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Woord vooraf

De eerste editie van „Laus polyphoniae", vorig jaar
volledig gewijd aan de herdenking van Orlandus
Lassus, was een schot in de roos. Dank zij dit sterk
geprofileerde programmaconcept heeft het Festival van Vlaanderen-Antwerpen zijn elan teruggevonden. De grote belangstelling voor de muziek uit
de 15de en 16de eeuw heeft ons dan ook gesterkt in
de overtuiging dat we jaarlijks een dergelijk polyfoniefestival kunnen opzetten.
Het is de bedoeling op tien jaar tijd een overzicht te
brengen van alle generaties polyfonisten, de landen waarin zij vertoefden en waar zij hun invloed
lieten gelden op het plaatselijke muziekleven, alsook van alle genres die zij beoefenden. De stad
Antwerpen speelde daarin een onmiskenbaar belangrijke rol, niet alleen omdat ze grote componisten voort- of onderbracht, maar vooral ook omdat
ze het centrum was van de muziekdrukkunst in de
Lage Landen. Precies deze inbreng bepaalt de thematiek van Laus Polyphoniae 1995: „De Antwerpse
muziekdrukkers, naar aanleiding van het overlijden
van componist en uitgever Hubert Waelrant in
1595".
Tielman Susato, Jan de Laet en Hubert Waelrant,
Christopher Plantin, Pieter Phalesius en Johannes
Bellerus ... Zij vormen het onderwerp van een
internationaal musicologisch symposium, terwijl de
muziek die zij hier drukten en over heel Europa
verspreidden opnieuw zal weerklinken tijdens de
lunch- en avondconcerten. Deze wetenschappelijke invalshoek betekent echter geenszins dat
het om een „elitair" festival zou gaan. Integendeel,

iedereen kan er terecht: muziekliefhebbers en musicologen, professionele musici en amateurs, toevallige bezoekers en toeristen, jong en oud ... Er
wordt gemusiceerd en gediscussieerd op alle niveaus. Bovendien zijn er tal van activiteiten die
men gratis kan bezoeken: een free podium, een
polyfonlemarkt, ronde-tafelgesprekken, een debat
en natuurlijk ook het festivalcafé. En de familieconcerten rond „Magister X. Het fictieve reisverhaal van
een Vlaams polyfonist" vormen een ludieke maar
leerzame introductie tot de polyfonie in het algemeen.
Liever dan nog extra concerten toe te voegen aan
de reeds overvolle concertkalender van de maanden september en oktober, verkiest het Festival van
Vlaanderen-Antwerpen in de eerste plaats zijn
krachten te bundelen met verschillende partners.
Zo worden samen met desingel, het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen en de Vlaamse
Opera bijzondere produkties opgezet die anders
wellicht niet haalbaar zouden zijn.
ik wens u alvast veel luistergenot en hoop dat dit
uitgebreide naslagwerk zal bijdragen tot de herinnering aan een boeiend festivalseizoen.

----_-------Eric Antonis,
schepen van cultuur, bibliotheken
en monumentenzorg
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Festivalsecretariaat:
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
20-27 augustus: 10.00 - 17.00 u.
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Lofzangen ter ere van keizer Maximiliaan en
zijn kleinzoon Karel den vijfde
September 1508. Antwerpen ontvangt keizerlijk bezoek. De stad is het toneel van groots
opgezette feesten ter ere van Maximiliaan I.
En de keizer is niet alleen naar de Scheldestad
gekomen. Hij heeft zijn kleinzoon meegebracht, de achtjarige Karel. Op de Grote
Markt benoemt hij het prinsje tot Markgraaf
van het Heilig Roomse Rijk. Een plechtig moment. En het mag gezegd: de Antwerpenaars
weten hun hoge gasten met pracht en praal
te verwelkomen. Een ontvangst te paard, versierde huizen, kortom: zoals het hoort. Muziek
ontbreekt niet op het feestprogramma.
Benedictus de Opitiis componeert zeer waarschijnlijk speciaal voor deze gelegenheid de
motetten Sub tuum proesidium en Summe loudis o Maria. Twee vierstemmige lofzangen
voor Maria, maar evenzeer voor de keizer.
Net als de Goddelijke Moeder is Maximiliaan
immers de behoeder van de vrede. En vrede
betekent voor Antwerpen in deze jaren: bloei,
vooruitgang, een gouden eeuw van voorspoed en welvaart. Antwerpen beseft maar
al te goed hoeveel dank ze aan Maximiliaan
verschuldigd is. Mede dankzij zijn begunstiging
kon de Scheldestad de rol van Brugge als
wereldhaven overnemen. Op die manier is
ze een draaischijf geworden voor de handel
in specerijen, laken en metaal. Maximiliaan
heeft van zijn kant uiteraard ook wel zijn redenen voor een goede relatie met Antwerpen.
Om zijn oorlogen te betalen, spreekt hij maar
al te graag de goedgevulde Antwerpse
stadskas aan. Kortom, Antwerpen en Maximiliaan hebben er alle belang bij elkaar in ere te
houden en doen dat ook voorbeeldig.
1515. Het prinsje dat in 1508 zijn grootvader in
Antwerpen vergezelde, is aardig op weg om
een machtig heerser over een groot rijk te
worden. In januari 1515 wordt de latere Karel
V in Brussel officieel meerderjarig verklaard.
Daarna huldigt Leuven hem als hertog van
Brabant. Dan kan de reis door het land beginnen. In elke stad wacht Karel een Blijde Intrede. Telkens is dat voor hem een unieke kans
om als heerser persoonlijk en rechtstreeks met
de hele stedelijke gemeenschap in contact te
komen. Een buitenkans om de erkentelijkheid
van de inwoners te stimuleren. Tegelijk kan hij
tijdens een Blijde Intrede zijn eigen gezag nog

eens duidelijk demonstreren. Ook de stedelijke
elites hadden van hun kant voldoende redenen om een Blijde Intrede niet ongemerkt
voorbij te laten gaan. Zij poogden op die
momenten de heerser zowel te imponeren
als te verheerlijken. Hem de privileges doen
bekrachtigen en tegelijkertijd in zijn gunst komen, dat was de bedoeling. Daarenboven
kon een weelderige ceremonie met groot
machtsvertoon het stedelijke prestige versterken, niet alleen in het nabije achterland maar
ook in de verdere omgeving. Tenslotte kon
een geslaagde Blijde Intrede bij de eigen
bevolking de belangengemeenschap tussen
de diverse sociale groepen onderlijnen en
tegelijk de wezenlijke ongelijkheid rechtvaardigen. Redenen te over dus om er werk van te
maken.
Op zijn reis door het land doet Karel eerst
Brussel aan. Daarna gaat het naar Mechelen.
Van daar reist Karel door naar Antwerpen, in
het gezelschap van zijn tante Margaretha van
Oostenrijk en zijn zussen Eleonora en Maria. De
stad heeft haar inwoners al dagen op voorhand opgeroepen om „de straten schoon te
maken, alle vuilnis weg te doen en de huizen
te versieren". Bij de aankomst van Karel in
Antwerpen, aan de rand van de stad, overhandigt de burgemeester de sleutels. Intussen
zijn de inwoners naar het centrum rond de
Grote Markt afgezakt voor de plechtigheid
die daar volgt. Klokken begeleiden de intrede. Alle klokken van heel de stad luiden,
in kerken, kloosters en kapellen, „behalve de
stormklok". Een bezoek aan de Onze-LieveVrouwekerk, de latere kathedraal, staat op
het programma. Na de kerk gaat het richting
stadhuis, voor een heilsdronk in de raadkamer. Op een verhoog zweren Karel en de
stadsmagistraten om beurten hun eed van
trouw. De stadsmuzikanten begeleiden de
plechtigheid. Zij spelen zowel vóór als na de
eedaflegging.
De Sint-Michielsabdij herbergt Karel tijdens zijn
bezoek aan de stad. Op de tweede dag van
het verblijf halen de stadsmagistraten hem
daar in plechtige stoet af om hem te vergezellen naar de mis in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Na de dienst brengt de hele stoet de
11

gast terug naar zijn voorlopige verblijfplaats.
Ruim een week lang blijft het hoge gezelschap in de Scheldestad. Stadsbezoeken en
banketten ontbreken niet. De Grote Markt is
het strijdperk voor een toernooi. De Antwerpse
12

gilden, de rederijkerskamers en de buitenlandse naties zetten hun beste beentje voor
om van het officiële bezoek een feestelijke
vertoning te maken. Na een dag of tien is
ook dit feest weer voorbij en trekt de stoet

westwaarts. Via Temse bereikt Karel Gent voor
de Blijde Intrede aldaar. Brugge is de volgende grote stad op het programma. Hofgeschiedschrijver Remy du Puys verzorgt het verslag van de Brugse feesten. Zijn werk is zowel in
druk als in een fraai verlucht handschrift bewaard. Het volgende grote staatsbezoek van
Karel aan Antwerpen heeft plaats in 1520.
Niemand minder dan Albrecht DUrer is dan
één van de bevoorrechte ooggetuigen. Hij
laat een boeiend verslag na van de feestelijkheden bij die gelegenheid. Ook de Antwerpse griffier Pieter Gillis of Petrus Aegidius
brengt zijn relaas op de markt. Werken vol
lezenswaardige informatie die we voor de
feesten van 1515 jammer genoeg missen. Gelukkig krijgen we uit deze bronnen toch een
beeld van hoe het er in 1515 aan toe kan zijn
gegaan.
In 1515, het jaar van de Blijde Intrede van
Karel in Antwerpen, worden de Maximiliaanmotetten uit 1508 terug opgediept. Jan de
Gheet brengt de twee composities van
Benedictus de Opitiis in druk op de markt.
Geen alledaagse beslissing, want voor de
bloeiperiode van de Antwerpse muziekdrukkunst zijn we nog een paar decennia te vroeg.
De druk van 1515 is voor ons meteen de oudste bewaarde druk uit de Zuidelijke Nederlanden met meerstemmige muziek. We mogen
niet vergeten hoe moeilijk het technisch gesproken voor de eerste drukkers was om
notenbalken en muzieknoten samen op hun
juiste plaats af te drukken. De oudste drukken
met muziek gaan dit probleem trouwens uit
de weg. Vaak laten zij gewoon plaats open
voor de muziek, die dan maar later met de
hand moet ingevuld worden. In een volgende
fase drukt de drukker alleen de notenbalken
en moeten de noten manueel toegevoegd
worden. Ook het omgekeerde komt voor:
gedrukte muzieknoten waarbij de lijnen van
de notenbalk met de hand bijgetekend worden. Lang na de uitvinding en verspreiding
van de drukkunst blijven er bovendien muziekkopiisten aan het werk. Zij leveren nog pareltjes van handschriften af. De beroemdste van
hen is Petrus Alamire, die tot ver in de 16de
eeuw schitterende muziekhandschriften vervaardigt, onder meer voor Margaretha van
Oostenrijk. Niemand minder dan de latere befaamde muziekdrukker Tielman Susato vestigt
zich in 1529 in Antwerpen als... kopiist van
muziekhandschriften. Jan de Gheet kiest voor
het procédé van de houtsnede om de porti-

turen af te drukken. Een hele muziekbladzijde
wordt in een houtblok ingesneden, om daarna als geheel te worden gedrukt: tekst, noten
en notenbalken samen. De vier stemmen
staan als in een koorboek geordend: twee
op de linker- en twee op de rechterzijde. Het
resultaat mag gezien worden. De muziekbladzijden ogen niet alleen fraai, het geheel is
bovendien ook correct en duidelijk weergegeven. We mogen niet uit het oog verliezen
dat achter deze schitterende verwezenlijking
groot vakmanschap en een flinke portie geduld schuilgaan. Het vervaardigen van een
muziekhoutsnede stelt trouwens zo'n hoge eisen, dat deze techniek nooit volop gecommercialiseerd is.Toch is werken met houtsnede
voor de Antwerpse drukker in 1515 al bij al nog
veruit de eenvoudigste muziekdruktechniek.
Pas jaren later breken in de Scheldestad twee
andere technieken door, die wel op grote
schaal gebruikt zullen worden: de muziekdubbeldruk en de enkeldruk met los zetsel.
Italiaanse muziekdrukkers hebben de dubbeldruktechniek ontwikkeld op het einde van
de vijftiende eeuw. Het principe is eenvoudig:
noten en balken worden apart gedrukt, hetzelfde papier gaat dus twee keer onder de
drukpers. De praktische uitvoering van deze
techniek loopt echter zelden van een leien
dakje. Het is namelijk geen sinecure om een
blad de tweede keer op de juiste plaats onder
de drukpers te leggen. Pas na 1520 gaan Antwerpse drukkers deze techniek gebruiken. Het
oudste muziekboek in enkeldruk komt in 1525
in Parijs van de pers. Het zetsel bestaat bij deze
techniek uit noten, waaraan telkens al het
bijbehorende stukje notenbalk is toegevoegd.
De drukker moet deze noten met balkfragment naast elkaar zetten om de melodie te
vormen, zoals hij letters naast elkaar zet om
woorden te vormen. Als de zetting niet nauwkeurig gebeurt, is het alsof de notenbalk onderbroken wordt. Uiterst zorgvuldig te werk
gaan is dus ook hier de boodschap. Na 1540
kent deze techniek succes in Antwerpen, met
grote namen als Susato, Phalesius en Plantin.
Maar zoals gezegd, dubbeldruk en enkeldruk
liggen in 1515 nog buiten het bereik van de
verdienstelijke Antwerpse muziekdrukker Jan
de Gheet.
De Gheet mikt met zijn druk blijkbaar op twee
doelgroepen. Dat is tenminste de indruk die
de vier vandaag nog bekende exemplaren
wekken. Twee van die exemplaren zijn helemaal in het Latijn opgesteld. We veronderstel13
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len dat zij deel uitmaakten van een reeks die
bedoeld was voor de hofkringen en voor het
internationale milieu. In de twee andere
exemplaren staat de inleidende en afsluitende commentaar in het Nederlands afgedrukt. Waarschijnlijk komen deze exemplaren
uit een reeks voor lokaal gebruik, voor de
burgerij en de handelaars. Ironisch genoeg
bewaren Londen en Hamburg vandaag elk
een exemplaar van de „Nederlandstalige"
reeks, terwijl het exemplaar van de Leuvense
Universiteitsbibliotheek uit de „Latijnse" reeks
stamt. De „Nederlandstalige" reeks is de
nauwkeurigste in de vermelding van plaats
en datum van uitgave. We lezen er dat Jan
de Gheet in augustus 1515 dit werkje voortbracht op het plein dat nu de Antwerpse
Groenplaats is: „Gheprint inder stadt van Antwerpen op onser liever vrouwen kerckhoff. Bi
my Jan de gheet. Int iaer ons heren MCCCCC
ende XV. Inde maent Augusti". De „Latijnse"
reeks is niet gedateerd en heeft het vager
over de roemrijke stad Antwerpen: „Impressum in famoso Oppido Antwerpiensi per me
loannem de gheet". Van Jan de Gheet zijn
ons geen andere werken dan deze Maximiliaandruk bekend. We kunnen daarom voorlopig onmogelijk weten of de Gheet ook nog
andere muziekdrukken of de markt gebracht
heeft.
De muziekpartituren mogen dan al de kern
van de druk vormen, de laatste jaren is het
werkje van de Gheet meer in de belangstelling gekomen omwille van zijn vier grote
prachtige houtsneden met afbeeldingen
van Maximiliaan, Karel en Antwerpen. De
prenten van Maximiliaan als legeraanvoerder
en als vorst weerspiegelen de inhoud van de
hele druk: God zelf heeft de keizer uitverkoren
om samen met de paus vrede en eendracht
onder de volkeren te vestigen, om een gouden eeuw van voorspoed en welvaart te
bewerkstelligen. Op de derde houtsnede

staat de jonge Karel afgebeeld, te midden
van de ridders van het Gulden Vlies. De momenteel bekendste houtsnede van de vier
toont één van de vroegste stadsgezichten
van Antwerpen, gezien van aan de overkant
van de Schelde (zie p. 34). De Onze-LieveVrouwekerk, nog in opbouw, beheerst het
beeld. Op de half afgewerkte toren zien we
een muzikant. Prachtige huizen staan tot tegen de stroom gebouwd. Op de kade loopt
een man in een rad. Hij bedient de kraan
waarmee de handelswaar gelost en geladen
wordt. Zeilschepen en roeiboten, groot en
klein, varen af en aan op het water. Het beeld
dat deze houtsnede oproept is er één van
gonzende bedrijvigheid in een bloeiende havenstad. Houtsnede is als techniek in deze
druk niet alleen gebruikt voor de partituren
en de vier grote prenten, maar ook voor een
aantal kleinere religieuze voorstellingen en
voor uitgewerkte initialen. We herkennen onder meer een Madonna, de Annunciatie en
de drie deugden Fides, Spes en Caritas. In de
bundel van twintig bladen staan niet alleen
muziek en afbeeldingen, maar ook teksten. Al
die teksten hebben op één of andere manier
te maken met Maximiliaan als keizer. Zo is er
bijvoorbeeld een ode, naar klassiek model in
saphische strofen geschreven, een verheerlijking van de keizer, zijn zoon en zijn kleinzoon.
En alsof men maar nooit genoeg kan loven, is
er ook nog een lofrede in proza opgenomen.
Verder staat er een korte uiteenzetting over
de basis van de keizerlijke macht. Een commentaar op het motet Summe laudis neemt
maar liefst zes kantjes in beslag. Verspreid over
de bundel staan ook nog verzen van wisselende kwaliteit afgedrukt. Muziek, afbeeldingen en teksten vormen in de Maximiliaandruk
samen één uitbundige lofzang op de keizer en
zijn kleinzoon. Een grootse hulde, zowel de
vorst als de stad waardig (zie ook p. 28 e.v.).
Annelies Wouters
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De Antwerpse drukkers en uitgevers
van meerstemmige muziek in de 16de eeuw
Eén van de belangrijkste factoren die bijdroegen tot de verspreiding van de meerstemmige muziek was de ontwikkeling van een
specifieke druktechniek in het begin van de
16de eeuw. De eerste procédés waren omslachtig en kostten tijd en geld, maar rond
1527 werd er een nieuwe techniek ontwikkeld
waarvan het principe zeer eenvoudig was: elk
symbool dat in de muzieknotatie gebruikt
werd - of het nu om een rust, een noot of
een sleutel ging - kwam overeen met één type
dat dit teken op een fragmentje van een
notenbalk plaatste. Er waren dus in principe
evenveel types als er sleutels, maattekens of
rusten bestonden. Voor de noten was het
uiteraard zo dat zowel de plaats op de notenbalk (op de eerste, tweede of vierde lijn, tussen lijn één en twee of tussen twee en drie) als
de duur (van de langste tot de kortste
notenwaarde) telkens een eigen type vroegen. Het sprak daarenboven vanzelf dat volgens het formaat dat voor de uitgave gekozen werd, er types van verschillende grootte
dienden te bestaan. Ze werden door de zetter
naast elkaar geplaatst, zoals dat gebeurde
voor een gewone tekst. Dit vrij moeilijk werk
werd nog ingewikkelder gemaakt omdat
het meestal ging om vocale muziek. Onder
de noten moest dus nog - liefst op de juiste
plaats - de tekst komen en de componist
kon uiteraard Vlaamse, Franse, Italiaanse of
Latijnse teksten gekozen hebben. Het was
juist omdat het drukken van meerstemmige
muziek het werk was van specialisten, dat
het aantal firma's beperkt bleef. Meestal
wijdden ze zich uitsluitend aan muziek, alhoewel er onder andere in Antwerpen hierop enkele uitzonderingen te vermelden zijn.
Anderzijds is het wel zo dat in de Nederlanden, na 1552, de drukkers van polyfone
muziek tegelijkertijd ook de uitgevers ervan
waren.
De nieuwe techniek verspreidde zich vrij
vlug en in de meeste landen van West-Europa werd vóór 1550 al muziek gedrukt. In de
Nederlanden dienen er voor de 16de eeuw
drie steden vermeld te worden: Leuven en
Douai, waar de universiteit wellicht voor een
deel van het cliënteel kon zorgen, en Antwerpen. Net zoals Venetië voor Italië, was
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Antwerpen het belangrijkste centrum voor
onze streken. De twee steden waren bekend als grote centra voor internationale
handelsbetrekkingen, wat bijdroeg tot de
verspreiding van de produktie. Voor de
muziekuitgevers was het immers zeker dat
ze een deel van hun produktie buiten de
grenzen verkochten, alhoewel het zelfs bij
benadering niet mogelijk is in dit verband
een percentage te vermelden.
Wie muziek wou drukken, moest niet alleen de
technische uitrusting bezitten, maar ook de
geldende wetgeving naleven, In de Nederlanden werd deze in de loop van de eeuw vrij
streng omdat ze bedoeld was om de verspreiding van de protestantse leer te verminderen.
In principe moest elke Antwerpse drukker een
octrooi betalen aan de Raad van Brabant om
zijn beroep te mogen uitvoeren. Daarenboven was hij verplicht om elke publikatie voorafgaandelijk aan de autoriteiten te onderwerpen. Zo zijn er documenten bewaard uit
november 1549 waaruit blijkt dat de Antwerpenaar Tielman Susato zijn Unziesme livre
contenant vingt & neuf chansons amoureuses
in Brussel voorlegde aan de Geheime Raad.
Het advies van Benedictus Appenzeller, de
kapelmeester van Maria van Hongarije, werd
gevraagd en deze gaf een gunstige beoordeling zodat het privilegie werd verleend. Het ziet
er wel naar uit dat Susato hierop niet gewacht
heeft, want de titelbladzijde is gedateerd in
de maand oktober. Een dergelijk privilegie
had nog een ander voordeel: het beschermde de uitgave voor een periode van
drie tot zes jaar tegen een ongeoorloofde herdruk, tenminste binnen de grenzen van de
Nederlanden. Vermits er slechts een paar
drukkers tegelijkertijd actief waren in onze streken, had een dergelijke bescherming eigenlijk
weinig nut, vooral omdat het blijkbaar volstond de inhoud lichtjes te wijzigen om elke
vervolging te omzeilen.
De oplage en de prijs van de uitgaven, de
sociale status van de koper en de circuits voor
de verspreiding van de boeken zijn aspecten
die nog heel wat onderzoek zullen vragen.
Meerdere criteria waren waarschijnlijk bepalend voor het aantal exemplaren: de reputa-

tie van de componist, het genre, het bestaan
van een vroegere uitgave, de bron van financiering - de drukker, de componist, een mecenas - de bekendheid van de firma. Het
heeft weinig zin uit zeer fragmentarische gegevens gemiddelden af te leiden, omdat men
al te gemakkelijk vergeet dat een luitboek en
een koorboek met missen of andere liturgische werken niet noodzakelijk voor hetzelfde publiek bedoeld waren. Het is in ieder
geval zeker dat in de structuur van produktiekosten het papier van meer belang was dan
de lonen, zodat de drukker uit de 16de eeuw
eerder geneigd was de oplage te beperken
om zijn investering zo laag mogelijk te houden:
hij verkoos eerder een boek te herdrukken dan
lange jaren te moeten wachten vooraleer hij
het laatste exemplaar kon verkopen. Het gebeurde trouwens af en toe dat een uitgave
helemaal geen succes oogstte en zelfs een
eeuw na het verschijnen nog altijd te koop
aangeboden werd. Net zoals nu, waren succes en kwaliteit van de inhoud niet noodzakelijk synoniem en het is bijvoorbeeld opvallend
dat een componist zoals de Spanjaard Francisco Guerrero van uitgever veranderde tel-

kens als hij een nieuw werk op de markt
bracht.
Naast de kwaliteit van het papier, speelden
de lonen natuurlijk ook een rol in de prijsbepaling, zoals blijkt uit het grote verschil tussen
de bedragen die Plantin vroeg voor zijn eigen
uitgaven en die van andere firma's. Plantin
werkte immers met gespecialiseerd personeel - zetters, correctoren, handperswerkers terwijl de andere muziekdrukkers, althans in
de Nederlanden, eerder kleine, dikwijls zelfs
familiebedrijven schijnen geweest te zijn. Natuurlijk was er ook een groot verschil in de
kwaliteit van het produkt want Plantin leverde
luxe-publikaties, terwijl de anderen doorsneeuitgaven op de markt brachten. Boeken van
het eerste type kostten tot tien keer meer dan
die van het tweede, maar men kan zich afvragen of ze voor hetzelfde cliënteel bestemd
waren. Alhoewel er in de 16de eeuw geen
auteursrechten bestonden, mogen we ook
niet vergeten dat zeer bekende componisten,
zoals Lassus, hun muziek aan de uitgevers verkochten die ongetwijfeld deze supplementaire kosten in hun prijs verrekenden. Met de
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band moest dan weer geen rekening gehouden worden, aangezien in de 16de eeuw de
boeken ongebonden verkocht werden.
Als er van een uitgave uit de 16de eeuw vandaag nog tien exemplaren overblijven, is dit
een uitzonderlijk hoog aantal. Soms zette de
oorspronkelijke bezitter zijn handtekening in
het boek en noteerde er ook de prijs in of de
plaats waar hij het gekocht had. We beschikken zo over een hele reeks van namen en het
is duidelijk dat sommigen een rijke muziekbibliotheek bezaten. Een eerste voorbeeld is
Ferdinand Columbus, de buitenechtelijke
zoon van de ontdekkingsreiziger, die in de
jaren 1510-1530 Europa doorkruiste om muziek te kopen. We bezitten nog de catalogus
van zijn collectie - de „Bibliotheca Colombina" in Sevilla - maar vele boeken zijn verloren. Een bekende laat 16de-eeuwse muziekbibliotheek is de zogenaamde „Nonsuch
Library", eigendom van een Engelse aristocratische familie, waarvan in 1596 de inventaris opgemaakt werd. Andere grote verzamelaars waren onder anderen H.H.
Herwart van Augsburg, de Fuggers, de hertogen van Beieren, enzovoort. In onze streken
kan Philippe de Croj'i vermeld worden; zijn rijke
bibliotheek, waarin een honderdtal nummers
gewijd zijn aan handgeschreven en gedrukte
muziek, werd in 1614 openbaar geveild in
Brusssel.
Hoe bereikte een uitgever de klant? Dit is een
van de aspecten waarover we nog zeer weinig informatie hebben. Uiteraard bestaat het
probleem alleen als er een afstand was tussen
de plaats van publikatie en de stad waar de
koper woonde, want de uitgever had ook een
winkel waar hij zijn lokale klanten onmiddellijk
bereikte. Meestal was er echter een tussenpersoon die elders de boeken verkocht. Zo
weten we dat vele boekhandelaars in de Nederlanden occasioneel muziek te koop hadden. We weten ook dat Plantin affiches drukte
om zijn nieuwe publikaties in Parijs bekend te
maken, alhoewel dat eerder uitzonderlijk was.
De belangrijkste informatiebron bestaat wellicht uit de catalogi van de boekhandelaars
die met de boekenbeurzen in Frankfurt werkten. Ook Antwerpse uitgevers waren daar
aanwezig of hadden er trouwe klanten, zoals
Georg Willer uit Augsburg aan wie Plantin muziek toestuurde. Anderzijds tasten we volledig
in het duister als we ons afvragen waarom,
bijvoorbeeld, Plantin wel een exemplaar van
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deze uitgave maar niet van gene naar Willer
zond en waarom het aantal exemplaren verschilt van het ene tot het andere boek. Hoe
dan ook, het is duidelijk dat de distributie van
muziekdrukken verschilde van die andere
werken omdat bij één transactie het aantal
exemplaren van een bepaalde muziekdruk
altijd zeer laag was: één enkel exemplaar
kwam vaak voor en meer dan vijf was een
grote uitzondering.
De Antwerpse produktie van meerstemmige
muziek begon in 1541 met vierstemmige chansons van de reeds vermelde Benedictus Appenzeller die uitgegeven werden door Loys et
Buys (zie ook p. 70). Ze werd echter gedomineerd door vier firma's waarvan de oudste
opgericht is door Tielman Susato. Deze werd
wellicht geboren in Keulen en kwam in 1529
voor het eerst in een Antwerps archiefdocument voor. Vanaf 1531 was hij er stadsspeelman en van 1542 tot 1561 was hij actief
als muziekdrukker. Hij begon een samenwerking met Hendrik ter Bruggen en Willem
Vissenaken en samen verwezenlijkten ze de
Quatuor vocum musicae modulationes. De
samenwerking was van korte duur en een jaar
later werkte Susato alleen. Hij woonde achtereenvolgens in de Twaalfmaandenstraat en in
het huis „In den Cromhorn" dat gelegen was
„voer de niewe Waghe". In 1546 werd Susato
verdacht van sympathieën voor het protestantisme en het is misschien daarom dat hij
sommige van zijn uitgaven herdrukte zonder
het oorspronkelijke jaartal aan te passen: op
die manier was hij niet verplicht om een nieuw
privilegie te vragen dat men hem om geloofsredenen had kunnen weigeren. In 1561 week
hij met zijn vrouw uit naar Holland waar hij
vanaf 1554 een groot polderland bezat, nadat hij de eerste prijs gewonnen had in een
Middelburgse loterij. Zijn naam komt na 1565
niet meer voor in de archieven. In Antwerpen
werd zijn bedrijf voortgezet door zijn zoon Jacobus die in 1564 stierf. Het typografisch materiaal van Susato werd in februari 1566 door
Plantin opgekocht.
Susato gaf muziek uit in grote reeksen die
meestal bestonden uit verzameldrukken - dus
met composities van verschillende componisten. Hij begon met dertien boeken chansons die verschenen tussen 1543 en 1550. Vijf
jaar later voegde hij er nog een veertiende
deel aan toe dat gewijd was aan Lassus, maar
waarin ook composities op Italiaanse tekst

- een unicum bij Susato - en motetten staan. In
1546 begon hij ook geestelijke muziek uit te
geven: drie bundels met missen en veertien
met vier- of vijfstemmige motetten. Susato is
ook verantwoordelijk voor meerdere „musyck
boecken" met Vlaamse liederen en instrumentale dansen. Vanaf 1556 werd zijn produktie gedomineerd door de „souterliedekens",
dit zijn in het Vlaams vertaalde psalmen die de
componist op muziek zette, vertrekkende van
een bestaande en alom bekende melodie
(zie ook p. 165). De door Susato uitgegeven
werken zijn bijna uitsluitend gecomponeerd
door componisten uit de Nederlanden, onder
wie Pierre de Crequillon, Thomas Clemens non
Papa en Jacob Manchicourt de meeste aandacht krijgen.
Jan de Laet was een tweede drukker. Samen
met Hubertus Waelrant gaf hij tussen 1554 en
1558 motetten, chansons en Franse psalmvertalingen uit. De componisten waren, net zoals
bij Susato, lokale figuren maar ze waren wel
jonger. De druk gewijd aan madrigalen - op
Italiaanse teksten, dus - en chansons van
Waelrant toont eveneens aan dat deze firma
meer aangetrokken was tot „moderne" muziek. Waarom de partners al na vier jaar hun
samenwerking stopzetten, is onbekend. Het
valt wel op dat de publikaties van de Laet
volledig aan één componist gewijd zijn. Het
gaat om de zeer bekende eerste bundel vijfen zesstemmige motetten van Lassus en om
profane composities van Séverin Cornet. De
Laets weduwe drukte de muziek van twee
jonge componisten, Noé Faignient en Jean
de Castro, en bezorgde een heruitgave van
een luitboek van de Hongaarse luitspeler
Valentin Bakfark.
Christopher Plantin was uiteraard de grootste
onder de Antwerpse uitgevers en drukkers van
de 16de eeuw. In zijn archief zijn heel wat
documenten te vinden die een volledig beeld
geven van de manier waarop een boek ontstond, vanaf het eerste contact met de
auteur tot de naam van de klanten. Niets
bewijst echter dat wat geldt voor Plantin ook
waar is voor de anderen, vooral dan wat
betreft muziekuitgaven. Het gaat trouwens
bij hem steeds om drukken die gewijd zijn
aan één componist, terwijl de anderen in de
eerste plaats verzamelbundels publiceerden.
Sommigen, zoals de la Hele, de Brouck en
Gaucquier waren volslagen onbekend wanneer hun muziek in Antwerpen van de pers

kwam. Anderzijds is het wel opvallend dat in
het buitenland gevestigde componisten,
zoals de Philippus de Monte en Claude Le
Jeune, er blijkbaar op uit waren om sommige
van hun composities bij Plantin - en bij niemand anders in de Nederlanden - gedrukt te
zien. Zij werden ongetwijfeld aangetrokken
door de kwaliteit van zijn werk, wat wellicht
bijdroeg tot hun eigen prestige. Uit de archieven blijkt ook dat Plantin aan de componisten,
of hun broodheren, dergelijke voorwaarden
oplegde zodat hijzelf weinig risico liep in de
onderneming.
Met Pieter Phalesius, de zoon van een in Leuven werkende muziekuitgever, komen we aan
de meest bekende onder de Antwerpse firma's. Hij vestigde zich in 1581 in Antwerpen,
waar hij in de Kammenstraat woonde, eerst in
het huis „De Roode Leeuw" en later in „De
Coperen Pot" waarvan hij de naam veranderde in „Koning David". Hij was professioneel
actief vanaf 1582, en tot 1595 werkte hij samen met Johannes Bellerus, een belangrijk
boekhandelaar met internationale relaties.
Nadien zette hij de zaak alleen voort tot aan
zijn dood in 1629. Zijn dochters Maria en Magdalena namen het bedrijf over en de laatste
Phalesiusdruk verscheen in 1674.
Men verwijt Phalesius graag dat zijn repertoire
beheerst wordt door herdrukken. Dit is zeker
waar, maar men zou zich ook moeten afvragen waarom hij zo handelde en of daar ook
geen positieve aspecten aan te vinden zijn.
Typisch is dat Phalesius het chanson verwaarloosde, misschien omdat hij vond dat de generatie na Lassus het peil niet haalde van hun
illustere voorganger. Naast uitgaven met
chansons van Jean de Castro, Andreas Pevernage, Jan Pieterszoon Sweelinck en Cornelius
Verdonck, zijn er ook enkele verzameldrukken
waarin Franse componisten opgenomen werden. Phalesius verkoos niettemin het madrigaal en andere composities op Italiaanse
tekst. De meeste van die werken waren
eerder in Italië gedrukt, alhoewel er minstens
één belangrijke uitzondering is, met name
Frescobaldi's Primo libro de madrigali a cinque voci (1608) (zie p. 136). Phalesius gaf ook
madrigalen uit van meerdere jonge, lokale
componisten maar dit repertoire is nog onvoldoende bestudeerd. De kerkelijke muziek van
Italiaanse oorsprong interesseerde de uitgever slechts na 1600. Tijdens de eerste twee
decennia van zijn activiteit, had Phalesius
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eigenlijk weinig belangstelling voor mis en motet. Nog geringer is de plaats die het instrumentale repertoire in zijn produktie inneemt.
Ze bestaat uit een cisterboek, een verzameling dansen voor een niet gespecifieerd
ensemble (zie afbeelding p. 17) en de drie
versies van het Pratum musicum (zie ook p.
132) van de Antwerpse luitcomponist Emanuel
Adriaensen.
In de 16de eeuw werd Antwerpen als centrum
voor de uitgave van meerstemmige muziek in
één adem genoemd met Lyon, München,
Parijs, Venetië en nog een paar andere centra. Het unieke aan het in Antwerpen verschenen repertoire is dat het niet beperkt blijft tot
de werken van de lokale componisten. Met
de tijd groeide hier de belangstelling voor wat
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elders gecomponeerd werd en deze evolutie
werd ongetwijfeld in de hand gewerkt door
het feit dat de grootste componisten uit de
Nederlanden in het buitenland werkten en
doorheen heel Europa een grote reputatie
genoten. Het is echter niet doordat men in
alle steden Lassus' muziek drukte, dat het repertoire overal een internationaal karakter
had. Dit is alleen in Antwerpen het geval en
de rol die Susato, De Laet-Waelrant en vooral
Phalesius speelden bij de verspreiding van de
composities op Italiaanse tekst is één van de
mooiste voorbeelden van de invloed die een
drukker kan uitoefenen op de evolutie van de
smaak van het publiek.
Prof. Dr. Henri Vanhulst
Université Libre de Bruxelles

SYMPOSIUM

The Antwerp Music Printers in the 16th Century
met de steun van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (N.F.W.0.)
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
Dr. Lazarus Marquis-auditorium
Inschrijving verplicht

woensdag, 23 augustus
Round Table: Hubert Waelrant
9.00 u. Henri Vanhulst (Université Libre, Bruxelles):
introduction
9.15 u. Robert L. Weaver (Centre College, Danville, Kentucky):
Waelrant's working relationship with Jan de Loet and his views on music (As given in the prefaces to their
music publications)
10.15 u. Susan Bain (Lewes, East Sussex):
The typography of the Waelrant/Laet firm
11.30 u. Jessie A. Owens (Brandeis University, Waltham, Mass.):
Music education during the time of Waelrant: problems and prospects
Free Papers
14.00 u. Nottomi Tsugami (Tokyo):
Anthologies of/to/jan madrigals in Antwerp and Nuremberg
14.30 u. Guido Persoons (K.U. Leuven):
Muziekuitgaven van de Nederlanden in de boekhandel van Jan Moretus-Plantin 1588-7633
15.00 u. Frédérique Longrée (Université Libre, Bruxelles):
Une édition de Jean de Castro parue chez Phalèse et Bellère et conservée en portie au Musée Plantin:
„Tricinorum sacrorum..liber unus" (7592)
15.45 u. Ignace Bossuyt 8( Saskia Willaert (K.U. Leuven):
An Antwerp debut: Jean de Castro's „II primo libro di madrigali, canzoni e motetti a tre voci" (7569)
16.15 u. Christine Ballmann (Université Libre, Bruxelles):
Vers/ons vocale et instrumentale des chansons de Noé Faignient
16.45 u. lsabelle His (Université de Rennes):
Plantin et l'organisation modale des „Mesianges" de Claude Le Jeune (1585)

donderdag, 24 augustus
Round Table: Music printing in Antwerp
9.00 u. Laurent Guillo (Paris):
Les caractères de musique utilisés des origines d 7650 dans les limites de la Belgique actuelle
10.00 u. Timothy McTaggart:
Susato 's „Musyck boexkens" I and II
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11.15 u. Rudolf Rasch (Rijksuniversiteit, Utrecht):
The „Livre septime" and its editors
Free papers
14.00 u. Anne Gross:
The changing fortunes of the house of Phalèse: a speculative view of good times and bad times, based
on the edit/ons of the „Livre septième"
14.30 u. Galliano Ciliberti (Perugia):
Mecenatismo musicale e produzione libraria nello stato pontificio durante il cinquecento
15.00 u. John Milsom (Christ Church, Oxford):
John Rasteil and the origins of single-impression music printing
15.45 u. Thomas Rdder (Universitdt Erlangen-N0rnberg):
Innovation and misfortune: Augsburg music printing in the first half of the 76th Century
16.15 u. Michael Lamla (Universitdt Erlangen-NUrnberg):
Artistic prints of canons in 76th and 1/th Century Italy, Germany and the lberian Peninsula

vrijdag, 25 augustus
Round Table: Antwerp and other centers
9.00 u. Jane Bernstein (Tufts University, Medford, Mass.):
From North to South: customers and collectors of music publications in the 76th Century
10.00 u. Stanley Boorman (New York University):
The music printer's view of his public's abilities and taste: Venice and Antwerp
11.15 u. Susan Jackson (Bucknell University, Lewisburg, Pennsylvania):
Who is Katherine? Women in the Berg and Neuber-Gerlach-Kauffmann printing firms

DEBAT - OPEN DISCUSSION
The influence of the art of music printing on performance practices (past en present)
of the Low Countries' 16th century polyphony
(De invloed van de muziekdrukkunst op de uitvoeringspraktijk (toen en nu)
van de 16de-eeuwse polyfonie in de Lage Landen)
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
Vrije toegang
vrijdag, 25 augustus
14.00-17.00 u.
Dirk Snellings and Peter Van Heyghen (moderators)
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FREE PODIUM

Kapel Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
Toegang gratis
Het gedetailleerde programma en de biografie van de ensembles zal vóór elk optreden worden
uitgedeeld.

donderdag, 24 augustus om 14.30 u.
La Capriola, blokfluitkwintet

programma: te bepalen

zaterdag, 26 augustus om 14.30 u.
Semper Vivens, vocaal en instrumentaal ensemble
o.l.v. Miet Henderix
programma: werken van J. de Castro, G. Frescobaldi, P. de Monte, J. Desprez, G. Bassano, P. de Manchicourt, P. Sandrin, D. Ortiz, N. Gombert, J. Clemens Non Papa en 0. Lassus

zaterdag, 26 augustus om 15.30 u.
La Furia, vocaal en instrumentaal ensemble

o.l.v. Florian Heyerick
solisten: Griet De Meulder, Maaike Van Steenbergen en Paul Foubert
programma: fragmenten het het !erste mus yck boexken en uit de Donseryen van Tielman Susato.
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FESTIVALCAFE
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
achteraan de Kanunnik Van Gesselzaal
20-27 augustus: 10.00- 17.00 u.
Toegang gratis

POLYFONIEMARKT
Centrum Elzenveld
Lange gasthuisstraat 45
Kanunnik Van Gesselzaal
23-25 augustus: 11.00 - 17.00 u.

