
Overzicht van composities 

 van Renilde Duif

Grote koorwerken voor koor en instrumentaal ensemble: 

REQUIEM, mis voor overledenen, voor 5-stemmig gemengd koor (s-a-a-t-b), solisten 

(s-a-t-b), blokfluit/kamerorkest, pauk en clavecimbel (of orgel) (duur + 60 min)

MARIA MAGDALENA-passie, naar de roman “Volgens Maria Magdalena” van Marianne Fredriksson, 

over het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus, opgeschreven door Maria Magdalena. Voor 

gemengd dubbelkoor, evangeliste (a), Jezus (b), solisten (s-a-t-b), blokfluiten, hobo, gamba’s, harp, 

klavecimbel en fagot. (duur + 180 min)

Ik hurk bij je, Zustertje. Een gedichtencyclus van elf gedichten door Willemien Gerstenhauer voor alt-

solo, vrouwenkoor s-s-a-a, vier celli, panfluit en harp

Riet. Een gedichtencyclus van negen gedichten. Teksten van Aleid Swierenga bij kunstwerken van 

Gerhild Tóth-van Rooij voor mezzo-sopraan solo, koor (s-a-t-b), bamboefluitkwartet, bamboeklarinet 

en lier (harp)

De Aarde voor bamboefluitkwartet, blokfluitkwartet, saxofoonkwartet, gemengd koor (s-a-t-b), harp 

en slagwerk. Een 14-delig werk over de ontstaans-geschiedenis van de aarde

Symfonieorkest (met en zonder koor):

De Aarde voor orkest, gemengd koor (s-a-t-b), harp en slagwerk. Een 15-delig werk over de ontstaans-

geschiedenis van de aarde

Symfonie MH 17 voor orkest over de vliegtuigramp van 17 juli 2014

Gemengd koor:

Het Grote Beestennaamdicht op gedichtjes van Kees Stip voor s-a-t-b 

De Zee zingt eindelijk haar protestsong (Ineke van Mourik) voor s-a-t-b 

Ziet ik maak alle dingen nieuw (Eva van Sonderen) voor 8-stemmig dubbelkoor 

Al myn libbens freugden op tekst (Fries) van Obe Postma voor s-a-t-b

Drieluik (Foar ’t earst, De dream, Wyldsang) op tekst (Fries) van Obe Postma voor s-a-t-b

Afscheid (Dietrich Bonhoeffer) voor s-a-t-b met harp 

Rondraais op tekst (Gronings)van Jan Siebo Uffen voor s-a-bar. 

Stilte op tekst (Drents) van Janny Alberts-Hofman voor s-a-bar en s-a-t-b

Twee drinkliederen voor s-a-t-b, s-a-bar.

Winterlied op eigen tekst voor s-a-t-b

Elf liedjes voor de jaarfeesten 1-3 stemmig vocaal s-a-bar

I will Survive s-a-t-b met mezzo solo en piano.

Het Schrijverke, op tekst van Guido Gezelle voor s-a-t-b

Een nieuwe zetting van Vier psalmen uit “de Souterliedekens” Clemens non Papa  

Et Resurrexit, eigentijdse bewerking van de Gregoriaanse Paasliturgie voor s-a-t-b vier,- tot 

achtstemmig met handbellen (ad lib)

Canons

Ja-woord (Gisele Vranckx)

Triller (Gerhild Tóth-van Rooij) 

Slaap Zacht 

Drinklied: Heraus aus dem Stube 

Zomer (Adema van Scheltema) 

Bamboecanon 

De Groene Ezel

Missen:

Missa super Stella voor s-a-bar en orgel (of keyboard)

Missa Domestica Nederlandstalige Mis voor s-a-bar en orgel



Vrouwen-, kinderkoor:

Veurjoar (Verwondern, Meert en April) op tekst van Nies Sap-Akkerman voor s-m-a

Het Vogelhuisje op tekst van Ernst Timmer (openbaar vervoer) voor s-m-a

De Zee op tekst van Ineke van Mourik voor s-s-a-a  

Afscheid op tekst van Dietrich Bonhoeffer voor s-s-a-a  

Die Schlangen, een koorfuga voor s-s-a-a

Voor een verre vriendin op tekst van Josephine Banens voor s-s-a 

Regen op tekst van Jan Hanlo voor zangstem en 2 blokfluiten of 3stemmig vocaal s-s-a

Een Ezeltje op tekst van Corina Meijer voor kinderkoor s-s-a met variaties voor 3 blokfluiten 

Kerstliedje: Het Ezeltje uit “Balknoten” voor zang (s) met 2 blokfluiten (a-t)

Blokfluitmuziek: 

Musica Octotonica voor s-a-t-b blok/bamboefluit

Water-Wind-Wolken: voor s-a-t-b blok/bamboefluiten

De Zee: in een bewerking voor s-a-t-b blok/bamboefluit (desgewenst met hoge zangstem)

Bezinning: 3 stukken voor a-t-b blokfluit 

De bonte kermis: 5 delige suite voor s-a-t-b blok/bamboefluiten (waarin opgenomen ’t feestlied voor 

Gonny)

Fantasie (s-a-t-b blok/bamboefluiten)

Fantasiesonate 3 delen voor a-a-t-b blokfluit (waarin opgenomen de Fantasie/Sacha)

Fantasietriosonate 3 delen voor a-a blokfluit piano en cello

Slangenkwartet 3 delen voor s-a-t-b blokfluit

Triosonate extrema voor s-b blokfluit, piano en cello

Metamorfose voor s-a-t-b blok/bamboefluiten

Fuga in d-moll voor s-a-t-b blokfluit (ook in e-moll voor bamboefluiten)

