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John Rutter 

John Rutter (1945) was dirigent van het Cambridge College Choir. 

Hij is vooral bekend geworden door zijn Christmas Carols for Choirs. 

Zelf niet religieus schreef hij toch voornamelijk kerkmuziek voorna-

melijk voor de Anglicaanse liturgie. Zijn stijl van componeren is ‘ec-

lectisch’, dat wil zeggen: hij gebruikt invloeden uit de Engelse, Fran-

se en Duitse koortradities, met sporen van popmuziek en jazz. 

John Rutter 's requiem bestaat uit delen van het Latijnse requiem met toegevoegde 

psalmen en Bijbelse verzen in het Engels. Hij rondde het af in 1985. In 1986 is dit requi-

em gepubliceerd in het Engels. 

Rutter schreef het requiem voor gemengd koor en orkest. Het werk beschikt over solo's 

voor cello, sopraan en hobo. Hij componeerde twee versies, één voor koor en kameren-

semble (zoals nu door Lyts Vocaal uitgevoerd wordt op 25 en 26 november) en één voor 

koor en orkest. Het kamerensemble bestaat uit fluit, hobo, pauken, klokkenspel, harp, 

cello en orgel, terwijl de orkestversie meer uitgebreid is: 2 fluiten, hobo, 2 klarinetten, 

fagot, 2 hoorns, pauken, klokkenspel, harp en cello. 

Het requiem van Rutter bestaat uit zeven delen waarvan er vijf gebaseerd zijn op origi-

nele teksten uit het Latijnse requiem, terwijl het tweede en zesde deel in het Engels zijn, 

"Out of the deep" (Psalm 130 ) en “The Lord is my Shepherd” (Psalm 23). 

1. Het eerste deel bestaat uit het Intro van het requiem en het Kyrie. Het werk 

wordt geopend met een stabiele klop van de pauken, terwijl ook de andere in-

strumenten en het koor binnenkomen.  

Luistervoorbeeld 4: requiem Rutter deel 1 fragment 

2. Deel twee is getiteld ‘Out of the Deep’, het is de Engelse versie van Psalm 130 , 

een psalm die vaak wordt gebruikt bij Anglicaanse begrafenissen. Het begint met 

een uitgebreide cello-solo.  

Luistervoorbeeld 5: requiem Rutter deel 2 fragment 

3. Deel drie is het Pie Jesu, Het begint met een sopraan solist die met een zeer lichte 

begeleiding zingt, met slechts een kleine betrokkenheid van het koor dat de 

woorden "Dona eis requiem, Dona eis sempiternam requiem" echoot.  

Luistervoorbeeld 6: requiem Rutter deel 3 fragment   

4. Deel vier is het Sanctus (met Benedictus), een levendig en uitroepend deel, dat 

helder georkestreerd is met klokken, fluiten en hobo's en af en toe de pauken.  

Luistervoorbeeld 7: requiem Rutter deel 4 fragment 

5. Deel vijf is het Agnus Dei (Lam van God) van het Requiem. Rutter maakt gebruik 

van een constante beat op één noot, vergelijkbaar met de pauken van het eerste 

deel. In het luistervoorbeeld 7 is duidelijk een dynamische climax te horen op de 

woorden ‘Agnus Dei’. Na een fluitsolo zingt het koor zeer zachtjes "Ik ben de op-

standing en het leven", uit het Boek van Johannes. 

Luistervoorbeeld 8: requiem Rutter deel 5 fragment 

6. Deel zes is Psalm 23, “The Lord is my Shepherd”, een psalm die vaak gebruikt 

wordt bij Anglicaanse begrafenissen. Het is een uitdrukking van vertrouwen in 

God. Koor, harp en hobo.  

Luistervoorbeeld 9: requiem Rutter deel 6 fragment 



 
7. Het laatste deel, Lux Aeterna, het Eeuwige Licht, is ingetogen, geschreven voor 

koor en sopraansolo  

Luistervoorbeeld 10: requiem Rutter deel 7 fragment 

Het totale werk duurt ongeveer 40 minuten. 

 

Herbert Howells 

Herbert Howells (1892-1983) was een Brits organist en componist van voornamelijk 

kerkmuziek. 

Howells toonde al vroeg muzikale begaafdheid. Hij kreeg al muzieklessen en orgelles op 

jonge leeftijd. Hij voltooide zijn muziekstudie aan het Royal College of Music, waar hij 

later een aanstelling als docent kreeg. 