Alamire v.z.w.
Muziekuitgeverij
Herman Boeten
Postbus 45
3990 Peer
België
tel. 32/11/63 21 64
fax 32/11/63 49 11

W. Bosma en L. Van der Lans
Lutherie
Vieeshouwersstraat 17
3311 CS Dordrecht
Nederland
tel. 31/78/31 33 90
fax 31/78/1305 39
- luiten

facsimile's: manuscripten en drukken
wetenschappelijke studies
korte studies
tijdschrift Musica Antigua, aktuele informatie voor
oude muziek
- andere fondsen, catalogen en folders

- barokgitaar
- viola's da gamba
- vihuela

Ascolta
Drs. G.H.A.M. Goossens
Kriekengaarde 40
3992 KK Houten
Nederland
tel. 31/3403/74237
fax 31/3403/739 56
Grove Dictionaries of Music
- boeken
bladmuziek
Nederlandse muziek uit de 17de eeuw

Stephen Barber & Sandi Harris
Lutemakers
11a, Peacock Yard
London SE17 3LH
England
tel. & fax 44/171/703 99 78
renaissance luiten
vihuela's
gitaar
aartsluit
theorbe
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Centrum voor Muziekinstrumentenbouw
Guido Gezellelaan 89
2870 Puurs
België
tel. 32/3/889 49 33
- klavecimbel
- clavichord
- viola's da gamba
- hakkebord
Deblieck Orgelbouw
Florimond De Pauwstraat 61
1070 Brussel
België
tel. & fax 32/2/522 64 63
- orgelpositief
Martin de Witte
Winkelmanstraat 1
4381 TH Vlissingen
Nederland
- vihuela's
- barokgitaren
- romantische gitaren

Jan Hermans
Historical Woodwinds
Werkendam 12
2360 Oud-Turnhout
België
tel. 32/14/41 65 40
blokg fluiten
traverso's
Volker Kernbach
Kaninchengarten 25a
29223 Celle
Deutschland
tel. 49/5141/548 52
fax 49/5141/52916
historische Holzblasinstrumenten
Doppelrohrebldtter
- Werkzeug
Noten
Martin und Suzanne Lubenow
Musiche Varie
Glacisstrasse 7
76726 Germersheim
Deutschland
tel. 49/7274/77 73 62
fax 49/7274/77 73 63
- Noten des 76. und 17. Jahrhunderts
Mieroprint Musikverlag
Elly Van Mierlo
Postfach 5544
48030 M0nster
Deutschland
tel. 49/251/23 29 86
fax 49/251/230 18 84
Musiknoten
- CD's
Muziekhandel Praetorius - n.v. Melodia
Erik Demarbaix
Korte Lozanastraat 10
2018 Antwerpen
België
tel. 32/3/216 19 45
fax 32/3/448 05 79
- partituren
- CD's
Radio 3
A. Reyerslaan 52
1043 Brussel
België
tel. 32/2/741 37 70

Siekman Blokfluitbouw
E. Siekman
Domselaerstraat 12
1093 MA Amsterdam
Nederland
tel. 31/20/66 55 648
- diverse blokfluiten
René Slotboom
Doeffstraat 130
6826 HT Arnhem
Nederland
tel. 31/85/61 08 86
- viola's da gamba
Rieks Sodenkamp
Muziekhandel en -uitgeverij
St.-Jacobsstraat 5
6200 AA Maastricht
Nederland
tel. 31/43/21 34 11
fax 31/43/25 72 70
- bladmuziek
David Van Edwards
Luthier
102 Earlham Road
Norwich, Norfolk NR2 3HB
England
tel. 44/1603/62 98 99
- middeleeuwse luiten
- renaissance bogen
Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
Afdeling boekverkoop
Dr. Elbert van Zoeren
Lied eweg 16
2065 AH Haarlemmerliede
Nederland
tel. 31/23/32 77 87
fax 31/23/42 19 15
- uitgaven van de V.N.M.
- uitgaven van de universiteit van Utrecht
Herman Wouters
Orgelbouw b.v.b.a.
Tulpenlaan 34
2550 Kontich
België
tel. 32/3/457 24 71
- orgelpositief
- kistorgel

Emmanuel Saintier
77, avenue du General de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
France
tel. 33/87 31 97 52
- tous /es archets anciens
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RONDE-TAFELGESPREKKEN

EL FCITER
Komedieplaats 18
2000 Antwerpen
tel. 03/233 55 17
fax 03/226 65 66

Na elk avondconcert (vanaf 22.00 - 22.30 u.)

Geanimeerde gesprekken met uitvoerders,
musicologen en muziekcritici!

Gastheer: Johan Van Cauwenberghe

Speciale aanbieding: een tweede consumptie gratis
op vertoon van uw concertticket.
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CONCERTEN
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Zaterdag 1
augustus 1995, 19.00 u.
Antwerpen, Stoeterij
van het Stadhuis naar de
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Schola Cantorum Roermond,
Cantate Domino Aalst, Les Haulz et
les Bas, Capilla Flamenca,
Joris Verdin, Geert D'hollander,
Johan Van Cauwenberghe

20.00 u.
Antwerpen, Concert in de
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

i.s.m. de v.z.w. Antwerpse
kathedraalconcerten

Paul De Rideaux
Paul De Rideaux studeerde voordracht en toneel aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel en
vervolmaakte zich in Parijs bij
Stéphane Ariel in het Théatre de
la Cité. In de Parkschouwburg/
Théertre Royal du Parc in Brussel
volgde hij een regie-opleiding bij
Oscar Lejeune.
In de jaren vijftig en zestig was
Paul De Rideaux actief als leraar
aan de academie van Ukkel, als
acteur, onder andere bij de
Vlaamse Televisie in zijn pioniersjaren, en als regisseur, onder
meer bij het Mechels Miniatuurtheater, het Fakkeltheater en
het E.W.T.-Theater in Antwerpen.
Uit deze periode stamt de markante produktie Bezette Stad,
een toneelbewerking van de
gelijknamige poëziebundel van
Paul van Ostayen, die in opdracht van het Ministerie van Cultuur doorheen Vlaanderen vertoond werd.
Eind jaren zestig engageerde
Paul De Rideaux zich als regisseur
bij de Koninklijke Vlaamse Opera
in Antwerpen. Onder zijn daar gerealiseerde produkties treffen we
het ophefmakende Salome van
Richard Strauss en Oscar Wilde,
Mater Dolorosa van Daniel
Sternefeld en Kalchas van J. Andriessen.
Zijn ervaringen met opera, en
dan vooral het werken met grotere groepen, vormden de aanzet
28

Paul De Rideaux, regie
Eugène Schreurs en Dirk Snellings, muzikale leiding

Geert D'hollander, beiaard
Joris Verdin, orgel
Johan Van Cauwenberghe, verteller
Schola Cantorum van het Ward-instituut uit Roermond
Louis Krekelberg, muzikale leiding
Knapen van de Schola Cantorum Cantate Domino Aalst
Michael Ghijs, muzikale leiding
Les Haulz et les Bas
lan Harrison, schalmei
Gesine Banfer, pommer
Felix Stricker, bazuin
Ole-Kristian Andersen, bazuin
Capilla Flamenca
Marnix De Cat, contratenor
Patrick Van Goethem, contratenor
Jan Goals, altus
Jan van Elsacker, altus
Lieven Termont, tenor
Bart Demuyt, bariton
Dirk Snellings, bas
Paul Mertens, bas
Aloude Rederijkerskamer De Goudbloem
„Den Crans" van Aloude Schuttersgilden
Kerkmeesters van de 0.-L.-Vrouwekathedraal

Programma: „Blijde Intrede"
STOETERIJ
GREGORIAANS
Sub tuum presidium
uit: Processionarium (Rome, 1930)
GREGORIAANS
Ave preclara mans stella
uit: Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms 417
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CONCERT
Vespers
JACOBUS BARBIREAU
(1455/56-1491)
Ein freblich Wesen
uit: Bazel, Universitdtsbibliothek, F.IX.58 (Orgeltabulatuur van Hans
Koffer)
ANONIEM
Regina caeli
uit: Antifonale Pataviense (Wenen, 1519)
JACOBUS OBRECHT
(1457/58-1505)
Ave mails stella
uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral, z.n.
PIERRE DE LA RUE
(ca. 1460-1518)
Magnificat 10 tono
uit: Jena, Universitdtsbibliothek, ms 20

Mis
JACOBUS OBRECHT
(1457/58-1505)
Missa sub tuum presidium
uit: Concentus harmonici (Bazel, G. Mewes, z.d.)
Kyrie
ANONIEM
Aurea virga prime matris Eve
uit: Prosaire de la Sainte-Chapelle
Verbum bonum et suave
uit: Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms 417
JACOBUS OBRECHT
(1457/58-1505)
Missa sub tuum presidium
uit: Concentus harmonici (Bazel, G. Mewes, z.d.)
Sanctus
BENEDICTUS DE OPITIIS
(fl. 1505-1522)
Sub tuum presidium
uit: Lofzangen (Antwerpen, J. de Gheet, 1515)
JACOBUS OBRECHT
(1457/58-1505)
Missa sub tuum presidium
uit: Concentus harmonici (Bazel, G. Mewes, z.d.)
Agnus Dei

Paul De Rideaux
tot het ontwerpen en regisseren van massaspelen. Zo organiseerde hij de Sint-Trudofeesten in
Sint-Truiden, de mariale feesten in
Zutendaal, de stichtingsviering
van de stad Bilzen en de viering
van honderd jaar Ernest Claes
met een stoet van wagenspelen.
Hij bereidt nu een massaspel voor
over de teloorgang van de Limburgse mijnen, dat zal doorgaan
in het Cultureel Centrum van
Heusden-Zolder.
Paul De Rideaux heeft ook
zuiver literaire produkties op
touw gezet, waarbij hij dan
solo optreedt, zoals bijvoorbeeld
Het dagboek van Kafka, dat
vertoond werd in Limburgse culturele centra en in de Leuvense universiteit, of het filosofische
werkstuk over Nietzsche dat in
de Minnepoort in Leuven vertoond werd.

Sonde Conlorum
Roermond
De Schola Cantorum van het
Ward-instituut uit Roermond werd
in 1964 opgericht door Jos Lennards. De aanleiding daartoe
was het verzoek van de KRO om
op regelmatige tijden programma's met gregoriaanse muziek
te verzorgen voor de radio. Het
resultaat werd het toenmalig zeer
gewaardeerde programma „De
29
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Lof
BENEDICTUS DE OPITIIS
(fl. 1505-1522)
Summa laudis
uit: Lofzangen (Antwerpen, J. de Gheet, 1515)
JACOBUS OBRECHT
(1457/58-1505)
Salve regina
uit: Brussel, Koninklijke bibliotheek, ms 9126

zingende kerk". De tegenwoordige activiteiten van de schola
bestaan voornamelijk uit het
verzorgen van de gregoriaanse
gezangen tijdens liturgische
plechtigheden, het geven van
concerten met gregoriaanse muziek en het verlenen van hun
medewerking aan radio- en televisie-uitzendingen.
Grote bekendheid kreeg de
schola in binnen- en buitenland
door zijn medewerking aan het
Festival van Vlaanderen, het
Schold Cantorum Roermond
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Holland Festival Oude Muziek
Utrecht, de festivals voor religieuze muziek in Maastricht en
Venlo en de internationale muziekcongressen In Lille, Salzburg
en tot driemaal toe in Rome. Als
jubileumproduktie werd bij de gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1989 het liturgisch spel
van Peregrinus met de Vespers
van Paasmaandag in studie
genomen. De uitvoeringen in
Utrecht, Roermond, Maastricht
en Venlo waren zeer succesvol.

De laatste jaren richt de Schola
Cantorum Roermond steeds
meer haar aandacht op de bevordering van de gregoriaanse
muziek, door in parochies de liturgie mee te vieren, waarbij grote
zorg wordt besteed aan de uitvoering van de gregoriaanse
gezangen. De kosten van deze
evenementen worden onder andere gedragen door de „Vriendenclub" van de Schola Cantorum.
De muzikale leider van de
Schola Cantorum Roermond,
Louis Krekelberg, studeerde aan
het Conservatorium van Maastricht en behaalde in 1962 de
acte voor schoolmuziek B. Om
zich op het gebied van de koormuziek te specialiseren, volgde hij
diverse cursussen in binnen- en
buitenland. Van 1963 tot 1984
was hij werkzaam als muziekdocent aan de Pedagogische Academie van Roermond.
Kerkmuziek heeft voor Louis
Krekelberg altijd een grote rol
gespeeld. Vanaf de oprichting
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organiseerden ze het eerste internationale a lta-capella-festiva I
en -symposium in Bazel en concedeerden ze in Engeland, Frankrijk, België, Duitsland en Zwitserland.
Les Haulz en les Bas werkten
mee aan een reeks uitzendingen
voor Radio 3 over de blaasmuziek
van de middeleeuwen. Dit jaar
zijn zij voor de tweede maal te
gast op de Dag van de Oude
Muziek in Alden Biesen.

Capilla Flamenca

Cantate Domino Aalst
was hij lid van de Schola Cantorum van het Ward-instituut en in
1979 volgde hij er Jos Lennards
op als muzikaal leider. Sinds 1974
is hij lid van het bestuur van de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.

Schola Cantorum
Cantate Domino Aalst
Vijfendertig jaar al zingen kinderen en jongeren in het Sint-Maarteninstituut van Aalst voor de
Heer. Om aartsmoeilijke meesterwerken van de religieuze koormuziek te kunnen uitvoeren, repeteren zij ontelbare uren: een grote
inspanning naast het noodzakelijke schoolwerk en een engagement dat hen doet afzien van
vormen van ontspanning die
minder inspanning vergen. Voor
verschillende oud-zangers werd
deze inzet beloond met het
ontdekken van reële mogelijkheden als vocalist in het verdere leven.
Sinds 1960 staat de Schola
Cantorum Cantate Domino onder de leiding en de bezieling
van priester-leraar Michaël Ghijs,
die erin slaagde zijn koor een
wereldwijde faam te bezorgen.
Voor dil cancan bOrOiddo hij zcs
jongenssopranen van het koor
voor,

Les Haulz et les Bas
Het ensemble Les Haulz et les Bas
werd opgericht in 1993 en heeft
zich gespecialiseerd In de uitvoering van vroege blaasmuziek. Hun
interpretatie van de alta-capellamuziek van de middeleeuwen op
schalmei, pommer en schuiftrompet leverde hen niet alleen de
overwinning op op het concours
voor oude muziek in Brugge,
maar ook de Radio 3-prijs van
de BRTN. In samenwerking met
de Schola Cantorum Basiliensis

Het vocaal-instrumentaal ensemble Capilla Flamenca ontleent
zijn naam aan de voormalige
hofkapel van keizer Karel V. Toen
deze vorst in 1517 vrijwel definitief
de Lage Landen verliet, nam hij
de beste musici uit onze regio
mee om hem als „Capilla Flamenco" te vergezellen en de beroemde polyfonie uit de Lage
Landen ook in Spanje te laten
weerklinken.
De huidige Capilla Flamenca
recruteert haar gespecialiseerde
musici hoofdzakelijk uit Vlaanderen om de schitterende muziek uit
het gouden tijdperk van de polyfonisten uit de Lage Landen opnieuw ten gehore te brengen.
Dankzij een rijke ervaring, een
grondig muziekwetenschappelijk

Capilla Flamenco
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Joris Verdin
onderzoek en een grote dosis
creativiteit slaagt dit Vlaams ensemble er de laatste jaren In een
eigen klankidioom en een specifieke stijl te ontwikkelen. De continue herbronning naar het historisch model leidt tot unieke
programma's, die meestal onbekende muziek na vierhonderd
of vijfhonderd jaar voor het eerst
en tevens op een genietbare wijze aanbieden aan de hedendaagse luisteraar. Meerdere opnamen, talrijke concerten in
binnen- en buitenland met lovende kritieken en onderscheidingen vormen het levende bewijs van de artistieke uitstraling
van deze Vlaamse groep.

Joris Verdin
Joris Verdin studeerde orgel en
muziekwetenschap. Vanuit deze
dubbele achtergrond komt zijn
voorkeur voor de wederopvoering van vergeten muziek uit alle
stijlperioden, naast creaties van
hedendaagse werken. Zijn activiteiten in ensembles vertonen
een even grote verscheidenheid.
Joris Verdin is ook als componist
bedrijvig. Na uiteenlopende bezigheden als begeleider, arrangeur en televisieproducer werd
hij docent aan het Lemmensin32

stituut, het Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium in Antwerpen, en de KU Leuven.
Ondertussen heeft Joris Verdin
een internationale reputatie als
specialist van de 19de-eeuwse
harmoniumliteratuur opgebouwd.
Zijn research op dit terrein vindt
zijn klinkende weergave in een
authentieke
benaderingswijze
van het jongste van de historische instrumenten. Onder zijn
leid!,j blurtte het Antwerps conservatorium een jaarlijkse harmoniumcursus, en ondertussen is Joris Verdin regelmatig gastdocent
in verschillende Europese cenlra.
Zo is hij vast docent aan de jaarlijkse „Académie d'Orgue de
Rouen" en jurylid van het orgelconcours van Maagdenburg.
Op het gebied van de muziekuitgave werkt hij in Duitsland,
Frankrijk en Nederland, met heruitgaven van 19de-eeuwse orgelpartituren. Voor het Franse
Leduc bereidt Joris Verdin momenteel de eerste kritische uitgave van de volledige harmoniumwerken van César Franck
voor.

Geert D'hollander
Geert D'hollander studeerde aan
het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen,
Geert D'hollander

onder meer piano, kamermuziek,
koordirectie, fuga en compositie.
Voor verschillende disciplines behaalde hij eerste prijzen.
In 1982 werd hij met grote
onderscheiding laureaat van de
Koninklijke Beiaardschool van
Mechelen. Hij won achtereenvolgens elf internationale beiaardwedstrijden in binnen- en
buitenland, waaronder die van
's Herlogenbosch (1982), Brugge
(1985) en do Koningin Fabiola
wedstrijd van Mechelen (1987).
Geert bespeelde de belangrijkste beiaarden van Europa, Amerika en Canada, en verleende zijn
medewerking aan CD-opnamen
van de beiaarden van Antwerpen, Gent en Mechelen. (JOK Cie
BRTN (radio en televisie), RTBF en
CSN (Verenigde Staten) deden
meermaals op hem een beroep.
Hij is regelmatig te gast op internationale festivals zoals het Festival van Vlaanderen, het Festival
van Berlijn en het Festival van Barcelona.
Geert D'hollander werd eveneens laureaat van verschillende compositiewedstrijden, zoals
de Nationale Compositiewedstrijd voor Koormuziek (1988),
de Cantabile-compositiewedstrijd voor piano (1991), de Internationale wedstrijd voor koorcompositie van Tours (1991),
en de compositiewedstrijd Peter
Benoit (1993).
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Als begeleider werkte hij mee
aan grote koorprodukties met onder anderen de Engelse dirigenten Frank Shipway in Elias van
Mendelssohn en Lazlo Heltay in
Sint-Franclscus van Tinel. Jeremy
Jackman, van de King Singers,
creëerde met het BRTN-koor zijn
koorcompositie Mus/que Bleue,
Mus/que Rouge, geschreven in
opdracht van Radio 3.
Geert D'hollander is eveneens
stichter-dirigent van het kamerkoor Cappela Sancti Borromei
dat verbonden is aan de Carolus
Borromeuskerk van Antwerpen.
Daarnaast geeft hij les aan de
Koninklijke Beiaardschool in Mechelen, aan de Academie voor
Muziek, Woord en Dans in Sint-Niklaas en is hij stadsbeiaardier
van Antwerpen, Lier en Sint-Niklaas. Bovendien vervolledigt hij
zijn opleiding met de cursus orkestdirectie aan het Lemmensinstituut in Leuven.

Johan
Van Cauwenberghe
Johan Van Cauwenberghe is sedert 1974 als presentator werkzaam bij Radio 3 waar hij gedurende vijftien jaar de vertrouwde
stem was van Musica Antigua. In
1990 ruilde hij de oude muziek
voor de culturele actualiteit in
het dagelijkse programma de
Kunstberg, waarvan hij nu de
vaste presentator is en medewerker beeldende kunst. Hij is ook
actief als beeldend kunstenaar
en auteur. Hij zette een ophefmakende tentoonstelling rond Dante op touw, schreef verscheidene
dichtbundels en leverde teksten
voor concertprogramma's van
Musica Antigua Wien en de
Capilla Flamenca, ensembles
waarmee hij ook als vaste verteller optreedt.

Aloude
Rederijkerskamer
De Goudbloem
„De Guide onser Vrouwe, genaempt de Goudblomme" ligt

zich in de Durletstraat en is voor
het publiek geopend.
De Goudbloem ging als eerste
vereniging in Antwerpen in 1977
van start met een straattoneelprogramma en ligt tevens aan
de basis van de jaarlijkse Rederijkersfeesten.

„Den Crans" van
Aloude Schuttersgilden

Johan Van Cauwenberghe
mede aan de oorsprong van de
zo belangrijke rederijkersperiode
in Antwerpen. De Goudbloem
ontplooide een zelfstandige activiteit tot in de 17de eeuw. Toen
werd, zoals bij de meeste andere
kamers, de activiteit onderbroken. In de loop van de 19de
eeuw werden de drie belangrijkste Antwerpse kamers achtereenvolgens door diverse toneelkringen hersticht mits goedkeuring van de souvereine hoofdkamer, De Fonteine.
De Goudbloem werd In 1935
hersticht door de Koninklijke
Toon- en Toneelkring Broedermln. Ze is dus in Antwerpen de
enige die sinds meer dan zestig
jaar door éénzelfde vereniging
wordt beheerd en een ononderbroken activiteit kende, zowel op toneel als op elk ander
cultureel gebied. De huidige
„hoofdman" is mevrouw Leona
Detiège, burgemeester van Antwerpen.
De werking is onderverdeeld
in diverse afdelingen: de algemene culturele werking, toneel en
het museum voor Rederijkerij en
Amateurtoneel. Dit laatste - een
unicum in het Vlaamse land - Illustreert de geschiedenis van de
rederijkerij in het algemeen en
van het amateurtoneel in het
Antwerpse. Het museum bevindt

„Den Crans", zoals de Gilde met
haar afgekorte naam bekend
is, vormt de erven van de zes
Antwerpse aloude gewapende
of schutsgilden die vanaf de
13de eeuw gepriviligeerd werden door de Hertog van Brabant en het Antwerps magistraat.
Het waren eedgenootschappen
met een beperkt aantal betrouwbare poorters. Hun politionele en
militaire opdracht bestond erin
de gemeenschap te „beschutten" of te beschermen, vandaar
de term „Schutsgilden".
Afgeschaft door het Napoleontisch decreet van 1794, herleefden deze Antwerpse gilden niet,
zoals ook het geval was in de
meeste andere steden. In 1958
werd In kunstenaarsmiddens echter het Antwerps gildewezen terug leven ingeblazen. Sinds 1971
worden de oude tradities en gebruiken van voornoemde oude
gilden bij „Den Crans" verdergezet en in ere gehouden.
Buiten de voortzetting van de
aloude gildetradities en gebruiken, stelt „Den Crans" zich tot
doel de verschillende disciplines
van de schletsport, zoals het
schieten met kruisboog, handboog en luchtkarabijn, als vermaak te propageren. Maar
ook om, net zoals de oude gilden, hun gemeente te beschutten, door het culturele patrimonium te beschermen en dit
door een verregaande socioculturele werking. Zo wordt het
culturele luik, met wetenschappelijke heem- en volkskundige
inslag, verzorgd door de Academie voor Culturele Werking en
het Antwerps Museum en Archief,
onder toezicht van de Cultuurraad.
33
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Blijde Intrede
Aanleiding voor dit concert was
de schitterende druk die in 1515
door Jan de Gheet in Antwerpen
werd gepubliceerd. Hierin vinden
we naast het inmiddels beroemde (ingekleurde) zicht op
Antwerpen en gravures van de
intrede van Keizer Maximiliaan I
van Oostenrijk (zie afbeelding
p. 14) twee huldemotetten van
Benedictus de Opitiis. Deze motetten zijn voorzien van een uitgebreid commentaar. Voor meer
informatie hierover verwijzen we
naar het inleidend artikel (p. 11)
en een meer omvangrijke publikatie in het eerstkomende nummer van Musica Antigua van
augustus 1995.
Een letterlijke reconstructie zijn
we bewust uit de weg gegaan,
mede omdat hiervoor de nodige
historische en uitvoeringspraktische informatie ontbrak. Wél
dachten we dat we tijdens deze
feestelijke openingsmanifestatie
een impressie van het stedelijk
muzieklandschap konden aanbieden, een soort van muzikale
dwarsdoorsnede van wat Maximiliaan tijdens zijn bezoek in
1508 met zijn kleinzoon Karel en
van wat dezelfde Karel, de latere Keizer Karel - naar aanleiding
van zijn Blijde Intrede van 1515 en
zijn aansluitende tiendaagse verblijf - konden hebben gehoord
in de Scheldestad. Op basis van
archivalische steekproeven weten we in ieder geval dat het
muziekleven er zeer verscheiden
was.
Teneinde een suggestie van
deze verscheidenheid te kunnen
realiseren hebben we een beroep gedaan op meerdere ensembles en solisten. Zoals historisch gangbaar was, hebben we
ook gebruik gemaakt van diverse
locaties: het stadhuis (voor de officiële opening), de straten (via
een processie van het stadhuis
naar de kerk), de kerktoren en
de hoofdkerk zelf. Ook in deze
laatste ruimte hebben we in
akoestisch opzicht geëxperimenteerd, zonder daarbij fantaisistisch te werk te gaan. Het doksaal, dat destijds op de scheiding
34

van koor en transept stond en
van waarop er geregeld polyfonie weerklonk, hebben we geprobeerd te „reconstrueren" via
een verhoog. De huidige kathedraal heeft geen laat-gotisch
orgel meer, vandaar dat we
gebruik maken van het Metzlerorgel, dat mits een omzichtig
gebruik van registratie toch wel
een idee kan geven van het
orgelgebruik (solistisch, alternatim en het zingen „in organis").
In het kanunnikenkoor wordt er
onder meer alternatim gezongen door een gregoriaans ensemble dat een weliswaar bescheiden evocatie is van het
uitgebreide koor van kanunniken en kapelaans. Van de kooromgang wordt gebruik gemaakt
om tijdens de sequentia een
processie in de kerk te suggereren, zoals destijds eveneens
gebruikelijk was. Met andere
woorden: op basis van historisch

onderzoek en steekproeven proberen we de klankrijkdom in al
zijn verscheidenheid aan te bieden aan de hedendaagse luisteraar. Wij zijn via deze experimenten (noem het geheel maar
een laboratorium) slechts weinig
historische en uitvoeringspraktische illusies armer geworden. Integendeel, door het samengaan
van historisch onderzoek en door
de samenwerking met de verschillende ensembles en solisten,
zijn totaal nieuwe inzichten gegroeid en nog aan het groeien,
waarvan we U willen laten genieten.
Officiële opening van het festival
Iedere grotere laat-middeleeuwse stad die zichzelf respecteerde,
leverde een inspanning op muzikaal vlak om officiële plechtigheden, ook die in openlucht, in
te kleden. Een trompetter op de
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toren fungeerde niet alleen als
wachter voor het geven van
signalen, maar tevens werd hij
ingezet, bijvoorbeeld bij een
belangrijk bezoek en uiteraard
ook bij een Blijde Intrede. De beiaardier werd, zoals in de meeste
Vlaamse steden, betaald door
de stedelijke overheid. Ook hij
werd bij die gelegenheden vergoed om het geheel een extra
feestelijk tintje te geven. Het
meeste belang hechtte de stadsmagistraat echter aan de vier
of vijf stadsspeellieden, die bij
feestelijke gelegenheden meerstemmige muziek bliezen op
openluchtinstrumenten als trombone, schalmei en zink maar
soms ook op zachter klinkende
instrumenten. Tijdens deze opening leek het ons dan ook zinvol om dit historisch „stedelijk
muziekpersoneel" in te zetten en
hen muziek te laten spelen van
musici-componisten, zoals Jacobus Barbireau en zijn opvolger
Jacobus Obrecht, die in Antwerpen actief waren en van wie de
muziek over heel Europa bekend
was,
Stoeterij naar de 0-.L-.Vrouwekerk
Typerend voor een stedelijke samenleving tijdens het Ancien
Régime waren de talrijke processies binnen en buiten de
kerk. Noch in historisch (er zijn
te weinig gedetailleerde gegevens), noch in financieel opzicht was een letterlijke reconstructie mogelijk, maar toch
wilden we een Impressie geven van een tocht van de vijftienjarige Karel door Antwerpen, begeleid door gilden, ambachten, rederijkers en musici.
Tijdens deze processie was er
feestelijk klokkegelui, de kerkmusici zongen meestal gregoriaans, de stadsspeellieden stapten mee op en voerden bij
voorbeeld motetten uit en wellicht nam ook de beiaard eraan
deel.
Diensten in de kerk
De Antwerpse collegiale van
Onze-Lieve-Vrouw, op dat ogen-

blik nog geen kathedraal, gold
als de grootste in haar soort in
de Lage Landen. Vanaf 1410
kon ze bogen op een vrij aanzienlijk professioneel muziekensemble, dat geleidelijk aan uitgroeide tot een groep van tien
tot twaalf volwassen zangers en
ongeveer acht koorknapen. Het
is betekenisvol dat Maximiliaan
zijn hofkapel liet samenstellen
„op de wijze van Brabant", het
hertogdom waartoe Antwerpen
toen ook behoorde.
Niet iedereen van dit muziekensemble van de collegiale zong
evenwel gelijktijdig, met name
het Antwerps gebruik in de loop
van de 16de eeuw om solistisch
muziek te laten uitvoeren door de
meest bekwame zangers is zeer
interessante muziekhistorische informatie. Wellicht deed men bij
een gebeurtenis als een Blijde
Intrede ook nog eens beroep
op extra musici. In deze Antwerpse muziekkapel zongen ook
tal van gerenommeerde musicicomponisten, waaronder Johannes Ockeghem, Johannes Pulloys, Jacobus Barbireau, Petrus
de Domarto en uiteraard ook
Jacobus Obrecht.
Vergeten we ook niet de vierentwintig kanunniken en een
zeventigtal kapelaans die mee
instonden voor de uitvoering
van het gregoriaans in het koor
van de kerk. Ofschoon niet allen
effectief resideerden en de
absentie soms vrij groot was,
was dit toch een belangrijke
ondersteuning in het samengaan tussen gregoriaans en polyfonie.
Allicht hebben zowel keizer
Maximiliaan als wat later aartshertog Karel hier diensten bijgewoond. Dagelijks waren er
meerdere missen, waaronder
een hoogmis en werden er de
zeven getijden en loven georganiseerd door de diverse broederschappen. Deze dagelijkse
diensten, waarin uiteraard steeds
gregoriaans werd gezongen,
werden ook vaak met polyfone muziek opgeluisterd. Hieruit
maakten we een selectie van
drie blokken, die telkens door
een rederijker worden „becommentarieerd".

De rode draad die door het
gehele gebeuren loopt is het
mariale, met als focus de antifoon Sub tuum presidium. Onbegrijpelijk is dit niet, aangezien de
hoofdkerk onder het patronaat
van Maria stond. Om die reden
is het dan ook niet verwonderlijk dat de huldemoteften eveneens mariaal zijn. De instrumentale muziek is om dezelfde reden
meestal gebaseerd op Salve regina-zettingen, een genre dat
bijzonder populair was in de
Antwerpse hoofdkerk en met name binnen de broederschap van
Onze-Lieve-Vrouw. Het gregoriaans dat eveneens als een rode
draad doorheen het programma
loopt, is ook mariaal. De zeven
„cantus firmi" die aan de basis
van de uitgevoerde drie- tot
zevenstemmige missa Sub tuum
presidium van Obrecht liggen,
zijn er op een ingenieuze wijze in
verwerkt. Het getal zeven heeft
uiteraard een symbolische betekenis: denk maar aan de zeven
vreugden en de zeven smarten
van Maria. Van deze zeven cantus firmi worden de zes gezangen,
bedoeld voor Maria-feesten, volledig uitgevoerd tijdens één van
de onderdelen van de processie
of de diensten in de kerk. Van de
zeven cantus firmi worden er in
de mis zes slechts gedeeltelijk
geciteerd. Alleen het Sub tuum
presidium wordt integraal verwerkt. De gehele mis legt duidelijk
het muzikale vernuft van Obrecht
bloot en geldt als een van de
hoogstandjes van de Vlaamse
polyfonie.
Als basis voor deze gregoriaanse gezangen kozen we bewust
niet voor de recente Vaticaanse
editie, maar voor versies uit Antwerpse drukken en handschriften
van lokale origine (Utrecht). Antwerpse liturgische handschriften
van vóór het concilie van Trente
zijn bijzonder schaars, wat onder
meer heeft te maken met het
verlies tijdens de godsdienstoorlogen.
Tijdens de vespers (de zogenaamde eerste vespers die op
de vooravond van het eigenlijke
feest werden uitgevoerd) zal een
gregoriaans Regina caeli weerklinken en wordt een strofisch
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Ave mans stella van Jacob
Obrecht alternatim met orgel
uitgevoerd. In het drie- tot zesstemmig Magnificat, wordt gebruik gemaakt van ingewikkelde canontechnieken, waarbij
uit een driestemmig genoteerd
werk een zesstemmige versie
te voorschijn komt. Het is één
van de vaker aangewende
compositietechnieken van Petrus
de la Rue, de geliefde hofcomponist van Margaretha van
Oostenrijk, tante van aartshertog
Karel.
De reeds vermelde missa Sub
tuum presidium van Obrecht is
mogelijk in Antwerpen geschreven en wordt hier haast volledig uitgevoerd tijdens de zoge-
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naamde hoogmis. De gregoriaanse sequentia Verbum bonum, waarvan Obrecht delen
op een magistrale wijze verwerkte in zijn bovenvermelde mis,
wordt processiegewijze „ten tonele" gebracht. Verder zal ook
het Mariamotet Sub tuum presidium van de Antwerpse organist Benedictus de Opitiis worden gezongen. Deze polyfone
zetting is gebaseerd op de gelijknamige gregoriaanse melodie.
Het avondlof, in feite niet behorend tot de getijden en eerder een paraliturgisch gebeuren,
waarin de meerstemmige muziek
in principe een zeer prominente
plaats kreeg, is het laatste con-

certgedeelte. Vooral de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw
spaarde geen inspanningen om
van dit gebeuren iets uitzonderlijks te maken. Naast het
tweede Mariamotet uit de huldebundel van 1515, dat onder
meer ook hulde brengt op de
politieke en economische betekenis van het Oostenrijkse vorstenhuis in het algemeen en van
keizer Maximiliaan in het bijzonder, wordt tot slot nog het
monumentale zesstemmige Salve regina van Obrecht alternatim uitgevoerd.
Eugeen Schreurs
Alamire Foundation
KU Leuven
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SUB TUUM PRESIDIUM
Sub tuum presidium confugimus,
sancta Dei Genitrix
nostras deprecationes
ne despicias in necessitatibus nostris
sed a periculis cunctis
liberanos semper
Virgo gloriosa & benedicta.
Alleluia, alleluia.

Onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht,
heilige Moeder van God,
zie niet misprijzend neer op onze smeekbeden
in onze noodwendigheid,
maar bevrijd ons steeds
van alle gevaar,
glorierijke en gezegende Maagd.
Alleluia, alleluia.

AVE PRECLARA MARIS STELLA
Ave praeclara mans stella,
in lucem gentium. Maria,
divinitus orta.

Gegroet Gij schone ster der zee,
Maria, aan God ontsproten
tot licht voor de volken

Euge Dei porta
quae non aperta
veritatis lumen,
ipsum solem iustitiae
indutum care,
ducis in orbem.

Gij, poort tot God
die nog niet was ontsloten,
Gij bracht in deze wereld
het Licht van de Waarheid,
de stralende Roem van Gerechtigheid,
die vlees geworden is.

Virgo decus mundi,
regina caeli,
praeelecta ut sol,
pulchra lunaris ut fulgur,
agnosce omnes
te diligentes.

Maagd, trots van de wereld,
koningin van de hemel,
uitverkoren als de zon,
schone maan, schitterend als de bliksem,
zie neer op allen
die U liefhebben.

Te plenam fide
virgam Imae stirpis lesse
nascituram priores
desideraverunt
ptres et prophetae.

Herders en profeten
hebben er lang naar uitgekeken,
dat Gij, Maagd uit het goddelijk geslacht van Jesse,
vervuld van geloof en trouw,
zoudt geboren worden.

Te lignum vitae,
sancto ronante pneumate,
parituram divini
floris amagdalum
signavit Gabriel.

Gabrlël kwam met de boodschap
dat Gij, bedauwd door de Heilige Geest,
de boom des levens, de ongeschonden
goddelijke bloem,
zoudt baren.

Tu agnum regem,
terrae dominatorem,
moabitici de petra deserti,
ad montem filiae Sion
transduxisti.

Gij hebt het Lam, de Koning,
de Heerser van de aarde,
geleid van de onherbergzame
Moabitische rots
naar de berg van dochter Sion.

Tuque furentem
Leviathan serpentem
tortuosumpque et vecten collidens
damnoso crimine mundum exernIsti.

Gij hebt Leviathan,
het boze monster
dat wild om zich heen kronkelde, verpletterd
en zo de wereld van een zware schuld verlost.

Hinc gentium nos reliquiae,
tuae sub cultu memoriae,
mirum in modum quem es enixa,
propitiationis agnum
regnantem caelo
aeternaliter devocamus
ad aram mactandum mysterialiter.

Wij die hier zijn overgebleven van de volkeren,
wij die U met eerbied indachtig zijn,
wij roepen het Lam van de verzoening,
dat Gij op wonderbare wijze hebt gebaarden eeuwig Koning is in de hemel,
naar ons altaar om het te verheerlijken
op mystieke wijze.
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Hinc manna verum Israelitis,
veris veni Abrahae fillis,
admirantibus quondam Moysi,
quod typus figurabat,
iam nunc abducto velo datur perspici;
ora, virgo,
nos illo pane caeli dignos effici.

Hem, het ware Manna voor de Israëlieten,
waarlijk zonen van de ware Abraham,
die eertijds opkeken naar Mozes,
omdat Hij het voorbeeld gaf,
kunnen wij nu aanschouwen omdat de sluier is weggenomen.
Bid voor ons, heilige Maagd,
dat wij dit hemels brood waardig worden.

Fac fontem dulcem
quem in deserto petra praemonstravit,
degustare cum sincera fide
renesque constringi,
lotos in mani anguem aenerum
incruce speculari.

Maak dat wij ons laven met oprecht geloof
aan de zoete bron
die de rots in de woestijn ons aanwees,
onszelf in gereedheid brengen
en na de zee te hebben doorkliefd
de koperen slang zien aan zijn staf.

Fac igni sancto
patrisque verbo, quod rubus ut flamma
tu partasti virgo mater facta,
special' pelle
distinctos pede, mundis labiis
cordeque propinquare.

Maak dat wij door het heilig vuur
en door het Woord van de Vader,
naderen met een gezuiverde huid,
met gezalfde voet, met zuivere lippen en hart,
omdat Gij, Maagd die Moeder werd, gebaard hebt
zoals de brandende braamstruik.

Audinos,
nam te filius, nihil negans, honorat.

Aanhoor ons,
want de Zoon eerbiedigt U en weigert U niets.

Salvanos,
lesu, pro quibus virgo mater te orat.

Red ons,
Jezus, voor wie de Moedermaagd tot U bidt.

Da fontem boni visere,
da puros mentis oculos
in te defigere,
Quo hausto sapientiae
saporem vitae valeat
mens intelligere,

Geef dat wij zien de bron van het goede,
geef dat wij de zuivere ogen van onze geest
op U vestigen.
Als wij uit Uw Wijsheid hebben geput,
kan onze geest de smaak
van het leven begrijpen,

Christianismi fidem
operibus redimire
beatoque fine
ex huius incolatu saeculi,
auctor, ad te transire.

en het geloof in Christus
met daden omkransen,
en geef dat wij door een zalig levenseinde
vanuit ons verblijf alhier
naar U, Heer, mogen komen.

REGINA CAELI

Regina caeli,
laetare, alleluja,
quia quem meruisti portare,
alleluja,
resurrexit sicut dixit,
alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Koningin van de hemel,
verheug u, alleluia,
want hij die gij hebt mogen dragen,
alleluia,
is verrezen zoals hij voorzegd had,
alleluia.
Bid vor ons God, alleluia.