NPG-suite voor verschillende combinaties van bamboe-, of blokfluiten

Dialoog voor altblokfluit solo

Weemoed: kort stukje voor blok/bamboefluitkwintet

3-stemmige variatie op “Een Ezeltje” s-s-a of t-t-b blokfluit

Fluitspel voor zang-s-a-t-b bamboe-, of blokfluit ad lib. met C.F. voor portatiefje

Bewerking van De twee koningskinderen (trad.) voor s-a-t-b

Jugend-Album opus 39 van Peter Tschaikowsky voor blok/bamboefluitkwartet

Andere kamermuziek:

Sonata Extrema, 4 delige sonate voor sopraanbamboe/blokfluit, gitaar en (contra)bas

Sonate Hof der Toekomst voor sopraanbamboe/blokfluit en gitaar

Bezinning: 3 stukken voor s-a-t blok/bamboefluiten met en zonder 2 lieren of harp

Metamorfose voor liertrio

Dierensymfonie, een reeks van AMV-liedjes met begeleiding en tussenspelen voor gevorderd 

strijkkwartet

Amsterdamse Kakofonie, voor hout-, en koperblazersensemble, spreekkoor, vrouwenkoor, gitaar, 

contrabas, percussie en klein draaiorgel (met bekende Amsterdamse liederen)

Slangensonate 3 delen voor saxofoonkwartet

Rytonie voor fluit, hobo, klarinet en fagot, strijkkwartet, trombone en harp. Arrangement van RIET bij 

kunstwerken van Gerhild Tóth-van Rooij

Riet (klankbeeld) in een bewerking voor sopraan en (alp)hoorn, fluit, klarinet, basklarinet, 2 

trompetten, hoorn, trombone, tuba, viool, altviool, cello en piano

Die Schlangen voor sopraan, fluit, klarinet, viool, altviool en cello

Waanzin voor hobo, klarinet, sopr.sax, basklarinet en fagot

Cantate voor sopraan, s-a blokfluit, fluit, hobo, klarinet, piano en fagot 

Tuin (Anneke Brassinga) voor mezzo-sopraan, piano, sopraansax en cello

Die Schlangen voor sopraan, fluit, klarinet, viool, altviool en cello

Anne en Mathilde 3-delige sonate voor 2 celli

Euridice en Orpheus voor dwarsfluit en harp

Fantasie arrangement van Sacha voor dwarsfluit en harp

Epithumia voor dwarsfluit en harp, gebaseerd op het slotkoor van het Requiem

Isidoor, jubileumproductie voor het NPG



Zang en Piano:

ADEMLOOS, bundel met acht gedichten van vrouwen voor zang en piano (melodie-instrument ad 

libitum).

- Ziet, ik maak alle dingen nieuw (Eva van Sonderen) voor sopraan, piano en  altblokfluit   

- Marche Sombre des Comcombres (Charlotte Mutsaers) voor mezzo, piano en

  altblokfluit

- Palingdroom (Charlotte Mutsaers) voor mezzo, piano en conducteursfluit

- Handleiding om Volwassen te worden (Annemarie de Waard) voor mezzo,  piano en altblokfluit

- Liefste, liefste (Annemarie de Waard) voor sopraan en piano

- De Zee zingt eindelijk haar protestsong (Ineke van Mourik) voor sopraan en piano

Drie gedichten op tekst van Lambertha Souman: 

-Het Journaal, Het Nabestaan en Een Kwestie van Tijd voor sopraan en piano, blokfluiten en 

basguitaar 

Afscheid (Dietrich Bonhoeffer) voor sopraan, piano en dwarsfluit 

Reitdiep (Josephine Banens) voor alt en piano 

Compositie (Gerhild Tóth-van Rooij) voor sopraan en piano

Terugblik (Gisele Vranckx) voor alt en piano

De Idioot in Bad (Maria Vasalis) voor alt en piano

Eb (Maria Vasalis) voor alt en piano

Duif (Maria Vasalis) voor alt, altblokfluit en piano

Het Ezeltje (Maria Vasalis) voor alt en piano

Als dat mag (Gisele Vranckx) voor mezzosopraan en alt 

Tuin (Anneke Brassinga) voor mezzo-sopraan, piano, sopraansax en cello

Die Schlangen voor sopraan, fluit, klarinet, viool, altviool en cello 

Piano:

SACHA

Fuga in c-moll

Slangensonate in 3 delen

Fantasiesonate in 3 delen

Het Journaal (voor 4 handen)

Sleur

Hartstocht

Muziektheater e.d.

Diverse cabaretliedjes.

Mevrouw van Leeuwen: muziektheater, liedjes en scènes

Pikant Verzet: muziektheater, liedjes en scènes

De Reiziger en de Vluchteling: muziektheater, Libretto: Lilian de Bruijn 

Against Terrorism (Zang, accordeon en diversen) op tekst van Charlotte    Mutsaers

Vijf liedjes voor “Diederik in Blik”, kindermusical

Een aantal werken zijn op CD verschenen in eigen beheer.

DE ZEE voor zangstem en 3 of 4 bamboe/blokfluiten is uitgegeven door Ascolta in Houten.

WATER, WIND EN WOLKEN is eveneens uitgegeven door Ascolta in Houten.

Veel van mijn andere werken worden uitgegeven via de website van sonolize.com

Symfonie MH17, Riet, Afscheid, Veurjoar, Stilte, de Fantasiesonate, Bezinning en Musica Octotonica zijn 

uitgegeven in de nieuwe huisstijl en verkrijgbaar bij Stichting Duifmuziek.

Voor meer informatie, levertijd en prijzen kunt U contact opnemen met: Renilde Duif  Dijkstreek 2  9811 TC 

Enumatil  Tel:0594-504753