In 1915 werd bij Howells de ziekte van Graves geconstateerd, een ernstige schildklieraf-

wijking. Hij werd hiervoor als eerste Britse patiënt behandeld met stralingstherapie. Door 

zijn ziekte hoefde hij niet in dienst als soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

 

Howells schreef wereldlijke composities, orkestwerken en 

kamermuziek, waaronder een pianokwartet. Zijn tweede 

pianoconcert werd door veel luisteraars niet gewaardeerd. 

Daardoor heeft hij bijna tien jaar geen muziek gecompo-

neerd. 

Zijn zoon Michael stierf op 9-jarige leeftijd in 1935. Daar-

door geïnspireerd schreef Howells het stuk Hymnus Paradi-

si voor koor en orkest, maar hij hield het een paar jaar 

voor zichzelf. Het werk werd pas voor het eerst uitgevoerd 

in 1950 op aandringen van een vriend. 

De meeste bekendheid kreeg Howells eigenlijk door zijn 

kerkmuziek. Hij schreef veel stukken voor de diensten van 

de Anglicaanse kerk. Van zijn anthems zijn met name ‘Like as the hart’ (naar Psalm 42) 

en ‘Take him, earth, for cherishing’ bekend. Dit laatste werk schreef hij in 1963 voor de 

uitvaart van de vermoorde Amerikaanse president John Fitzgerald Kennedy.  

Anthems zijn composities in de Engelse kerkmuziek voor koren, met of zonder solopartij-

en, die worden gezongen in de ochtend- en avonddiensten van de Anglicaanse Kerk, de 

zogeheten Morning Prayers en Evensong. De term anthem is afgeleid van het Griekse 

antifona (antifoon). 

Howells' Requiem, het stuk dat je gaat luisteren, heeft hij niet voor de dood van zijn 

zoontje geschreven, maar al vóór die tijd. Het werd pas na 1981 voor het eerst uitge-

voerd. Hij gebruikte hiervoor zelf de originele Latijnse teksten, maar ook teksten uit 

psalmen.  

Het Stabat Mater van Howells is een van de langste composities op deze tekst.  

Daarnaast schreef hij ook een aantal composities voor orgel. 

 



 

Uitvoerenden 

Net zoals een stratenmaker een straat legt (werk in uitvoering) wordt een “muziekstuk” 

ook uitgevoerd. 

Een uitvoering wordt ook wel concert genoemd. 

Diverse musici werken daaraan mee, de uitvoerenden. 

Musici die een instrument bespelen, soms meerdere instrumenten, zijn de leden van de 

begeleiding, het orkest. 

Wanneer het een klein orkest betreft wordt deze groep musici ook wel begeleiding of 

ensemble genoemd. 

Het requiem van John Rutter wordt door koor met begeleiding uitgevoerd onder leiding 

van een dirigent. 

De dirigent is de spil van het concert, hij/zij heeft de leiding, dirigeert oftewel: slaat de 

maat.  

     Pauli Yap, de dirigent van Lyts Vocaal. 

 

Voorafgaand aan de uitvoering is de dirigent degene die bepaalt hoe het werk wordt 

uitgevoerd v.w.b. het tempo, luid (forte) en zacht (piano) en nog veel meer. 

Met andere woorden de armen en handen van de dirigent zijn bepalend en ook de 

gezichtsuitdrukking! Dit laatste is vooral bestemd voor de uitvoerenden.

      

Nederlands Kamerkoor 



 
 

De dirigent is ook degene die meestal bepaalt wel werk/stuk zal worden uitgevoerd. 

Het requiem van Howells wordt alleen door koor uitgevoerd.  

Een gemengd koor is samengesteld uit mannen en vrouwen en er zijn 4 stemsoorten: De 

hoge vrouwenstem: sopraan, de lage vrouwenstem: alt, de hoge mannenstem: tenor en 

de lage mannenstem: bas. Soms is er een rol voor een solist en dat kan dan b.v. een 

bariton zijn. Een man die niet heel laag kan zingen, maar ook niet zo hoog als een tenor. 

Een vrouw die niet zo hoog kan zingen, geen alt, wordt b.v. mezzosopraan genoemd. 

In vroeger tijden was het heel normaal dat een man de altpartij op zich nam: altus of 

countertenor genoemd. 