AVE MARIS STELLA

Ave mans stella,
Dei mater alma,
atque semper virgo,
felix coell porta.
Sumens illud
Ave Gabrielis ore,
funda nos in pace mutans Evae nomen.
Solve vincla reis,
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Wees gegroet, o Zeester,
Moeder Gods en tevens
Gave maagd bestendig,
Blijde Poort des Levens.
's Engels groet aanvaardend,
Grond ons in zo'n vrede
Dat de naam van Eva,
brenge een Ave mede.
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profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.
Monstra te esse matrem,
sumat per te preces,
qui pro nobis flatus,
tuut esse tuus.
Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.
Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut videntes lesum,
semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui sancto,
tribus honor unus. Amen.

Slaak de boei der bozen,
Open 't oog der binden,
Doe onze euvlen wijken,
Godes gunst ons vinden.
Toon U onze Moeder,
Bij de nooit volprezen,
Die, voor ons geboren,
De uwe wilde wezen.
Maak, o Maagd der maagden,
Als niet één aanminnig,
Ons van zonde ontbonden,
Zuiver en zachtzinnig.
Doe ons, rein van wandel,
't wisse pad betreden,
Tot we juichend Jesus,
Zien in't eeuwig Eden.
Lof de geest;
hun drieën de eigenste eerbetoning. Amen.

MAGNIFICAT

Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

Groot prijst mijn ziel de Heer,
van vreugde jubelt mijn geest in God
die mijn redding is.

Quia respexit humilitatem ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam
me dicent omnes generationes.

Want gij zag neer op zijn schamele dienares:
zie immers, van nu af
zal ik zalig heten bij alle geslachten.

Quia fecit mihi magna qui potens est,
et sanctum nomen eius.

Want grote dingen deed aan mij de Machtige,
en heilig is zijn naam.

Et misericordia eius a progenie
in progenies timentibus eum.

En zijn erbarming gaat van geslacht
tot geslacht voor hen die hem vrezen.

Fecit potentiam in bracchio suo;
dispersit superbos mente cordis sui.

Kracht heeft hij betoond door zijn arm,
wie trots van hartsgedachten was, versloeg hij.

Deposuit potentes de sede,
ex exaltavit humiles.

Machtigen heeft hij van hun troon gehaald
en schamelen verheven.

Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

Die honger hadden overstelpte hij met gaven
en rijken stuurde hij met lege handen heen.

Suscepit Israel, puerum suum,
recordatus misericordiae suae.

Israël zijn dienaar heeft hij opgenomen
zijn ontferming indachtig.

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in saecula.

Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen,
voor Abraham en diens zaad in eeuwigheid.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.

Glorie zij de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Zoals het was bij de aanvang, nu en altijd,
en in de eeuwigheid van de eeuwen. Amen.

MISSA „SUB TUUM PRESIDIUM"
Kyrie

Kyrie eleison.

Heer, ontferm U over ons.
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Christe eleison.
Kyrie eleison.

Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gloria
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibl
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus, Pater omnipotens, Domine Fili
unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis,
quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum sancto spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Eer aan God in den hoge
en op aarde vrede
aan de mensen van goede wil.
Wij loven U. wij prijzen
en aanbidden U. wij verheerlijken U
en zeggen U dank
voor Uw grote heerlijkheid,
Heer God, Hemelse Koning,
God, almachtige Vader, Heer,
eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
onferm U over ons,
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed,
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons,
want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus,
met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium
et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum
ante omnia saecula,
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt,
qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spirito Sancto
ex Mariae virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die
secundum scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
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Ik geloof in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
en voor alle tijden
geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht,
ware God uit de ware God,
geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is,
die voor ons, mensen,
en omwille van ons heil
uit de hemel is neergedaald.
En Hij is ontvangen van de Heilige Geest
uit de maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd
onder Pontius Pilatus,
Hij heeft geleden en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag
volgens de schriften.
Hij is opgevaren ten hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan Zijn Rijk komt geen einde,

19 augustus
Et in Spiritum Sanctum,
Domlnum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per prophetas,
et unam Sanctam Catholicam
et Apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum,
et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi.
Amen.

Ik geloof in de Heilige Geest,
die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon,
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt,
die gesproken heeft door de profeten,
en in één heilige katholieke
en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel
tot vergiffenis van de zonden,
en ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend Rijk,
Amen.

Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt caeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig
de Heer, de God der hemelse machten,
Vol zijn hemel en aarde
van Uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem!

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Geef ons de vrede!

VERBUM BONUM ET SUAVE
Verbum bonum et suave
personemus illud Ave,
per quod Christi fit conclave
virgo, mater, filia.

Laten wij het „ave" doen weerklinken,
dat mooie, zoete woord,
waardoor de Maagd, Moeder en Dochter,
Christus in zich mocht laten wonen.

Per quod Ave salutata
mox concepit fecundata
virgo. David stirpe nata,
inter spinas

Begroet met dat „ave" werd de Maagd,
geboren uit het geslacht van David,
vruchtbaar en heeft Zij ontvangen
lelies tussen doornen.

Ave, veil Salomonis
mater, vellus Gedeonis,
cuius magi tribus donis
laudant puerperium.

Gegroet, Moeder van de ware Salomon,
vacht van Gedeon, met drievoudige geschenken
hebben de wijzen de geboorte
van Uw Zoon hebben verheerlijkt.

Ave, solem genuisti,
Ave, prolem protulisti,
mundo lapso contulisti
vitam et imperium.

Gegroet, Gij hebt de zon gebaard,
gegroet, Gij hebt Uw kroost aan de wereld getoond,
Gij hebt het Leven en het Koninkrijk gebracht
in dit gevallen aardrijk.

Ave, sponsa verbi summi,
mans porta, signum dumi,
aromatum virga fuml,
angelorum domina:

Gegroet, Bruid van het Opperste Woord,
poort van de zee, teken van de heester,
welriekend met haar tak van rook,
Meesteres van de engelen.

Supplicamus, nos emenda,
emendatos nos commenda

Wij smeken U, genees ons,
en als wij genezen zijn,
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tuo nato, ad habenda
sempiterna gaudia.
Amen.

wil ons dan aanbevelen bij Uw Zoon,
zodat wij het eeuwig geluk mogen bezitten.
Amen.

SUMMA LAUDIS
Summa laudis o Maria
Fac ut nato mente pia
Detur honos glorie.
Qui nam cuncta protahendo
Videatur puniendo
Culpae fautor inscie.
Scelus nullum impunitum
Reus vidit sed munitum
Putat fidens tempori.
Pergens vires in peccatis
Auget dolo sue mentis
Ridet quemquam decipi.
Quid non putas male sanus
Liuor furens liuor vanus
Temptare invidia.
Sed quis contra nos se credat
Si pro nobis deus pugnat
Prefulgens iusticia.
Ergo Caesar quum nec deus
Rerum metas neque tempus
Tuo dat Imperia,
Sed ut totum frenes orbem
Imponendo reis finem
Hostili supplicio,
Gaude nam te praeferentem
Ut Romananm regas gentem
Vocat in imperium,
Cunctis ita ut sis terror
Grave quos infestus error
Fert in praccipicium.

0 Maria, hooglofelijke maagd,
maak dat Uwen zoon uit vromen zin
roem en eer worde gegeven.
Immers daar in alle dingen de bestraffing zo lang
uitblijft,
zou het kunnen schijnen alsof hij door onbekendheid
met de schuld het kwaad begunstigt.
De schuldige heeft wel gezien
dat geen misdrijf ongestraft blijft,
maar hij meent veilig te zijn,
vertrouwende op den tijd.
Voortgaande in de zonde vermeerdert hij zijn krachten
door de arglist van zijn gemoed,
en lacht erom dat iemand wordt bedrogen.
Wat al niet meent gij,
razende maar machteloze, afgunst,
in uw nijdigheid te kunnen beproeven?
Maar wie zal het wagen tegen ons te zijn,
als God schitterend door zijn gerechtigheid
voor ons strijdt?
Dus, Caesar, daar God aan uw rijk
geen eindpalen stelt, en geen tijdgrens,
opdat gij de gehele wereld moogt in toom houden
en het misdrijf door wrekende straf bedwingen verheug u, want hij roept u tot de heerschappij
om het Romeinse volk dat u verkiest, te regeren,
zó dat ge een schrik moogt zijn voor allen
die hun vijandige dwaling In den vreselijken afgrond
drijft.

SALVE REGINA
Salve Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exules filii Evae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum volle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et lesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
0 clemens, o pia, o dulcis virgo Maria!
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Gegroet Vorstinne, moeder van erbarming,
ons leven, onze zoetheid, onze hoop, gegroet.
Tot u stijgt ons geroep van uitgebannen kinderen
van Eva.
Tot u verzuchten wij al klagend en al wenend in dit
dal van tranen.
Welaan dan, onze voorspreekster, uw lieve ogen
vol erbarming, keer die naar ons toe.
En Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot,
toon hem ons na deze ballingschap.
0 milde, o liefderijke, o zoete maagd Maria!

Voces Aequales
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Zondag
augustus 1995, 11.30 u.

Antwerpen,
Sint-Carolus Borromeuskerk

i.s.m. de vzw Artiestenmissen

Voces Aequales
Péter Bárány, contratenor
Zoltán Gavocii; contratenor
Csaba Gyulai, tenor
Zoltán Mizsei, bariton
Andras Koncz, bariton
Andras Demjén, bas
Programma: „Artiestenmis"
PHILIPPUS DE MONTE
(1521-1603)
Missa ad modulum Benedicta es
uit: Missa ad modulum benedicta es, sex vocum (C. Plantin, Antwerpen, 1579)
Kyrie
Gloria
Credo
JACOB CLEMENS NON PAPA
(ca. 1510/15-1555/56)
Ave mundi spes Maria
uit: Sacrum cantionum (vulgo hodie moteta vocant)... Liber primus (J.
de Loet en H. Waelrant, Antwerpen, 1554)
PHILIPPUS DE MONTE
(1521-1603)
Missa ad modulum Benedicta es
uit: Missa ad modulum benedicta es, sex vocum (C. Plantin, Antwerpen, 1579)
Sanctus
Agnus Dei
ANDREAS PEVERNAGE
(1542/43-1591)
Dulce tuum nostro scribas

Voces Aeq wies
Het Hongaarse mannensextet
Voces Aequales werd drie jaar
geleden opgericht. Alle leden
van het ensemble behoren tot
een generatie die reeds kon luisteren naar oude muziek die volgens de historische uitvoerings-

praktijk werd uitgevoerd. Op
jonge leeftijd maakten zij al deel
uit van een kamerkoor dat zich
specialiseerde in maniëristische
muziek. Op een concert tijdens
de lente van 1992 traden zij voor
het eerst op zonder vrouwenstemmen en met slechts één
stem per partij. Zo werd Voces
Aequales geboren.

Aangezien de zes zangers van
Voces Aequales volgens de Kodály-methode werden opgeleid,
trachten zij hun Hongaarse benadering van muziek te verenigen met de laatste trends in
het Westeuropese oude-muziekcircuit.
Voces Aequales nam deel
aan het Obrecht Festival en gaf
onlangs een concert rond Johannes Ockeghem in Budapest.
Het ensemble was vorig jaar
betrokken bij de Palestrina-herdenking en maakte een tournee in Duitsland met werk van
Orlandus Lassus. Door de Hongaarse pers werden ze geloofd
om hun professionalisme en de
samenklonk van de zes stemmen. In het buitenland werden
vooral hun sensualiteit en hun
betekenisvolle voordracht geprezen. Zij maakten ook een uitstekende indruk op het free podium Van Laus Polyphoniae 1994.
De krachtige contratenor- en
baritonstemmen ondersteunen
de tere maar briljante tenor en
bas. Zo doet de zuivere balans
die hierdoor gecreëerd wordt
eer aan de wetmatigheden die
golden voor de renaissance-muziek. Het werken zonder dirigent
bevordert de muzikale vrijheid
van de zangers, wat dan weer
een interessante en individuele
uitvoering garandeert. Voces
Aequales heeft zich als taak gesteld om te zoeken naar een
nieuwe, aangepaste functie
van oude muziek, in plaats van
naar haar authentieke maar
onverifieerbare rol. Daarom bereiden ze complexe programma's voor waarin elk muziekstuk zijn eigen plaats inneemt
43

20 augustus

Voces Aequales
om de boodschap door te geven.

Philippus De Monte
Missa ad modulum Benedicta es
Een uitzonderlijke kwantiteit hoeft
niet noodzakelijk te betekenen
dat de kwaliteit van het geleverde werk daaronder zou lijden,
dat heeft de geschiedenis ook in
vele kunst-takken meer dan eens
bewezen. Iemand die een lange
en rijke carrière op een indrukwekkende manier - onder het
motto „Rien sans peine" - goed
wist te vullen, was de Vlaming
Philippus De Monte. Meer dan
duizend madrigalen op wereldlijke tekst, honderdveertig op
geestelijke, een weinig chansons
op Franse tekst, veertig missen
en ongeveer tweehonderdvijftig
motetten maken hem tot één
van de meest produktieve componisten van zijn generatie.
In 1568 werd De Monte aangesteld als kapelmeester aan
het keizerlijke hof in Wenen, een
functie die hij tot zijn dood zou
blijven waarnemen en waarin hij
het grootste deel van zijn omvangrijke ceuvre bijeenschreef.
De keizerlijke (Habsburgse) hofkapel stond sinds de troonsbestijging van Ferdinand I in 1556
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steeds onder de leiding van een
vooraanstaand musicus uit de
Lage Landen. Voorgangers van
De Monte waren er onder meer
de Bruggeling Arnold Von Bruck
(ca. 1500-1554) en Jacobus Voet
(ca. 1529-1567). Net als in Spanje,
waar de „capilla flamenca" de
muzikale omkadering verzorgde
aan het hof, bleven de Vlaamse
polyfonisten aan de hoven van
de Oostenrijkse Habsburgers de
belangrijkste muzikale posities bekleden. Aan hun hegemonie zou
slechts langzaam een eind komen op het einde van de 16de

Voces Aequales

eeuw, wanneer hun Italiaanse
leerlingen steeds meer het heft
in handen zouden nemen.
Het was niet de eerste maal
dat De Monte voor de Habsburgers werkte. 7eer waarschijnlijk
kreeg hij zijn opleiding als koorknaap in Mechelen, de stad
waar hij ook werd geboren. Zoals
zoveel talentvolle jongeren in die
tijd trok hij naar Italië, waar hij zijn
opleiding voltooide en er onder
meer in dienst was bij de familie
Pinelli in Napels (van 1542 lol
1551). Philippus De Monte keerde
in 1554 terug naar Antwerpen en
vertrok al vlug naar Engeland,
waar hij als enige niet-Spanjaard
deel uitmaakte van de hofkapel
van Philips II. Daar raakte hij bevriend met de familie Byrd. Beroemd is de latere briefwisseling
met William (1543-1623), waarmee hij composities uitwisselde.
Hij werd aanbevolen voor de
hofkapel van aartshertog Albrecht V van Beieren, maar het
was Orlandus Lassus (1532-1594)
die uiteindelijk werd aangenomen. Toen in 1567 Jacobus Vaet
stierf, zocht men De Monte aan
om zijn plaats in te nemen,
evenwel nadat onderhandelingen met Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-1594) waren
misgelopen. Vanaf dat ogenblik
kwam er elk jaar minstens één
publikatie met zijn werk op de
markt. Ondanks dat fenomenaal
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hoge werkritme werd hij door
tijdgenoten herhaaldelijk als een
stille, ingetogen man beschreven, „zo bescheiden als een
meisje".
De Monte zou vooral bekend
blijven voor zijn toewijding aan
en zijn meesterschap in het madrigaal op Italiaanse tekst, waarin
hij zich, heel algemeen gesproken dan, progressief toonde,
met een soms subtiel, maar pakkend gebruik van chromatische
melodische wijzigingen en een
lichte voorkeur voor het akkoordisch „vertalen" van zijn tekst in
muziek. Zijn voornaamste opdracht aan het Weense hof was
echter het componeren van religieuze muziek, waarin hij zich
niet toonde als een vernieuwer,
maar wel als één van de meest
verfijnde beoefenaars van de
polyfone kunst. In zijn miscomposities gebruikte hij de op dat
ogenblik stevig ingeburgerde parodietechniek op uiterst gevarieerde wijze. In die techniek
neemt de componist alle partijen
van een meerstemmige compositie (gewoonlijk een motet, madrigaal of chanson) als model en
verwerkt die dan - uiteraard op
een ernstige manier, niet zoals
een parodie In de huidige betekenis - in de mis.
De Missa ad modulum Benedicta es werd gemodelleerd naar

het motet Benedicta es, coelorum Regina van Josquin Desprez,
dat ook al als uitgangspunt had
gediend voor gelijknamige missen van onder meer Adriaan Willoert (ca. 1490-1562), George de
la Héle (1547-1586) en Palestrina.
De Missa Benedicta es van De
Monte verscheen in 1579 in Antwerpen bij Christoffel Plantijn. Het
melodische materiaal is overgenomen uit de gregoriaanse sequentia op dezelfde tekst. De
Monte springt in dit geval zeer vrij
om met zijn zesstemmige model.
Enkel de meest „herkenbare"
motieven uit het origineel (zoals de inzet op een lang aangehouden toon in de bovenstem) blijven bewaard, maar er
worden omspelingen ingevoegd,
de stemmen worden van plaats
verwisseld, inzetten worden gewijzigd en het ritme in de motieven wordt hier en daar aangepast. Voor Sanctus en Agnus Dei
heeft hij zelfs een tweede versie
voorzien, waarin hij de melodische basisgegevens in een
canon heeft verwerkt.
Clemens non Papa (ca. 1510/
1515-1555/56) was één van die
belangrijke polyfonisten die hun
werkterrein in onze streken hadden (meer informatie over Clemens vindt u in de programmatoelichting bij het concert van
het Hilliard Ensemble op p. 96). In

zijn muziek legt hij, zoals kenmerkend voor de componisten in de
Nederlanden in de eerste helft
van de 16de eeuw, sterk de nadruk op het muzikaal-technische
aspect van de polyfonie. Door
het consequent uitbouwen van
het principe van de imitatie (de
ene partij „Imiteert" de andere
door na de eerste in te zetten
met dezelfde melodische figuur)
ontstaat een hecht weefsel van
elkaar steeds overlappende frasen, waarbij de steeds terugkerende melodische motieven in
de verschillende stemmen voor
eenheid zorgen, maar waarin
rustpauzen zoveel mogelijk worden vermeden.
De minder bekende maar
evenzeer interessante Andreas
Pevernage (1542/43-1591) verbleef en werkte net als Clemens
vooral in de Nederlanden (voor
meer informatie over deze componist verwijzen we naar het concert van Capilla Flamenca dat
volledig aan werk van hem is gewijd, zie p. ...). Interessant in deze
context zijn de experimenten die
Pevernage maakte met de ruimtelijke werking van zijn muziek,
door gebruik te maken van
dialogerende koorgroepen.
Eli Poppe
Alamire Foundation
KU Leuven
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MISSA AD MODULUM BENEDICTA ES
(tekst zie p. 39)
AVE MUNDI SPES MARIA
Ave mundi spes Maria
ave mitis ave pia
ave virgo mater Christi
angelorum imperatrix
peccatorum consolatrix
consolare me luguntem
in peccatis jam foetentem
o mater alma Christi carissima.

Gegroet, Maria, hoop van de wereld,
Gegroet, Gij zachte, gegroet, Gij vrome,
Gegroet, Gij maagd en moeder van Christus,
Koningin der engelen,
Troosteres der zondaars,
troost mij, ik die rouwend ben
en bezoedeld door mijn zonden,
0 allerliefste moeder van Christus.

DULCE TUUM NOSTRO SCRIBAS
Dulce tuum nostro scribas in pectore nomen,
Namque tuo constat nomine nostra salus.
lii triste nihil cadit unquam, mitis Jesu,
Qui veilt usque tui nominis esse memor.
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Schrijf Uw zoete Naam in onze harten,
want ons heil bestaat slechts door Uw Naam.
Hem zal geen kwaad ooit overkomen, zoete Jezus,
die zonder eind Uw Naam indachtig is.

Wren Baroque Soloists
Martin Elliott, algemene leiding

Wren Baroque Soloists
Lesley-Jane Rogers, sopraan
Nicoh Jenkin, sopraan
Deborah Miles-Johnson, mezzo
Frances Jellard, alto
Simon Doyles, tenor
Martin Elliott, bas

Programma: „The Triumphs of Oriana" (1601)
JOHN HILTON
(2 - 1648)
Fair Oriana, beauty's queen
DANIEL NORCOME
(1576-v66r 1626)
With angel's face and brightness
JOHN MUNDY
(ca. 1529-1591?)
Lightly she whipped o'er the dales
ELLIS GIBBONS
(1573-1603?)
Long live fair Oriana
(Hark, did you ever hear?)
JOHN BENNET
(ca .1575/80-1644)
All creatures now are merry-minded
GEORGE MARSON
(ca.1573-1632)
The nymphs and shepherds danced
RICHARD CARLTON
(ca.1558-1638?)
Calm was the air and the clear sky
JOHN HOLMES
(?-1629)
Thus Bonny-boots the birthday celebrated
RICHARD NICHOLSON
(ca.1595-1639)
Sing, shepherds all, in your roundelays

Zondag
augustus 1995, 15.00 u.
Antwerpen,
Kapel Centrum Elzenveld

i.s.m. Radio 3

Wren Baroque Soloists
Bij de oprichting van het ensemble Wren Baroque Soloists vormde
de muziek van Antonio Caldara
(1670-1736) het eerste uitgangspunt. Het was de bedoeling diens
uitgebreide en gevarieerde repertoire uit te voeren en op CD
vast te leggen. Dit mondde in
1992 uit in een CD met een selectie van Caldara's madrigalen en
cantates, uitgebracht bij de plotenmaatschappij Unicorn-Kanchana.
De interesse voor Caldara werd
uitgebreid tot de muziek van zijn
Europese tijdgenoten en dan
vooral van het Engelse genie
Henry Purcell. In januari 1994 gaf
Wren Baroque Soloists zijn eerste
concert voor publiek op het Northern Lights Festival in Tromso,
Noorwegen, met een programma van religieuze muziek van Purcell en Caldara. Het concert kon
rekenen op een uitzonderlijk lovende pers.
Na dit concert maakte Wren
Baroque Soloists opnamen van
Engelse muziek. De eerste CD
met deze muziek kwam uit in
oktober 1994, onder het label
Collins Classics, en dit jaar nog
wordt de release van de volgende CD uit deze reeks verwacht. In de lente van 1995
kwam ook nog een CD uit, onder
het Koch Schwann label, met
Caldara's religieuze kamermuziek, waaronder de twaalf motetten voor twee en drie stemmen
die nooit eerder opgenomen
werden. Deze CD is de eerste
van een serie CD's met Caldara's
muziek. Het ensemble Wren Baroque Soloists kan gebruik maken
van obligato- en ripieno-instru47
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WILLIAM CAVENDISH
(ca.1565-1628)
Come, gentle swains and shepherds' dainty daughters
WILLIAM COBBOLD
(1560-1639)
With wreaths of rose and laurel
THOMAS MORLEY
(ca.1557/8-1602)
Arise, awake, awake
MICHAEL EAST
(ca.1580-1648)
Hence stars! too dim of light
THOMAS TOM KINS
(1572-1656)
The fauns and satyrs tripping

menten en zingt soms samen
met een eigen koor, the Wren
Singers of London. Hierdoor kan
het repertoire uitgebreid worden
van kamermuziek tot opera's en
oratoria van Caldara, maar ook
van welbekende meesters zoals
Monteverdi, Purcell, Hdndel en
Bach.
In mei van dit jaar nog maakte
het Wren Baroque Orchestra zijn
debuut samen met de Soloists in
de eerste uitvoering van een
volledig nieuwe Engelse editie
van Johann Sebastian Bachs
Matthaus Passion op het Brighton Festival. The Wren Baroque
Soloists worden steeds meer gevraagd op de belangrijkste Europese festivals. In 1997 zal het ensemble concerteren op het pas
opgerichte Christchurch Festival
in Nieuw-Zeeland.

KORTE PAUZE

The Triumphs of Oriana
JOHN WEELKES
(1576-1623)
As Vesta was from Latmos hill descending
EDWARD JOHNSON
(f1.1572-1601)
Come, blessed bird, and with thy sugared relish
JOHN FARMER
(ca.1570 -1601)
Fair nymphs I heard one telling
JOHN WILBYE
(1574-1638)
The lady Oriana
THOMAS HUNT
(fl. ca. 1600)
Hark! did ye ever hear so sweet a singing?
JOHN MILTON
(ca.1576-1623)
Fair Orian, in the momn
ELLIS GIBBONS
(1573-1603?)
Round about her charret, with all-admiring strains
GEORGE KIRKBYE
(?-1634)
Bright Phoebus greets most clearly
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Eén van de meest populaire
romances uit de 16de eeuw
was de laat-middeleeuwse ridderroman Amadis de Gaule. In
dit verhaal is Orianne, de dochter van de legendarische Engelse vorst Lisuarte, één van
de hoofdpersonages. Oriana is
mooi én kuis en de geliefde van
de held Amadis. Haar naam
wordt tegen het einde van de
16de eeuw vaak als epitheton
voor de geliefde gebruikt door
auteurs van theaterstukken, lyriek en proza. De associatie van
Oriana met de „Virgin Queen"
lag voor de hand. Elisabeth I
had immers met Oriana haar
koninklijke afkomst, maagdelijkheid en - hier speelt persoonlijke
smaak een rol - ook de haar
toegeschreven schoonheid gemeen.
In 1597 vatte Thomas Morley
het ambitieuze plan op om een
madrigaalcyclus uit te geven en
deze op te dragen aan Elisabeth.
In 1598 kreeg hij van Elisabeth het
privilegie voor het drukken van
muziek, een privilegie dat eerder
in handen was van Morley's leraar William Byrd. Met de uitgave van een bundel madrigalen
kon Morley op een passende
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ROBERT JONES
(fl. 1597-1615)
Fair Oriana, seeming to wink at folly
JOHN LISLEY
(?-'?)
Fair Cytherea presents her doves; Minerva sweetly singeth
THOMAS MORLEY
(1557/8-1602)
Hard by a crystal fountain

manier zijn dank aan Elisabeth
betuigen. De madrigaalbundel
The Triumphs of Oriana werd
uiteindelijk in 1601 uitgegeven,
op een tijdstip dat de glorie van
de „Virgin Queen" begon te tanen. Het einde van haar lange
regering - Elisabeth regeerde sedert haar vijfentwintigste en was
toen achtenzestig jaar - kon niet
lang uitblijven. In hetzelfde jaar
beraamde haar voormalige vertrouweling en minnaar, de graaf
van Essex, een opstand tegen
haar. Sindsdien wantrouwde Elisabeth alles en iedereen en - zo
vertelt een tijdgenoot- hield ze uit
veiligheidsoverwegingen steeds
een zwaard binnen handbereik.
Het jeugdig optimisme en idyllische karakter van de teksten uit
The Triumphs of Oriana staan bijgevolg in schril contrast met de
emotionele en politieke situatie
van diegene wiens lof ze bezongen.
De madrigaalcyclus The Tilumphs
of Oriana bevat 25 madrigalen,
voor vijf tot zes stemmen, van in
totaal 23 verschillende componisten. Elk madrigaal brengt hulde
aan Queen Elisabeth en gebruikt
daarvoor haar pseudoniem „Oriana". Kenmerkend voor de bundel is bovendien dat elk madrigaal eindigt met éénzelfde
refrein: „Then sang the shepherds
and nymphs of Diana: Long live
fair Oriana", of een minieme variant van deze verzen. Het idee om
via dezelfde slotverzen een aantal madrigalen van steeds andere componisten met mekaar
te verenigen, kwam niet van Thomas Morley zelf. Morley nam het
idee over van een Italiaanse bun-

del die in 1592 bij Gardano in Venetië verscheen, namelijk II Trionfo di Dor!. Opdrachtgever hiervan
was Leonardo Sanaudo en de
bundel was bedoeld als een geschenk en een eerbetoon aan
zijn bruid, die vermeld werd onder
het mythologische pseudoniem
„Don", de echtgenote van de
zeegod „Nereus". II Trionfo di Dori
kende een reusachtig succes en
er verschenen niet minder dan
negen herdrukken. In 1595 al, drie
jaar na de eerste druk, verscheen
bij Phalesius in Antwerpen een
nieuwe editie en in Leipzig en N0renberg verscheen een uitgave
waarin de madrigalen van een
Duitse tekst werden voorzien.
Dat alles maakt II Trionfo di Dori
tot de meest herdrukte en populairste madrigalenbundel uit de
tweede helft van de 16de eeuw.
Morley nam I/ Trionfo di Dor! als
model voor zijn The Triumphs of
Oriana en het leek Radio 3 een
goed idee om beide cycli, die zo
sterk met elkaar verbonden zijn
en waarvan II Trionfo di Dori haast
niet kon worden gehoord, met
mekaar te confronteren. (zie ook
p. 60)
Dat Morley zich liet inspireren
door een Italiaanse bundel is
exemplarisch voor de toenemende beïnvloeding van het
Engelse muziekleven in de 16de
eeuw door Italië. Niet alleen was
de inspiratie voor The Triumphs of
Oriana onmiskenbaar Italiaans
maar ook de realisatie en de uitwerking ervan kon slechts met
succes afgerond worden dankzij
deze italianisering. Men kan enkele mijlpalen in deze evolutie
plaatsen. Aanvankelijk werd Ita-

liaanse instrumentale en vocale
muziek (vooral madrigalen) in Engeland uitgevoerd door reizende
en later geïmmigreerde Italiaanse musici en hoewel het verzet
tegen deze muzikale broodroof
zelfs tot in Hdndels tijd zou duren,
was er niet echt een ontkomen
aan en moesten de Engelse
componisten en musici met de
voortdurend groeiende concurrentie van hun Italiaanse collega's leren leven. Een belangrijke
mijlpaal was de bundel Musica
Transalpina van Nicholas Yonge,
die in 1588 verscheen. Deze verzameling bevat madrigalen van
Italiaanse componisten met Engelse teksten. In 1597 verscheen
een tweede Musica Transalpina,
met hierin het madrigaal dat Giovanni Croce voor II Trionfo di Dori
componeerde, namelijk Ove tra
l'herbe e i fori, in zijn Engelse versie bekend als Hard by a crystal
fountain. De slotverzen van dit
madrigaal - oorspronkelijk „Viva
la bello Don" - werden vertaald
en voor het eerst in de geschiedenis dook het Oriana-refrein op.
Blijkbaar sloeg dit aan want in
1598 publiceerde Michael Cavendish Come, gentle swains,
een oorspronkelijk Engels madrigaal, dat eindigt op dezelfde
slotverzen. Dit madrigaal zou later
opgenomen worden in The
Triumphs.
Als commercieel denkend uitgever met een drukkersmonopolie was Thomas Morley bijzonder goed op de hoogte van wat
er gecomponeerd en gepubliceerd werd. Geïnspireerd door
deze beide werken speelde hij
in 1597 met de idee om een Engelse pendant van de Trionfo di
Dori uit te geven. Hij wou een
aantal verschillende componisten madrigalen laten schrijven
en deze, net zoals in de Trionfo,
laten bundelen. De bundel zou
een eerbetoon worden aan de
„Queen Virgin" en daarom opteerde hij voor zesentwintig madrigalen, evenveel als het aantal sterren in het sterrenbeeld
Maagd.
Pas nu doken de problemen
op. Gezien het werk een eerbetoon werd aan een Engelse koningin, moesten de madrigalen
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uitsluitend door Engelse componisten worden geleverd. De
makkelijkheidsoplossing om net
zoals Yonge Engelse vertalingen
van oorspronkelijk Italiaanse madrigalen te gebruiken, was bijgeWren Baroque Soloists
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volg uit den boze. In Italië waren
er uitstekende madrigaalcomponisten in overvloed, in Engeland
daarentegen waagden slechts
een handvol bekende componisten zich aan het genre en tot dan

toe waren er slechts veertien Engelstalige madrigaalboeken uitgegeven. Vandaar dat Morley
zijn componisten ook onder de
onbekenden en niet-gereputeerden moest gaan zoeken. Onge-
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veer de helft van de componisten uit The Triumphs of Orianna
was alleen bekend via dit werk en
publiceerde nooit een eigen madrigaalbundel. Componist John
Milton is hiervan een goed voorbeeld. Hij is bekender als vader
van de beroemde dichter dan
als componist. Het feit dat er zo
weinig madrigalen van grote
namen in The Triumphs werden
opgenomen was voor Thomas
Morley een commercieel nadeel.
Eveneens merkwaardig is dat de
kwaliteit van de madrigalen in
deze bundel groot is en ook de
mindere goden ware pareltjes
bij Morley inleverden. Dat is
dan wellicht te danken aan de
competitiegeest die door dergelijke anthologieën wordt verwekt.
De ontstaansgeschiedenis van
The Triumphs of Oriana toont ons
wat er zoal bij een uitgave mis
kan gaan. Zo ontdekte Morley
dat zowel Daniël Norcombe als
George Kirkbye voor hun madrigaal een identieke tekst gebruikt
hadden, namelijk With angel's face. Dat was niet de bedoeling.
De versie van Kirkbye werd voor
de uitgave van een andere tekst
voorzien, maar omdat de tekstplaatsing zo gebrekkig was,
drong Kirkbye er bij de herdruk
op aan om de originele tekst te
behouden, ook al liep hij hierdoor het risico verward te warden met Norcombe. In hun
uitvoering opteren de Wren Ba-

roque Soloists voor de versie
zoals ze in de eerste uitgave
werd gedrukt.
Morley dacht oorspronkelijk aan
zesentwintig madrigalen van
evenveel componisten, maar uiteindelijk verschenen er in de eerste editie van 1601 slechts vijfentwintig werken van drieëntwintig
componisten. Dat alles had te
maken met het feit dat sommige
componisten er maar niet in
slaagden hun deadline na te leven, een probleem dat gelukkig
nu uit de wereld geholpen is...
Michael East leverde zijn madrigaal op de valreep in; het werk
kon nog net worden gedrukt
maar het kreeg geen nummer
mee. Een voetnota leert ons het
waarom van deze anomalie: „Dit
madrigaal werd me te laat toegezonden. Daar alle andere
nummers reeds gedrukt waren,
plaatste ik het va& de rest, liever
dan het niet op te nemen". De
madrigalen van Francis Pilkington
en Thomas Bateson kwamen zo
laat aan, dat Morley ze niet meer
kon opnemen in de bundel. Bateson drukte dan maar zijn madrigaal af in zijn eigen First Set of
Madrigals van 1604 en vermeldde hierbij: „Dit lied had eigenlijk moeten afgedrukt worden
in de set van Oriana's". Hij vertelde wijselijk niet waarom dat
niet gebeurde.
Om de hiaten aan te vullen
schreven Ellis Gibbons en Thomas
Morley zelf een extra madrigaal.

Morley gaf niet het goede voorbeeld aan de componisten die
hij engageerde want - overmand
door deze moeilijkheden, door
acuut tijdsgebrek en wellicht
ook door zijn slechte gezondheidstoestand - zijn twee madrigalen waren niet nieuw gecomponeerd. Arise, awake is een
compositie uit 1597 waaronder
Morley een nieuwe tekst plaatste
en Hard by a crystal fountain is
een uitwerking van de Engelstalige versie van Croce's madrigaal. Zo is er van de weeromstuit toch een - zij het zeer
beperkte - Italiaanse inbreng in
The Triumphs.
Maar ook op stilistisch gebied is
duidelijk dat het Italiaanse madrigaal als voorbeeld diende. Zo
wisselde men vaak hoge stemmen af met lage om op die manier een pseudo-meerkorigheid
te suggereren. Verder is er de afwisseling van binaire en ternaire
maatsoorten, de vele toonschilderingen en het opvoeren van
het aantal stemmen naar de slotverzen toe.
Morley droeg The Triumphs of
Oriana op aan Charles Howard,
hertog van Nottingham. Hij had
de Spaanse Armada verslagen
in 1588 en in 1601, het jaar waarin
de madrigaal-anthologie verscheen, onderdrukte hij de rebellie van de hertog van Essex.
Koen Uvin
Producer Radio 3
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FAIR ORIANA, BEAUTY'S QUEEN
Fair Oriana, beauty's queen.
Tripped along the verdant green.
The fauns and satyrs running out
Skipped and danced round about.
Flora forsook her painted bowers,
And made a coronet of flowers.
Then sang the nymphs of chaste Diana:
Long live fair Oriana.

Mooie Oriana, schoonheidskoningin,
Dansend over het groene gras.
De faunen en saters, naar hartelust spelend,
Huppelden en dansten om haar heen.
Flora verliet haar beschilderde prieeltjes.
En maakte een krans van bloemen.
En toen zongen de nymfen van de reine Diana:
Lang leve mooie Oriana.

WITH ANGELS FACE AND BRIGHTNESS
With angel's face and brightness
And orient hue fair Oriana shining,
With nimble foot she tripped o'er hills and mountains.
At last in dales she rested
Hard by Diana's fountains.
This is that maden Queen of fairyland
With sceptre in her hand.
The fauns and satyrs dancing
Did show their nimble lightness.
Fair Nais and the nymphs did leave their bowers,
And brought their baskets full of herbs and flowers.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Met een engelachtige, schitterende blik,
Straalde de mooie Oriana in het morgenlicht.
Lichtvoetig danste ze over de heuvels en bergen.
Eindelijk rustte ze uit in de dalen,
Heel dicht bij Diana's fonteinen.
Zij is de ongerepte koningin,
Ze heerst met de scepter in de hand.
De faunen en saters dansten,
En toonden hun levendige lichtheid.
Mooie Naïs en de nymfen verlieten hun prieeltjes,
En brachten manden vol kruiden en bloemen.
Dan zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

LIGHTLY SHE WHIPPED O'ER THE DALES
lightly she whipped o'er the dales,
Making the woods proud with her presence;
Gently she trod the flowers;
And as they gently kissed her tender feet
The birds in their best language bade her welcome,
Being proud that Oriana heard their song.
The clove-foot satyrs singing
Made music to the fauns a-dancing,
And both together with an emphasis
Sang Oriana's praises;
Whilst the adjoining woods with melody
Did entertain their sweet sweet harmony.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Lichtvoetig huppelde ze over de dalen,
Verblijdde de wouden met haar aanwezigheid;
Zachtjes betrad ze een tapijt van bloemen;
En terwijl die teder haar voeten kusten
Zongen de vogels haar een welkom met hun mooiste lied,
Trots omdat Oriana hun gezang aanhoorde.
De zingende saters met hun gespleten hoeven
Maakten muziek waarop de faunen dansten.
En beide samen zongen met nadruk Oriana's glorie;
Terwijl de aangrenzende wouden in melodie
Wiegden in zoete harmonie
Zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

LONG LIVE FAIR ORIANA
Long live fair Oriana.
Hark, did you ever hear so sweet a singing?
They sing young Love to waken.
The nymphs unto the woods their Queen are bringing.
There was a note well taken!
0 good! Hark, how joyfully 'tis dittied,
A Queen and song most excellently fitted!
I never heard a rarer.
I never saw a fairer.
Then sing ye shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.
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Lang leve mooie Oriana.
Luister, hoorde je ooit zo'n zoet gezang?
Ze zingen de jonge liefde wakker.
De nymfen brengen hun Koningin naar het woud.
Daar klonk zo'n mooi geluid!
Luister hoe vreugdevol het gezongen wordt.
Hoe goed past het lied bij de Koningin!
Ik heb nog nooit harmonieuzer horen zingen,
Ik heb nooit grotere schoonheid gezien.
Zing dan, herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.
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ALL CREATURES NOW ARE MERRY-MINDED

All creatures now are merry merry-minded.
The shepherds' daughters playing,
The nynmphs are fa-la-laing,
Yond bugle was well winded.
At Oriana's presence each thing smileth.
The flowers themselves discover;
Birds over her do hover;
Music the time begulleth.
See where she comes with flowery garlands crowned,
Queen of all queen's renowned.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Alle schepselen zijn vrolijk gezind.
De herders' dochters spelen,
De nymfen zingen uitgelaten ritornello's,
Waarop de jachthoorn goed afgestemd is.
In Oriana's aanwezigheid glimlacht alles en iedereen.
De bloemen openen zich;
Vogeltjes vliegen rondom haar hoofd;
Muziek verschalkt de tijd.
Kijk haar lopen, het hoofd gekroond met een bloemenkrans,
Beroemd als koningin van alle koninginnen.
Toen zongen de herders en nimfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

THE NYMPHS AND SHEPHERDS DANCED

The nymphs and shepherds danced
Lavoltos in a daisy-tap'stried volley.
Love from their face-lamps glanced,
Till wantonly they dolly.
Then in a rose-banked alley
Bright Majesty advanced,
A crown-graced virgin whom all people honour.
They leave their sport amazed,
Run all to look upon her.
A moment scarce they gazed
Ere beauty's splendour all their eyes had dazed,
Desire to see yet ever fixed on her.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

De nymfen dansten de volta met de herders
In een vallei bezaaid met madelieven.
De liefde straalde van hun glanzende gezichten.
Speels stoeiden ze in het rond.
En dan, in een met rozen afgezet gangpad
Schreed de schitterende Majesteit,
Een gracieuze, bekroonde maagd, geëerd door
iedereen.
Verwonderd stopten allen met hun bezigheden,
En renden om haar te kunnen zien.
Slechts een luttel ogenblik staarden ze
Tot de schittering hun ogen verblindde,
Ogen die toch verlangden om altijd op haar gericht
te zijn.
Toen zongen de herders en nymfen van Oriana:
Lang leve mooie Oriana.

