. 
Al gauw bleek dat ook kleinere koren het werk graag wilden 
uitvoeren, maar geen heil zagen in een orkest erbij. Brahms zal 
daar alle begrip voor hebben gehad. Hij was behalve gevierd 
componist ook bij uitstek virtuoos pianist en ervaren (koor-)  

dirigent. Al vanaf zijn tienertijd had hij allerlei opera– en 
symfonische werken getransponeerd voor piano, al dan niet 
vierhandig of met toevoeging van enkele andere instrumenten. 
Hiermee liet hij ook een minder breed georiënteerd publiek  
kennismaken met dergelijke werken. Zo transponeerde hij, 
mede op verzoek van een uitgever, zijn eigen Requiem voor 
piano. Dit werd geen bleek aftreksel van het origineel, maar 
een volwaardige compositie. Meer intiem van sfeer, waarin de 
tekstexpressie van het koor prominenter, de polyfone vocale 
en instrumentale lijnen helderder zijn en de harmonieën beter 
herkenbaar dan de orkestrale vorm. De première vond plaats in 
London, dus noemt men dit de ‘Londense versie’. 

Deze gaat de Cantorij Monnickendam voor u uitvoeren. 
Rekening houdend met de akoestiek, de logistiek en onwijzig-
bare podiumbouw in de Grote Kerk, heeft dirigent Den Dulk 
gekozen voor instrumentale medewerking bestaande uit piano, 
orgel, pauk, twee klarinetten en twee trompetten. De vocale 
solo’s worden vertolkt door de sopraan Martha Bosch en  
bariton Marijn Zwitserlood. 

Hoewel als kind Luthers kerkelijk opgevoed, zocht Brahms 
vanaf zijn tienerjaren zijn eigen levensweg buiten kerkverband. 
Zijn dagelijkse leidraad bleef de Bijbel. Daarin vond hij de 
voor hem relevante motieven en teksten voor zijn Requiem. 
De harmonieën eronder kleuren en illustreren op wonderlijk 
gevoelige en beeldende wijze de serie bespiegelingen over het 
‘mens-zijn’: inhoudelijk gezien geen licht-filosofische materie! 
In die geest loopt de ingewikkelde muzikale constructie van dit 
meesterwerk parallel. Maar de ingenieuze wijze waarop Brahms 
alle thematiek perfect in elkaar passend heeft toongezet, heeft 
geleid tot een makkelijk in het gehoor liggend, harmonisch 
weefwerk waarvan u ongetwijfeld net zo zult genieten als koor, 
dirigent en medewerkenden nu al doen bij hun geestdriftig 
instuderen. Zij verheugen zich op de uitvoering op 23 november 
en hopen dit unieke gebeuren met velen van u te mogen delen.

(L. Smidt, koorlid Cantorij Monnickendam)

 “Ein Menschliches Requiem” – zo had 
Brahms zelf graag zijn uitzonderlijke koor-
compositie willen betitelen. In die tijd was 
een Requiem een uitgebreide Latijnse smeek-
bede om Eeuwige Rust voor de ziel van een 
gestorvene. 

H

AANRADER: op 23 november 2019 zingt de Cantorij Monnickendam Ein Deutsches 
Requiem van Johannes Brahms, in de Grote Kerk van Monnickendam, onder leiding 
van dirigent Marcel den Dulk.

BRAHMS
REQUIEM
Martha Bosch •   sopraan
Marijn Zwitserlood •  bariton
Wim Dijkstra •  vleugel
Susanna Veerman •  orgel
Nationaal Symfonisch Kamerorkest
Marcel den Dulk •  dirigent

zaterdag 
23 november 2019
16.00 uur •  Grote Kerk 
Monnickendam

c a n t o r i j • m o n n i c k e n d a m

toegang €30 • tot 21 jaar €10 • tot 12 jaar gratis • donateurs €25
voorverkoop €25 via www.cantorijmonnickendam.nl •
Nimo Kerkstraat 53 • vvv Uiteinde 2 Monnickendam
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