De diverse instrumentalisten die deze uitvoering (Rutter) begeleiden bespelen de 

volgende instrumenten: dwarsfluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, pauken, klokkenspel, 

harp, cello en orgel.  

De verschillenden blaasinstrumenten worden “aangeblazen” d.m.v. een mondstuk of een 

riet. Een riet moet regelmatig verwisseld worden, een mondstuk niet. Een riet moet 

vochtig gehouden worden tot het weer “mag”. Een kwetsbaar onderdeel dus. 

 

Een multitasker onder de musici is de percussionist(e)(slagwerker). Hij/zij kan meerdere 

instrumenten bespelen en dat vaak ook tijdens een concert voor langere of korte tijd. 

Een te bespelen instrument kan enorm zijn b.v. een op maat gesneden metalen plaat 

(slagwerker speelt dan met oordoppen in) of heel klein zoals de triangel. 

 

Ook de harpist is niet altijd aan het spelen tijdens een concert. Niet alleen de snaren 

hebben een functie maar ook de pedalen. De pedalen hebben dezelfde functie als de 

zwarte toetsen op een piano.  

 

De cello, te horen aan het begin van deel 3 in het requiem van Rutter, is een 4-snarig 

staand strijkinstrument. 

 

Tot slot het orgel. Bij deze uitvoering wordt gebruik gemaakt een kerkorgel.  

Tijdens het concert staat de dirigent vanuit de zaal gezien vooraan. Vlak voor de dirigent 

de instrumentalisten en daarachter het koor in de traditionele opstelling. 

 

 

 

 



 
Vragen bij algemene informatie requiem 

1. Wat is de letterlijke betekenis van requiem? 

2. Vanuit welke kerk ontstond het requiem? 

3. In welke taal wordt het requiem gezongen? 

4. Uit hoeveel delen bestond het oorspronkelijke requiem? 

5. Wanneer ontstond het requiem dat door een koor wordt gezongen? 

6. Wie gaven de opdrachten voor het schrijven / componeren van een requiem in de 

zeventiende en achttiende eeuw? 

7. Wat zijn de verschillen tussen een requiem uit de negentiende eeuw en de 

zestiende eeuw? 

  

Vragen bij informatie John Rutter en Herbert Howells  

1. Uit welk land komen beide componisten Herbert Howells en John Rutter? En hoe 

oud is Rutter geworden? 

2. Howells heeft twee soorten muziek geschreven. Welke twee zijn dat? En door 

welke soort werd hij het meest bekend? Hoe was dat bij Rutter? 

3. Waardoor werd Howells geïnspireerd om “Like as the hart” te componeren? 

4. Uit hoeveel delen bestaat het requiem van Rutter? Noem de delen. 

5. Welk stuk schreef Howells voor de uitvaart van John F. Kennedy? 

6. Rutter schreef twee versies van zijn requiem. Welke twee versies? Omschrijf de 

verschillen. 

 

Vragen bij informatie uitvoerenden 

 

1. Het werk van Howells wordt A Capella uitgevoerd. Dit is: 

o met begeleiding van 1 instrument, vaak orgel of piano 

o met begeleiding van een ensemble 

o zonder begeleiding 

o met begeleiding van blazers  

2. Beluister en kijk naar Jaap van Zweden. 

luistervoorbeeld 11: van Zweden 

Wat doet hij met zijn rechter hand?  

En wat met zijn linker? Wat zie je en waarom is het?  

3. Beluister het begin van Psalm 23 (Howells) 

luistervoorbeeld 12: deel 2 requiem Howells fragment 

Wat is de volgorde van de inzet van iedere stemgroep. 

Kruis het goede antwoord aan. 

       0  sopraan, alt, tenor, bas 

       0  alt, sopraan, tenor, bas 

       0  sopraan, alt, bas, tenor 

       0  sopraan, tenor, alt, bas 

4. Kooropstelling: Vanuit de dirigent gezien staan de sopranen links/rechts en de 

alten links/rechts. Streep de fout door. 

5. Welke instrumentalisten hebben absoluut een glaasje water nodig? Zie tekst 

hierboven. 

6. a. Bekijk en luister: Pauken 

Luistervoorbeeld 13: Pauken 

Omschrijf hieronder wat je weet van een pauk 



 
b. Bij: er gaat iets mis. 

Achteraan staat het klokkenspel. Helaas geen klok te zien. 

Wat bepaalt de hoogte van de toon van iedere “klok?” 