CALM WAS THE AIR AND CLEAR THE SKY

Galm was the air and clear the sky,
Fair Oriana passing by
Over the downs to Ida plains,
Where heaven-bomn sisters with their trains
Did all affend her sacred beauty,
Striving to excel in duty.
Satyrs and nymphs dancing together,
Shepherds triumphing flocking thither,
Seeinhg their sovereign mistress there,
That kept their flocks and them from fear,
With high-strained voice
And heads rejoice.
Thus sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

De lucht was rustig en de hemel klaar,
Mooie Oriana kwam voorbij
Over de heuvels, naar Ida's dalen,
Waar de hemelse zusters met hun gevolg
Hare heilige schoonheid opwachtten,
Wedijverend om elkaar in deugd te overtreffen.
Saters en nymfen dartelden tesamen,
De triomferende herders dansten allen daarheen,
Om hun grootse meesteres te zien,
Zij weerhield hun kuddes en henzelf van angst,
Met heldere, hoge stem,
En hartvervullende vreugde.
Zo zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve de mooie Oriana.

THUS BONNY-BOOTS THE BIRTHDAY CELEBRATED

Thus Bonny-boots the birthday celebrated
Of her his lady dearest,
Fair Orian, which to his heart was nearest.
The nymphs and shepherds feasted
With clotted cream, and were to sing requested.
Lo, here the fair created,
Quoth he, the world's chief goddess.

Aldus vierde Bonny-Boots de verjaardag
Van zijn allerdierbaarste dame,
Het was mooie Oriana, die het nauwst aan zijn hart
lag.
De nymfen en herders feestten en laafden zich
Aan dikke room, en werden verzocht te zingen.
Kijk, zei hij, hoe hier het mooie geslacht,
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Then sing, for she is Bonny-boots' sweet mistress.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

's Werelds mooiste godin heeft voortgebracht.
Dus zing, want zij is Bonny-Boots' zoete minnares.
Toen zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

SING, SHEPHERDS ALL, AND IN YOUR ROUNDELAYS

Sing, shepherds all, and in your roundelays
Sing only of fair Oriana's praise
The gods above will help to bear a part,
And men below will try their greatest art.
Though neither gods nor men con well apply
Fit song or tune to praise her worthily.
Then song the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Zing herders allemaal, en in uw rondedansen,
Zing alleen tot Oriana's glorie
De goden daarboven zullen hun stemmen tot de
uwen voegen,
En mensen hieronder zullen hun grootste kunsten
vertonen.
Maar goden noch mensen kunnen zingen afspelen,
Zoals Oriana het verdient.
Toen zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve Oriana.

COME, GENTLE SWAINS, AND SHEPHERDS' DAINTY
DAUGHTERS

Come, gentle swains, and shepherds' dainty
daughters.
Adorned with courtesy and comely duties,
Come, sing and joy, and grace with lovely laughters
The birthday of the beauty of beauties.
Then song the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Kom, edele jongelingen en beminnelijke herders'
dochters,
Toebedeeld met hoffelijkheid en betamelijk respect,
Kom, zing en verheug u en vereer met lieflijk gelach
De verjaardag van de schoonheid der schoonheden.
Toen zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

WITH WREATHS OF ROSE AND LAUREL

With wreaths of rose and laurel
Withdraw yourselves, ye shepherds, from your bowers
And strew the path with flowers.
The nymphs are coming;
Sweetly the birds are chirping, the swift beasts running
As all amazed then stand still gazing
To see such bright stars blazing.
Lo, Dian bravely treading,
Her dainty daughter leading.
The powers divine to her do veil their bonnets.
Prepare yourselves to sound your pastoral sonnets.
Then song the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Met kransen van rozen en laurier
Herders, verlaat je prielen
En bestrooi het pad met bloemen.
De nymfen komen aan;
De vogels tjilpen lieflijk, de snelle beesten rennen
Om dan verbaasd stil te staan en te staren
Naar de schittering van zo'n heldere stemmen.
Kijk, Diana stapt kordaat,
En leidt haar bevallige dochter.
Haar goddelijke krachten versluieren hun hoeden,
Maak uzelf klaar om de pastorale sonnetten te laten
klinken.
Toen zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

ARISE, AWAKE, AWAKE

Arise, awake, awake,
You silly shepherds sleeping;
Devise some honour for her sake
By mirth to banish weeping.
See where she comes, lo where,
In gaudy green arraying.
A prince of beauty rich and rare
Pretends to go a-maying.
You stately nymphs draw near
And strew your paths with roses;
In you her trust reposes.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
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Sta op, word wakker, word wakker,
Jullie, dwaze slapende herders;
Bedenk enig eerbetoon voor haar
Om het wenen te bannen met vreugde.
Ziedaar ze komt, kijk naar haar,
Getooid in weelderig groen,
Een prinses met een even rijke als zeldzame schoonheid
Ongeduldig om het feest van mei te vieren.
Jullie edele nymfen kom dichterbij
En bestrooi het pad met rozen;
In jullie stelt ze haar vertrouwen.
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Long live fair Oriana.

Toen zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

HENCE STARS! TOO DIM OF LIGHT

Hence stars! too dim of light,
You dazzle but the sight,
You teach to grope by night.
See here the shepherds' star
Excelling you so far.
Then Phoebus wiped his eyes,
And Zephyr cleared the skies;
In sweet accented cries
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Ga heen sterren! met je te troebel licht,
Verblinden jullie slechts het zicht,
En leren jullie slechts te tasten in het duister.
Zie hier, de ster van de herders
Overtreft jullie zozeer.
Toen wreef Phoebus zich de ogen uit,
En Zephyr klaarde de hemel op.
Met zoet klinkende stemmen
Zongen toen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

THE FAUNS AND SATYRS TRIPPING

The fauns and satyrs tripping
With lively nymphs of fresh cool brooks and fountains
And those of woods and mountains,
Like roes came nimbly skipping,
By signs their mirth unripping.
My fair Queen they presented
In Peace's arms with Amaltheas twenty,
Brimful of wealthy plenty;
And still to give frequented,
With bare gifts not contented.
The demi-gods pray to the gods supernal
Her life, her wealth, her fame may be eternal.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

De faunen en saters dansten
Met de levendige nymfen van de frisse koele meren
en fonteinen
En die van de wouden en de bergen,
Kwamen lenig als reeën aangehuppeld,
Hun uitgelaten vrolijkheid in het geheel niet verbergend.
Ter ere van mijn mooie Koningin
Schonken ze haar boodschappen van vrede en
Twintig hoorns boordevol kostbare schaffen;
En nog stopten ze niet haar offeranden aan te
brengen,
Niet tevreden met simpele geschenken.
De halfgoden bidden tot de hemelse opperwezens
Opdat haar leven, rijkdom en roem eeuwig zouden
zijn.
Toen zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

AS VESTA WAS FROM LATMOS HILL DESCENDING

As Vesta was from Latmos hill descending,
She spied a maden Queen the same ascending,
Attended on by all the shepherds' swain;
To whom Diana's darlings came running down
amain,
First two by two, then three by three together,
Leaving their goddess all alone, hasted thither;
And mingling with the shepherds of her train,
With mirthful tunes her presence did entertain.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Toen Vesta de heuvel van Latmos afdaalde,
Bespiedde ze een maagd-Koningin die dezelfde
weg ging,
Begeleid door alle herders' jongelingen;
Diana's lievelingen kwamen onstuimig aangehold,
Eerst twee per twee, dan drie per drie te samen,
Hun godin in de steek latend, zich haastend naar de
groep;
Om zich te begeven onder de herders van haar
gevolg,
Met vrolijke tonen vierden ze haar aanwezigheid.
Dan zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

COME, BLESSED BIRD, AND WITH THY SUGARED RELISH

Come, blessed bird, and with thy sugared relish
Help our declining choir now to embellish,
For Bonny-boots, that so aloft would fetch it,
0 he is dead, and none of us can reach it.
Then tune to us, sweet bird, thy shrill recorder.

Kom, gezegende vogel, en help met je zoete aantrekkingskracht
Ons aftakelende koor mooier klinken,
Want Bonny-Boots, die het zo goed kon opluisteren,
Is helaas dood, en niemand van ons kan hem eve55
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Elpin and I and Dorus,
For fault of beffen will serve in the chorus.
Begin, and we will follow thee in order.
Then sang the wood-born minstrel of Diana
Long live fair Oriana.

naren.
Dus zoete vogel, vervoeg je bij ons met de schelle
tonen van je fluit.
Elpin en ik en Dorus,
Zullen, bij gebrek aan beter, zingen in het koor.
Begin, en wij zullen je volgen.
Toen zong de in het woud geboren minstreel van
Diana:
Lang leve mooie Oriana.

FAIR NYMPHS I HEARD ONE TELLING

Fair nymphs I heard one telling
Diana's train are hunting in this chose.
To beautify the place
The fauns are running,
The shepherds their pipes tuning
To show their cunning.
The lambs amazed leave off their grazing,
And blind their eyes with gazing,
Whilst the earth's goddess doth draw near your
places
Attended by the Muses and the Graces.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Mooie nymfen ik hoorde iemand vertellen
Dat Diana's gevolg jaagt in dit park.
Om de plek te verfraaien,
Zijn de faunen aan het hollen,
De herders hun fluiten aan het stemmen
Om hun kunsten te vertonen.
De verbaasde lammeren stoppen met grazen,
Hun ogen verblind van het staren,
Want de godin van de aarde komt naderbij deze
plaatsen
Vergezeld van de Muzen en de Gratiën.
Toen zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

THE LADY ORIANA

The lady Oriana
Was dight all in the treasures of Guiana.
And on her Grace a thousand Graces tended.
And thus sang they - Fair Queen of peace and
plenty
The fairest Queen of twenty.
Then with an olive wreath for peace renowned,
Her virgin head they crowned.
Which ceremony ended
Unto her Grace the thousand Graces bended.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Prinses Oriana
Was helemaal getooid met de schatten van Gulana.
En voor haar Gratie, bogen duizenden Gratiën.
En aldus zongen ze - mooie Koningin van vrede en
overvloed
De mooiste Koningin van allen.
Dan werd met een olijventwijg, gekend als vredesteken,
Haar maagdelijk hoofd gekroond.
De ceremonie eens voorbij
bogen de duizend Gratiën naar hare Gratie.
Toen zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

HARK! DID YE EVER HEAR SO SWEET A SINGING?

(zie hoger: Long live fair Oriana)
FAIR ORIAN, IN THE MORN

Fair Orian, in the momn
Before the day was bom,
With velvet steps on ground,
Which made nor print nor sound,
Would see her nymphs abed.
What lives those ladies led!
The roses blushing said:
0 stay, thou shepherds' maid.
And on a sudden all
They rose and heard her call.
Then song those shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.
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Mooie Oriana kwam in de dageraad
Vóór de dag was geboren,
Met fluwelen schreden aanstappen, die op de
grond
Afdruk noch geluid achterlieten,
En vond haar nymfen nog in bed.
Wat een leven leidden die dames!
De blozende rozen zeiden:
0 blijf, jij, herders' maagd.
En plots rezen ze allen en hoorden haar roepen.
Toen zongen die herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.
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ROUND ABOUT HER CHARRET, WITH ALL-ADMIRING
STRAINS,
Round about her charret, with all-admiring strains,
The Hyades and Dryades give sweetest entertains.
Lol how the gods in revels do accord,
Whilst doth each goddess melodies afford.
Now Bacchus is consorting,
Sylvanus falls to sporting,
Amphion's harp reporting.
To the shepherds' pipes sing the nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Rondom haar wagen, met wijsjes die wezen op
bewondering,
Vertoonden de Hyaden en Driaden de zoetste verstrooiingen.
Kijk, hoe de goden met genoegen instemmen,
Terwijl iedere godin een melodie zingt.
Nu is Bacchus ook van de partij,
Sylvanus waagt zich aan een dansje,
Amphions harp weerklinkt.
Op de tonen van de herders' fluiten zingen de
nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

BRIGHT PHOEBUS GREETS MOST CLEARLY
Bright Phoebus greets most clearly
With radiant beams fair Oriana sitting.
Her apple Venus yields as best befitting
A Queen beloved most dearly.
Rich Pluto leaves his treasures
And Proserpine glad runs in her best array;
Nymphs deck her crown with bay;
Her feet are lions kissing;
No joy can there be missing.
Now Thetis leaves the mermaids' tunes admired
And swells with pride to see this Queen desired.
Then song the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Schitterende Phoebus groet heel helder
Met glanzende stralen mooie Oriana.
Haar Venus-appel wijkt zoals het hoort
Voor een teerbeminde Koningin.
Rijke Pluto geeft zijn schaffen op
En blijde Proserpina holt in haar mooiste klederpracht;
Nymfen verfraaien haar kroon met laurier,
Leeuwen kussen haar voeten;
Aan vreugde kan er geen gebrek zijn.
Nu verlaat Thetis de zo bewonderde klanken van de
meerminnen
En zwelt van trots bij het zien van deze begeerde
Koningin.
Toen zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

FAIR ORIANA, SEEMING TO WINK AT FOLLY
Fair Oriana, seeming to wink at folly,
Lay softly down to sleeping.
But, hearing that the world was grown unholy,
Her rest was turned to weeping.
So waked, she sighed, and with crossed arms
Sat drinking tears for others' harms.
Then sang the nymphs and shepherds of Diana:
Long live fair Oriana.

De mooie Oriana, die dwaasheid door de vingers
lijkt te zien,
Ging zachtjes te slapen liggen.
Maar, horende dat de wereld goddeloos geworden
was,
Veranderde haar rust in huilen.
Zo wakker geworden rustte ze, met gekruiste armen
Dronk ze haar eigen tranen, voor anderen hun leed.
Toen zongen nymfen en herders van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

FAIR CYTHEREA PRESENTS HER DOVES; MINERVA
SWEETLY SINGETH
Fair Cytherea presents her claves; Minerva sweetly
singeth;
Jove gives a crown; a garland Juno bringeth.
Fame summons each celestial power
To bring their gifts to Oriana's bower. Then song the
shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.

Mooie Cytherea biedt haar duiven aan; Minerva
zingt zoet;
Jupiter geeft een kroon, Juno brengt een krans.
Roem ontbiedt alle hemelse krachten
Om hun giften te brengen naar Oriana's prieel.
Toen zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.

HARD BV A CRYSTAL FOUNTAIN
Hard by a crystal fountain

Dichtbij een kristallen fontein
Lag de schitterende Oriana te slapen.
57
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Bright Orian lay sleeping.
The birds they finely chirped, the winds were stilled;
Sweetly, with these accenting, the air was filled.
This is that fair whose head a crown deserveth
Which heaven for her reserveth.
Leave, shepherds, your lambs keeping
Upon the barren mountain,
And, nymphs, attend on her and leave your bowers,
For she the shepherds' life maintains and yours.
Then sang the shepherds and nymphs of Diana:
Long live fair Oriana.
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De vogels tjilpten zachtjes, het was windstil;
De lucht was bezwangerd van deze zoete tonen.
Dit is de mooie dame, wiens hoofd een kroon verdient
In de hemel voor haar gereserveerd.
Herders laat de lammeren achter
Op de kale bergen.
En, nymfen, vergezel haar, en kom uit je priëlen.
Want zij verzekert het leven van de herders en het
jouwe.
Toen zongen de herders en nymfen van Diana:
Lang leve mooie Oriana.
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Ariane Maurette
Ariane Maurette studeerde aan
de Schola Cantorum van Basel,
waar ze ondermeer de solistendiploma's voor blokfluit en viola da
gamba behaalde. Na haar studies gaf ze gedurende enkele jaren les aan de Schola Cantorum
vooraleer ze in Genève het Centre de Musique Ancienne hielp
oprichten. Sinds 1989 is ze bovendien lerares aan het Département de Musique Ancienne van
het C.S.P.-C.N.R. in Parijs.
Ariane Maurette is een veel gevraagde docente op tal van
internationale workshops en masterclasses. Zo was ze onder andere reeds te gast in Italië, Duitsland, Brazilië, de Verenigde
Staten en België. Als soliste en
met diverse kamermuziekensembles concerteert ze geregeld
over heel de wereld en haar lijst
met radiofonische en discografische produkties is indrukwekkend.
Met betrekking tot diverse domeinen binnen de historische uitvoeringspraktijk van renaissanceen barokmuziek wordt Ariane
Maurette beschouwd als één
van de grootste specialisten ter
wereld.

Peter Van Heyghen

Ensemble Isabella d'Este &
The Antwerp Connection
Ariane Maurette & Peter Van Heyghen, algemene leiding

Ensemble Isabella d'Este 8c The Antwerp Connection
Pascal Bertin, cantus
Pierre Salomo, cantus
Bruno Renhold, altus
Francois Piolino, tenor
Christophe Le Paludier, tenor
Jean-Francois Gay, bassus
Friederike Daublin, viola da gamba
Marie-Clotilde Moes, viola da gamba
Giulia Griffin, viola da gamba
Marc Dormont, viola da gamba
Ariane Maurette, viola da gamba, flauto
Caroline Howald, viola da gamba, flauto
Peter Van Heyghen, flauto, altus
Kas Gevers, trombone
Gunther Carlier, trombone
Frank Poitrineau, trombone
Christine Gabrielle, soprano, liuto
Christine Verhelst, clavicembalo, organo

Programma: „II trionfo di Don"
uit: II trionfo di doni descritto da diversi, et posto in musica, da altretanti
autori. A sei voci. (P. Phalesius, Antwerpen, 1595)
IPPOLITO BACCUSI
(ca. 1550-1609)
Un giorno a Pale sacro
IPPOLITO SABINO
(ca. 1550-1593)
Dove sorge piacevole
ORAZIO VECCHI
(1550-1605)
Hor ch'ogni vento tace
LUCA MARENZIO
(1553/54-1599)
Leggiadre ninfe e pastorelli amanti

Peter Van Heyghen studeerde
aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent, waar hij het
hoger diploma blokfluit en de
eerste prijzen kamermuziek en
muziekgeschiedenis behaalde.
Hij bezocht een aantal meestercursussen aan de Accademia
Chigiana in Siena bij ondermeer
60

ORATIO COLOMBANI
(ca. 1550-na 1595)
All'apparir di Doni anzi del sole
GIOVANNI CAVACCIO
(ca. 1556-1626)
Giunta qui Don, e pastorelli amanti
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ANNIBALE STABILE
(ca. 1535-1595)

steeds toenemende mate als researcher. Peter Van Heyghen is
leraar blokfluit aan de Kunsthumaniora in Antwerpen en leraar
historische uitvoeringspraxis aan
het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van diezelfde stad en
aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Daarnaast verzorgt hij geregeld masterclasses,
workshops en lezingen in binnenen buitenland. Zo is hij onder
meer gastdocent aan de koninklijke conservatoria van Den Haag
en Maastricht.

Nel tempo che ritorna
GIAMMATEO ASOLA
(?1532-1609)
In una verde piaggia
GIULIO EREMITA
(ca. 1550-ca. 1600)
Smeraldi eran le rive ii fium'argento
PHILIPPUS DE MONTE
(1521-1603)
Lungo le chiare linfe

Ensemble
Isabella d'Este

PAUZE

GIOVANNI CROCE
(ca. 1557-1609)
Ove tra l'herbe e i fiori
ALESSANDRO STRIGGIO
(91573-16309)
Eran ninfe e pastori
FELICE ANERIO
(ca. 1560-1614)
Sotto l'ombroso speco
GASPARO COSTA
(fl. 1580-90)
Mentr'á quest'ombr'intorno
LELIO BERTANI
(ca. 1550-ca. 1620)
Doni á quest'ombre e l'aura
LODOVICO BALBI
(ca. 1545-1604?)
Mentre pastori e ninfe
GIOVANNI GIACOMO GASTOLDI
(ca 1550-1622?)
Al mormorar de liquidi cristalli
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA
(1525/26-1594)
Quando dal terzo cielo
Frans Brggen en Kees Boeke en
studeerde een paar jaar aan het
Liceo Musicale van Bologna en
de Schola Cantorum van Basel
als leerling van Bruce Dickey.

Als solist en met de kamermuziekensembles More Maiorum en
Fontainebleau concerteert hij
geregeld over de hele wereld.
Daarnaast profileert hij zich in

Het ontstaan van het ensemble
Isabella d' Este kan niet los gezien
worden van het Centre de Musique Ancienne van Genève. Ariane Maurette richtte er het ensemble op en stelde het samen met
enkele van de beste artiesten die
aan dit instituut gevormd werden. De naam van het ensemble,
waarvan violisten en fluitisten de
kern vormen, is een ode aan Isabella d'Este, iemand die op schitterende wijze voldeed aan het
universaliteitsprincipe, dat zo
dierbaar was voor renaissanceartiesten.
Het ensemble maakt er een
erezaak van om de traditie van
de universele opleiding tijdens de
renaissance zó te beleven en te
laten herleven, dat een Isabella
d'Este van de 15de of 16de eeuw
waardig ontvangen zou kunnen
worden. Instrumentale veelzijdigheid wordt gelieerd aan
een solide kennis van humanistische theorieën. Als doel stelt het
ensemble zich de synthese van
de nodige technische kennis en
een zekere geestigheid, om zo
het publiek te laten delen in de
musici's passie voor deze muziek.
Van bij zijn ontstaan vormt het
ensemble Isabella d'Este een
kwartet, waarbij soms nog violisten bijgevoegd worden, een luitspeler of klavecinist om één of
meerdere zangers te begeleiden,
wat de toegang tot het meest
gevarieerde repertoire verzekert.
Zo brengt het ensemble, al naar61
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een tien- tot vijftiental hooggeschoolde vocale en instrumentale seliSten, die elk afzonderlijk
of met andere formaties hun
vakmanschaD oe internationaal
niveau reeds herhaaldelijk hebben bewezen.

II trionfo di Don

Peter Van Heyghen
gelang de concertcategorie een
muzikale rondreis doorheen het
15de- en 17de-eeuwse Italië, het
16de-eeuwse Engeland of het
18de-eeuwse Italië,
In 1985 debuteerde het ensemble Isabella d'Este in Bologna.
Hun Italiaans programma kon
op veel bijval rekenen bij zowel
publiek als critici. In 1987 en 1988
werd het ensemble verscheidene
keren uitgenodigd naar Duitsland
om samen te werken met vocale
ensembles en bekende artiesten
zoals onder anderen Otto Rastbichler en Maria-Cristina Kiehr. In
1989 werd het ensemble ook in
Frankrijk ontdekt, in het kader
van het prestigieuze concertseizoen „Les Mardis Musicaux de
Versailles", maar ook in St-Loup
onder hoge bescherming van
Thierry de Beaucé.
In 1992 heeft het ensemble zich
definitief gevestigd in Parijs waar
ook l'Association d'isabella d'Este gesticht werd. Nadat het nieuwe programma voorgesteld was
in heel Frans-Zwitserland, heeft
het ensemble vaak geconcerteerd in Parijs, onder meer in de
Eglise St-Julien-le-Pauvre, de Eglise
St-Ephrem, de Chapelle Royale
de Versailles en voor het Centre
de Musique Baroque van Versailles.
Het ensemble Isabella d'Este
heeft drie CD-opnamen gerealiseerd. Les Délices, een verzame62

ling van Franse instrumentale muziek uit de 17de en 18de eeuw
(verschenen bij Nuova Era, Italië),
I Volti de/la Melanconia, Engelse
instrumentale muziek, uit de 16de
en 17de eeuw (verschenen bij
Symphonia, Italië), en Andrea Falconieri, primo libro di canzone,
7650, een collectie van Napolitaanse muziek die meteen 's werelds eerste opname ervan is.

The Antwerp
Connection
The Antwerp Connection werd in
1993 in Antwerpen opgericht,
precies het jaar waarin deze stad
de culturele hoofdstad van Europa was. Het grote cultuurhistorische belang van Antwerpen in
de 16de en vroege 17de eeuw
werd ter gelegenheid hiervan
herhaaldelijk en uitvoerig aangetoond.
The Antwerp Connection is een
initiatief van Peter Van Heyghen,
die zich vanuit een diepgaande
theoretische en praktische vertrouwdheid met de renaissance
en de barok tot doel stelde de
religieuze en wereldlijke muziek
uit de periode van ca. 1550 tot
ca. 1650 op een verantwoorde
en vaak vernieuwende wijze
ten gehore te brengen. The Antwerp Connection bestaat uit

De achteruitgang in de tweede
helft van de 16de eeuw van de
Venetiaanse Republica Serenissima als maritieme wereldmacht
betekende geenszins een decadentie voor het kunstpatronaat:
integendeel, dankzij hun in de vorige generaties samengebrachte
rijkdommen, konden de patriciërs
nu ongestoord van hun vrije tijd
genieten en grootse feesten organiseren. Net als de Florentijnse
nobelen, zouden ook de verrijkte
burgers uit Venetië hun weelde
onder andere aan grootschalige
theater-, muziek- en poëzievoorstellingen ter gelegenheid van
huwelijken, carnaval of belangrijke liturgisch-populaire vieringen
besteden. Terwijl dergelijke kolossale schouwspelen in Firenze naderhand meestal tot in het kleinste detail werden beschreven en
onder de vorm van gedrukte
boekjes werden verspreid - de
muzikale tussenspelen die vóór
de proloog, tussen de bedrijven
in en na de epiloog werden gebracht, zijn ons overgeleverd als
„intermezzi" of „intermedi" - vertoonden de eerder zeldzame Venetiaanse tegenhangers van het
genre een minder opvallend profiel binnen de muziekgeschiedenis. Niet alleen stonden de Venetiaanse „intermedi" niet onder
deze naam bekend, maar ze waren een soort burgerlijke nabootsingen van de Florentijnse hofspelen, waarvan het verloop niet in
een gedetailleerde „Descrittione
dell 'apparato..." te boek werd
gesteld.
De patriciër Leonardo Sanudo
(1544-1607), nakomeling van de
beroemde Venetiaanse historiograaf en auteur van I Diarii, Marin
Sanudo (1466-1536), bestelde ter
gelegenheid van zijn huwelijk
eind februari 1577 met Elisabetta
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Zustinian eerst aan achtentwintig
dichters en één dichteres een
madrigaal en daarna aan evenveel componisten een muzikale
zetting van deze teksten. Men
weet echter niet hoe of wanneer
deze madrigalen tijdens de huwelijksfeesten werden uitgevoerd, maar een vertolking in de
zin van de Florentijnse „intermedi" lijkt evident.
Musicoloog Harrison Powley,
die in 1974 met een scriptie over
de bundel promoveerde, stelt
dat hoewel de madrigalen op
het huwelijk vermoedelijk muzikaal werden vertolkt, hun muzikale zetting waarschijnlijk niets met
de composities uit de finale gedrukte versie gemeen hadden.
De negenentwintig composities
zouden pas in de jaren 1580 op
de teksten zijn gezet en werden
voor het eerst in 1592 (more Veneto: 15937(1)) door uitgever Angelo Gardano gebundeld en gepubliceerd onder de titel II trionfo
di Dort descritto da diversi, et
posto in musica, d sei voci, da
altretanti autori, uiteraard met
een opdracht aan dezelfde Leonardo Sanudo die ongetwijfeld
voor de publikatiekosten had ingestaan. Een sterk argument voor
een laattijdige muzikale zetting
van de teksten is onder andere

Gardano's verontschuldiging jegens Sanudo voor het feit dat
één madrigaal uit de verzameling al eerder was gepubliceerd,
namelijk Leggiadre ninfe van Marenzio, dat in diens II quinto Ilbro
de madrigali a sei voc/ in 1591
verschenen was. Terwijl de auteurs van de teksten vermoedelijk
vrienden van Sanudo waren en
verder niet als belangrijke dichters beroemd werden, behoorden de componisten tot de
meest invloedrijke musici van
hun tijd, zoals ook uit Gardano's
voorwoord blijkt: „ (...) quand'ella
doppo haver con nobilissima
industria di qualch'anno fatto
comporre, & composti ornar
d'eccelente Musica, da diversi
famossissimi Autori i Madrigali seguenti; (...)" (Toen U. nadat U met
zeer edele ijver enkele jaren geleden de volgende madrigalen
liet schrijven, en de teksten van
uitstekende muziek door verscheidene zeer beroemde componisten liet voorzien).
Alle madrigalen zijn zesstemmig
gezet (sopraan, alt, tenor, bas,
„quintus" en „sextus" die meestal respectievelijk een tweede
tenor- en sopraanpartij zingen)
en eindigen op het refreinvers
„Viva la bella Dort". Ook de algemene muzikale stijl vertoont

II Trionfo di dort Antwerpen Phalesius 7674 en 7628, Antwerpen
museum Plan tin-Moretus
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een sterke eenheid over het geheel van de bundel. Niettegenstaande de soms sterke verscheidenheid van achtergrond en
herkomst van enkele zeer beroemde componisten als Giovanni Gabrieli, Luca Marenzio, Giovanni de Macque, Giammatteo
Asola, Philippus de Monte, Felice
Anerio, Ruggiero Giovanelli, Giovanni Giacomo Gastoldi, Constanza Porta en Giovanni Pierluigi
da Palestrina en een reeks minder
bekenden (Alfons° Preti, Paolo
Bozzi, Gasparo Zerto, ...), munt
deze bundel niet uit door de
meest vooruitstrevende madrigaalstijI. Het melodische en harmonisch chromatisme dat in de
meeste maniëristische composities van Marenzio. Gesualdo en
Gastoldi in dezelfde jaren zo
geliefd was, wordt in deze bundel grotendeels vermeden. De
ritmiek is over het algemeen
zeer ongecompliceerd, terwijl de
tekstzetting in enkele van de
minder geslaagde madrigalen
soms onhandig overkomt, met
opvallende discrepanties tussen
tekst- en muzikale accenten.
Ook worden slechts hier en
daar sterke beelden uit de tekst
muzikaal uitgebuit. De stilistische waarde van de madrigalen
ligt veeleer in de typisch Venetiaanse textuurcontrasten, waarbij soms sterk melodisch versierde
soli met homofone tutti-passages
afgewisseld warden. Aan de eerder intellectualistische madrigaaltraditie van de jaren 15501560 met een streng polyfone opbouw van de verschillende stemmen wordt hier verzaakt door het
invoeren van meer populaire elementen uit de villanella en de
canzonetta, zoals bijvoorbeeld
de vele homoritmisch-akkoordische segmenten. Dit neemt echter niets weg van de serene pastorale schoonheid van deze
composities.
Het enorme succes van de
bundel wordt niet alleen bewezen door de vele herdrukken die
tussen 1595 en 1628 in Italië en in
de Nederlanden werden gepubliceerd, maar ook door de vele
Duitse „contrafacta" (dit is het
zetten van een nieuwe tekst op
bestaande muziek) en parodie63
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en, en door de invloed die de
verzameling uitoefende op de
zeer populaire Engelse antologie The Triumphs of Oriana, uitgegeven door Thomas Morley
in 1601 (zie p. 47). Men kan zelfs
stellen dat de Venetiaanse madrigalenverzameling als prototype gold voor de 17de-eeuwse
Engelse, Triumphs.
Het eenvoudig verhaal dat in
II trionfo di Doni gepresenteerd
wordt, is traditioneel in een pastorale Arcadische omgeving
gesitueerd met herders en herderinnetjes, saters en nymfen als
personages, die in de lente
(madrigaal nr. 1) op een open
plaats in het bos aan de oever
van de Sebethos-rivier samenkomen (madrigaal nr. 2). In een
feestelijke stemming zingen en
dansen ze en weven ze bloemslingers voor de mooie Doni - een
allegorie voor de bruid - die weldra op het toneel te voorschijn
komt (madrigaal nr. 8). De hele
natuur neemt deel aan de viering
en zelfs Cupido wordt overweldigd door Dori's schoonheid (nr.
15), terwijl ze de lof van iedereen
als een godin van het paradijs
ontvangt (nr. 24). Hemelse stemmen beschouwen Dort als een
nieuwe godin die de lof van de
mensen - voorgesteld door de
herders - waardig is (nr. 26) en
Cupido spreekt de finale triomf
van Doni over de natuur uit in het
slotmadrigaal dat door Palestrina
is gezet. Deze zeven madrigalen
dragen eigenlijk het volledig narratief proces, terwijl in de overige
tweeëntwintig composities in
hoofdzaak de verschillende gemoederen en de allegorische betekenis van elk van de personages worden geillustreerd. Men
zou de hele bundel als een bloemenslinger kunnen zien, waarbij
de zeven madrigalen die de narratieve kern uitmaken, met de
overige composities „versierd"
worden. Het zal geen toeval zijn
dat veel dergelijke verzamelingen van madrigalen de titel Ghir-
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landa musicale (muzikale bloemenslinger) meekregen.
Aangezien in een concertuitvoering zoals deze onmogelijk alle negenentwintig madrigalen
kunnen worden uitgevoerd, werd
een selectie gemaakt waarbij
enerzijds de zeven composities
die de verhalende kern uitmaken, vertolkt worden en anderzijds de „bloemenslinger" met
de tekstueel en/of muzikaal
meest geslaagde stukken wordt
versierd.
De keuze van de bezetting is
gebaseerd op de instrumentatie
van de 16de-eeuwse „intermedi" en is in drie hoofdgroepen
gearticuleerd: een zesstemmig
vocaal ensemble, een gambenconsort en een blokfluiten- en
tromboneconsort met begeleiding van luiten en klavecimbel.
Naar analogie met de textuurcontrasten die tot de meest fundamentele stilistische karakteristieken van deze madrigalen
behoren, werd geopteerd voor
een afwisseling in de verschillende mogelijkheden die een dergelijke vocaal-instrumentale bezetting kunnen bieden.
Gardano's eerste editie van II
trionfo di Dor! uit 1592 bevatte,
zoals dat vaker gebeurde, heel
veel fouten en zelfs ernstige ritmische incongruenties. Vooraleer
hij wegens het groeiend succes
van de bundel een nieuwe gecorrigeerde versie („ (...) novamente ristampato, et con diligenza coretto") op de markt bracht
in 1599, had Pieter Phalesius al
twee piraatedities in Antwerpen
gemaakt (1595 en 1596). In de
volgende drie uitgaven van
Phalesius (respectievelijk uit 1601,
1614 en 1628) werden de verbeteringen van Gardano's herdruk
ingevoerd. Verscheidene madrigalen uit II trionfo di Dori verschenen eveneens in andere ontologieën of in monografische
bundels, terwijl elders soms dezelfde muziek van een andere
tekst werd voorzien of de teksten

een nieuwe muzikale zetting kregen. Behalve het reeds vermelde madrigaal van Marenzio,
verschenen Al mormorar de liquidi in het eerste boek zesstemmige
madrigalen van Gastoldi in 1592;
Hor ch 'ogni vento race werd uitgegeven in twee bundels van
Vecchi zelf in 1594 en in 1597 en
Sotto l'ombroso speco werd in
Anerio's tweede verzameling zesstemmige madrigalen van 1602
gepubiceerd.
In 1897 gaf Luigi Torchi bij Ricordi in Milaan zijn monumentale antologie L'Arte musicale in Italia
uit, dat moderne transcripties leverde van vier madrigalen uit II
trionfo di Dort terwijl recenter
transcripties in de Opera omnia
van componisten als Marenzio
of Palestrina verschenen. Voor
de uitvoering werd naast deze
bestaande, zorgvuldig nageziene uitgaven, een nieuwe transcriptie gemaakt, gebaseerd op
de onvolledig bewaarde, maar
elkaar aanvullende drukken van
Phalesius (respectievelijk uit 1601
en 1614) uit de Gentse Universiteitsbibliotheek. Afwijkingen met
Gardano's verbeterde editie uit
1599 zijn uiterst zeldzaam, terwijl
ook de vele herdrukken het aantal meestal heel evidente fouten
zeer beperkt hield.
Marc Vanscheeuwijck

7) Aangezien Gardano's voorwoord op 20 februari 7592 gedateerd is en de Venetianen tot
7797 nog vaak de oude kalender
gebruikten, waarbij het nieuwe
jaar op 7 maart begon, zou de
bundel dus volgens onze tijdsrekening eigenlijk begin 7593 afgewerkt zijn. Of Gordon° hier deze
oude Venetiaanse kalender hanteert, is niet bekend. Vanaf 7520
werd bovendien in vele officiële
en voor het buitenland bestemde
documenten in Venetië dikwijls
reeds de moderne kalender gebruikt.

20 augustus
UN GIORNO A PALE SACRO

(Dom Mauritio Moro)
Un giorno a Pale sacro
In un bel prato ameno,
Concorsero i pastori l'Arcade ninfe,
De i boschi e monti e de le chiare linfe
Fauni, Silvan, Seleno,
Chl cantava chl al suono,
Movea liete carole,
Chi di bello ghirlanda facea dono
Al suo ben al suo sole,
Quando con dolci accenti,
II boscareccio stuol'elpastori,
Cantor() et iterar le note i venti,
Viva la bello Don.

Op een heilige dag van Pales,
in een mooie liefelijke wei
verzamelden zich de herders en de Arcadische nimfen
uit de wouden en de bergen en uit de heldere
beken,
Faunen, Silvanus, Silenus.
Ze zongen en voerden op de klanken
vrolijke dansen uit.
Sommigen schonken als geschenk
mooie guirlandes aan hun geliefde, aan hun zon,
en toen, met zoete verzen,
begonnen het bergvolkje en de herders
te zingen en de winden vervoerden de klanken:
„Lang leve de mooie Don."

DOVE SORGE PIACEVOLE

(Francesco Bozza Cavallier)
Dove sorge piacevole,
Sebeto e dilettevole,
V'è un bel ricetto ch'alte piant'adombrano,
E da cor mesti ogni gran nolo sgombrano,
Quivi lieta sedea fra l'herbe tenere,
Gente amica di Venere,
Ch'in quest'accenti allegri a voce varia,
Facea risonar Varia,
Cantiam ninfe e pastori,
Viva la bello Don.

Waar de Sebethos vredig
en genoegelijk oprijst,
daar is een mooi heiligdom
in de schaduw van hoge bomen,
dat alle grote zorgen ook uit trieste harten bant.
Hier, heel gelukkig, zaten tussen de tedere planten
de vrienden van Venus,
die met deze vrolijke verzen met gevarieerd stemgeluid
de lucht deden weerklinken.
Laat ons zingen, nimfen en herders:
„Lang leve de mooie Don."

HOR CH'OGNI VENTO TACE

(Giovanni Battista Zuccarini)
Hor ch'ogni vento face,
E sol fresch'aura spira in queste fronde,
Che dolcemente tempr'il cald'estivo,
Sediam qui tutti in pace,
E al mormorar de l'onde,
Di questo chiaro rilucente rivo,
Cantiam ninfe e pastori,
Vivo la bello Don.

Nu elke wind is gaan liggen
en er alleen een fris briesje door dit gebladerte
waait,
dat zoetjes de zomerhitte tempert,
laat ons allen hier gaan zitten in vrede
en op het murmelen van de golven
van dit heldere fonkelende stroompje,
laat ons zingen, nimfen en herders:
„Lang leve de mooie Don."

LEGGIADRE NINFE E PASTORELLI AMANTI

(Monsignor Lorenzo Guicciardi)
Leggiadre ninfe e pastorelli amanti
Che con lieti sembianti,
In quest'ombrosa volle ô l'onde chiare,
Di vivo font'hoggi vi trasse Amore,
A scieglier fior da fiore,
Per tesser ghirlandette, e coronare,
La mia ninfa gentile,
Mentre vezzosi satiri e silvani
Ne i lor'habiti strani,
Danzan con mod'humile,

Sierlijke nimfen en verliefde herdertjes
die met gelukkige gezichten
in deze schaduwrijke vallei bij het heldere water
van deze levendige bron heden door Amor hierheen geleid zijt,
om bloem na bloem te kiezen,
om kleine guirlandes te weven, en om
mijn lieve nimf te kronen,
terwijl leuke saters en silvanen
in hun rare kleren
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Voi cantate spargend'e rose e fiori,
Viva la bello Don.

met bescheiden passen dansen,
en ook jullie, verspreide rozen en bloemen, zingt:
„Lang leve de mooie Don."

