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TERECHT IS OOK IN ONS LAND HET REQUIEM OP. 9 VAN
I Maurice Duruflé bekend geworden sinds Eduard Flipse het werk enkelet 

i"r"r, geleden in Rotterdam introduceerde. Uit de teksten van de Doden-

mis koos Duruflé: Introitus, Kyrie, Offertorium, Sanctus, Pie Jesu, Agnus
Dei, Communio, Libera me en In Paradisum' Graduale, Tractus en Dies irae
(behalve dan de tussen Benedictus en Agnus Dei ingelaste regels uit het laat-

ste vers van de sequentia).
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In de loop der muziekhistorie zijn er vele belangrijke Requiem-composities
geschreven. Zonder enige twijfel zal op.9 van Duruflé in die indrukwekken-
de rij blijvend een vooraanstaande plaats innemen. De bijzonderheid van dit
Requiem is, dat de gehele thematiek ontleend is aan de Gregoriaanse Re'
quiem-melodieën. Aan ieder deel ligt de betreffende Gregoriaanse melodie als

een soort cantus-firmus ten grondslag. Maar naarnaast en daar omheen ge'
óeurt er op een bijzonder inventieve wijze in het orkest nog veel meer met de

thematiek. Er staat bij wijze van spreken bijna geen noot in de partituur die
niet ontleend is aan het Gregoriaans. Vooral als de thematiek toevertrouwd is
aan de vocale stemmen heeft Duruflé ook het ritme zo goed en zo kwaad als
het kan, overgenomen. Het spreekt vanzelf, dat dit een bijzonder moeilijke op'
gave was, aangezien zelfs in een steeds wisselende metrische notering de fijn'
ritmische nuances van het Gregoriaans niet te vangen zijn. Het omschreven
technisch procédé had gemakkelijk kunnen leiden tot een starre en zelfs min
of meer gekunstelde schrijfwijze, tot schade niet alleen van de compositie
zelf, maar ook van de Gregoriaanse melodieën. De verwerking van muzikaal
basis-materiaal kan nl., vooral wanneer het knap en ,,gekund" maar onge-
inspireerd wordt gedaan, dat materiaal in aanzienlijke mate ontkrachten.
Vooral in de actuele, hedendaagse muziek bloeit de huisvlijt van de knappe
en kundige materiaalverwerking welig. Tot verdriet overigens van de op-
rechte kenners en liefhebbers, die zich veel meer gebaat achten met waarlijk
geinspireerde muziek rtraaraan het hart zich verwarmen kan.
Bij het Requiem van Duruflé is er nergens sprake van welk nadeel van het ge-

volgde procédé dan ook. De harmoniek, duidelijk tonaal met vanzelfsprekend
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Deze in alle opzichten bewonderenswaardige partituur vergt een grote oÍi
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