 

 

Luisteropdrachten bij het requiem van John Rutter 

Deel 1 Requiem aeternam 

a. Luister naar het fragment (luistervoorbeeld 14) en lees de onderstaande tekst. Zet een 

kruisje bij de tekst waar de muziek stopt. 

Requiem aeternam, dona eis, Domine: et lux perpetua, luceat eis.  

b. Luister naar het fragment (luistervoorbeeld 15) en lees de onderstaande tekst. Zet een 

kruisje bij de tekst waar de muziek stopt. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison, eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. 

 

Deel 2 Out of the deep 

Vertaal de eerste 2 zinnen van dit deel en verklaar daarna waarom dit deel een lage 

melodie heeft. (luistervoorbeeld 16) 

Out of the deep have I called unto thee, o Lord: Lord hear my voice. 

O let thine ears consider well the voice of my complaint.  

 

Deel 3 Pie Jesu 

a. Vul de ontbrekende woorden in tijdens het luisteren: (luistervoorbeeld17) 

Pie Jesu Domine, dona eis requiem, ………………………………….aeternam 

…………………. eis, Domine. ………………………………………………, Domine. 

 

b. Luister naar dit fragment en zet een kruisje bij de foute noten: (luistervoorbeeld 

18) 

Let op: er is maar 1 foute noot per maat. 

 
  



 
Deel 4 Sanctus  

In de muziek geef je zacht en hard aan met de Italiaanse afkortingen Piano en Forte. 

Zet de letters P en F en FF (zeer hard) bij de onderstaande tekst, tijdens het luisteren. 

(luistervoorbeeld 19) 

 

Benedictus qui venit in nomine Domini, Benedictus qui venit in nomine Domini, 

Hosanna, hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, hosanna in excelses, hosanna. 

 

 

Deel 5 Agnus Dei 

Vul tijdens het luisteren de ontbrekende woorden in (luistervoorbeeld 20) 

Agnus Dei, ……………………………….., qui tollis peccata, ………….………………..mundi: 

Dona eis …………………………. 

 

 

Deel 6 The lord is my shepherd 

De regels van de onderstaande tekst staan door elkaar. 

Luister naar dit deel (luistervoorbeeld 21) en zet de regels in de juiste volgorde. 

 

1. But thy loving kindnes and mercy shall follow me all the days of my life: 

2. He shall feed me in a green pasture, and lead me forth beside the waters of 

comfort. 

3. The Lord is my shepherd; therefore can I lack nothing. 

4. And I will dwell in the house of the Lord, for ever  

5. For his Name’s sake, for his Name’s sake, for hies Name’s sake, Yea, though I 

walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil 

6. For thou art with me: Thy rod and thy staff comfort me. 

7. Thou shalt prepare a table for me against them that trouble me: Thou hast 

anointed my head with oil and my cup shall be full. 

8. He shall convert my soul and bring me forth in the paths of righteousness, 

 

 

Deel 7 Lux aeternam 

Zet de woorden onder de noten. Let op: als 2 noten met elkaar zijn verbonden d.m.v. 

een boogje dan wordt er maar 1 lettergreep op deze noot gezongen. Controleer daarna 

tijdens het luisterfragment (luistervoorbeeld 22) of je het goed hebt gedaan.  

 

 

I heard a voice from heaven saying unto me, 

Blessed, blessed, blessed are the dead who die in the Lord, 

For they rest, for they rest, fort hey rest from their labours.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I heard a voice from heaven saying unto me, 

Blessed, blessed, blessed are the dead who die in the Lord, 

For they rest, for they rest, fort hey rest from their labours.  

 

  



 
Luisteropdrachten bij het requiem van Herbert Howells 

Deel 1 Salvator mundi  

(Luistervoorbeeld 23) 

Welke sfeer  heeft deze muziek? 

o Vrolijk 

o Angstig 

o Energiek 

o Treurig 

o Gevoelig 

Waarom?  

 

Deel 2 Psalm 23      (luistervoorbeeld 24) 

1. Hoeveel melodieën hoor je hier tegelijkertijd? 

2. Wordt dit fragment door mannen of vrouwen gezongen? 

 

Deel 3 Requiem aeternam (1)     (luistervoorbeeld 25) 

Hoeveel melodieën worden tegelijkertijd gezongen? 

o Vier 

o Acht 

 

Deel 4 Psalm 121        (luistervoorbeeld 26) 

Een hoge mannenstem noemen we een tenor, een lage een bas. Er tussen in noemen we 

een bariton. 