ALL' APPARIR DI DORI ANZI DEL SOLE

(Giorgio Muscomo)
All'apparir di Doni anzi del sole,
Vedersi germogliar rose e viole,
Et al onta del verno,
Rise à l'herbe, 6 le piante April eterno,
Onde le ninfe insieme e i pastori,
Godend'à schiera,
Si dolce primavera,
Cantavan sparsi d'odorati fiori,
Viva la bello Don.

Bij het verschijnen van Doni en ook van de zon
kon men rozen en viooltjes zien ontbotten
en tot schaamte van de winter
glimlachte de eeuwige April naar de planten en de
bomen,
waarop de nimfen tesamen en ook de herders
zich in groep verheugend
op zo een zoete lente,
getooid met geurige bloemen, begonnen te zingen:
„Lang leve de mooie Dor-1."

GIUNTA QUI DORI, E PASTORELLI AMANT!

(Giacomo Semprevivo)
Giunta qui Don, e pastorelli amanti,
E boscarecci numi,
Danzano a gara, e vezzosette ninfe,
Quivi de'suoni e conti,
Grat'armonia qui fiumi,
Limpidi sono e fresch'e dolci linfe,
Quivi d'amor la dea,
Con gioia immensa l'alma paga e bea,
Dunque lieti cantiam tra l'herb'e fiori,
Viva la bello Don.

Don, hier aangekomen, en verliefde herdertjes
en bosgeesten
en lieftallige nimfen dansen in wedijver.
Hier klinkt de liefelijke harmonie
van muziek en zang, hier zijn de rivieren
zuiver en fris en zoet zijn de beken,
hier beloont en zegent de godin van de liefde
de ziel met immense vreugde.
Laat ons daarom vreugdevol zingen tussen het
groen en de bloemen:
„Lang leve de mooie Don."

NEL TEMPO CHE RITORNA

(Leandro Sanvido)
Nel tempo che ritorna
Zefiro e di bei fior le piaggie adorna,
E il garrulo augelletto,Rende co'l canto suo somma
diletto,
Sovra un fiorito e ameno
Colle di rose e midi e allori pieno,
Vidd'il gran dio selvaggio,
Con la sampogna all'ombra d'un bel faggio
Dolcemente sonore,
E con satiri e fauni al suon danzare,
Vaghe ninte e pastori,
Cantando ogni un, vivo la bello Don.

Wanneer de tijd aangebroken is dat Zefier terugkeert
en de heuvels met mooie bloemen tooit
en het kwetterende vogeltje
met zijn gezang zijn hoogste genot bereikt,
zie ik op een bloemrijke en vredige heuvel,
getooid met rozen, mirte en laurier,
de grote woudgod
in de schaduw van een mooie beuk
zoetjes spelen op zijn fluit
en liefelijke nimfen en herders dansen
op dit geluid met saters en faunen,
eenieder zingend: „Lang leve de mooie Dort"

IN UNA VERDE PIAGGIA

(Andrea Litegato)
In una verde piaggia,
Vidi ninfe e pastori,
Passar gl'estivi ardori,
Fra dolci suoni e leggiadretti balli,
E cint'il crin di fior vermigli e gialli,
Scoprir con festa e gioco,
L'un'a l'altro del cor l'ardente foco,
lndi cantor con modi alti e sonori,
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Op een groene heuvel
zag ik nimfen en herders
de zomerse hitte doorbrengen.
Tussen de zoete klanken en de gratieuze dansen,
en hun haren doorweven met vermiljoene en gele
bloemen,
onthulden zij elkaar met feest en spel
het brandende vuur van hun hart

20 augustus
Viva la bello Don.

en dan zongen ze luid en vol:
„Lang leve de mooie Don".

SMERALDI ERAN LE RIVE IL FIUM'ARGENTO

(Lodovico Galeazzi)
Smeraldi eran le rive ii fium'argento,
El ciel cadend'il giorno,
Sembrav'un puto e limpido zafiro,
La've danzando in giro,
lo vidi in vago drapelletto adorno,
In un fauni e pastori,
Ch'alternando fra lor dolce concerto,
S'udian cantor, viva la bello Don.

Emerald waren de oevers, zilver de rivier,
en de hemel bij het vallen van de dag
leek een pure en zuivere saffier.
Daar, dansend in een cirkel,
zag ik, in liefelijke gewaden gekleed,
een groepje faunen en herders
die zich, elkaar afwisselend in zoet samenspel,lieten
horen, al zingend:
„Lang leve de mooie Don."

LUNGO LE CHIARE LINFE

(Sebastian° Pizzacomino)
Lungo le chiare linfe,
Del famoso Sebeto,
Che dolce mormorando,
Fende i gigli e le rose,
Tra mille amant' veghi e mille ninfe,
Dolle sue glorie lieto,
Sotto mentite vesti Amor si pose,
Ma con un danzando,
Quasi da nova sole,
Resta da suoi begl'occhl arso e ferito
All'hora il choro unito,
Grida, gl'è presso il domator de con,
Vivo la bello Don.

Langs het heldere water
van de beroemde Sebethos
dat zoet murmelend
tussen de lelies en de rozen stroomt
temidden van duizenden bevallige geliefden en
nimfen,
blij om hun overwinningen,
verpoosde de vermomde Amor,
maar, dansend met één van die schoonheden,
zat hij daar, getroffen en gewond door haar ogen,
als door een nieuwe zon,
en dan riep het koor uit in één stem:
„Hij die alle harten bedwong, is gevangen,
lang leve de mooie Don."

OVE TRA L'HERBE E I FIORI

(Giacomo Belloni)
Ove tra l'herbe e i fiori,
Waar tussen de planten en de bloemen
Vincitrice d'amor Doni sedea,
Don, die de liefde overwon, gezeten was,
Sonar colme di gioia ô l'aria e à venti,Mille voci klonken, overspoeld met vreugde, door de lucht en
s'udito in tali accent',
de winden
Ecco colei che tra sue degne palme,
duizenden stemmen in deze verzen:
L'imperio tien de l'alme,
Ziehier zij die tussen haar waardige handen
E s'arder già solea,
de macht over zielen houdt
Sol di mortali ii con,
en indien ze vroeger gewoon was alleen
Hor con begl'occh'il ciel frena e incende,
de harten van stervelingen in vuur en vlam te zetten,
Che'l dio del foco nel suo foc'accende,
bedwingt en ontvlamt ze nu met haar mooie ogen
Poi concordi seguir ninfe e pastori,
ook de hemel,
Vivo la bello Don.
want de god van het vuur is in vlam gezet door haar
vuur.
En dan vervolgden nimfen en herders eensgezind:
„Lang leve de mooie Don."
ERAN NINFE E PASTORI

(Mutio Manfred])
Eran ninfe e pastori,
Uniti con le gratie e con gl'Amori,
E di suoni e di conti,
Facean tal armonia,
Che si fermava il sol l'herba fioria,
Pol di rose e d'acanti

Er waren nimfen en herders
tesamen met de gratiën en de liefdesgoden
en ze brachten met klanken en gezangen
een dergelijke harmonie voort
dat de zon stilstond en de planten bloeiden.
Vervolgens weefden ze guirlandes
67

20 augustus
Tessevano ghirlandi e d'amaranti,
E ne i versi dicean cogliend'i fiori,
Viva la bello Donk

van rozen, van bereklauw en van kattestaart
en terwijl ze bloemen verzamelden, spraken ze in
deze verzen,
„Lang leve de mooie Don."

SOTTO L'OMBROSO SPECO

(Fra Martiale di Catanzaro)
Sotto l'ombroso speco
DI fior herbetta e fronde
Posava Doni al mormorar dell'onde,
Che parean dir le grati e albergan meco,
Contrastar vidd'il cielo
Col prato leggiadretto ove s'assise
Ia matutina stella,
Ma la divina e tremola fiamella,
Comparve onde pastori, fauni, e ninfe,
La coronaro e fra le pure linfe,
Dicean scherzando i pargoletti amori,
Viva la bello Donk

Onder de schaduwrijke koepel
van kruidige bloemen en gebladerte
verpoosde Doni bij het murmulende water
dat haar leek te bedanken en haar uit te nodigen
om te blijven,
daarentegen zag ik de hemel
met de lieftallige weide
waar de morgenster zat.
Maar het goddelijke en fonkelende vlammetje
verscheen, waarop herders, faunen, en nimfen
haar kroonden en tussen de zuivere beekjes
zeiden de kleine liefdesgoden al schertsend:
„Lang leve de mooie Don."

MENTR' A QUEST' OMBR'INTORNO

(Claudio Fotzate)
Mentrà quest'ombr'intorno
Pascon le gregg'erranti,
E che fra questi rami,
Scherzando van mill'augelletti amanti,
Chi sia che d'honorar non goda e brami,
Si Veto caro e fortunato giorno,
Giorn'in cui scese a noi dal paradiso,
Doni figlia del Mar dell'Adria honore,
Doni c'ha nel bel viso,
La face e l'arco onde se n'arm'Amore,
Cantiam dunque pastori,
Viva la bello Don.

Terwijl in deze schaduw die ons omgeeft
de zwervende kuddes grazen
en er tussen deze takken
duizenden verliefde vogeltjes vrolijk fladderen,
wie zou er zich niet in verheugen
en er naar verlangen om
zo een dierbare en fortuinlijke dag te vereren,
de dag dat uit het paradijs naar ons
Doni neergedaald is, dochter van de zee en de
glorie van de Adria,
Doni die in haar mooie ogen
de fakkel en de boog draagt waarmee Amor zich
bewapent.
Laat ons daarom zingen, herders:
„Lang leve de mooie Don."

DORI A QUEST'OMBRE E L'AURA

(Cami//o Camilli)
Doni quest'ombre e l'aura,
A questi prati la rugiada ei sole,
Ch'i gigli e le viole,
E l'herbe e i rami e i frutti oma e ristaura,
A lei dunque s'inchini,
E sue bellezze honori,
Ch'i suoi lumi divini
Gode, e cantin per lei ninfe e pastori,
Viva la bello Don.

In deze schaduw is Doni de bries,
in deze weiden is zij de dauw en de zon
die de lelies en de viooltjes
en het groen en de takken en de vruchten tooit en
nieuw leven inblaast.
Laat daarom eenieder neerbuigen voor haar
en haar schoonheden vereren,
die geniet van haar goddelijke ogen,
en dat nimfen en herders voor haar zingen:
„Lang leve de mooie Don."

MENTRE PASTORI E NINFE

(Martino Pa/ma)
Mentre pastori e ninfe,
Con amoroso zelo,
Lodavan l'alma dea del terzo cielo,
Voci liet'e divine,
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Terwijl herders en nimfen,
op zoek naar liefde,
de levengevende godin van de derde hemel loofden,
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Cantaro alti concenti,
Che risonar fer l'aria in questi accenti.
Nova dea fra vol regna,
Di vostri lodi degna,
Ciascun a lei s'inchine,
Cantando pien di celesti ardori,
Viva la belt() Don.

zongen blijde en goddelijke stemmen
uit volle borst hoogstaande samenklanken
die de lucht deden weerklinken In deze verzen:
Er heerst een nieuwe godin onder jullie
die jullie lofbetuigingen waardig is.
Dat eenieder voor haar buige
en vervuld van hemelse vervoering zinge,
„Lang leve de mooie Don."

AL MORMORAR DE LIQUIDI CRISTALLI
(Pietro Malombra)
Al mormorar de liquidi cristalli.
Che lenti si movean tra verdi valle,
Vaghe ninfe e pastori,
Dicean con canti allegri alti e sonori,
Che facean ribombar l'aere d'intorno,
Felice e lieto giorno,
Che pose Febo al mondo,
A si bell'alma II pondo.
Scesa qua glei da li celesti chori,
Viva la bella Don.

Bij het murmelen van vloeibaar kristal
dat zich traag voortbewoog door groene valleien
zongen beminnelijke nimfen en herders
uit volle borst met vrolijke en welluidende liederen
die de lucht overal in het rond deed weerklinken:
Wat een gelukkige en blijde dag
die Phoebus naar de wereld bracht
als verblijfplaats voor zo een schone ziel
die naar hier beneden is afgedaald uit de hemelse
koren,
„Lang leve de mooie Don".

QUANDO DAL TERZO CIELO
(Cortese Cortesi)
Quando dal terzo cielo,
Spira benigna stella,
Doni di cui piû bella,
Ninfa non cinse mal terrestre velo,
A le grati e a gl'amori.
Lieto disse Cupido o per costei,
Quant'alm'e quanti con,
Quanti havrem nell'Arcadia ampi trofei,
Hor ecco in quest'aurate illustre sponde,
Quanti nobil pastori,
L'aria fan risonar la terra e l'onde.
Viva la bella Don.

Toen vanuit de derde hemel
een welwillende ster
Doni naar beneden blies
wier aardse sluier door geen enkele
nog mooiere nimf ooit werd aangetrokken,
sprak Cupido verheugd tot de gratiën
en de liefdesgoden:
„Hoeveel zielen en hoeveel harten,
hoeveel grootse trofeeën hebben we klaar in Arcadië voor een dergelijk dame?
Voorwaar nu, op deze illustere gouden oevers,
hoeveel edele herders
doen de lucht, de aarde en het water weerklinken?
„Lang leve de mooie Don"
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La Caccia

Maandag
augustus 1995, 12.00 u.
Antwerpen,
Kapel Centrum Elzenveld

Steve Dugardin
Als talentvol vocalist situeert
Steve Dugardin zich opvallend
op de muziekscène. Na zijn eerste
muzieklessen bij Aimée Thonon
volgde hij zang bij Marie-Thérèse
Maesen, assistente van Lucienne
Van Deyck. Hij behaalde met
onderscheiding zowel een eerste prijs notenleer aan het
Koninklijk Conservatorium van
Gent als een eerste prijs zang
aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen.
Zijn uitzonderlijk stemtype bleef
niet lang onopgemerkt. Al gauw
verleende hij zijn medewerking
aan produkties onder leiding
van Sigiswald Kuijken, Jos Van
Immerseel, Ton Koopman, Gustav Leonhardt en Frans BrQggen. Als solist wordt hij steeds
vaker uitgenodigd door ondermeer Michaél Scheck, I Fiomminghi, het Ricercar Consort,
het Clemencic Consort, Tragicomedia onder leiding van Ste-

La Caccia
Steve Dugardin, alt
Stephan Van Dyck, tenor
Marius Van Altena, tenor
Kees-Jan de Koning, bas
Guy Penson, klavecimbel
Patrick Denecker, blokfluit
Programma
BENEDICTUS APPENZELLER
(ca. 1480/88-na 1558)
Le printemps faict florir
Se dire je l'osoie
Tous loyaulx amoreulx
Du fond de ma pensée
uit: Chansons 6 quattre porties (H. Loys & J. de Buys, Antwerpen,
1542)
EMANUEL ADRIAENSSEN
(ca. 1554-1604)
Passomezo e Galiarda
uit: Novum Pratum Musicum (P. Phalesius & J. Bellerus, Antwerpen,
1592)
NOE FAIGNIENT
(ca. 1560-1600)
L'Homme qui n'est point amoureus
Adieu Anvers, adieu la noble ville
uit: Chansons, madrigales & motetz (VVwe. J. de Loet, Antwerpen,
1568)
PIERRE SANDRIN / DIEGO ORTIZ
(ca. 1490?-na 1561?)(ca. 1510-ca. 1570)
Doulce memoire
uit: Trattado de glosas (V. Dorico, Rome, 1553)
BENEDICTUS APPENZELLER
(ca. 1480/88 na 1558)
Contre raison pour t'aymer je deffirie
Viens tost. despiteulx desconfort
uit: Chansons 6 quattre partjes (H. Loys & J. de Buys, Antwerpen, 1542)
EMANUEL ADRIAENSSEN
(ca. 1554-1604)

Steve Dugardin
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Galliarda
Allemande Prince
uit: Pratum Musicum (P. Phalesius, Antwerpen, 1584)

21 augustus
BENEDICTUS APPENZELLER
(ca. 1480/88-na 1558)
Musae Jovis
uit: Le septième livre (T. Susato, Antwerpen, 1545)
CLEMENS NON PAPA / GIROLAMO DALLA CASA
(ca. 1510/15-1555/56)(? -1601)
Frais et gaillard
uit: II vero modo di diminuir (Venetië, 1584)
ANONIEM
Passe e medio
uit: Het derde musyck boexken (T. Susato, Antwerpen, 1551)
Ballo Milanese
uit: Chorearum molliorum (P. Phalesius & J. Bellerus, Antwerpen,
1583)
BENEDICTUS APPENZELLER
(ca. 1480/88-na 1558)
Cueurs desolez par touttes nations
Gentilz galans, compaignons du raisin
uit: Chansons ô quattre partjes (H. Loys & J. de Buys, Antwerpen,
1542)

phen Stubbs, II Seminario van
Gerard Lesne en Les Arts Florissants onder leiding van William Christie. Tevens is Steve
Dugardin vast verbonden aan
het Collegium Vocale van Philippe Herreweghe. Gedreven
door een constante studie volgt
hij vandaag nog specialisatiecursussen bij Ashley Stafford en
Peter Kooij.

Stephan Van Dyck
Op zesjarige leeftijd zong Stephan Van Dyck als sopraan in
een kinderkoor. Hij zette zijn muziekopleiding voort met de studie
van klassieke gitaar, piano en
zang. Naast het hoger diploma
zang, dat hij met onderscheiding
behaalde in de klas van Ludovic

de San, verwierf hij het diploma
van licenciaat in de musicologie
aan de Vrije Universiteit van Brussel. Zijn passie voor de barokmuziek bracht hem naar Parijs waar
hij zich in de buurt van René Jacobs en Rachel Yakar aan de
Studio Versailles Opéra kon vervolmaken. In de klas van William
Christie aan het Conservatoire
National Supérieur de Paris behaalde hij, met unanimiteit van
de jury, de eerste prijs voor vocale
barokmuziek.
Vervolgens werkte Stephan
Van Dyck met verschillende hoog
aangeschreven gezelschappen,
waaronder La Chapelle Royale
van Philippe Herrewegle, het Ensemble Organum van Marcel
Pérès, het Huelgas Ensemble van
Paul Van Nevel, het Ensemble
Gilles Binchois van Dominique
Vellard, Les Talens Lyriques van
Christophe Rousset en Les Arts
Florissants van William Christie.
Als solist gaf hij reeds verscheidene concerten en realiseerde
hij meerdere opnamen met het
symfonisch orkest van de RTBF.
Hij zong in oratoria en opera's
onder leiding van Marc Deller,
Roy Goodman, Paul Dombrecht,
Patrick Peire, Marc Minkovsky,
Hervé Niquet en Sigiswald Kuijken. Hij treedt ook op in Franse
en Italiaanse barokcantates en
in het romantische repertoire
met liederen van Schumann,
Schubert en Mendelssohn. Hij
nam deel aan verschillende belangrijke festivals in Parijs, Freiburg, Barcelona, Dublin, Belfast,
Londen, Madrid, Utrecht, Berlijn,
Praag en Oslo.
Zijn discografie omvat meer
dan vijftien opnamen gaande
van muziek uit de middeleeuwen
tot de klassieke periode. Stephan
Van Dyck is zangleraar aan de
muziekacademie van Nijvel, onderwijst barokzang aan de muziekacademie van Sint-Joostten-Node en geeft les aan het
Koninklijk Muziekconservatorium
van Luik.

Marius Van Altena
Stephan Van Dyck

Marius Van Altena studeerde pia71
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Marius Van Altena

no en zang aan het Amsterdamse conservatorium. Hij specialiseerde zich in de interpretatie
van muziek uit de renaissance
en de barok. Hij maakte tournees
over de hele wereld en maakte
opnamen met Kees Otten en zijn
Syntagma Musicum Amsterdam,
Bachcantates en madrigalen
van Monteverdi met Gustav
Leonhardt, en werk van Mozart
met Nikolaus Harnoncourt.
Marius Van Altena gaf interpretatiecursussen barokmuziek aan
de universiteiten van Padua,
Oslo, Manchester, Ann Arbor, Tokio, en in El Escorial, Mijas en Vila
Real. Hij trad op in verschillende
barokke en hedendaagse operaprodukties, waaronder Monteverdi's Orfeo in Antwerpen, Stradella's Suzanne in Innsbruck, Fux'
La Fede Sacrileaa in Wenen, Ezra
Pounds Le Testament de Fran7"is
Villon in Amsterdam, Conti'S Da1 p.npnlri
II 1 uttn
Inivprsn inn Fiolin Prnnion
1-IrtoplIntn Hrinrip,k Anis nnri (-;rtlathed in Spanje, Monteverdi's II
Combattimento di lancredi et
C.,lorinda in Amsterdam en IVIadrid en Stravinski's Le Renard in
Amsterdam. Recent realiseerde
hij concerten en opnamen met
de eamerata Irajectina en het
Huelgas Ensemble voor Sony
Classico'. Marius Van Altena
geeft les aan de conservatoria
van Den Haag en Tilburg.
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Kees-Jan de Koning

Kees-Jan de Koning
Kees-Jan de Koning studeerde
eerst blokfluit aan het Utrechtse
conservatorium en behaalde
daar In 1983 zijn diploma. In die
periode begon hij zijn zangstudie,
eerst bij de bas Peter Kooij, daarna bij zangpedagoog Herman
Woltman. Hij sloot zijn zangopleiding af in 1991 aan het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag.
Aan datzelfde instituut is KeesJan de Koning sedert 1992 als
zangdocent verbonden. Ook

Guy Penson

sinds 1992 heeft hij een vaste
part-time aanstelling bij het Nederlands Kamerkoor.
Naast zijn functie als bas bij het
internationaal bekende Quink
Vokaal Ensemble, verleent KeesJan als solist of free-lance zijn medewerking aan diverse belangrijke Europese ensembles, zoals
het Ensemble Vocal Europeén,
de Camerata Trajectina, het
Huelgas Ensemble en het Concerto Palatino. Als solist wordt hij
ook veelgevraagd voor opera1111111111 /1111 .eicie.ei-1,-en. nijgvolg trad hij op onder leiding
van vele gerenommeerde dirigenten, zoals Frans BrUggen, Michael Schneider, Paul Van Nevel,
Ton Koopman, Philippe Herreweghe en Gustav Leonhardt.
Als solist en met bovengenoemde ensembles maakte
Kees-Jan de Koning diverse CDopnamen.

Guy Penson
Na het beëindigen van zijn studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent,
bouwde klavierspeler Guy Penson een stevige reputatie op in
België en in het buitenland. Hij
was te gast op de grootste Europese festivals van Frankrijk, Italië,
Spanje, Duitsland, Hongarije, Rus-
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land en Scandinavië, alsook in
Canada en Zuid-Amerika.
Als klavecinist hoort men Guy
Penson geregeld in recitals, maar
ook in samenwerking met befaamde orkesten zoals het Orchestre des Champs-Elysées,
Concert() KOln, het Ricercar
Consort, II Fondamento en Les
Enemis Confus. Hij specialiseerde
zich ook op pianoforte en Tangentenfl0gel. Hij werkt nauw samen met Greta Dereyghere, Guy
De Mey, Claude Maury en Johan
Huys.
Guy Penson is laureaat van verscheidene internationale wedstrijden en was te horen in tal
van radio- en televisleprodukties. Hij is ook te beluisteren op
een veertigtal CD's, waaronder enkele met solowerken van
J.S. Bach, W.F. Bach en W.A.
Mozart, die door de Belgische
en internationale pers met een
groot enthousiasme werden onthaald.

Patrick Denecker
Patrick Denecker begon zijn muziekstudies in Antwerpen waar hij
aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium diverse eerste
prijzen en het hoger diploma voor
blokfluit behaalde. Hij studeerde
eveneens bij Kees Boeke in Amsterdam en volgde meerdere interpretatiecursussen bij onder anderen Jos Van Immerseel en Jordi
Savall. Hij is prijswinnaar van diverse internationale wedstrijden
voor zowel oude als hedendaagse muziek. Zo won hij in
1989 de prijs van de Vlaamse
Gemeenschap voor de interpretatie van hedendaagse Vlaamse
muziek.
Zijn concertpraktijk is niet beperkt tot één stijl maar omvat
muziek van de middeleeuwen
en de renaissance over de barok
en de vroeg-romantiek tot en
met de composities van de
laatste jaren van de 20ste eeuw.
Als gast trad hij op met orkesten
zoals de Filharmonie van Antwerpen, het Brabants Orkest, de
Camerata Madrid, Concert() Armonico Budapest, de Beethoven

wijs van Antwerpen en de muziekacademies van de stad Antwerpen.

Benedictus
Appenzeller
Chansons d quattre porties

Patrick Denecker
Academie en l'Orchestre de la
Chapelle Royale de Paris.
Hij geeft concerten met verschillende ensembles die gespecialiseerd zijn in oude muziek,
zoals het Ricercar Consort, het
Antwerps Blokfluit Consort en Le
Nouveau Concert. Hij trad op in
belangrijke Belgische festivals
zoals het Festival van Vlaanderen en het Festival de Wallonie
alsook in onder andere Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland,
Finland, Zwitserland en Engeland.
In 1984 nam hij deel aan het
Encontro de Musica Antiga in
Brazilië.
Onlangs richtte Patrick Denecker het ensemble La Caccia
op, waarmee hij muziek programmeert van de late middeleeuwen en de renaissance. Hij
houdt zich ook bezig met het
repertoire voor csakans, een
blokfluittype dat uitermate populair was in het Wenen van de
vroege 19de eeuw en waarvoor
veel virtuoze werken werden geschreven in de bekende salonstijl
van die tijd.
Patrick Denecker maakte talrijke CD-opnamen bij Ricercar.
De BRTN Radio 3 en RTBF 3 zonden
studio en live-opnamen van hem
uit. Als docent is Patrick Denecker
verbonden aan het Conservatoire Royal (Franstalige afdeling)
van Brussel, de Muziekacademie
van het Gemeenschapsonder-

Benedictus Appenzeller (ca.
1480/88-na 1558), mogelijk een
leerling van Josquin Desprez (ca.
1440-1521), was als zanger en
componist voornamelijk actief in
de Nederlanden. In 1517 werd hij
genoemd als zanger en later als
zangmeester van de Sint-Jacobuskerk in Brugge. Maar hij genoot de meeste bekendheid als
kapelmeester aan het hof van
Maria van Hongarije, zus van
Karel V en regentes van de
Nederlanden, een positie die hij
bekleedde van 1537 tot ongeveer 1551. De biografische gegevens die over hem werden teruggevonden, zijn eerder schaars.
Het feit dat zijn naam in contemporaine bronnen vaak eenvoudig als „Benedictus" werd aangegeven, leidde er toe dat in
sommige gevallen zijn werk werd
of wordt toegeschreven aan dat
van de Duitse componist Benedictus Ducis (ca. 1490-1544), die
op zijn beurt soms wordt verward
met Benedictus de Opitiis, een
oudere componist die onder
meer organist was aan de Antwerpse kathedraal en muziek
schreef voor de Blijde Intrede
van hertog Karel in Antwerpen in
1515 (zie ook p. 11 en 28).
Van de vierentwintig chansons
die met vrij grote zekerheid aan
Benedictus Appenzeller kunnen
worden toegeschreven, zijn er
drieëntwintig te vinden in de
Chansons ô quattre porties, composez par M(aitre) Benedictus...
dat werd uitgegeven in Antwerpen in 1542 door twee minder
bekende figuren, Henry Loys en
Jehan de Buys. Bijzonder is dat
van de vier stemboekjes waarin
de chansons zijn gepubliceerd,
nog slechts één volledige reeks
bewaard bleef, die zich bevindt
in de British Library in Londen.
Acht van de chansons in dit con73
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cert zijn afkomstig uit deze editie.
Musae Jovls is een elegie, geschreven naar aanleiding van de
dood van Josquin Desprez. De
keuze van de tekst en vooral de
muzikale stijl van het stuk verraden de invloed van de betreurde
grootmeester. In zijn chansons
maakt Appenzeller gebruik van
zowel polyfone als akkoordische
passages, die hij aanwendt in
functie van de tekst. Hij was een
meester in het contrapunt, zoals
hij bewijst in de huldecanon voor
Maria van Hongarije Sancta Maria sucurre miseris uit 1548, maar in
de chansons treffen we een zeer
effectief hoewel eerder spaarzaam aanwenden ervan aan.
Het motetachtige Du fond de
ma pensée, dat afsluit met een
canon, is wellicht het mooiste
voorbeeld hiervan.
Iemand die in zijn chansons
eveneens een evenwicht zoekt
tussen meerstemmig contrapunt
en akkoordisch schrijven, in func-
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tie van de tekst, was Noë Faignient (ca. 1560-1600). Hij werd geboren in Cambrai, maar was
vanaf 1561 inwoner van Antwerpen. Hij was een veelzijdig componist die zich in vele genres uit
die periode uitstekend thuis voelde. Zijn werk werd blijkbaar vrij
goed gewaardeerd in zijn tijd, gezien het feit dat composities van
zijn hand (zij het vooral profane
muziek) in talrijke verzameldrukken werden opgenomen. De meningen van latere toehoorders
zijn eerder verdeeld over wat de
kwaliteit van zijn muziek betreft.
Jean de Laet bracht in 1568 een
uitgave met „jeugdwerken" van
Faignient op de markt, waarin zowel chansons, madrigalen als
motetten aan bod komen.
L'Homme qui n'est point amoureus is een chanson dat nadien
veel bekendheid kreeg met de
tekst Musica aldersoetste konst.
Naast de chansons van Appenzeiler en Faignient hoort u nog

werk van Emanuel Adriaenssen
(ca. 1554-1604), de belangrijkste
luitenist in Antwerpen tijdens het
laatste kwart van de 16de eeuw,
Diego Ortiz (ca. 1510 - ca. 1570),
een belangrijk muziektheoreticus
en kapelmeester in Napels, en Girolamo Dalla Casa (+ 1601), auteur van een tractaat over muzikale versieringstechnieken, die
samen met zijn twee broers de
kern van het eerste vaste Instrumentale ensemble aan de San
Marco in Venetië vormde. Dansen en instrumentale bewerkingen van vocale muziek waren
twee van de belangrijkste vormen die in de instrumentale muziek van de 16de eeuw voorkwamen. Vooral de dansen, waarvan
talloze verzamelingen werden
uitgegeven, waren In onze streken zeer populair.
Eli Poppe
Alamire Foundation
KU Leuven
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SE DIRE JE L'OSOIE

Se dire je l'osoie
D'ou me vient le souffrir,
Mon mal allegeroie
Sans en gecter souspir.
Mals trap bien scay
Que mal me veult choisir
Pour user ou que soye
Ma vie en desplaisir.

Indien ik durfde te vertellen
waarom ik lijden moet,
het zou mijn kwaal verlichten
zonder erbij te zuchten.
Toch weet ik maar al te goed
dat het ongeluk het op mij heeft gemunt
om me te beproeven, en om
mijn leven te vergallen.

TOUS LOYAULX AMOREULX

Tous loyaulx amoreulx,
Ayant le cueur joyeulx,
A servir noz forces mectons
Nostre roy gradieulx,
Gentil, et vertueulx,
Des dames le gourier mignon.
A le servir force boutons.

Wij allen, toegewijde minnaars
met opgeruimd gemoed,
laten we ons inzetten
om onze genadige vorst te dienen.
Nobel is hij en deugdzaam,
en de dames toegewijd.
We dienen hem met man en macht.

DU FOND DE MA PENSEE

Du fond de ma pensée,
Au fond de tous ennuyctz,
Dieu, je t'ay adressée
Ma clameur jours et nuyctz.
Entends ma voix plaintifvel
Seigneur, il est saison
Ton aureille ententifve
Soit a man oraison.

Uit de diepte van mijn denken,
uit de diepte van mijn smart,
heb ik u, mijn God, aanroepen
dag en nacht.
Hoor mijn klaagzang!
Heer, nu is de tijd
om uw aandachtig oor
naar mijn gebed te neigen.

Si ta rigueur expresse
En noz pechez tu tiens,
Seigneur, Seigneur, qui est ce
Qui demourra des tiens?
Si n'es-tu point severe,
Mais propice a mercy;
C'est pourquoy on revere
Toy et la loy aussy.

Indien uw strenge gerechtigheid
ons onze zonden aanrekent,
Heer, Heer, wie kan zich dan nog
rekenen tot de uwen?
Toch zijt gij niet streng,
maar vergevensgezind.
Daarom vereren wij u
en uw geboden.

En Dieu je me consolle,
Man ome si attendt,
En sa ferme parolle
Tout man espoir s'estendt.
Man ome a Dieu regarde
Moffin et sans sejour,
Moffin devant la garde
Assise au poinct du jour.

In God vind ik mijn troost,
op hem rekent mijn ziel.
Op zijn nadrukkelijk woord
vestigt zich mijn hoop.
Mijn ziel richt zich tot God,
van in de vroege ochtend zonder verpozen,
van in de vroege ochtend,
reeds vex5r de dageraad.

Que Israël en Dieu fonde
Hardiment son appuy;
Car en grace ii habonde
Et secours est en luy.
C'est celluy qui sans doubte
Israël gettera
Hors d'iniquité toutte
Et le rachettera,

Laat Israël onvervaard
zijn hoop vestigen op God,
want hij is rijk in genade
en bereid tot hulp.
Hij is het die, voorwaar,
Israël verlossen zal
van alle onrecht.
Hij zal ons bevrijden.

L'HOMME QUI N'EST POINT AMOUREUS

L'homme qui nest point amoureus,

Hij die niet mint
75
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Honeste ne peut estre
Mais ignorant et rigoureus
Je le vous puis promettre
Toute vertu de l'amour vient,
et foute vice de haine
Dont quant de mes amours me souvient,
d'honnesteté suis plaine.

kan niet rechtschapen zijn,
maar onwetend en hardvochtig.
Geloof me, zoveel is zeker:
alle deugd spruit voort uit liefde
en alle ondeugd komt uit haat.
Ik denk aan mijn verliefdheden en weet:
ik ben één en al rechtschapenheid!

ADIEU ANVERS, ADIEU LA NOBLE VILLE

Adieu Anvers, Adieu la noble ville
Contrainct je suis de toy me separer
non pour mal faict et non pour chose vile,
mais las pour un 'a qui point comparer,
on ne devroit venus ni Helaine,
tont est la grace qui gist en elle,
dont le partir me sera doulce paine,
estant acompaigne d'une chose tont belle.
Adieu Anvers.

Antwerpen vaarwel, vaarwel nobele stad.
Ik ben verplicht u te verlaten,
niet om een misdrijf of gemene daad,
maar, helaas, ertoe genoopt door iemand
die de vergelijking met Venus of Helena doorstaat;
zóveel charme straalt ze uit.
Het vertrek vervult me met zoet verdriet
omdat ik aan de zijde reis van deze schoonheid.
Antwerpen, vaarwel.

CONTRE RAISON POUR T'AYMER JE DEFFINE

Contre raison pour t'aymer je deffine,
Quant ta beaulté par ung reffuz indigne
M'a sur le camp presque mort abbatu.
0 cueur ingrat, de beaulté revestu,
Fault il que grace en ton endroit decline?

Hoe onzinnig ook,
ik wil je liefhebben,
al heeft jouw schoonheid,
door harteloze weigering,
mij halfdood ter aarde geworpen.
Ondankbaar hart,
met schoonheid omkleed,
waarom toch ken je zo weinig mededogen?

VIENS TOST, DESPITEULX DESCONFORT

Viens tost, despiteulx desconfort
Viens tost, car je vis en tristesse.
Helas, si ma douleur ne cesse
II me vauldroit mieulx estre mort.

Kom toch, verdrietig ongeluk,
kom toch, want ik leef in droefheid.
Helaas, indien mijn smart niet wijkt,
verkies ik de dood.

IN JOSQUINUM A PRATO,
MUSICORUM PRINCIPEM, MONODIA

MONODIE VOOR JOSQUIN DESPREZ,
DE GROOTSTE ALLER MUSICI

Musae Jovis ter maximi,
proles canora, plangite,
comas cypressus comprimat,
Josquinus ille occidit,
templorum decus,
et vestrum decus.
Severa mors, et improba,
qua templa dulcibus sonis
privas, et aulas principum,
malum tibi quod imprecer,
tollenti bonos,
parcenti malis.

Muzen, zoetgevooisde kroost van Jupiter,
de allerhoogste, jammert luid,
dat de cypres zijn takken neerwaarts hange,
want de grote Josquin is heengegaan,
de trots der tempels,
de roem van jullie, muzen.
0 wrede, niets ontziende dood,
die tempels en paleizen
van zoete klank berooft,
ik wens u alle kwaad toe,
gij die de goeden wegmaait
en de slechten spaart.

CUEURS DESOLEZ PAR TOUTTES NATIONS

Cueurs desolez par touttes nations
Assemblez deuilz et lamentatons
Pour moy de ceste peine dejecter.
Cor nuyct et jour je ne puis reposer,
Mais tousjours suis en tribulations.
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Rouwende harten waar ook ter wereld,
verenigt u in rouw en weeklachten
om mij van deze ellende de verlossen.
Ik vind geen verpozing, bij dag noch nacht;
beproevingen zijn mijn eeuwig lot.
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GENTILZ GALANS, COMPAIGNONS DU RAISIN

Gentilz galons, compaignons du raisin,
Beuvons d'austant du soir et du moffin
Jusqu'a cifflot encoire ung lot;
A nostre hostesse ne donrons point d'argent
Mais ung credo.

Hoofse vrienden, minnaars van de druif,
laten we elkaar de hele nacht toedrinken,
tot op de bodem. Nog een kruik wijn!
De waardin krijgt van ons geen geld
maar een credo.
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- 3 SEPTEMBER

Oude Muziek

Ca. 75 hoofdconcerten
en meer dan 200 andere activiteiten
in historische ruimten en Vredenburg:
lezingen, video's, fringeconcerten,
oude muziek markt, workshops en
de Studiedag Barokcantate

Thema's:
Storytelling
Guillaume Dufay (ca.1400-1474)
De Madrigaalkornedie
17e-eeuwse muziek uit
Engeland (o.a. Purcell)
De wereldlijke cantate in de
Barok
Niet-Westerse Oude Muziek

Meer informatie:
Holland Festival Oude Muziek Utrecht
Postbus 734
3500 AS Utrecht
Telefoon: 030 - 362236

1995

Akademie fiir Alte Musik Berlin
Amsterdam Loeki Stardust Quartet
Ars Nova
Gloria Banditelli
Marco Beasky
Tusuf Bilgin
Catherine Bon
James Bowman
Ensemble Clément Janequin
Concerto Italian°
The Consort of Musicke
Adib Dayikh
Doulce Mémoire
Kudsi Erguner
Freiburger Barockorchester
Fretwork
Gabrieli Consort li Players
Ensemble Gilles Binchois
The Harp Consort
Paul Hillier
The Hilliard Ensemble
Hortus Musicus Tallinn
Huelgas Ensemble
II Seminario Musicale
René Jacobs
St. James Baroque Players
Maria-Cristina Kiehr
The King's Consort
Emma Kirkby
Gerard Lesne
The Moscow Patriarchate Choir
Movimento
Rufus Muller
Nederlands Kamerkoor
Nieuw Ensemble
La Péniche Opéra
Pomerium
Isabel Poulenard
Project Ars Nova
Sequentia
Sine Nomine
Ed Spanjaard
Tragicomedia
Gennadi Tumat en ensemble
Michel Verschaeve
en vele anderen ...
Wijzigingen voorbehouden

Capilla Flamenca
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Maan dag
augustus 1995, 15.00 u.
Antwerpen,
Kapel Centrum Elzenveld

Capilla Flamenca
Marnix De Cat, contratenor
Jan Gaafs, tenor
Lieven Termont, bariton
Dirk Snellings, bas
Paul Van Loey, blokfluit
Eugène Schreurs, viola da gamba
Liam Fennely, viola da gamba
Sophie Wattilon, viola da gamba
Johan Van Cauwenberghe, verteller

Familieconcert i.s.m. het Holland
Festival Oude Muziek Utrecht

La Capilla Flamenca
(biografie zie p. 31)

Johan
Von Cauwenberghe
(biografie zie p. 33)

Programma: „Magister X. Het fictieve reisverhaal van een Vlaams polyfonist"
GREGORIAANS
Requiem
ANONIEM
Preludium
bus Deo
THOMAS FABRI
(fl. ca.1400-1412)
Ach Vlaendere vrie
ANTOINE BUSNOIS
(ca .1430-1492)
Alleluya
La Spagna
JOHANNES OCKEGHEM
(ca,1410-1497)
Ma maistresse
THOMAS FABRI
(fl. ca.1400-1412)
Ach Vlaendere vrie (instrumentaal)
JOHANNES OCKEGHEM
(ca.1410-1497)
D'un aultre amer
MATTIO RAMPOLLINI
(1497-ca. 1553)
Bacco, Bacco

Magister X
Gedurende de 15de en 16de
eeuw stond het rijke Vlaanderen
met zijn autonome handelssteden zoals Brugge, Gent of
Antwerpen aan de top in Europa
en dit zowel op economisch als
op intellectueel vlak. Deze hoogconjunctuur bracht vanzelfsprekend een rijk cultureel leven met
zich mee. Ondanks de talrijke verwoestingen zijn er nog vele
architecturale en picturale overblijfselen, die ons een beeld kunnen geven van de rijkdom en de
kwaliteit van deze kunstenaars en
ambachtslui.
In de muziekwereld heeft het
lang geduurd vooraleer men tot
het inzicht kwam dat de muzikale
erfenis van deze periode van uitzonderlijk hoog niveau was. Om
van deze muziek ten volle te
genieten, moeten de uitvoerders
niet alleen over het historisch
juiste instrumentarium beschikken, maar ook over een grondige
kennis van de oorspronkelijke
leefwereld, en dit om de eigenheid van deze klankwereld te
ontdekken. Capilla Flamenca
durft de uitdaging aan te nemen,
en om hun muzikale ontdekkingstocht niet te wetenschappelijk of
te technisch te laten verlopen,
79
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JOSQUIN DESPREZ
(ca.1440-1521)
El grillo
HEINRICH ISAAC
(ca.1450-1517)
Innsbruck, ich muss dich lassen
ANONIEM
Sergonta bergonta
JOSQUIN DESPREZ
(ca.1440-1521)
Kyrie
uit: Missa „La sol fa re mi"
Guillaume se va chaufer
ANONIEM
Cueurs desolez
Dun aultre amer
PHILIPPE BASIRON
(vroege 15de eeuw-voor 1497)
Dun aultre / Lhome arme
HENRY VIII
(1491-1547)
Pastime with good company
T1ELMAN SUSATO
(ca.1500-1563)
Passe & medio / Den iersten gaillarde
PHILIPPE VERDELOT
(1470/80-v66r 1552)
Ogn'hor per voi sospiro
PIERRE DE LA RUE
(ca.1460-1518)
Mijn hert altijt heeft verlanghen
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stelt het ensemble een fictief
historisch reisverhaal voor van
Magister X, dat zich afspeelt rond
de eeuwwisseling van de 15de
naar de 16de eeuw. Enigszins
romantiserend schetst het verhaal het merkwaardig verloop
van de carrière van een begenadigd en hardwerkend musicus.
Een onbenullige koraal of koorknaap, klimt stilaan door een
goede opleiding, een rijke uitvoeringspraktijk en het nodige talent,
op tot de hoogste rangen van de
Europese muziekwereld: kapelmeester of componist aan het
keizerlijke hof.
Dit bewogen levensverhaal
brengt ons in contact met de
verschillende muzikale stromingen, zowel profane als religieuze, die zich in West-Europa op
dat moment voordeden. Capilla
Flamenco zal niet alleen de geografische verscheidenheid tussen bijvoorbeeld Duitsland, Italië,
Spanje en het Bourgondische hof
muzikaal illustreren, maar het ensemble zal ook aantonen dat het
magische jaar 1500 een breuklijn
betekende in de muzikale taal
van West-Europa. Het veranderend humanistisch wereldbeeld
schiep immers totaal nieuwe
compositietechnieken op maat
van de gegoede burger, zo verschillend van de abstracte theocentrische en mathematische
principes die nog in de 15de
eeuw golden.
Tijdens het optreden van de
Capilla Flamenco zullen het
verhaal en de muziek in elkaar
overvloeien zodat het geheel
een boeiende verkenningstocht
wordt in het duistere maar spannende verleden.
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REQUIEM

Requiem aeternam dona eis Domine:
Et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus in Sion,
Et tibi reddetur votum in Jerusalem:
Exaudi orationem meam,
Ad te omnis caro veniet.

Geef hun, Heer, de eeuwige rust
en doe een voortdurend licht over hen schijnen.
U komt een lofzang toe, Heer, in Sion
en voor U wordt de gelofte in Jerusalem vervuld:
verhoor mijn gebed,
tot U komt al wat leeft.

Requiem aeternam...

Geef hun, Heer...

LAUS DEO

Laus Deo,
Pax vivis et
Requies pro defunctis.
Amen.

Lof zij God,
Vrede de gelovigen en
Rust voor hen die verscheiden zijn.
Amen.

ACH VLAENDERE VRIE

Ach Vlaendere vrie hedel aert
Wylen werstu verre bekent.
Zo zijs tu noch, moer te di waert
Draghet nut menich fel serpent.
Du wes omtrent langhe gheschent,
werstu van herte versy.
Ach, Vlaendre, Vlaendre, wat let dy.
ALLE LUYA

Alleluya.
Verbum caro factum est.
Alleluya.
Et habitavit in nobis.
Alleluya. Alleluya.

Looft de Heer.
Het Woord is vlees geworden.
Looft de Heer.
En het heeft onder ons gewoond.
Looft de Heer. Looft de Heer.

MA MAISTRESSE

Ma maistresse et ma plus grant amye,
De mon desir la mortelle ennemye,
Parfaicte en biens s'onques maiz le fut femme,
Celle seulle de qui court brult fame
D'estre sans per, ne vous verray je mye?

Mijn gebiedster en beste vriendin,
Doodsvijand van mijn verlangens,
Volmaakt van inborst, zo ooit een vrouw dat was,
U die men als enige roemt en prijst
Omdat u onvergelijkelijk bent, mag ik u niet aanschouwen?

Helas, de vous bien plaindre me devroie,
S'il ne vous plaist que brefvement voye,
M'amour, par qui d'aultre aymer n'ay puissance.

Ach, ik zal mijn beklag moeten doen over u
Indien u niet wenst dat ik u weldra mag aanschouwen,
Mijn lief omwille van wie ik niemand anders kan
beminnen.

Cor sans vous voir; en quelque part que soye,
Tout ce que voys me desplaist et ennoye,
Ne jusqu'alors je n'auray souffisance.

Want als ik u niet kan zien, staat niets mij aan,
Waar ik ook ben en kan niets mij boeien,
Dus tot dan zal ik geen voldoening kennen.

Ma maistresse...

Mijn gebiedster...

D'UN AULTRE AMER

D'un aultre amer mon cuer s'abesseroit.
II ne fault ja penser que je l'estrange,

Mijn hart zou zich verlagen indien het een ander zou
beminnen,
Het is ondenkbaar dat ik hem verwijder uit mijn hart,
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Ne que pour rien de ce propos me change,
Car man honneur en appeseroit.

Of dat ik ooit mijn standpunt in deze zou wijzigen;
Mijn zelfrespect zou daardoor immers aangetast
worden.

Je l'aime tont que jamais ne seroit
Possible â moi de consentir l'eschange.

Ik heb hem zo lief dat het mij nooit mogelijk zal zijn
Een nieuwe liefde toe te laten tot mijn hart.

Dun aultre amer...

Mijn hart...

La mort, par Dieu, avant me defferoit,
Qu'en man vivant j' acoinctasse ung estrange.
Ne cuide nul qu'a cola je me range.
Ma leaulté trap fort se m'efferolt.

Herelief eerder zal de dood mij met zich meevoeren
Dan dat ik een nieuwe verbintenis zal aangaan;
Laat niemand denken dat ik zoiets ooit zal toelaten,
Mijn trouw zal mij beletten.

Dun aultre amer...

Mijn hart...

BACCO, BACCO

Bacco, Bacco e u o e.

Bacchus, Bacchus e u o e.

EL GRILLO

El grillo è buon cantore
Che tiene longo verso.
Dale beve grillo canto,
El grillo, è buon cantore.
Ma non fa come gil altri uccelli.
Come li han cantato un poco,
Van' de fatto in altra loco,
Sempre el grillo sta pur saldo.
Quando la maggior e caldo
Alhor canto sol per amore.

De krekel is een goede zanger
Die lang van adem is.
Vanaf het gloren zingt de krekel,
De krekel is een goede zanger.
Maar hij doet niet als de vogels,
Want als die wat hebben gezongen
Gaan ze immers naar een andere plek.
De krekel echter is honkvast.
En op 't heetst van de dag
Zingt hij enkel voor de liefde.

INNSBRUCK, ICH MUSS DICH LASSEN

Innsbruck, ich muss dich lassen,
ich far dahin mein strassen
In fremde land dahin.
Mein freud ist mir genommen,
Die ich nit weis bekummen,
Wo ich im elend bin.
Gross leid muss ich yetz tragen,
Das ich allein thu klagen
Dom liebsten buien mein.
Ach heb, nun lass mich armen
Im hertzen dein erbarmen,
Dass ich muss von dannen sein!

SERGONTA BERGONTA

Sergonta bergonta bergonton boa
Laputa ve sa che vos cagao.
Coma el mando e ben conducto
De madamas in museres.
Che ne pieno ii mando tutto
Duchis conteses e margheses.
Usas essignores asignora
La gnao gnao.
Tristame isue tarita
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Sergeantje, herdertje, hoederlief,
Dit vrouwtje weet wat je verlangt;
De wereld wordt immers geleid
Door madammen van plezier.
De wereld is er vol van.
Ook hertogen, graven en markiezen,
Al deze heren maken gebruik van dames
Voor het plezier.
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De mi nobis signora filia.
lo son fora de mia posata
per lo infantos de Castilia.
E los contes de Centilia
De mi casa mi sachao.

Ik moest mijn huis uit,
Door toedoen van de Infantes van Castilië
En de graven van Centilia
Joegen mij uit mijn woning.

Monami se vat plet
Bagliare una sanson.
Man signor un ben valet
Non ne fa si base son.
Se meo faitis un bandon
Nos faron la gnao gnao.

M'n vriend, als je wilt
Zal ik een stukje dansen;
Mijn heer, een goede dienaar
Doet niets dan kussen;
Als jij mij genoegen schenkt
Zullen wij samen plezier maken.
(de tekst is een mengelmoes van Italiaans, Spaans,
Frans en een fantasietaal)

KYRIE

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Heer, ontferm U over ons,
Christus, ontferm U over ons,
Heer,ontferm U over ons.

GUILLAUME SE VA CHAUFER

Guillaume se va chaufer.
Auprès de la cheminée
A ung petit charbon
Qui ne fait point de fumée.

Guillaume gaat zich warmen
Bij de haard
Aan een vuurtje
Dat geen rook maakt.

CUEURS DESOLEZ

Cueurs desolez par touttes nations,
Deul assamblez et lamentations,
Plus ne querez l'armonieuse lyre,
De'Orpheus pour vostre joye'eslyre,
Aims vous plongez en desolations.

Bedroefde harten verzamel in alle landen
Rouw- en jammerklachten,
Wilt niet langer de welluidende lier
Van Orpheus kiezen, vanwege uw vreugde,
Maar dompelt u onder in jammerklachten.

PASTIME WITH GOOD COMPANY

Pastime with good company,
I love and shall unto I die;
Gruch so will but none deny,
So God be pleas'd,
So live will I;
For my pastance,
Hunt, sing and dance.
My heart is set,
To my comfort,
All goodly sport:
Who shall me let?

Ontspanning in goed gezelschap,
Ik hou ervan en ik zal ervan houden tot ik sterf;
Niemand zal dit ontkennen, tenzij met wrok,
Zo heeft God het graag,
Zo zal ik leven;
Voor mijn vrije tijd,
Jagen, zingen en dansen.
Mijn gemoed is gericht,
Op mijn gemak,
Heel het aardige spel:
Wie zal me tegenhouden?

Youth must have some dalliance,
Of good or ill some pastance;
Company me thinks then best
All thoughts and fancies to digest,
For idleness
Is chief mistress
Of vices all:
Then to who con say
But mirth and play
Is best of all?

De jeugd moet enige tijdverbeuzeling hebben,
Zij het aangenaam of kwaad tijdverdrijf;
Gezelschap lijkt me dan het beste
Om alle gedachten en fantasieën te verwerken,
Want luiheid
Is een hoofdzonde:
Dus wie kan er zeggen
Dat vrolijkheid en spel
Niet het beste van alles zijn?
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Company with honesty
Is virtue, vices to flee;
Company is good and ill,
But every man hath his free will.
The best ensue,
The worst eschew,
My mind shall be;
Virtue to use
Vice to refuse,
Thus shall I use me.

Eerlijk gezelschap
Is een deugd, de ondeugd vergaat;
Gezelschap kan goed of slecht zijn,
Maar iedereen heeft een vrije wil.
Het beste na te streven,
Het ergste te schuwen,
Daarop zal mijn gemoed afgestemd zijn;
Deugd beoefenen
Het kwade vermijden,
Zo zal ik me gedragen.

OGN'HOR PER VOI SOSPIRO

Ogn'hor per voi sospiro Donna,
Poi ch'io non oso a discoprire
Mia fe e'l mio martire,
Et so che vol scorgete
Ben mille volt'il giorn'il mio dolore
Ma pur cosi volete,
Che consumando vad'a poc'a poco
Tacendo in amoroso fuoco.
MIJN HERT ALTIJT HEEFT VERLANGHEN

Mijn hert altijt heeft verlanghen
Naer u die alderliefste mijn.
U liefde heeft mij ontfanghen,
U eyghen vrij will ick zijn,
Voor alde weerelt ghemeente.
Soe wie dat hoort off ziet,
Hebdy mijn herte alleene,
Daerom lief en begheeft mij niet.

84

Elk uur zucht ik voor u, vrouwe,
Want ik durf niets te onthullen
Van mijn trouw en mijn kwelling.
En ik weet dat u wel duizend keer
Per dag mijn verdriet opmerkt
Maar toch wilt u
Dat het stukje bij beetje opbrandt
En zwijgt in het vuur der liefde.

Capella Currende
en Currende Consort
Erik Van Nevel, dirigent

Capella Currende en Currende Consort
Christel De Meulder, sopraan
Jan Coats, altus
Jan Van Elsacker, tenor
Lieven Termont, tenor
Johan Feijen, bas
Anne-Marie Buyle, sopraan
Cristel De Meluder, sopraan
Lieve Jansen, sopraan
Gertie Lindemans, sopraan
Lize Van Jaarsveld, sopraan
Anne Hodgkinson, sopraan
Nele Minten, alt
Alma Ooms, alt
Godfried Van de Vijvere, altus
Jan Cools, altus
Lode Somers, tenor
Lieven Termont, tenor
Jan Van Eslacker, tenor
Sjef Van Leunen, tenor
Johan Feijen, bas
Paul Mertens, bas
Joost Termont, bas
Mitchell Sandler, bas
Bart Coen, blokfluit
Piet Stryckers, viola da gamba
Sophie Watillon, viola da gamba
Gebhard David, cornetto
Simen Van Mechelen, trombone
Claudia Schdfer, trombone
Herman Stinders, orgel en klavecimbel
Tim Mc Tag gort, assistentie research

Programma: „Hubert Waelrant: Een brug tussen Gombert en Lassus"
HUBERT WAELRANT
(ca. 1516-1595)
Cum ingrederetur
uit: Sacrarum Cantionum... Liber sextus (H. Waelrant en J. de Loet,
Antwerpen, 1556?)
Cum transiret Jesus
uit: Sacrarum Cantionum... Liber sextus (H. Waelrant en J. de Loet,
Antwerpen, 1556?)
Pater Abraham
uit: Sacrarum Cantionum... Liber sextus (H. Waelrant en J. de Laet,
Antwerpen, 1556?)
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Erik Van Nevel
Erik Van Nevel studeerde instrumentale en vocale disciplines
aan het Lemmensinstituut in
Leuven en aan de koninklijke
muziekconservatoria van Brussel en Antwerpen. Nadien volgde hij specialisatiecursussen in
Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland.
In 1974 richtte hij het Vocaal
Ensemble Currende op, dat door
een doordacht consequente
aanpak en een origineel interessante programmatie een internationaal niveau bereikte. In
solistische bezetting werkt hij met
het Currende Consort. Daarnaast
concerteert hij met het barokorkest Concerto Currende. Sinds
1983 is hij kapelmeester van de
Brusselse kathedraal en leidt er
de Capella Sancti Michaelis.
Zowel met Currende als met
de Capella Sancti Michaelis realiseerde hij verschillende CD-opnamen die door de internationale muziekpers zeer positief
werden onthaald: Giacomo Carissimi, Oriandus Lassus, Peter Philips, Heinrich Schtz, Giaches De
Wert, Girolamo Frescobaldi, Domenico Scarlatti, de familie Bach
en een reeks van tien CD's met
een ruim geografisch overzicht
van de Nederlandse polyfonisten.
Erik Van Nevel doceert koordirectie en oude muziekpraktijk
aan het Lemmensinstituut in Leuven. Jaarlijks geeft hij stages en
cursussen voor koor- en ensemblezangers, alsook voor dirigenten. Zowel algemene koor- en
dirigeertechniek als de meer
specifieke uitvoeringspraktijk komen daarin aan bod. Hij is regelmatig te gast in Nederland,
met het ensemble Bousignac, in
Zweden leidt hij masterclasses
en concerten voor de inferno85

21 augustus
0 Trist' adieu qui tant me mescontente
uit: Chansons à 4 Livre II (P. Phalesius, Leuven, 1552)
Petite Fleur
uit: Jardin Musical... Le Premier Livre (H. Waelrant en J. de Loet, Antwerpen, 1555?)
Celuy qui est long de s'amye
uit: Jardin Musical... Le Premier Livre (H. Waelrant en J. de Laet, Antwerpen, 1555?)
Si vous avez mal a la teste
uit: Chansons ô 4 Livre I (P. Phalesius, Leuven, 1552)
Caecus quidam sedebat
uit: Sacrarum Cantionum.. . Liber sextus (H. Waelrant en J. de Loet,
Antwerpen, 1556?)
Verba mea
uit: Cantionum Sacrarum . Liber III (P. Phalesius, Leuven, 1554)
PAUZE
Miserere mei Domine
uit: Sacrarum Cantionum... Liber sextus (H. Waelrant en J. de Loet,
Antwerpen, 1556?)
Omne quod dat mihi Pater
uit: Sacrarum Cantionum... Liber sextus (H. Waelrant en J. de Laet,
Antwerpen, 1556?)
Donne secours Seigneur
uit: Jardin Musical... Livre second (H. Waelrant en J. de Loet, Antwerpen, 1556?)
0 Nostre Dieu et Seigneur
uit: Jardin Musical... Le tiers Livre (H. Waelrant en J. de Laet, Antwerpen, 1556)
Triste et desconforte a tousjours
uit: Quatriesme Livre des Chansons a quatre partjes (P. Phalesius,
Leuven, 1552)
Doulce memoire (Anoniem)
uit: Jardin Musical... Le tiers Livre (H. Waelrant en J. de Laet, Antwerpen,
1556)
Mais languirage tousiours
uit: Premier Livre des Chansons a 5 & 6 (P. Phalesius, Leuven, 1553)
Confitebor tibi Domine
uit: Sacrarum Cantionum 5 & 6 vocum... Liber quintus (H. Waelrant en
J. de Loet, Antwerpen, 1556)
tional Bach Society en in Lubljana in Slovenië werd hij uitgenodigd om tijdens het Internationaal Koorsymposium 1995 een
workshop te leiden rond de interpretatie van oude vocale muziek.

Capella Currende
en Currende Consort
Het vocaal ensemble Capella
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Currende werd in 1974 door Erik
Van Nevel opgericht en is samengesteld uit een zorgvuldige selectie van uitstekende koristen. Het
treedt op in wisselende bezetting,
aangepast aan de noden van
elke stijlperiode. Een diepgaande
uitvoeringspraktijk en vooral een
levendige voordracht vormen
het herkenbaar waarmerk van
het ensemble.
Op het repertoire staan zowel
de 16de-eeuwse polyfonie als de
barokke en de klassieke literatuur.

Er is echter een speciale affiniteit
met de grillige 17de eeuw. Steeds
weer trachten ze te boeien door
een interessante en originele programmatie. Het ensemble evolueerde naar een sterk internationaal niveau en geniet een
groeiende belangstelling van
concertorganisaties en gastdirigenten. Hiervan getuigen talrijke
opnamen voor de BRTN, de NOS,
France Musique en de concertreizen in Italië, Duitsland, Japan, Zweden, Nederland, Frankrijk, Spanje en Portugal.
Een uitgebreide discografie onderstreept deze uitstraling. Voor
het label Accent werden opnamen gerealiseerd met onder
meer muziek van Orlandus Lassus,
Peter Philips, oratoria van Giacomo Carissimi, motetten van Heinrich SchUtz, groots koorwerk van
Domenico Scarlatti, de meesterlijke Musica Religiosa van Giaches De Werf en indrukwekkende
muziek van Giovanni Gabrieli,
Adriaan Willaert en Joan Cererols.
Naast het eigen barokorkest
Concerto Currende werd er ook
door andere orkesten reeds een
beroep gedaan op het koor. Zo
was er al samenwerking met Anima Aeterna onder leiding van
Jos Van lmmerseel, met La Petite
Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken en met Concerto
Kàln onder leiding van René Jacobs.
Het Currende Consort is het solistisch ensemble. Het bestaat uit
vijf tot acht solozangers en wordt,
afhankelijk van het programma
en de stilistische noden, aangevuld met een uitgebreide continuogroep of een renaissanceinstrumentarium. Bij hen staat in
hoofdzaak de profane literatuur
uit de 16de eeuw op het programma.
Concerto Currende is de naam
van het eigen barokorkest. In
combinatie met het koor worden
projecten gerealiseerd met muziek uit de barokke en klassieke
periode. In opdracht van BRTNRadio 3 verzorgden ze een
concert met 17de-eeuwse operafragmenten. In het kader van
het Mozartjaar 1991 werd voor
het Festival van Vlaanderen
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Erik Van Nevel
een volledig programma gewijd
aan het religieuze oeuvre van
Mozart, en werd zijn Requiem live
uitgezonden op radio en televisie.
Currende ontving in 1994 en
1995 de titel Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen.

Hubert Waelrant
Een brug tussen Gombert en Lassus
Hoewel tijdens de 16de eeuw de
belangrijkste componisten onder
de „Vlaamse polyfonisten" vooral buiten onze contreien te vinden waren, kon men in de Lage
Landen - in belangrijke centra
zoals de handelsmelropool Anlwerpen - nog boeiende figuren
aan het werk zien. Eén van hen
verenigde in zich ook nog
kwaliteiten als zanger, leraar, muziektheoreticus en uitgever: Hubert Waelrant (of, naar de mode
van die tijd: Hubertus Waelrandus).
Waar Waelrant het vak onder de knie kreeg is niet duidelijk. Volgens de belangrijke 19deeeuwse muziekhistoricus Franmis-Joseph Fétis 70l1 hij bij Adriaan Wilgen in Venetie hebben
gestudeerd, maar bewijzen voor
deze bewering ontbreken ons op

dit ogenblik. In 1544 wordt hij in
de archiefbescheiden voor het
eerst vermeld als zanger aan de
kathedraal van Antwerpen. Zijn
verdere leven en werk speelden
zich vooral af in Antwerpen, waar
hij eerst als zanger en leraar aan
de slag ging, en waar hij vanaf
1554 regelmatig samenwerkte
met drukker Jean de Laet (1525ca.1567).
De Laet begon als drukker in
Antwerpen in 1545. Zijn produktie bestond hoofdzakelijk uit bijbels, geschiedkundige boeken,
Spaanse en klassieke teksten en

een reeks muziekdrukken. De samenwerking met Waelrant was
vrij intensief tijdens de twee eerste
jaren, wanneer ze acht boeken
motetten en vier met chansons,
van diverse componisten, op de
markt brachten. Waelrant fungeerde hoofdzakelijk als muziekuitgever, terwijl De Laet de meer
technische aspecten, zoals zetwerk en drukken, voor zijn rekening nam. Het resultaat is opvallend in zijn vrij progressieve
muziekkeuze en de grote aandacht die werd besteed aan de
tekstplaatsing. Typisch ook voor
de in totaal zestien bewaard
gebleven muziekdrukken die uit
deze gezamenlijke onderneming
zijn ontstaan (en tevens voor de
andere muziekdrukken van De
Laet) is de elegante muzieknotatie, dle mogelijk werd ontwikkeld
door de bevriende Antwerpse
drukker en lettersnijder Ameet
Tavernier. De Laet gaf daarnaast ook nog zelf muziek uit. Zo
publiceerde hij in 1556 een bundel motetten van de jonge Lassus, toen die in Antwerpen verbleef en hengelde naar een
belangrijke (internationale) betrekking.
Als componist ontwikkelde Hubert Waelrant een stijl die het
midden houdt tussen compacte
en gelijkmatige klankenschoonheid van Nicolaas Gombert (ca.
1495-ca. 1560), onder meer ka-

Capella Currende
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Currende Consort
pelmeester van keizer Karel V, en
de eveneens evenwichtige,
maar meer expressieve kracht
van Lassus. Onder invloed van
het humanisme, dat zich in toenemende mate ook met muziek
ging bemoeien en dat in Italië
mee aan de grondslag zou liggen van de muzikale ontwikkelingen aan het einde van de 16de
eeuw, besteedde Waelrant veel
aandacht aan de verhouding
tussen tekst en muziek in zijn
composities. Zijn sterkste en meest
progressieve werk is te vinden in
zijn motetten, die hij bijna allemaal componeerde vóór 1559.
Vanaf die datum wijdde hij zich
hoofdzakelijk aan de profane
muziek. Het programma dat voor
deze gelegenheid is samengesteld, bestaat echter uit wereldlijke en religieuze muziek van vóór
die datum.
Het eerste in druk verschenen
werk van Waelrant was een
verzameling wereldlijke Franse
chansons, die in 1552 werden
opgenomen in een reeks van zeven boeken met vierstemmige
chansons, uitgegeven door de
Leuvense drukker Pieter Phalesius.
Uit het tweede boek komt 0 Trist'
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adieu qui tont me mescontente.
Het merendeel van de Franse
chansons die u in dit concert
kan beluisteren, is genomen uit
de verzameling van religieuze en
profane muziek op Franse teksten
Jardin musical, een collectie van
vier boeken die door De Laet en
Waelrant werd uitgegeven in
1555 en 1556. De componist
zocht in zijn chansons niet naar
vernieuwing. De werken sluiten
aan bij de chansonstijI die in zijn
tijd gebruikelijk was, zij het met
veel zorg voor variatie in de samenklanken.
In de vijfentwintig motetten die
van hem zijn bewaard toonde
Waelrant zich iets progressiever.
De composities worden bepaald
door de tekst, wat ook al te zien is
in de uitgaven die Waelrant zelf
verzorgde: veel meer dan andere uitgevers van zijn tijd besteedde hij aandacht aan de
juiste muzieknotatie en aan de
correcte plaatsing van de tekst.
De keuze van zijn teksten verraadt trouwens een opvallende
invloed van het protestantse
gedachtengoed. De basis voor
de muzikale uitwerking blijft nog
wel het imitatieve contrapunt,

zoals Gombert dat bijna tot het
extreme heeft doorgevoerd,
maar net als Lassus laste Waelrant
op belangrijke tekstfragmenten
akkoardische passages in om de
tekstverstaanbaarheid te verzeketel i. Die i iaat uk up Je
heden die verborgen liggen in de
samenklanken die ontstaan bij
het samenbrengen van melodieën - de essentie van polyfonie - is
een belangrijk stijlkenmerk in het
werk van Waelrant. Het gebruik
van chromatick (con olomont
dat onder meer opduikt in Confitebor tibi), het doorbreken van
het normale verwachtingspatroon in het verloop van deze samenklanken door één van de tonen te wijzigen, is daar een
typisch gevolg van. Chromatiek,
niet als een melodisch, maar als
een harmonisch gegeven is iets
wat bij de Venetiaanse kapelmeester Adriaan Willaert (ca.
1490-1562) en meer nog bij zijn
leerling Cypriaan de Rore (ca.
1515-1565) frequent is terug te
vinden. In Miserere mei speelt
Waelrant als het ware met akkoorden in de vaak herhaalde
noten in de melodische lijnen,
die zich daardoor uitstekend laten aanpassen aan een akkoordstructuur.
Hubert Waelrant moet, als
componist en als muziekuitgever,
worden gezien als een vernieuwer onder zijn tijdgenoten, ondanks zijn relatief kleine muzikale
produktie op beide vlakken. Dat
zijn werk, dat in zijn tijd zeer
werd gewaardeerd, enige decennia na zijn dood in de vergetelheid is geraakt, is vooral te verklaren vanuit de veranderingen
die zich in de muziek zelf (en zo
ook in de smaak van het publiek)
hebben voorgedaan. Het maakt
er deze verzameling motetten en
chansons niet minder waardevol
Eli Poppe,
Alamire Foundation
KU Leuven
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CUM INGREDERETUR

Prima pars
Cum ingrederetur in quoddam castellum,
occurrerunt ei decem viri leprosi,
qui steterunt a longe
et levaverunt vocem suam, dicentes:
Jesu praeceptor, miserere nostri.
Quos ut vidit, dixit:
'te ostendite vos sacerdotibus.
Et factum est dum irent, mundati sunt.

Eerste deel
Toen Hij de stad binnenging,
kwamen er tien melaatsen naar Hem toe.
Vanop een afstand
verhieven zij hun stem en riepen:
„Jezus. Meester, heb medelijden met ons."
Toen Hij hen zag, zei Hij:
„Gaat u tonen aan de priesters."
En zo geschiedde: terwijl zij zich op weg begaven,
werden zij gereinigd.

Secunda pars
Unus autem ex eis,
ut vidit quia mundatus est,
regressus est, cum magna voce
magnificans Deum.
Et cecidit in faciem ante pedes ejus,
gratias agens; et hic erat Samaritanus.

Tweede deel
Eén van hen keerde echter terug
toen hij merkte dat hij was gereinigd
en met luide stem
verheerlijkte hij de Heer.
Hij wierp zich voor Zijn voeten neer
en dankte Hem.
Die man was een Samaritaan.

CUM TRANSIRET JESUS

Cum transiret Jesus,
vidit hominem sedentem in telonio,
Matthaeum nomine.Et ait Sequere me.
Et surgens, secutus est eum.
Et factum est discumbente eo in domo.

Toen Jezus voorbijkwam,
zag Hij een man zitten in het tolhuis.
Mattheus genaamd.
Hij zei tot hem: „Volg mij".
Mattheus stond op en volgde Hem.
En zo geschiedde: Hij ging in zijn huis aan tafel.

PATER ABRAHAM

Prima pars
Pater Abraham, miserere mei,
et mitte Lazarum
ut intingat extremum
digiti sui in aquam,
ut refrigeret linguam meam,
quia crucior in hoc flamma.

Eerste deel
Vader Abraham, heb medelijden met mij
en zend Lazarus
om zijn vinger in het water te dopen
en mijn tong te verkwikken,
want ik word gekweld
door dit verzengend vuur.

Secunda pars
Et dixit uh Abraham:
Fill recordare
quia recepisti bona in vita tua,
et Lazarus similiter mala;
nunc autem hic consolatur,
tu vero cruciaris.

Tweede deel
Abraham zei tot hem:
„Mijn zoon, bedenk dat gij
tijdens uw leven
niets dan voorspoed had,
en Lazarus slechts onheil overkwam.
Nu wordt hij echter door troost verzacht
en gij gefolterd."

0 TRIST'ADIEU QUI TANT ME MESCONTENTE

0 trist'adieu qui me mescontente,
qui lont me mescontente, facieux adieu,
rompant chansons et dance dont le pensen
me contrainct que lamente
pour les affectz de sa significance,
ce mot tont beau,
et de grief(s)ue importance,
faisant mourit amant de desplaisir,
sans du revenir une ferm'espérance.
Las unq adieu est fin de grand plaisir.

0 droevig afscheid dat me verdriet,
dat me innig verdriet, onzalig afscheid
dat zang en dans afbreekt. Daaraan denken
doet me in tranen uitbarsten
om de inhoud en betekenis van dit
zo mooie woord „a Dieu",
en om zijn droeve noodzaak.
Afscheid doet een minnaar van verdriet omkomen
zonder enige hoop op terugkeer.
Helaas, afscheid betekent het eind van groot geluk!
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PETITE FLEUR

Petite fleur gente et jolye
Las dictes moy si vous m'aymés
Avecque moy plus n'attendez
Cor il m'ennuyt ma doulce amye.

Klein bloempje, lief en mooi,
zeg me of je van me houdt.
Wacht niet langer bij melk smacht naar mijn lieve
vriendin.

CELLUY QUI EST LONG DE S'AMYE

Celluy qui est long de s'amye
Doibt avoir le coeur doloreux
Ou n'est pas vray amoureulx
Cor qui bien ayme 'ford oublie.

Hij die ver is van zijn lief
moet het hart vol droefheid hebben,
of hij is niet echt verliefd,
want wie echt mint vergeet niet vlug.

SI VOUS AVEZ MAL A LA TESTE

Si vous avez mal a la teste,
par trap avoir beu d'ung tatin,
reprenez du poll de la beste,
plutost que povres le matin,
car fil vous vient, quelque over-tin,
soupirs, soupirs vous viendront,
fort estranges, pource, emplisses vostre cretin,
puisque vous estes aux vendanges.

Indien het hoofd je barst
omdat je te veel wijn proefde,
kom er fluks weer bovenop.
Wees niet terneergedrukt in de ochtend,
want daar komt ellende van, of plotse woede,
en je zal maar blijven zuchten
zuchten zonder reden.
Daarom, vul je kroes,
we halen immers de wijnoogst binnen!

CAECUS QUIDAM SEDEBAT

Prima Pars
Caecus quidam sedebat
secus viam, mendicans.
Et cum audiret turbam praetereuntem,
interrogabat quid hoc esset.
Dicerunt autem ei,
quod Jesus Nazarenus
transiret. Et clamavit dicens:
Jesus fili David, miserere mei.

Eerste deel
Een blinde zat langs de kant van de weg te bedelen.
Toen hij de menigte voorbijgangers hoorde,
vroeg hij wat er aan de hand was.
Men zegde hem dat Jezus de Nazarener
voorbijkwam. En hij riep uit:
„Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij."

Secunda pars
Stans autem Jesus jussit illum
adduci ad se.
Et cum appropinquasset interrogavit
illum dicens: Quid tibi vis ut faciam?
At ille dixit: Domine, ut videam.
Et Jesus dixit ei:
Respice, fides tua te salvum fecit.

Tweede deel
Jezus bleef staan en beval
de man bij Hem te brengen.
Zodra hij dichterbij gekomen was, vroeg Hij hem:
„Wat wilt gij dat ik voor u doe?"
Hij sprak: „Heer, maak dat ik zien kan."
En Jezus zei tot hem:
„Ziet, uw geloof heeft u genezen."

VERBA MEA

Prima pars
Verba mea auribus percipe, Domine,
intellige clamorem meum.
Intende voci orationis meae,
rex meus et Deus meus.
Quoniam ad te orabo, Domine.
Mane exaudies vocem meam.

Eerste deel
Aanhoor mijn woorden met Uw oren, Heer.
Verneem de inhoud van mijn roepen.
Richt Uw aandacht op de klank van mijn gebed,
mijn Koning en mijn God.
Want ik zal tot U smeken, Heer.
Voor dag en dauw zult Gij mijn stem horen.

Secunda pars
Introibo in domum tuam;
adorabo ad templum sanctum tuum in timore
tuo.
Domine, deduc me in justitia tua;

Tweede deel
Ik zal Uw huis betreden.
Ik zal schroomvol bidden bij Uw tempel.
Heer, leid mij in Uw gerechtigheid.
Wees mij nabij wanneer de weg
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propter inimicos meos
dirige in conspectu tuo vlam meam.
Quoniam non est in ore eorum veritas;
cor eorum vanum est.

langs mijn vijanden loopt.
Want in hun mond ligt geen waarheid,
hun hart is leeg.

MISERERE MEI DOMINE

Prima Pars
Miserere mei Domine fili David;
filia mea male a daemonio vexatur.
Qui non respondit ei verbum.
Et accedentes discipuli ejus rogabant
eum dicentes: Dimitte eam,
quia clamat post nos.
Ipse autem respondens alt:
Non sum missus nisi ad oves
quae perierunt domus Israel.

Eerste deel
Heb medelijden, Heer, Zoon van David.
Mijn dochter is bezeten door de duivel.
Maar Hij gaf haar geen antwoord.
Zijn leerlingen kwamen bij Hem en vroegen:
„Zend haar weg, want zij roept ons na."
Toen gaf Hij hun ten antwoord:
„Ik ben gezonden voor de schapen die
het huis van Israel te gronde richten."

Secunda pars
At illa venit, et adoravit eum, dicens:
Domine, adjuva me.
Qui respondens alt:
Non est bonum sumere ponem filiorum,
et mittere canibus.
At illa dixit: Etiam Domine;
nam et catelli edunt
de micis quae cadunt de mensa
dominorum suorum.
Tunc respondens Jesus, alt
0 muller, magna est fides tua;
fiat tibi sicut vis.

Tweede deel
Maar zij trad op Hem toe en bad:
„Heer, help mij." Hij gaf haar ten antwoord:
„Het is niet goed het brood van uw kroost te nemen
om het aan de honden te geven."
Maar zij sprak: „Jawel, Heer,
want ook de hondjes eten van de kruimels
die van de tafel van hun meester vallen."
Toen gaf Jezus haar ten antwoord:
„Vrouw, groot is uw geloof.
Moge geschieden wat gij wilt."

OMNE QUOD DAT MIHI PATER

Prima pars
Omne quod dat mihi Pater ad me veniet;
et eum qui venit ad me,
non ejiciam foras.
Quia descendi de caelo,
non ut faciam voluntatem meam,
sed voluntatem ejus qui misit me.

Eerste deel
Alles wat de Vader Mij geeft, zal Mij toekomen.
Hij die naar Mij toekomt,
hem zal Ik niet aan de deur werpen.
Want Ik daalde uit de hemel neer
niet om Mijn wil te volbrengen,
maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft.

Secunda pars
Haec est enim voluntas Patris mei,
ut omnis qui videt Filium, et credit in eum,
habeat vitam aeternam,
et ego resuscitabo eum in novissimo die.

Tweede deel
Dit is dan de wil van Mijn Vader:
eenieder die Mijn Zoon ziet en in Hem gelooft,
die zal het eeuwig leven bezitten,
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

DONNE SECOURS SEIGNEUR (Cl. Marot, Psalm 12)

Donne secours SeigneutLit_en est heure
Cor d'hommes droict sornmes tous desnués
Entre les filz des hommes ne demeure
Ung qui dit foy tont sont diminués.

Heer kom ons te hulp, het is nu de tijd,
want er zijn geen rechtschapenen onder ons.
Onder de mensenkinderen
bezit niet één nog het ware geloof.
Zó diep zijn we gevallen.

0 NOSTRE DIEU ET SEIGNEUR (Cl. Marot, Psalm 8)

0 Nostre Dieu et Seigneur amiable
Combien ton nom est grand et admirable
Par tout ce val terrestre spatieux
Qui ta puissance eleve sur les cieulx.

Lieve Heer, onze God,
hoe groot en heerlijk is Uw naam
in heel dit ruime aardse dal.
Uw macht overstijgt de hemelen.
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TRISTE ET DESCONFORTE A TOUSJOURS
Triste et desconforte
a tousjours ie serai,
de ma véhémente pensée,
iamais repos n'avray
0 povre ceur langoureulx
de tout doleurs rempll,
contente vous du mal,
car le bien vous est bannye.

Altijd zal ik droevig zijn en troosteloos;
mijn onstuimige gedachten
zullen me nimmer rust laten.
0 arm smachtend hart
zo vol verdriet,
leg je neer bij dit leed,
want het geluk is je ontzegd.

DOULCE MEMOIRE
(Rol Francois I?)
Doulce memoire en plesir consommée
0 ciecle heureulx qui cause tel scavoir
La fermeté de nous deux tant aimée
Qui à nous maulx a sceut si bien pourveoir
Or maintenant a perdu son povoir
Rompant le but de ma seulle esperance
Servant d'exemple ô tous piteulx à veoir
Fini le bien le mal soubdain commence.

Zalige herinnering aan genoegens van weleer,
o gelukkige tijd waaraan we terugdenken!
De standvastigheid, door ons beiden zo hooggeschat,
en die ons zo goed voor alle kwaad behoedde,
heeft nu alle kracht verloren.
Vernietigd is waarop mijn enige hoop was gevestigd,
ik dien elkeen tot deerniswekkend voorbeeld.
Zodra het geluk ophoudt overvalt ons het ongeluk.

Responce: Fini le bien
( Anon., pas par Hugues Salel)
Fini le bien le mal soubdain commence
Tesmoings en sont nous malheurs qu'on peult veoir
Car fout le bien trouvé par l'esperance
le mal nous l'a remis en son povoir
0 tant d'ennuy qui a volu pourvoir
De varier la fermeté aimée
II auroit bien qui scauroit son scavoir
Doulce memoire en plesir consommée.