Je hoort 2 solo’s. Door welke mannenstem wordt welke solo gezongen? 

 

 

Deel 5 Requiem aeternam (2)      (luistervoorbeeld 27) 

Worden deze noten door mannen of vrouwen gezongen? 

 

 

Deel 6 I heard a voice from heaven 

(Luistervoorbeelden 28 en 29)  

Je hoort 2 fragmenten: 

Wat is het verschil tussen het eerste en tweede fragment? 

 



 
Antwoorden bij algemene informatie requiem 

1. Een dodenmis  

2. Rooms-Katholieke kerk. 

3. Latijn 

4. 8 delen 

5. In de vijftiende eeuw 

6. Een koning, hertog of bisschop 

7. Groter koor, meer begeleiding, met zangsolisten, langer. 

 

Antwoorden op de vragen over Herbert Howells en John Rutter 

 

1. Beiden zijn Engelse (Britse) componisten 

2. Howells schreef Wereldlijke en kerkelijke composities, maar werd het meest 

bekend door zijn kerkelijke composities. Rutter werd bekend door zijn Christmas 

Carols. 

3. Psalm 42 

4. Het Requiem van Rutter bestaat uit 7 delen:  

• Requiem Aeternam en het Kyrie 

• Out of the deep 

• Pie Jesu 

• Sanctus (met Benedictus) 

• Agnus Dei 

• The Lord is my sheperd 

• Lux Aeterna 

5. Take him, earth, for cherishing 

6. Een versie met begeleiding voor kamerensemble (7 instrumenten) en een versie 

voor meer uitgebreid orkest (12 instrumenten) 

 

Antwoorden bij informatie uitvoerenden 

 

1. Zonder begeleiding.  

2. De dirigent slaat de maat. Hij geef o.a. de inzet aan. Hij wil het sterker of zachter. 

Hij geeft de sfeer/stijl aan. Zo geeft hij aan op welke manier het werk gespeeld 

moet worden 

3. Sopraan, alt, tenor, bas. 

4. De sopranen links en de alten rechts. 

5. Hobo, klarinet en de fagot 

6. a. Ketel van koper, vel van dierlijk of plastic materiaal, pedaal voor hoger en      

    lagere stemming, dempen met de hand. 

b. De lengte van de buis. 

 

Antwoorden luisteropdrachten bij het requiem van John Rutter 

Deel 1 Requiem aeternam 

a. Requiem aeternam, dona eis, Domine: et lux perpetua, luceat eis. 

Requiem aeternam, dona eis, Domine: et lux perpetua, X  luceat eis. 

b. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison, eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, X Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. 

 



 
Deel 2 Out of the deep 

 

Uit de diepte roep ik tot u, Heer:  Heer hoor mijn stem. 

Wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. 

 

Het is lage muziek. 

 

Deel 3 Pie Jesu 

a. Pie Jesu Domine, dona eis requiem, requiem aeternam 

          dona eis, Domine, dona eis, Domine. 

     b.   

 
Deel 4 Sanctus 

 

P Benedictus qui venit in nomine Domini, Benedictus qui venit in nomine Domini, 

F Hosanna, hosanna in excelsis, hosanna in excelsis, hosanna in excelses, FF hosanna. 

 

Deel 5 Agnus Dei 

 

Agnus Dei, Agnus Dei , qui tollis peccata, peccata mundi: 

Dona eis requiem 

 

Deel 6 The lord is my shepherd 

 

3   2   8   5   6   7   1   4 

 

 

Deel 7 Lux aeternam 

 



 

 
 

Antwoorden luisteropdrachten van het requiem van Herbert Howells 

Deel 1 Salvator Mundi 

Meerdere antwoorden mogelijk: treurig / gevoelig 

Discussie mogelijk over het verschillend ervaren van muziek. 

 

Deel 2 Psalm 23 

1. Het begint met 1 melodie en daarna 2 

2. Vrouwen 

 

Deel 3 Requiem aeternam (1) 

Acht 

Deel 4 Psalm 121 

Eerste: bariton 

Tweede: tenor 

 

Deel 5 Requiem aeternam (2) 

Door vrouwen 

 

Deel 6 I heard a voice from heaven 

Fragment 1: alle stemmen zingen hetzelfde ritme 

Fragment 2: de stemmen zingen niet hetzelfde ritme, zo komen achter elkaar aan. 