Zodra het geluk ophoudt overvalt ons het ongeluk.
Daarvan getuigt onze rampspoed
die elkeen kan aanschouwen.
Al het geluk dat onze hoop nastreefde
is het ongeluk ten prooi gevallen.
Zo hebben deze tegenslagen
onze geliefde standvastigheid gefnuikt.
Gelukkig hij wiens enig weten bestaat uit
zalige herinnering aan genoegens van weleer'

MAIS LANGUIRAGE TOUSIOURS
Mais languirage tousiours
vray dieu que c'est grant paine,
vivraige tousiours en pleurs
pour une que tont iayme,
ie voy que poinct ne mayme
car ailleurs, prent secours
n'est elle pas bien villaine,
quant elle faict telz tours.
crions tous d'une alaine,
fi fi fi de telz amours.

Maar zal ik blijven smachten?
Ware God, wat een deernis!
Zal ik blijven tranen vergieten
om haar die ik zó bemin?
Ik merk wel dat ze me niet wil,
want elders zoekt ze haar soelaas.
Is het niet gemeen van haar
me zó te kwellen??
Laten we roepen uit één mond:
foei, foei, wie zó bemint!

CONFITEBOR TIBI DOMINE
Confitebor tibi Domine,
quoniarn exaudisti me,
et factus es mihi in salutem.
Lapidem quem reprobaverunt aedificantes,
hic factus est in caput anguli.
A Domino factum est istud,
et est mirabilis in oculis nostris.
Haec est dies quam fecit Dominus;
exultemus, et laetemur in ea.
Alleluia.
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Ik belijd voor U. Heer,
want Gij hebt mij aanhoord
en Gij zijt mijn redding geworden.
De steen die de bouwlieden afkeurden,
Is nu tot hoeksteen geworden.
Dit geschiedde door de Heer
en is een wonder in onze ogen.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt.
Laten wij jubelen en ons om deze dag verheugen.
Alleluia.

Amsterdam Loeki Stardust Quartet

Dinsdag
augustus 1995, 12.00 u.
Antwerpen,
Kapel Centrum Elzenveld

Amsterdam Loeki Stardust Quartet
Bertho Driever
Karel van Steenhoven
Daniel BrEiggen
Paul Leenhouts

Amsterdam Loeki
Stardust Quartet

Programma: „De blokfluit in de vocale muziek"
PIERRE DE MANCHICOURT
(1510-1564)
Ayme qui vouldra
Ricercar sopra mi re fa mi
Sortes mes pleurs
D'amours me vient tout a rebours
uit: Le nuefiesme livre des Chansons a quatre porties convenables
tant a la voix comme aux instruments (T. Susato, Antwerpen, 1545)
ANONIEM
(Italië 14de eeuw)
Saltarello
BENEDICTUS APPENZELLER
(ca.1480/88-no 1558)
Pourquoy, Languir
De moy avez
uit: Chansons ô quattre partjes (H. Loys & J. de Buys, Antwerpen,
1542)
ANONIEM
Suite
uit: Chorearum molliorum ... (P. Phalesius, Antwerpen, 1583)
BERNARDINO LUPACHINO
(?-na 1555)
Ricercar a due
uit: Bicinia sive cantiones suavissimae duarum vocum ... (P. Phalesius &
J. Bellerus, Antwerpen, 1590)
NICOLAS GOMBERT
(ca. 1495-ca. 1560)
Virgo Sancta Catherina
ORLANDUS LASSUS
(1532-1594)
In clina Domine aurum
uit: Le quatorsiesme livre a quatre porties
1555)

(T. Susato, Antwerpen,

Het Amsterdam Loeki Stardust
Quartet werd opgericht in 1978
toen de vier blokfluitisten aan
het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam studeerden bij Kees
Boeke en Walter van Hauwe. In
de zomer van 1981 werd het
kwartet winnaar van het Musica
Antigua Concours in Brugge.
Sindsdien heeft het ensemble
een internationale faam opgebouwd met tournees door de
Verenigde Staten, Australië en
Japan en concerten op grote
internationale festivals. De diverse CD-opnamen die het kwartet uitbracht, vormden een
nieuwe impuls voor het instrument en zijn repertoire. De CD's
getiteld Virtuoso Recorder Music
en Baroque Recorder Music werden beide onderscheiden met
een Edison.
De onconventionele benadering van het instrument en het
hechte samenspel inspireerden
een groot aantal hedendaagse
componisten. Onder anderen
Tristan Keuris, Chiel Meyering, Peter Jan Wagemans en Daan
Manneke hebben composities
aan het Amsterdam Loeki Stardust Quartet opgedragen. Naast
de eigentijdse muziek omvat het
repertoire van het ensemble muziek uit de renaissance en de barok, waarbij voor de uitvoering
gebruik wordt gemaakt van een
unieke verzameling instrumenten.
Dit zijn kopieën naar historische
voorbeelden door instrumentenmakers van over de hele wereld.
Voor dit concert worden renaissance-blokfluiten gebruikt die
gebouwd werden door Bob Marvin.
Naast concerten geven de
musici workshops en meestercursussen over historische en eigen93
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GIOAN MARIA TASSO
(?-?)
Ricercar Bastarda & Ricercar a due
uit: Bicinia sive cantiones suavissimae duarum vocum (P. Phalesius &
J. Bellerus, Antwerpen, 1590)
PIERRE SANDRIN
(1538-1560)
Ce qui souloit
Doulce memoire
uit: Le second livre de chansons a quatre partjes (T. Susato, Antwerpen, 1544)
ANONIEM
(Spanje, 17de eeuw)
Batalla Famossa
THOMAS CREQUILLON
(1500-1557)
Un Gay Bergier (diminuties door Antonio de Cabezon)
uit: Livre septieme des chansons a quatre parties ... (P. Phalesius & J.
Bellerus, Antwerpen, 1589)

tijdse blokfluitmuziek en redigeren
zij een serie bladmuziek voor
Moeck-Verlag.

De blokfluit
in vocale muziek
Alle instrumenten die het Amsterdam Loeki Stardust Quartet in dit
programma zal bespelen zijn
kopieën van renaissance-blokfluiten zoals deze te vinden zijn in
musea in Wenen. De eenvoud,
de symmetrie en het uitgebalanceerd lijnenspel van bogen en
cirkels in de bouwwijze van de
blokfluit, weerspiegelen het hoge
renaissance-ideaal van de „temperantia", de innerlijke rust door
kennis en uitgewogen emoties.
De klank is zangerig voor de sopraan-, alt- en tenorblokfluiten en
meer orgelachtig voor de grotere
instrumenten zoals bas en subbas.
Alhoewel de blokfluit zich in
een grote populariteit mocht
verheugen - blijkens de grote
aantallen blokfluiten die zijn teruggevonden en de lange inventarislijsten van stadsblazers,
kerken en koningshuizen - zijn er
nauwelijks geschreven aanwij94

zingen voor de toepassing ervan,
Wel hebben enkele beroemde
blokfluitisten, zoals de Duitse virtuoos Conrad Paumann (14101473), de Italiaan Silvestro Ganassi (1492-?) en de Nederlander Jacob van Eyck (1590-1657), hun
speelmanskunst in notenmateriaal aan ons doorgegeven, maar
het gebruik van de grote consorts
blijft een vaag punt in de muziekgeschiedenis. Enig licht geven de
iconografische voorbeelden uit
de renaissance waar blokfluiten
ter verdubbeling van de menselijke stem worden afgebeeld. In
zijn Defensa de la Musica modema uit 1649 beschreef de
muziektheoreticus Joáo IV van
Portugal deze praktijk bij de uitvoering van motetten van de
Spaanse componist Tomás Luis
de Victoria.
Ook was het gebruikelijk om de
zogenaamde „basso", de zachtklinkende instrumenten, ter hand
te nemen voor het in consort
uitvoeren van vocale muziek.
Voor de gamba werd deze vorm
van musiceren bijvoorbeeld beschreven door Diego Ortiz in
1553. Een van de meest eenduidige aanwijzingen voor het consortspel op blokfluiten Is de
titelpagina van het eerste en

tweede boek met motetten van
de zanger/componist Nicolas
Gombert (1539). Hierin schreef
hij: „Lyris maioribus ac tibiis imparibus accomodata" (geschikt om
te spelen op gamba's of blokfluiten van verschillende maten).
Het vernoemen van de blokfluit
voor het spelen van zijn motetten komt wellicht voort uit de
bekendheid van dit instrument
in de Lage Landen. De stadsblazers van Antwerpen hadden
bijvoorbeeld in 1531 een verzameling van achtentwintig blokfluiten (in drie sets van respectievelijk twaalf, negen en zeven).
De muziekpraktijk was een levendige aangelegenheid waar
grote vrijheid heerste wat betreft
het omgaan met het notenmateriaal. De vrijheid die instrumentalisten namen bij het bewerken van vocale muziek wordt
mooi geïllustreerd door een brief
van één van de Venetiaanse
stadsblazers, Giovanni Alvise
Trombon aan Francesco Gonzaga in 1494: „In de afgelopen dagen hebben we enkele instrumentale zettingen gemaakt van
motetten, waarvan ik u er hierbij
enkele doe toekomen. Een van
deze is een werk van Obrecht
voor vier stemmen. Maar omdat
wij met zes spelers zijn heb ik er
twee stemmen bijgeschreven
die gespeeld moeten worden
op trombones....".
Silvestro Ganassi schreef in zijn
leerboek Opera intitulata Fontegara uit 1535 dat men bij het spelen van chansons en motetten
moest proberen de menselijke
stem zo te imiteren dat de luisteraar de woorden als het ware zou
kunnen horen. Zijn leerboek staat
verder echter geheel vol met virtuoze, vaak zelfs antimetrische
versieringen die het in werkelijkheid voor de musicus onmogelijk
maken nog iets aan woorduitbeelding te doen. Ganassi beschreef in feite twee wijzen van
omgaan met vocale muziek.
De eerste wijze is die waar de
instrumentalist de structuur, de
tekst en de uitdrukkingskracht
van de compositie zo goed mogelijk moet weergeven. Hierbij
mag hij gebruik maken van dimi-
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nufjes (eigen melodische figuren)
om de gebrekkige dynamiek van
zijn instrument op te heffen of, in
het geval van de luitist, om tonen
langer te kunnen laten klinken.
De versieringen staan in dienst
van de muziek en vormen als
het ware een kunstzinnige instrumentale taal voor het uitvoeren
van vocale werken. Voorbeelden
in dit programma zijn de diminuties van Antonio en Hernando de
Cabezón en de vermaarde Venetiaanse cornettospeler Bassono.
Tot een tweede categorie behoren de werken van Diego Ortiz.
Hier wordt de compositie gebruikt als cantus firmus (dit is een
reeds bestaande melodie in vaste notenwaarden). Deze cantus
firmus draagt de vorm van do
muziek en schept de ruimte voor
de instrumentalisten om hun kunnen te tonen in speelse, virtuo7e
lijnen vol van inventieve versieringen.

Amsterdam Loek! Stardust
Quartet
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The Hilliard Ensemble

Dinsdag
augustus 1995, 20.00 u.
Antwerpen,
Sint-Augustinuskerk

i.s.m. het Holland Festival Oude
Muziek Utrecht

The Hilliard Ensemble
The Hilliard Ensemble, opgericht
in 1974 voor de uitvoering van
vocale kamermuziek, wordt algemeen beschouwd als één
van de meest vooraanstaande
vocale ensembles ter wereld.
De vier zangers bouwden een
ongeëvenaarde reputatie op,
zowel op het vlak van de oude
muziek als van het hedendaagse repertoire. Hun uitmuntende
stijl en hoog ontwikkelde muzikaliteit vervoert de luisteraar ieder
keer weer, of ze nu composities
uit de middeleeuwen en de renaissance brengen of speciaal
voor hen geschreven composities.
Na de zeer gewaardeerde
uitvoeringen van de muziek van
Arvo Pqrt boden andere componisten zich aan om werken
te schrijven voor The Hilliards,
waaronder Gavin Bryars, Heinz
Holliger, John Casken, James
MacMillan, Elena Firsova, Barry
Guy en Peteris Vasks. Toen
het Hilliard Ensemble in 1994
voor het eerst een compositiewedstrijd uitschreef, waren er
meer dan honderd inzendingen.
De interesse die het ensemble
vanaf zijn ontstaan getoond
heeft voor renaissance- en barokmuziek, vertaalt zich momenteel
in een laat-middeleeuws Engels
repertoire. Daarnaast legt het
zich toe op een grondige studie
van Oosteuropese muziek en het
uitgebreide aanbod van missen
uit de Vlaamse polyfonie. Het ensemble heeft dan ook een zeer
drukke en gevarieerde agenda
en geeft ongeveer honderd con96

The Hilliard Ensemble
David James, contratenor
Rogers Covey-Crump, tenor
John Potter, tenor
Gordon Jones, bas
Programma: „Mis en motetten uitgegeven door Tielman Susato"
THOMAS CREQUILLON
(ca. 1480/1500-1557?)
Missa d'amours me plains
Kyrie
Gloria
uit: Liber secundus missarum quatuor vocum a prestantissimus musicis
(T. Susato, Antwerpen, 1545)
GREGORIAANS
Radix Jesse
uit: Saint-Martial manuscript (ca. 1098)
JACOB CLEMENS NON PAPA
(ca. 1510/15-1555/56)
Nobilis illa
Tristitia et anxietas
uit: Liber primus ecclesiasticarum (T. Susato, Antwerpen, 1553)
GREGORIAANS
Lilium floruit
uit: Saint-Martial manuscript (ca. 1098)
THOMAS CREQUILLON
(ca. 1480/1500-1557?)
Missa d'amours me plains
Credo
uit: Liber secundus missarum (T. Susato, Antwerpen, 1545)
JACOB CLEMENS NON PAPA
(ca. 1510/15-1555/56)
Tristitia obsedit me
uit: Liber primus ecclesiasticarum (T. Susato, Antwerpen, 1553)
PAUZE
THOMAS CREQUILLON
(ca. 1480/1500-1557?)
Missa d'amours me plains
Sanctus
uit: Liber secundus missarum (T. Susato, Antwerpen, 1545)
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GREGORIAANS
Virginis in gremio
uit: Saint Martial manuscript (ca. 1098)
JACOB CLEMENS NON PAPA
(ca. 1510/15-1555/56)
Tribulationes civitatum
Heu mihi domine
uit: Liber primus ecclesiasticarum (T. Susato, Antwerpen, 1553)
GREGORIAANS
Natus est rex
uit: Saint Martial manuscript (ca. 1098)
THOMAS CREQUILLON
(ca. 1480/1500-1557?)
Missa d'amours me plains
Agnus dei
uit: Liber secundus missarum (T. Susato, Antwerpen, 1545)
JACOB CLEMENS NON PAPA
(ca. 1510/15-1555/56)
Musica dei donum
uit: Liber tertius eccieslasticarum (T. Susato, Antwerpen, 1553)

certen per jaar. Naast optredens
in Europa, vooral in het Middellandse Zeegebied en in Centraal
Europa, zijn de vier zangers ook
vaak te gast in Japan, de Verenigde Staten en Canada. Bovendien kan het ensemble bogen op een indrukwekkende

discografie. Het grote aantal opnamen voor EMI in de periode
1984-1992 werd gevolgd door
een vruchtbare samenwerking
met ECM. Onder de meest recente opnamen bevinden zich drie
CD's met muziek van Arvo Part,
maar ook werken van Thomas

Tallis, Carlo Gesualdo, Perotinus,
Walter Frye en Gavin Bryars. De
volgende maanden zal deze collectie aangevuld worden met de
opnamen van de Codex Speda/fik en muziek van ,Orlandus
Lassus.

Thomas Crequillon
en Jacob Clemens
non Papa
Jacob Clemens non Papa en
Thomas Crequillon kunnen worden beschouwd als twee van
de belangrijkste polyfonisten uit
de generatie die de muzikale
erfenis van Josquin Desprez
(ca. 1440-1521) in ere hebben
gehouden en ze verder hebben
uitgebouwd. Beiden verbleven
en werkten ze vooral in de
Lage Landen, allebei bekleedden ze hoge functies en hun werk
werd zeer hoog aangeslagen,
zowel bij collega's als bij het
publiek. In de meer dan vierhonderd jaar die ons van hen
scheiden, heeft de geschiedenis
er evenwel voor gezorgd dat,
waar Clemens nog steeds terecht veel bekendheid geniet,
de naam en de muziek van
Crequillon in het vergeetboek
waren geraakt. Hij is één van die

The Hilliard Ensemble
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grote componisten die weliswaar
„herontdekt" zijn, maar van wie
het werk de weg naar het grote
publiek nog niet heeft teruggevonden.
Crequillons muziek kan worden
omschreven als vloeiend en beweeglijk, met een subtiele melodische en harmonische vinding
die harde dissonantie, abrupte
veranderingen of het plots afbreken van de muzikale stroom
zoveel mogelijk vermijdt. Een dergelijke behandeling van het
contrapunt was ook al te vinden bij Josquin, en het is precies dat meer muzikaal-technische aspect van de polyfonie
dat de componisten in de Nederlanden uit die periode als
gemeenschappelijk stijlkenmerk
hadden. Crequillon was lid van
de hofkapel van keizer Karel V,
maar het is niet duidelijk welke
functie hij daar uitoefende. Op
verschillende titelpagina's van
drukken waarin muziek van
hem is opgenomen, wordt hij
vermeld als „maitre de chapelle"
van de keizerlijke hofkapel, terwijl hij in andere documenten
enkel als zanger wordt genoemd. Als kanunnik was hij
verbonden aan kerken in Namen, Dendermonde en Béthune, waar hij mogelijk in 1557 overleed. Die religieuze functies
verhinderden niet dat CrequilIon vooral bekendheid genoot
ils1 vul I Fl uitse lutrsans, met als uitschieter het erotische succesnummer Ung gay
berg/er, dat later als uitgangspunt diende voor een miscompositie.
De polyfone mis werd tijdens
de 16de eeuw in hoofdzaak
gecomponeerd op basis van
de parodietechniek. In de late
middeleeuwen ontwikkelde men
de mis tot een cyclisch geheel,
waarin de vijf ordinariumdelen
eenzelfde gregoriaanse melodie
als gemeenschappelijke noemer
hadden. Die melodie (de cantus
firmus) werd dan in de tenorpartij
geplaatst, waarrond de andere
stemmen in een vrij contrapunt
bewogen. In de zogenaamde
parafrasemis ging men ook de
andere partijen steeds meer op
de cantus firmus betrekken door
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het melodische materiaal van de
tenor in de andere partijen te verwerken, Rond de eeuwwisseling
van de 15de naar de 16de eeuw
ontstond dan de parodiemis (een
term die in de renaissance zelf
ongebruikelijk was). De componisten namen nu polyfone muziek
als uitgangspunt voor de mis; alle
partijen van het meerstemmige
model zijn in een of andere vorm
terug te vinden in elk van de misdelen. Kenmerkend voor de
parodiemissen van Crequillon The Hilliard Ensemble

en ook voor de Missa d'amours
me plains, die het chanson van
de verder vrijwel onbekende Rogier Pathie als voorbeeld heeft - is
dat de verwijzingen naar het origineel eerder direct en herkenbaar zijn. Die vrijwel letterlijke
citaten worden dan afgewisseld
met nieuw gecomponeerde stukken, die niet altijd verwijzen naar
het melodische materiaal van
het origineel.
In 1559 verscheen er bij Pieter
Phalesius een druk die volledig
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gewijd was aan motetten van
Thomas Crequillon. Dat boek
was het zevende in een reeks
van motetboeken, waarvan in
de eerste zes zowat alle motetten
van Clemens non Papa verzameld werden. Bij hem stonden
chanson en motet bovenaan de
genrehiërarchie, hoewel hij ook
een aantal eenvoudige, driestemmige zettingen van psalmteksten in het Nederlands
schreef, beter bekend als de
„Souterliedekens". Zijn stijl is, net
als die van Crequillon, gekenmerkt door het principe van de
doorimitatie: contrapunt dat verloopt in grote bogen, vrijwel zonder rustpauzes. Meer nog dan bij
Crequillon schreef Clemens heel
beredeneerde muziek, waarbij
de band tussen tekst en muziek,
ondanks de muzikaal-technische
basis, opvallend sterk bleef door
de syllabische manier van schrijven (zowat elke lettergreep werd
op één noot geplaatst). Clemens' muziek had daardoor een
meer Individuele uitstraling, terwijl

het werk van Crequillon als het
schoolvoorbeeld van de polyfonie van hun generatie kan worden gezien.
De toevoeging „non Papa" bij
de naam van Jacob Clemens is
een raadsel dat historici nog niet
hebben kunnen verklaren. Hoogstwaarschijnlijk is het gewoon als
grap bedoeld: paus („papa")
Clemens VII stierf in 1534, vóór Jacob Clemens naam begon te
maken als componist. Clemens
non Papa werkte in Brugge, 's
Hertogenbosch, Leiden en mogelijk ook in leper. Naast chansons, motetten en souterliedekens schreef Clemens een
vijftiental missen, alle gebaseerd
op de eerder vermelde parodietechniek (met uitzondering van
de requiemmis, die een gregoriaanse basis behoudt). De Contiones Ecclesiasticae die Tielman
Susato in 1553 publiceerde, de
verzameling waaruit de zes motetten uit dit concert zijn genomen, vallen een beetje uit de
toon in vergelijking met die van

zijn tijdgenoten en ook met de
rest van zijn motetten, door de
zeer persoonlijke toets die de teksten hebben meegekregen. Hoewel het om liturgische muziek
gaat en de teksten meestal compilaties zijn van bijbelteksten, zijn
de meeste composities een reflectie van persoonlijke devotie.
De meerderheid van Clemens'
motetten is tweedelig. Een typisch gegeven is dan dat het
tweede deel vaak eindigt met
dezelfde muziek en tekst als het
eerste, een techniek die we bij
sommige van zijn tijdgenoten,
waaronder ook Crequillon, terugvinden. De motetten uit 1553 zijn
ook hier weer minder representatief: Musica dei. Tribulationes
civitatum en Nobis illa zijn ééndelig, terwijl de herhaling van teksten en muziekfragmenten in de
andere, tweedelige motetten
niet voorkomt.
Eli Poppe
Alamire Foundation
KU Leuven
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MISSA D'AMOURS ME PLAINS

(tekst zie p. 39)
NOBILIS ILLA

Nobilis illa inter septenas
musica laudem
artes immensam nonne habet
et merito illa deos nymphasque
sua dulcedine mira allicit
expellit somnia multa virum
Ergo hanc quisquis amat
veneratur et arbitror
illum egregiae proli
Cylleniae esse parem.

De muziek, verheven onder
de zeven kunsten, heeft toch wel
een ontzaglijke roem.
Terecht verlokt zij goden en nimfen
met haar wonderlijke bekoorlijkheid.
Zij verdrijft de hersenschimmen.
Eenieder die haar mint,
aanbidt haar en is waarlijk,
dunkt me, even groot als Mercurius,
Cyllene's voortreffelijke telg.

TRISTITIA ET ANXIETAS
Tristitia et anxietas
occupaverunt interiora mea
Moestum factum est cor meum
in dolore
et contenebrati sunt oculi mei
Vae mihi quia peccavi.

Droefenis en angst
hebben mijn gemoed gekweld.
Mijn hart is diep bedrukt
in pijn,
mijn ogen zijn verduisterd,
ach, want ik heb gezondigd.

Sed tu Domine qui non derelinquis
sperantes in te
qui non linquis sperantes in te
consolare et adiuva me
propter nomen sanctum tuum
Sit igitur nomen tuum benedictum
nunc et semper
et in saecula saeculorum amen.

Maar Gij, Heer, die nooit in de steek laat
wie zijn hoop op U stelt,
Gij die nooit verlaat wie U vertrouwt,
troost en help mij
omwille van Uw heilige Naam.
Uw Naam weze gezegend
nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

TRISTITIA OBSEDIT ME

Tristitia obsedit me
amici mei sunt in castris eius
et facti sunt mihi inimici
quaecunque video
quaecunque audio
vexilla tristitiae deferunt
memorla amicorum me contristat
cogitatio peccatorum
me premit cogitatio peccatorum
infelix ego qui coelum
terramque offendi.

Droefenis heeft mij beklemd:
mijn vrienden zijn nu in Zijn kamp
en zijn mijn vijanden geworden.
Al wat ik zie, al wat ik hoor,
draagt het vaandel van verdriet.
Wanneer ik denk aan hen, mijn vrienden van weleer,
ben ik diep bedroefd,
en als ik denk aan al mijn zonden,
als ik daaraan denk, word ik verdrukt in tranen,
ik, ellendige, die hemel
en aarde heb beledigd.

Quid igitur faciam
desperabo absit
misericors est Deus pius
est salvator meus
ad te igitur piissime Deus
tristis ac moerens venio
en quaeso miserere mei Deus
secundum magnam
misericordiam tuam.

Wat moet ik nu doen
Ik ben gehuld in wanhoop: moge het verdwijnen.
Barmhartig is de goede God,
Hij is mijn Redder.
Tot U wend ik mij nu, Gij allerhoogste,
bedroefd, neerslachtig als ik ben,
en smeek U: zie mij mededogend aan,
Heer, in Uw grote
barmhartigheid.
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TRIBULATIONES CIVITATUM

Tribulationes civitatum audivimus
quas passae sunt et defecimus
Timor et hebetudo mentis
cecidit super nos
et super liberos nostros
ipsi montes nolunt recipere
fugam nostram
Domine miserere nostri
peccavimus cum patribus nostris
iniuste egimus iniquitatem fecimus
Domine miserere.

De droeve kreten van de steden hebben wij gehoord, de ellende
die zij moesten doorstaan, maar wij werden afvallig.
Angst en verzuim maakten zich
van ons meester
en van onze kinderen.
Zelfs de bergen weigeren ons op te nemen,
nu wij zijn gevlucht.
Heer, heb medelijden met ons.
Wij hebben gezondigd samen met onze vaders.
Wij hebben onrechtvaardig gehandeld, ja, onrecht
hebben wij gedaan, Heer, heb medelijden.

HEU MIHI DOMINE

Heu mihi Domine
quia peccavi nimis
in vita mea quid faciam miser
ubi fugiam nisi ad te Deus meus.

Ach, wee mij, Heer,
want al te vaak heb ik gezondigd in mijn leven.
Wat moet ik, ellendige, nu doen?
Waarheen neem ik mijn toevlucht buiten U, mijn
God?

Anima mea turbata est volde
sed tu Domine succurre mihi
dum veneris in novissimo die.

Mijn ziel is zwaar geteisterd,
maar wees mij genadig, Heer,
wanneer Gij komt op de laatste dag.

MUSICA DEI DONUM

Musica dei donum optimi
trahit homines trahit deos
Musica truces mollit animos
Tristesque mentes erigit
Musica vel ipsas arbores
et horridas flectit feras
Musica Deo ac mortalibus
est omnium gratissima.

Muziek, het geschenk van de opperste God,
trekt mensen aan, trekt goden aan.
Muziek verzacht de norse geesten
en verblijdt de droeve harten.
Muziek ontroert zelfs bomen
en ruige wilde dieren.
Muziek: niets is bekoorlijker dan zij
voor God noch voor de mensen.
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Woensdag
augustus 1995, 12.00 u.

Marco Beasley 8c Stefano Rocco

Antwerpen,
Kapel Centrum Elzenveld

Marco Beasley
Marco Beasley werd geboren in
1957 in Partici. Hij is vooral een
autodidactisch muzikant. Jarenlang legde hij zich toe op de
studie van de interpretatie van
vocale renaissance- en barokmuziek. Hij heeft samengewerkt met
verscheidene ensembles en instituten op internationaal niveau.
Zijn onderzoek naar de relaties
tussen theater, populaire muziek
en „geleerde" muziek mondde
uit in de creatie van de produktie Lo Tasso Napofitano in 1991.
Sindsdien werd het stuk meerdere malen opgevoerd.

Stefano Rocco
Stefano Rocco beëindigde zijn
studies renaissance-luit aan het
conservatorium van Verona, en
behaalde een graad in de musicologie aan de universiteit van
Marco Beasley

Marco Beasley, zang
Stefano Rocco, luit

Programma: „Vrouwen kom toch spelen! ofte liefdesvreugd en verdriet
in het Napels van de renaissance"
GABRIELE FALLAMERO
(16de eeuw)
Vurria Madonna fareti a sapere
ADRIAAN WILLAERT
(ca. 1490-1526)
0 bene mbo tamme uno favore
SEVERIN CORNET
(ca. 1530-1582)
Signora mia se Dio mi guardate
Amara me che rotta la lancella
C'haggio perdutto la dola signora mia
uit: Canzoni napolitane a quattro voci (J. de Laet, Antwerpen, 1563)
HUBERT WAELRANT
(1517-1595)
Vorria morire per uscir guai
uit: Le canzon napolitane (Venitië, 1565)
MARCHETTO CARA
(ca. 1470-1525)
lo non compro piû speranza
Ostinato vo' seguire
GIACOMO FOGLIANO DA MODENA
(1468-1548)
L'amor, donna, ch'io te porto
SEVERIN CORNET
(ca. 1530-1582)
Pigliate l'alma mia ca te la d6
Che t'haggio fatto o latra traditora
uit: Canzoni napolitane a quattro voci (J. de Loet, Antwerpen, 1563)
ADRIAAN WILLAERT
(ca. 1490-1526)
Madonna mia tamme bon'offerta
Cingari simo, donne venite a giocare!
Vecchie letrose non valite niente!
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Stefan° Rocco
Bologna, de stad waar hij tegenwoordig woont. Hij zette zijn
studies verder door zich toe te
leggen op de basso continuopraktijk op luit en theorbe in internationale meestercursussen. Hij
geeft regelmatig concerten.

Adriaan Winden
Villanellen en frottola's
Lichtvoetige composities maakten in de 16de eeuw evenzeer
deel uit van het rijke muziekleven
als de ernstige religieuze muziek
of de geraffineerde madrigaalkunst. Erotische chansons als
model voor een miscompositie,
aristocratische madrigalen die
bespot worden in amusante villanellen, het kon allemaal en het
waren niet de minste componisten die er zich aan bezondigden. Mensen als Adriaan Willaert (ca.1490-1562) en Orlandus
Lassus (1532-1594) tilden dergelijke genres, vaak volks van oorsprong, op een beduidend hoger
muzikaal niveau, zonder de oorspronkelijke bedoeling te vergeten.
De canzona vilanescha alla
napolitana, zoals haar volledige
naam luidde, zou haar ontstaan
hebben gevonden in de jaren

dertig van de 16de eeuw in de
volkse buurten („villanus" betekent zoveel als „van nederige,
geringe afkomst") van Napels.
De villanella werd er opgevoerd
tijdens feestelijke gelegenheden,
wat haar verwant maakt aan
de Florentijnse carnavalsliederen.
Gezien de eenvoudige, akkoordische schrijfwijze in drie stemmen, waarbij de melodie in de
bovenste stem werd geplaatst,
de meestal strofische structuur
en het vaak onverstaanbare dialect kan de villanella worden
gezien als de tegenhanger van
het madrigaal, waar taal en muzikale woordschildering door verfijnde contrapuntische technieken voorop stonden. Dikwijls
waren de villanellen trouwens bedoeld als parodie op die geleerde madrigalen. Opvallend
in dat verband is de latente aanwezigheid van parallelle kwinten,
samenklanken die, wanneer ze
elkaar opvolgen, de muzikaal onderlegde luisteraar nog steeds
een onbehaaglijk gevoel bezorgen en zorgvuldig uit de „ernstige" muziek werden geweerd.
De melodie werd vaak ontleend
aan een bestaand repertoire van
volksliederen. De teksten, meestal in het Napolitaanse dialect,
behandelden vaak alledaagse
en zelfs laag-bij-de-grondse onderwerpen. Pogingen om het
genre op een hoger artistiek peil
te brengen, waren legio. De villanellen van Adriaan Willaert,
kapelmeester aan de prestigieuze Venetiaanse San Marco
en vaandeldrager van zijn generatie polyfonisten, behoren tot de
eerste voorbeelden daarvan. Hij
baseerde zich vooral op de verzameling villanellen van Giovanni
Domenico da Nola (ca.1510/201592), die vanaf 1541 in Venetië
werd uitgegeven. Willaert bracht
de bezetting van drie- naar vierstemmig en verwees de melodie
van de bovenpartij naar de tenor, zodat hij een nieuwe bovenstem kon schrijven en tegelijk ook
meer variatie kon creëren in de
samenklanken.
Over de 16de-eeuwse „gentilhuomo" Gabriele Fallamero is zo
goed als niets bekend, tenzij zijn
verzameling intabulaties (bewer-

kingen voor luit en stem) van
motetten, madrigalen en canzonette alla napolitana van hemzelf en van belangrijke componisten uit zijn tijd. Séverin Cornet
(ca.1530-1582) was componist
en zangmeester aan de kathedralen van Mechelen en Antwerpen. Zijn eerste publikatie dateert
uit 1563 en was volledig gewijd
aan de canzoni napolitane, wat
aantoont hoe ingeburgerd het
genre was geworden in de hiërarchie. Ook Lassus had in zijn eerste
uitgave in 1555 al een aanzienlijk aantal villanellen opgenomen. De villanellen van Cornet,
gemodelleerd naar Venetiaanse
originelen, vertonen enkele typische trekjes die de hand van
een meester uit de Lage Landen
verraden. Het feit dat hij soms de
melodie van de bovenstem in de
tenor plaatst, verwijst naar Willaert, en de tendens om de motieven uit de melodie in een licht
imitatief contrapunt te behandelen, is een kenmerk dat vele andere componisten die in de Nederlanden actief waren, gemeen
hebben.
Een ouder genre, dat zijn bloeiperiode kende aan het einde
van de 15de en in het begin van
de 16de eeuw, en nu wordt beschouwd als één van de belangrijkste ontwikkelingen die tot het
madrigaal hebben geleid, was
de frottola. In zijn beginperiode
overwegend driestemmig, met
de melodie in de bovenstem en
meestal homofoon (net als de villanella), ontstond ze uit een lange traditie waarin poëzie werd
voorgedragen met muzikale begeleiding. De grote verscheidenheid aan poëtische structuren,
zoals sonetten, canzoni, oden,
strambotti, enzoverder werd in
deze muzikale vorm gegoten en
werd uitzonderlijk populair in hofkringen, waarvan Italië rijkelijk
was voorzien. De twee componisten die vooral met de frottola
worden geassocieerd, zijn Bartolomeo Tromboncino (ca.1470ca.1535) en Marchetto Cara
(ca .1470-1525). Deze laatste was
van 1511 tot zijn dood als kapelmeester verbonden aan het hof
van de familie Gonzaga in Mantua. Hij schreef een honderdtal
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frottola's, die tot ver na zijn dood
in Italië en daarbuiten bekend
waren. Muzikaal heeft het genre
nooit eenzelfde ontwikkeling gekend als de villanella (het madrigaal is min of meer de muzikale
voortzetting ervan), maar toch
kan men de composities van
Cara niet als tweederangs van
de hand doen. Binnen de gefixeerde rijmschema's van de
canzoni en barzeleite slaagde
hij erin om toch een subtiele variatie in de herhalingsstructuur
aan te brengen. De basis voor
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de muzikale onderbouw is de
homofonie, maar - begenadigd
luitenist als hij was - aangevuld
met talrijke versieringen, vooral
in de twee bovenste partijen. Giacomo Fogliano da Modena
(1468-1548), organist aan de kathedraal van Modena, schreef
zowel frottola's als madrigalen,
hoewel het dient gezegd dat
vooral de eerste als geslaagd in
hun genre kunnen worden genoemd.
Zowel frottola's als villanellen
werden vaak uitgevoerd door

één zanger, begeleid door een
luit of een toetsinstrument. Beide genres lenen zich uitstekend
hiertoe door de akkoordische
schrijfwijze en omdat de melodie meestal in de bovenste partij
is geplaatst. Zelfs de artistiek
zwaarwichtiger composities van
Willaert komen in een dergelijke vorm uitstekend tot hun
recht.
Eli Poppe
Alamire Foundation,
KU Leuven
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VURRIA MADONNA FARETI A SAPERE

Vurria Madonna fareti a sapere
Ch'io t'amo tanto e non so che mi fare
Guarda sta sorte come mi fa store!

Ik wou je laten weten, mijn lief,
dat ik zo veel van je hou en niet weet wat te
doen,
kijk nou hoe mijn lot mij behandelt!

Vurria Madonna fartelo vedere
Ch'io per te moro: non m'abbandonare
Guarda sta sorte come mi fa store!

Ik wou je laten zien, mijn lief,
dat ik voor jou sterf: laat me toch niet staan
kijk nou hoe mijn lot mij behandelt!

Vurria no jorno fartelo gustare
L'ardor che pato e non posso parlare:
Guarda sta sorte come mi fa store!

Ik wou je een dag laten voelen
de gloed die ik moet doorstaan zonder te kunnen
spreken:
kijk nou hoe mijn lot mij behandelt!

Di', a che serve faremi stentare
La natte e il giorno per valer amore?
Cierto ch'ammore si mi fa pazziare!

Zeg eens, waartoe dient het dag en nacht
af te zien om te willen liefhebben?
Wat vaststaat is dat liefde mij gek maakt.

0 BENE MIO FAMME UNO FAVORE

0 bene mbo famme uno favore,
Che questa sera ti possa parlare:
E s'alcuno ti cl trova
E tu grida: „Chi vend'ova!"

0 mijn goed, doe me een gunst,
laat me vanavond met je praten:
En als iemand je bij mij aantreft,
dan roep je maar: „Wie kan mij hier eieren verkopen?"

Vieni senza paura e non bussare
Butta la porta che porai entrare.
E s'alcuno ti ci trova,
E tu grida: „Chi vend'oval"

Kom zonder angst en klop niet op de deur:
duw ze maar open, je kunt zo binnen.
En als iemand je bij mij aantreft
dan roep je maar: ...

Alla finestra inzino alle due hore
Faro la spia che porai entrare:
E s'alcuno ti ci trova,
E tu grida: „Chi vend'ova!"

Om twee uur ben ik aan het venster;
Ik sta op de uitkijk om je binnen te laten:
En als iemand je bij mij aantreft,
dan roep je maar:

SIGNORA MIA SE DIO MI GUARDATE

Signora mia se Dio mi guardate.
Dimmi che gioua tanta crudelta
che non hal nulla pieta,
Pieta di chi t'adora
Et contra ogni ragion
tu voi ch'io mora.

Zeg me waarvoor zoveel wreedheid goed is,
want medelijden heb je helemaal niet,
medelijden met wie jou aanbidt;
en tegen elke redelijkheid in
wil jij dat ik sterf.

Dimmi perche lo fai?
Per ogni parte ahime che si dira
Che non hal ...

Zeg me waarom je dit doet?
Voor elk deel, ach mij, dat je kunt noemen,
want je hebt ...

Questo peccato te prometto affe
Ca Christo mai te lo perdonera
Che non hai

Ik verzeker je, geloof me vrij, dat deze zonde
Christus jou nooit zal vergeven,
want je hebt ..

Poi che tu sai ch'io t'amo, et amero
Mentre son viuo, e poi morto saro
Dammi soccerso md, Porgimi aita,
Nanzi ch'io mora ahime dolce mia vita.

Als je toch weet dat ik van je hou, en van je zal
blijven houden,
zolang ik leef, en dat ik dan dood zal gaan,
geef me nCi dan tenminste hulp, verleen me
steun,
vóór ik sterf, ach mij, zoet leven van mij.
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AMARA ME CHE ROTTA LA LANCELLA

Amara me che rotta la lancella
a la fontana me stata spezzeta,
Trista la sventurata sorte mia.
Ca saccio che mancide mamma mia.

Wat een tegenslag dat het gebroken slangetje
aan de bron mij helemaal heeft bespat,
Wat een droef en onfortuinlijk lot is het mijne,
want ik weet dat moeder mij vermoordt.

Haggiomi infuso tutto la gonnella
Polita, & blanco me lhavea lavata
Trista la sventurata...

Mijn schoon jurkje heb ik helemaal nat gemaakt
en moeder had het mij nog zo wit gewassen.
Wat een droef en onfortuinlijk ...

Come faraggia trista meschinella
Ch'era sana, e mo mensisitata
Trista la sventurata...

Wat zal ik nu doen, arm schepseltje,
ik was kraaknet en nu ben ik besmeurd.
Wat een droef en onfortuinlijk ...

Non saperia che scusa trovare
Che sol amatata potesse accordare
Penso pigliare mo un'altra via
Che saccio ca s'acorda mamma mia.

Ik zou niet weten welk excuus ik kan vinden,
alleen maar om mijn moeder goed te stemmen.
Ik denk dat ik nu maar een andere weg neem,
tot ik weet dat moeder niet meer kwaad is.

C'HAGGIO PERDUTTO LA DOLA SIGNORA MIA

C'haggio perdutto la dola signora mia
Che si chiamana Madonna Fiorella.
Machene voglio fare.
0 Faroraroriella
ch'a buon cavallo mai non manco sella.

Ik heb mijn vrouwe verloren,
die Madonna Fiorella heette.
Maar waarom zal ik mij zorgen maken,
0 Faroraroriella (t.w. Fiorella),
want een goed paard vindt altijd wel een zadel.

Chavea na faccia alla malhora sia
Che pareva una pinta palumbiella
Machene

Zij had een gezichtje om iemand in het ongeluk te
storten;
ze leek wel een geschilderd duifje.
Maar wat zal ik ...

Quanno ci penso per la fede mia
Mi sento venir meno la favella,
Macheno

Wanneer ik aan haar denk, geloof me vrij,
dan word ik sprakeloos;
Maar wat zal ik ...

Fiorella t'aggio amato e me ne doglio
Con tieco giamai pui non mi compre oglio
E no me ne la coglio
Tu non mi vuoi & io manco ti voglio.

Fiorella ik heb je lief gehad en heb nu spijt;
Olie kopen zal er niet meer bij zijn;
En ik zal haar niet meer krijgen;
Jij wil mij niet en ik wil jou ook niet, punt.

VORRIA MORIRE PER USCIR GUAI

Vorria morire per uscir guai
Ma mi par mala cos'amaro mene
Perchè s'io mor'oime non verggio a tene.

Ik zou willen sterven om uit mijn miserie te geraken;
Maar het lijkt me een slecht idee, ongelukkige die ik
ben,
Want als ik sterf, ach mij, dan kan ik jou niet zien.

Se da poi morto andasse in paradiso
Che cosa vederia amaro mene
Che mi paresse bello come tene.

Als ik dan dood naar de hemel zou gaan,
wat zou ik dan zien, ongelukkige die ik ben,
dat mij even mooi zou schijnen als jij bent.

Quest'occhi toi e queste trezze d'oro
Son piel belle ch'il sol amaro mene
Perchè d'ogni bellezza son ripiene.

Die ogen van jou en die gouden vlechten
zijn mooier dan de zon, ongelukkige die ik ben,
want zij zijn vol van alle schoonheid.

Dunque megli'e campar in tante pene
Per gioir e veder na volta tene
Che morir di te privo amaro mene.

Het is dus maar beter in alle ellende te overleven
om naar jou af en toe te kijken en te genieten,
beter dan weg van jou te sterven, ongelukkige die ik
ben.
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10 NON COMPRO PIU SPERANZA
lo non compro pi0 speranza
Che gli è falsa mercanzia.
A dar sol attendo via
Quella poca che m'avanza.
lo non compro pi° speranza,
Che gil è falsa mercanzia.

Ik wil geen hoop meer kopen
want het is geen zuivere waar.
Ik wacht alleen nog maar om weg te geven
de luttele hoop die mij nog rest.
Ik koop geen hoop meer:
het is valse waar.

Cara un tempo la comprai,
Or la vendo a buon mercato;
E consiglio ben che mai
Non ne compri un sventurato
Ma sempre nel suo stato
Se ne resti con costanza.

Ooit heb ik hoop duur betaald,
nu verkoop ik ze onder de prijs;
en ik voeg er de raad aan toe dat nimmer
een ongeluksvogel ze moge kopen,
maar dat hij, vastberaden,
in de staat blijft waar hij is.

El sperare è come ii sogno.
Che per p10 riesce in nulla.
E"I sperar proprio ii bisogno
Di chi al vento si trastulla.
El sperar sovente a nulla
Chi continuo la sua danza.

Hopen is als dromen
en loopt meestal op niets uit.
Hopen is net de behoefte
van wie mee met de wind huppelt.
En de hoop van wie deze dans voortzet
loopt vaak op niets uit.

OSTINATO VO' SEGUIRE
Ostinato vo' seguire
La magnanima mia impresa
Fammi amor qual vol offesa
S'io dovessi ben morire
Ostinato vo' seguire
La magnanima mia impresa.

Koppig wil ik doorgaan
met wat ik grootmoedig ondernam.
Kwets mij maar, Amor, zoals je zelf wil,
al zou ik eraan sterven,
toch wil ik koppig doorgaan ...

Famme ciel, famme fortuna
Bene o male como a te piace,
Nè piacer, nè ingiuria alcuna
Per avilirmi o far pier audace,
Che de l'un non son capace,
L'altro piel non po fuggire.

Stuur mij maar, hemel, mijn lot
goed of kwaad, zoals het je belieft,
Genot of smart, het maakt niet uit,
- dit laatste om mij neer te halen, het eerste om mij
moediger te maken -,
want tot het eerste ben ik niet in staat,
en het andere kan ik toch niet meer ontkomen.

Vinca o perda io non attendo
De mia impresa altro che honore;
Sopra ii ciel beato ascendo
S'io ne resto vincitore:
S'io la perdo alfin gran core
Mostrara l'alto desire.

Of ik nu win of verlies, van wat ik ondernam verwacht ik
niets anders dan eer;
naar de hemel der zaligheid stijg ik op,
als ik als winnaar te voorschijn kom:
als ik ten leste verlies dan zal mijn hoge streven
tonen een groot hart.

L'AMOR, DONNA, CH'10 TE PORTO
L'amor, donna, ch'io te porto
Volentier vorria scoprire,
E '1 mio affanno vorria dire
Che per te pena sopporto.
L'amor, donna, ch'io te porto
Volentier vorria scoprire.

De liefde, vrouw, die ik je breng,
zou ik ook graag willen tonen,
En mijn smart wil ik uitdrukken,
want voor jou verdraag ik leed.

io non so come ti possa
Discoprir l'ardente foco
Che me bruza fino all'ossa
E non vedo tempo e loco.
E se ahimè io bruzo in foco

ik weet niet hoe ik jou kan laten voelen
de laaiende gloed
die mij tot het bot verteert;
ik zie hiervoor noch tijd noch plaats.
Stel, o wee, dat ik zou branden

De liefde, vrouw, ...

107

23 augustus
Senza over alcun conforto.

zonder enige troost.

Non me fido a mandar messo
Perchè temo essere gabbato,
S'io te passo per appresso
Tu te volti in altro lato;
Chiuso son piû giorni stato
E son anche a pergior porto.

Ik heb geen vertrouwen in een boodschap,
want ik vrees voor schut te staan;
Als ik in jouw nabijheid kom
dan kijk jij de andere kant op;
al vele dagen kom ik niet meer buiten
en ik ben er steeds slechter aan toe.

PIGLIATE L'ALMA MIA CA TE LA DO

Pigliate l'alma mia ca te la da
non me ne curo di senza restare.
Se mi prometti non m'abbandonare.

Grijp mijn ziel want ik geef je ze;
Ik geef er niet om zonder ziel te blijven,
Als je belooft mij niet alleen te laten.

Sempre stato to son sempre saro
Servo di core mentre ho da campare
Se mi prometti

Ik ben altijd de jouwe geweest en zo zal het blijven,
Dienaar van een hart, al zou ik eerst zelf moeten zien
te overleven;
Als je belooft ...

T'offro la vita mia eccola ma,
Non me ne curo di senza restare.
Se mi prometti

Ik bied je mijn leven aan, hier heb je het,
Ik geef er niet om zonder leven te blijven.
Als je mij belooft ...

Ma se ti par tirai come fora
Convien che l'alma t'habbia ô seguitare
Pero ti prego non m'abbandonare.

Maar als je weggaat, wat zal ik dan doen?
Dan moet mijn ziel jou maar achterna gaan.
Maar ik bid je mij niet achter te laten.

CHE T'AGGIO FATTO 0 LATRA TRADITORA

Che t'aggio fatto 6 latra traditora,
Che sempre storta in colera me min,
Latra crudele, tu mi fai morire.

Wat heb ik je toch gedaan o bedrieglijke dievegge,
dat je altijd in woede vertrokken naar me kijkt,
wrede dievegge, je maakt mij nog dood.

Mi sento consolar dentro & di fora
Quanno ver me i tuoi begliocchi giri
Latra crudele

Ik voel mij van binnen en buiten getroost worden
wanneer je die mooie ogen naar mij keert,
wrede dievegge, ...

S'io non ti veggio assa finestra ogn'hora
Sino allo cielo vanno Ii sospiri,
Latra crudele

Als ik jou niet steevast aan het venster zie,
dan stijgen de zuchten tot in de hemel,
wrede dievegge, ...

Me vede morto, e non mi vol guardare
Ti parlo & chiama, e non me voi aitare.
Latra crudele

Je ziet dat ik dood ga, en je wil niet naar me kijken;
Ik spreek je toe en roep je, en je wil me niet ter hulp
komen.
Wrede dievegge, ...

MADONNA MIA FAMME BON'OFFERTA

Madonna mia tamme bon'offerta
Ch'io porto per presente sto galluccio
Che sempre canto, quand'è di,
Alle galline e dice: Chichirichi!
E tanto calca forte la gallina,
Che li fa nascer l'ovo ogni matinal

Mijn lief, geef mij maar een mooi geschenk,want ik
breng jou als cadeau dit haantje
dat, als het dag is,
altijd voor de kippen zingt: Chichirichi!
En zo stevig zit hij op de kip,
dat hij haar elke ochtend een ei doet leggen!

Quest° mia gallo sempre sta a la lerta,
Quando di dorme sotto la coperta,
Che sempre canto, quand'è di,
Alle galline e dice: Chichirichi!
E tanto calca forte la gallina,
Che li fa nascer l'ovo ogni matina!

Dit haantje van mij staat ononderbroken paraat,
ook wanneer hij overdag onder de dekens slaapt,
want als het dag wordt zingt hij voortdurend,
voor de kippen: Chichirichi!
En zo stevig ...
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Presto, madonna, se lo voi vedere,
Ca te lo facio ma questo piacere,
Che sempre canto, quand'è di,
Alle galline e dice: Chichirichi!
E tanto calca forte la gallina,
Che Ii fa nascer l'ovo ogni matinal

Wil je het niet snel bekijken, mijn lief,
want dat plezier doe ik je graag meteen,
Voortdurend zingt hij, als het dag is,...

CINGARI SIMO, DONNE VENITE A GIOCARE

Cingari simo, donne venite a giocare
Donn'a la coriola del bon care:
Chell'è dentro, chell'è fore,
Quand'è dentr'ha piû sapore!

Vrouwen, wij zijn zigeuners, kom toch met ons spelen,
vrouwen, de „dans van het goede hart":
de één steekt erin, de ander eruit,
maar erin heeft hij meer smaak!

Calate iuso per ve sollazzare,
Ca jocarimo un p6 per vost'amore:
Chell'è dentro, chell'è fore,
Quand'è dentr'ha piû saporel

Kom toch naar beneden om je te amuseren,
dat we wat spelen om jullie te beminnen:
de één ...

Et ve mettimo per ve contentare,
Chisto bastone mmano tutte l'hore:
Chell'e dentro, chell'è fore,
Quand'è dentr'ha pit:J sapore!

En om jullie te plezieren steken we
deze stok ten allen tijde in jullie hand:
de één ...

Se noi perdiamo paghiamo un carlino,
E se perdete voi, pagate II vino:
Chell'è dentro, chell'è fore,
Quand'è dentro ha piel sapore!

Als wij verliezen bij het spel betalen we een cent,
en als jullie verliezen, betaal je de wijn:
de één ...

VECCHIE LETROSE NON VALITE NIENTE

Vecchie letrose non valite niente
Se non a for lo guaito per la chiazza;
Tira, tira, tira la mazza
Vecchie letrose scannarose e pazzel

Koppige oude wijven, jullie zijn alleen maar goed
om te reclameren voor een vlek;
haal de stok maar boven!
koppige oude wijven, gek en vol afgunst.
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Capilla Flamenca

Woensdag
augustus 1995, 15.00 u.
Antwerpen,
Kapel Centrum Elzenveld

Familieconcert i.s.m. het Holland
Festival Oude Muziek Utrecht

Capilla Flamenca
Teksten zie p. 79

Capilla Flamenca
Marnix De Cat, contratenor
Jan Cools, tenor
Lieven Termont, bariton
Dirk Snellings, bas
Paul Van Loey, blokfluit
Eugène Schreurs, viola da gamba
Liam Fennely, viola da gamba
Sophie Wattilon, viola da gamba
Johan van Cauwenberghe, verteller

Programma: „Magister X. Het fictieve reisverhaal van een Vlaams polyfonist"
GREGORIAANS
Requiem
ANONIEM
Preludium
Laus Deo
THOMAS FABRI
(fl. ca.1400-1412)
Ach Vlaendere vrie
ANTOINE BUSNOIS
(ca.1430-1492)
Alleluya
La Spagna
JOHANNES OCKEGHEM
(ca.1410-1497)
Ma maistresse
THOMAS FABRI
(fl. ca.1400-1412)
Ach Viaendere vrie (instrumentaal)
JOHANNES OCKEGHEM
(ca.1410-1497)
D'un aultre amer
MATTIO RAMPOLLINI
(1497-ca. 1553)
Bacco, Bacco
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JOSQUIN DESPREZ
(ca.1440-1521)
El grillo
HEINRICH ISAAC
(ca.1450-1517)
Innsbruck, ich muss dich lassen
ANONIEM
Sergonta bergonta
JOSQUIN DESPREZ
(00.1440-1521)
Kyrie
uit: Missa „La sol fa re mi"
Guillaume se va chaufer
ANONIEM
Cueurs desolez
Dun aultre amer
PHILIPPE BASIRON
(vroege 15de eeuw-vóór 1497)
Dun aultre / Lhome arme
HENRY VIII
(1491-1547)
Pastime with good company
TIELMAN SUSATO
(ca.1500-1563)
Passe & medio / Den iersten gaillarde
PHILIPPE VERDELOT
(1470/80-v6ór 1552)
Ogn'hor per voi sospiro
PIERRE DE LA RUE
(ca.1460-1518)
Mijn hert altijt heeft verlanghen
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Pomerium

Woensdag
augustus 1995, 20.00 u.
Antwerpen,
Sint-Augustinuskerk

i.s.m. het Holland Festival Oude
Muziek Utrecht

Alexander Blachly
Alexander Blachly, winnaar van
de Noah Greenberg Prize 1992,
een onderscheiding uitgereikt
door de American Musicological
Society, is al drieëntwintig jaar
actief op het vlak van de oude
muziek, en dit zowel als uitvoerder
en als wetenschapper. Hij behaalde zijn postuniversitaire graden aan de Columbia University
waar hij een doctoraalscriptie
schreef over Mensuration and
Tempo in 15th-Century Music.
Alexander Blachly doceerde en
dirigeerde muziekensembles aan
de Columbia University, Sarah
Lawrence College, New York
University, Rutgers University en
de University of Pennsylvania. In
augustus 1993 aanvaardde hij
de betrekking van „Director of
Choral Music" aan de University
of Notre Dame in Indiana. Tussen
1973 en 1979 was Alexander
Blachly „Assistent to the Director"
en bouwde hij faam op als album-annotator voor Nonesuch
Records. Tegenwoordig is hij panellid van the National Endowment for Arts, een dotatiefonds
voor de kunsten.

Pomerium
Pomerium, een ensemble dat zijn
naam dankt aan een tractaat
van de 14de-eeuwse muziektheoreticus Marchetus van Padua,
werd door de huidige dirigent in
1972 in New York gesticht om
muziek uit te voeren die oorspronkelijk gecomponeerd werd voor
de virtuoze kapelkoren van de
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Alexander Blachly, dirigent

Pomerium
Elizabeth Henreckson-Famum, sopraan
Alessandra Visconti, sopraan
Cynthia Richards Wallace, sopraan
Johnson Flucker, alt
Stephen Rosser, alt
Gregory Carder, tenor
Timothy Leigh Evans, tenor
Neill Farrell, tenor
Michael Steinberger, tenor
Mark Duer, bas
Kurt-Owen Richards, bas
Peter Stewart, bas

Programma: „Muziek uit Antwerpse bronnen"
ORLANDUS LASSUS
(1532-1594)
Delitiae phoebi
uit: II primo libro de motteti (J. de Laet, Antwerpen, 1556)
ORAZIO VECCHI
(1550-1605)
Mi vorrei trasformare
uit: II vago alboreto (P. Phalesius, Antwerpen, 1597)
JOSQUIN DESPREZ
(ca.1440-1521)
Incessament
uit: Le septiesme livre des chansons (T. Susato, Antwerpen, 1545)
ORLANDUS LASSUS
(1532-1594)
Susanne un jour
uit: La fleur des chansons d'Orlande de Lassus (P. Phalesius & J. Bellerus,
Antwerpen, 1592)
JACOB CLEMENS NON PAPA
(ca. 1510-ca. 1555)
Impuisus eversus sum
uit: Sacrarum cantionum... 4 vocum, Liber II (H. Waelrant & J. de Loet,
Antwerpen, 1556)
JOSQUIN DESPREZ
(ca. 1440-1521)
Parfons regretz
uit: Le septiesme livre des chansons (T. Susato, Antwerpen, 1545)
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ORLANDUS LASSUS
(1532-1594)
Mes pas semez
uit: La fleur des chansons d'Orlande de Lassus (P. Phalesius & J. Bellerus,
Antwerpen, 1592)
HUBERT WAELRANT
(ca. 1516-1595)
Or suis je bien au pire
uit: II primo libro de Madrigal' & Canzoni (H. Waelrant, Antwerpen, ca.
1558)
JOSQUIN DESPREZ
(ca.1440-1521)
Nesse pas ung grant desplaisir
uit: Le septiesme livre des chansons (T. Susato, Antwerpen, 1545)
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA
(1525-1594)
Dum aurora
uit: Cantiones sacrae (P. Phalesius, Antwerpen, 1593)
PAUZE
JOSQUIN DESPREZ
(ca.1440-1521)
Plaine de dueil
uit: Le septiesme livre des chansons (T. Susato, Antwerpen, 1545)

ele opnamen gemaakt, waarvan
drie in CD-formaat: The Flemish
Masters (Classic Masters, CMCD1007), The Mannerist Revolution:
Gesualdo, Monteverdi; Marenzio,
Giaches de Werf (Dorian, DOR90154), en Antoine Busnoys: In
hydraulis & Other Works (Dorian,
DOR-90184). In maart 1995 verzorgde Promerium twee CD's
voor Deutsche Grammophon
Gesellschaft (Archiv Produktion):
Guillaume Dufay: Missa Sancti
Antonii de Padua & Motets en
Plainchant by Nicolas of Clairvaux and Guillaume Dufay, die
in de komende maanden in
de handel gebracht zullen worden.
Participation of Pomerium has
been made possible in part
through support from the FUND
FOR U.S. ARTISTS AT INTERNATIONAL FESTIVALS AND EXHIBITIONS,
a public/private partnership of
the National Endowment for the
Arts, the United States Information
Agency, The Rockefeller Foundation, and The Pew Charitable
Trust, with administrative support
from Arts International.

CLAUDE LE JEUNE
(ca. 1528/30-1600)
Vorria che tu cantassi
uit: II vago alboreto (P. Phalesius, Antwerpen, 1597)
PHILIPPUS DE MONTE
(1521-1603)
Amorosi pensieri
uit: Musica divina (P. Phalesius, Antwerpen, 1583)
ORLANDUS LASSUS
(1532-1594)
Chanter je veux
uit: La fleur des chansons d'Orlande de Lassus (P. Phalesius & J. Bellerus,
Antwerpen, 1592)
JACOB CLEMENS NON PAPA
(ca. 1510-ca. 1555)
Maria Magdalene
uit: Liber primus sacrarum... (T. Susato, Antwerpen, 1546)

renaissance. Het veertienkoppige a cappella-ensemble heeft
geconcerteerd op talrijke festivals. Hun recentere concerten
gaven ze onder meer op het
Holland Festival Oude Muziek

Utrecht, op het San Antonio
Oude Muziek Festival, het Tager
Alter Musik-festival in Regensburg,
en op de National Meeting van
de American Bach Society.
Pomerium heeft vijf commerci-

Muziek van de
Antwerpse drukkers
Na de eerste beperkte en dure
oplagen van Petrucci in Venetië
omstreeks 1500, werd de muziekdrukkunst vanaf de jaren 1520
vereenvoudigd en geperfectioneerd. Hiermee werd het pad
geëffend voor een internationale
verspreiding van muziek die aanvankelijk eerder een locale functie had. De muziekdrukken die
tijdens de 16de eeuw in Antwerpen van de persen van Susato,
Waelrant en de Laet en later
van Phalesius en Bellerus kwamen, zeggen ons wie de leidinggevende componisten van die
tijd waren: Lassus, Desprez, Clemens non Papa, de Monte,
Waelrant, Vecchi en Palestrina
werden voor het concert van
vandaag uit een reeks beroemde namen geselecteerd. Deze
greep uit de vruchten van de
Antwerpse muziekdrukkers leidt
ons eveneens langs drie grote
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genres uit de 16de eeuw: het motet, het madrigaal en het chanson.
Motet
Het concert begint met het openingsmotet uit Lassus' allereerste
motettenbundel die in Antwerpen werd gedrukt in 1556. Nadat
het jaar daarvoor bij Susato een
verzameling madrigalen, villanellen, chansons en motetten van
Lassus was verschenen, was het
in 1556 Jean de Loet die een volledige druk aan de vierentwintigjarige en nog relatief onbekende
Lassus durfde te wijden. Het eerste motet uit deze bundel, Delitiae Phoebi, werd een muzikale
verlenging van het voorwoord.
Daarin eert en dankt Lassus Antoine Perrenot de Granvelle. Als
staatssecretaris van Karel V was
Granvelle één van de machtigste figuren uit de 16de eeuw.
Hij stond bovendien bekend als
mecenas, wat de strelende woor-
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den van de ambitieuze Lassus
enigszins kan verklaren. Dit politiek huldigingsmotet verwijst naar
de stijl van Thomas Crequillon, de
vroegere kapelmeester van de
keizer.
De overige motetten die in het
programma de drie blokken profane muziek omkaderen, komen
uit twee Antwerpse verzameldrukken met religieuze muziek.
Hieruit werden twee vierstemmige motetten van Jacob Clemens
non Papa gekozen. Het gaat om
Maria Magdalene uit Susato's Liber primus sacrarum canionum
uit 1546. Deze verzameling religieuze muziek bevat onder andere ook nog werk van Crequillon
en Susato. Het tweede motet Impulsus eversus sum, komt uit het
tweede deel van de Sacrarum
cantionum van Hubert Waelrant
en Jean de Laet uit 1556. Dit verzamelwerk bevat tevens werken
van Manchicourt, Waelrant en
andere minder bekende tijdgenoten. Clemens non Papa bouw-

de verder op de motetkunst van
Josquin Desprez. Josquin had
vooral In zijn motetten een bijzondere aandacht getoond voor
een door de tekstinhoud geïnspireerde expressiviteit. Daarnaast
bleef Josquin het imitatieve contrapunt koesteren. Het is deze
unieke verbinding van technicitelt en expressiviteit die voor latere generaties inspirerend heeft
gewerkt. Clemens non Papa intensifieerde de relatie tussen
woord en muziek door bijvoorbeeld dramatische passages
syllabischer uit te werken. Daarnaast bleef de doorimitatie een
eersterangspositie innemen.
Giovanni Pieriuigi da Palestrina
(1525-1594) componeerde ongeveer 350 motetten. Ze zijn overwegend vrij gecomponeerd. Het
Concilie van Trente prefereerde
het beheerste contrapunt in een
transparante schrijfwjze boven
het extreem complexe contrapunt. Het zijn deze idealen die
Palestrina trachtte te verwezen-
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lijken in zijn religieuze muziek. Alle
uitersten werden vermeden, een
vloeiende melodie en een systematische overgang tussen trage
en snelle notenwaarden werd
de regel. De tekstbeklemtoning
wordt op de voet gevolgd. Tekstexpressie is geoorloofd, maar
mag niet te veel schade berokkenen aan de evenwichtige constructie.
Madrigaal
De drie madrigalen van Vecchi,
Le Jeune en de Monte zijn afkomstig uit laat-16de-eeuwse drukken. Het madrigaal komt pas
omstreeks 1520 goed van de
grond, maar op een minimum
van tijd veroverde het een eersterangspositle binnen de profane
genres uit die tijd. Dit genre op
Italiaanse tekst ontstond in de
kringen van de Medici's in Firenze. De doorgecomponeerde
muzikale structuur wordt met het
nodige contrapunt doorweven
en bijgevolg tot een prestigieus
genre verheven. Vecchi legde
het accent in zijn Mi vorrei trasformare op de bovenstem en toonde daarmee de weg naar de begeleide monodie. In de Montes
Amorosi pensieri horen we een
beheerste schrijfwijze met een
doorleefde declamatie van de
tekst. De verfijnde teksten en de
minutieuze uitwerking daarvan in
de muziek/partituur leveren heel
wat voer voor auditief of visueel
genot.
Chanson
De drie vijfstemmige chansons
van Orlandus Lassus komen uit

een druk van Pieter Phalesius uit
1592: La fleur des chansons d'Orlande de Lassus. Deze bundel
werd in 1596, 1612 en 1629 herdrukt. Deze laatste herdruk is
één van de laatste drukken uit
de 17de eeuw die volledig aan
Lassus gewijd werd. We vinden
er naast de profane muziek van
Lassus (vooral chansons en enkele madrigalen) ook één werk van
Cipriano de Rore, namelijk het
„chanson spirituelle" Susanne un
jour. Het gelijknamige chanson
met religieuze inhoud van Lassus staat vanavond geprogrammeerd. De beroemde tekst van
Guillaume Guéroult vertelt het
verhaal van de kuise Susanna,
die door twee ouderlingen werd
verleid. De tekst van Guéroult
werd door verscheidene componisten op muziek gezet.
Ook Josquin Desprez was erg
begaan met het chanson. Bij
hem valt ook in dit genre de
groeiende belangstelling voor
de woord-toonverhouding op.
De grotere invloed van de tekst
op de muzikale structuur is één
van de verklaringen waarom de
vaste patronen van de „formes
fixes" meer en meer verlaten
werden. Desprez was een voorvechter van het vrij gecomponeerde chanson. De gelijkwaardigheid van de verschillende
stemmen werd meer en meer gerealiseerd. Van Josquins chansons zijn slechts twee posthume
uitgaven bekend die exclusief
aan deze componist gewijd zijn.
Eén daarvan is de Antwerpse
druk van Susato uit 1545, getiteld:
Le septiesme livre contenant
vingt & quatre chanons â cinq
et 6 six porties. Deze bundel be-

vat onder meer de „ regretz"chansons Parfons regretz en Plaine de duel!. Deze liederen behoorden tot het lievelingsrepertoire
van Margaretha van Oostenrijk.
Zij was verlekkerd op melancholische liederen en liefdesklachten
waarin geregeld het woord „regretz" voorkwam. Plaine de dueil
bevat net als Parfons regretz een
canon tussen de superius en de
vijfde stem. In Plaine de dueil
wordt het dichte contrapuntische netwerk echter door de sporadische stemmenreductie en
door imitaties per stemmenpaar
wat doorzichtiger gemaakt.
Nesse pas ung grant desplaisir
heeft een opgewekt karakter en
verwijst qua sfeer eerder naar
het Franse chanson, niettegenstaande de aanwezigheid van
strenge contrapuntische technieken.
De vruchtbare samenwerking
tussen uitgever/componist Hubert Waelrant en de drukker Jean
de Laet leverde een hele reeks
motettenbundels en verzamelingen van profane en geestelijke
Franse chansons op. Waelrant
en de Laet slaagden erin een eigen accent te leggen en zich
naast de concurrenten Susato
en Phalesius, duidelijk te profileren. Waelrant die zelf een zeer
verdienstelijk componist was, publiceerde ook eigen werken in
verzameldrukken of in afzonderlijke drukken. Een zeldzaam voorbeeld van zo'n „Einzeldruk" is II
primo libro de Madrigali & Canzoni uit 1558. Daaruit horen we
het vijfstemmige chanson Or suis
je bien au pire.
Tom Eelen
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DELITIAE PHOEBI

Delitiae phoebi musarum pulcher
Alumne, perpetuum Nectar cuius ab
ore fluit concentu triplici qui homines das
esse beatos: forma oculos aures voce
animosque animo qui suavi potes
aspectu erixisse iacentes et nutu
eripere quos ferus Orcus habet.
Musarum famulum ne despice;
sustine lassum, unde tibi haec numeris
ficta tabella venit.

Phoebus' beminde, bewonderingswaardige zoon
van de muzen,
onophoudelijk stroomt er nectar
in drievuldige harmonie uit uw mond - u die de
mensen zegent: vorm onze ogen en oren naar uw
stem en onze ziel
naar de uwe, u die door uw zoete verschijning
de gevallenen weer zoudt kunnen doen opstaan,
en diegene die door de wrede Orcus gevangen
gehouden worden zoudt u kunnen bevrijden.
Kijk niet neer op de dienaar van de Muzen;
ondersteun de vermoeide die u dit boek vol muziek
zendt.

MI VORREI TRASFORMARE

Mi verrel trasformare
grillo sol per cantare,
Et farmi ben sentire,
la nette quando tu stal ô dormire.

Ik wou dat ik een krekel was,
alleen maar om te zingen,
en me goed te laten horen,
wanneer jij 's nachts slaapt.

INCESSAMENT

Incessament livre suis a martire
Trist' et pensif tousiours mon mal empire
Ainsi dolent me conduit desplaisir
Celle qui peult ne me veult secourir
Mon malheur est de fout aultre le pire.

Voortdurend ben ik aan kwelling overgeleverd.
Treurig en ingekeerd voel ik mijn kwaal steeds verergeren,
en volg ik bedroefd het pad der troosteloosheid.
Zij die kan helpen weigert me haar steun:
een groter ongeluk dan het mijne bestaat er niet.

SUSANNE UN JOUR

Susanne un jour d'amour solicitée
Par deux viellardz convoitans sa beauté,
Fust en son coeur triste et desconfortée,
Voyant l'effort fait i se chasteté.
Elle leur dict: si par desloyauté
De ce corps mien vous avez jouissance,
C'est fait de moy, si ie fay resistance,
Vous me ferez mourir en deshonneur;
Mais j'aime mieux périr en innocence,
Que d'offenser par peché le Seigneur.

Susanna heer boeiende in een fonteyn,
verborgen deer lagen twee ouders vilein
al achter die hagen des boomgaerts stille;
doen sij aensaegen heur lichaem rein,
sij cregen behagen deer in certein
en meinden te volbringen hunnen valschen wille.
Daerom spreek sij: Heer stoet my by,
ick ben bevanghen met druefheyts banden,
myn hert kendi,
tes beter mi onnosel te vallen in smenschen handen,
dan Godt te verteren met grooter schenden.

IMPULSUS EVERSUS SUM

Impulsus eversus sum ut caderem,
et Dominus suscepit me. Dominus
adiutor meus et ideo non timeboquid
faciat mihi homo.
Castigans castigavit me Dominus et morti non
tradidit me. Confitebor tibi quoniam
exaudisti me et factus es mihi in salutem.

Ik werd geduwd en omver geworpen, zodat ik viel
maar de Heer hielp me.
De Heer is mijn sterkte en ik zal niet vrezen
wat men mij zal aandoen.
Hoewel de louterende God
mij gelouterd heeft, Hij heeft me niet laten
sterven. Dank dat U mij gehoord heeft
en mij gered heeft.

PARFONS REGRETZ

Parfons regretz et lamentable ioye
Venez a moy quelque part que ie soye
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Diepe treurnis en jammerlijk vreugde,
komt tot mij, waar ik ook wezen moge,
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Et vous hastez sans point dissimuler
Pour promptement mon cueur executer
Affin qu'en dueil et larmes il se noye.

en haast u, onomwonden,
om zonder dralen mijn hart af te maken,
zodat het in rouw en tranen verdrinke.

MES PAS SEMEZ

Mes pas semez et loings allez
Par divers solitaires lieux
Sont de pensers entremellez
Qui rendent humides mes yeux.
Et tant plus i'ay ma voix hausée,
Tant moins ie me sens exaucée.
Et si ne scay quand i'aurai mieux.

Mijn schreden, ver afgedwaald
in allerlei verlaten oorden,
gaan met gedachten gepaard
die tranen uit mijn ogen doen rollen.
En hoe luider ik het uitschreeuwde,
des te minder voelde ik me aanhoord.
Ik weet dan ook niet wanneer ik beter af zal zijn.

OR SUIS JE BIEN AU PIRE

Or suis je bien au pire
De mes malheureux jours,
Mon cas trap fort sempire,
Et me vient au rebours.
Et tout cela me font amours,
Dont j'endure si grief martire:
Si n'ay de vous autre secours,
Force sera que me retire.

Nu is dit wel de ellendigste
van mijn ongelukkige dagen.
Mijn kwaal wordt al te erg
en dreigt me om te brengen.
De oorzaak van dit alles is verliefdheid
die me deze kwelling doet doorstaan.
Indien gij mij niet helpt
moet ik wel op de vlucht slaan.

NESSE PAS UNG GRANT DESPLAISIR

Nesse pas ung grant desplaisir
Quant je nose pour mon plaisir,
Pour mon bien et pour ma santé
Faire du mien ma volenté,
Et si n'ay point d'aultre desir.

Is het niet ellendig
dat ik het niet waag voor mijn genoegen,
voor mijn welzijn en gezondheid,
mijn eigen wil door te zetten,
en dat ik niets anders verlang?

PLAINE DE DUEIL

Plaine de dueil et de la melancolye
Voyant mon mal qui tousiours multiplye
Et qu'en la fin plus ne le puls porter
Contraincte suis pour moy reconforter
Me rendr'a toy le surplus de ma vie.

In zwartgallig leed gedompeld
zie ik mijn ongeluk steeds erger worden,
zodat ik het tenslotte niet langer dragen kan.
Om me op te beuren ben ik wel verplicht
me aan jou te schenken voor de rest van mijn dagen.

DUM AURORA FINEM DARET

Dum aurora finem daret,
Caecilia exclamavit, dicens,
Eja, milites Christi,
abjicite opera tenebrarum
et induimini arma lucis.

Wanneer de dageraad ten einde liep,
schreeuwde Cecilia het uit en zei:
„Hé, soldaten van Christus,
verlaat het werk van de duisternis
en neem de wapens van het licht op!"

VORRIA CHE TU CANTASSI

Vorria che tu cantassi una canzona,
Quando stal sonando la viola:
E che dicessi fa mi la mi sol la.

Ik wou dat je een lied zong,
terwijl je de viola bespeelt,
en dat je zei fa mi la mi sol la.

Vorria toccassi sempre di bordone,
Sonando sol re fa non sol fa sol la,
E che dicessi fa mi la mi sol la.

Ik wou dat je steeds de diepste bassnaar
speelde sol re fa en niet sol fa sol la,
en dat je zei fa mi la mi sol la.

Ch'io canteria per accordar contene,
Dolce conforto mio, caro mio bene,

Want ik zou zingen, in akkoord met jou,
zoete troost van mij, liefste goed dat ik heb,
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Tutta la nutte, la sol fa re mi re.

heel de nacht, la sol fa re mi re.

AMOROSI PENSIERI

Amorosi pensieri
lagrim'amare mie piant'e sospiri,
lacci fuocc'e martiri
mentre lieta mi porg'i raggi suoi
la vag' e chiara luce
non mi lasciat' un punto senza vol,
ch'anchor che mille sian
le gioie ch'io sento per lei
nutrir m'in voi desio.

0 Amoureuze gedachten,
bittere tranen, geween en gezucht,
valstrikken, vlammen en folteringen,
terwijl zij me vrolijk haar blikken schenkt,
dat zachte en heldere licht, laat mij geen moment
alleen,
want al zijn er wel duizend vreugden
die ik voor haar voel,
mijn voedsel wil ik van jullie alleen.

CHANTER JE VEUX

Chanter je veux la gente damoyselle
A qui me ciel tous ses trésors decelle,
Tous ses plus beaux et plus riches présens;
Elle a l'esprit gentil, elle a le sens rassis,
Elle ei brief tout ce que nature
(Joint la beauté) mit onc en créature.
Ne cessons donc de chanter Cathérine
En exaltant la musique divine.

Ik wil de lieve jongedame bezingen,
door de hemel overladen met al zijn schatten,
met zijn mooiste en rijkste geschenken.
Zij is nobel van geest en wijs van zin;
kortom, ze heeft alles waarmee de natuur,
samen met schoonheid, ooit iemand begiftigde.
Laten we dan ook niet ophouden Katarina te bezingen
en haar te prijzen met de meest hemelse muziek.

MARIA MAGDALENE

Maria Magdalene et altera Maria
ibant dilluculo ad momentum.
Jesum quem queritis non est hic,
surrexit sicut locutus est, praecedet
vos in Galileam ibi eum videbitis,
Alleluia. Cito euntes dicite disciplulis
eius et Petra quia surrexit Dominus,
praecedet vos in Galileam ibi eum
videbitis, Alleluia.
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Maria Magdalena en de andere Maria
gingen naar het graf bij dageraad.
„Jezus, die jullie zoeken, is niet hier;
Hij is verrezen, zoals hij zei, en is jullie voorgegaan
naar Galilea, waar jullie Hem zullen zien,
Alleluia. Ga snel en zeg de leerlingen
en Petrus dat de Heer is verrezen. Hij is jullie
voorgegaan naar Gaillea, waar jullie
Hem zullen zien, Alleluia."

Capilla Flamenca
Herman Stinders, muzikale leiding

Capilla Flamenca
Elisabeth Hermans, sopraan
Katrien Druyts, sopraan
Jan Cools, altus
Jan van Elsacker, tenor
Lieven Termont, bariton
Dirk Snellings, bas
Piet Stryckers, viola da gamba
Sophie Wattilon, viola da gamba
Liam Fennely, viola da gamba
Eugène Schreurs, viola da gamba
Herman Strinders, klavecimbel, muzikale leiding

Programma: „Andreas Pevernage"
ANDREAS PEVERNAGE
(1542/3-1591)
II dolce sonno
uit: Harmonia celeste (P. Phalesius en J. Bellerus, Antwerpen, 1583)
Ardo, Donna, per voi
uit: Harmonia celeste (P. Phalesius en J. Bellerus, Antwerpen, 1583)
Dolce mio foco ardente
uit: Harmonia celeste (P. Phalesius en J. Bellerus, Antwerpen, 1583)
Infinità beitel
uit: Melodia Olympica (P. Phalesius en J. Bellerus, Antwerpen, 1591)
0 com' è gran martire
uit: Melodia Olympica (P. Phalesius en J. Bellerus, Antwerpen, 1591)
Cesare gentil
uit: Harmonia Celeste (P. Phalesius en J. Bellerus, Antwerpen, 1583)
Beata es, virgo Maria
uit: Novus Thesaurus Musicis (1568)
Bonjour mon coeur
uit: Livre quatrième des chansons 6 six, sept et huict parties (Weduwe
van Plantin en J. Mourentorf, Antwerpen, 1591)
Ces deux yeux bruns
uit: Livre troisième des chansons 6 cinq parties (C. Plantin, Antwerpen,
1590)
Sus, filles de Memoire. Epithalamion pour Monsieur de Werp, Gouverneur de Courtray
uit: Livre troisième des chansons à cinq partjes (C. Plantin, Antwerpen,
1590)
Clio, chantons disertement
uit: Livre quatrième des chansons à six, sept et huict parties (Weduwe
van Plantin en J. Mourentorf, Antwerpen, 1591)
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Capilla Flamenco
(biografie zie p. 31)

Andreas Pevernage
Met dit concertprogramma wil
de Capilla Flamenco een staalkaart samenstellen van het veelzijdige oeuvre van deze helaas
te jong gestorven Vlaamse polyfonist. Deze staalkaart mag
men als representatief beschouwen en bevat zowel motetten,
Franse chansons als Italiaanse
madrigalen. Ook al blijft veel
van Pevernages oeuvre nog
onuitgevoerd, toch bewijzen
onder meer de moderne transcripties en uitgaven van zijn werk
dat de muziekwereld de laatste
jaren heel wat belangstelling
voor deze wat vergeten figuur
toont.
Capilla Flamenco belicht zowel Pevernages religieuze als profane composities. Van het religieuze repertoire worden zes- tot
achtstemmige motetten uitgevoerd, zoals die vroeger in de
Antwerpse of Kortrijkse kerken
uitgevoerd werden door een
kleine groep professionele zangers. De wereldlijke liederen,
chansons en madrigalen, worden gebracht zoals de gegoede
burger ze mogelijk destijds uitvoerde met een gemengde
vocaal-instrumentale bezetting
in de huiskamer of in rederijkersgezelschappen.
Het valt te betreuren dat Pevernage na een kortstondige
ziekte plots overleed op het
hoogtepunt van zijn carrière. Na
omzwervingen langs Kortrijk,
Antwerpen en Douai was hij erin geslaagd om in die woelige tijd
- in 1585 vond het beleg van
Antwerpen plaats - vanaf 1589
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Pleurez Muses. Epitaphe de Christoph Plantin
uit: Chansons... Livre premier contenant chansons spirituelles â cinq
porties (C. Plantin, Antwerpen, 1589)
Benedictio et claritas
uit: Livre troisième des chansons ô cinq porties, (C. Plantin, Antwerpen,
1590)

jaarlijks een bundel met eigen
werk te laten verschijnen bij
de inmiddels internationaal erkende drukker Plantin. Ook na

zijn dood verschenen zijn composities nog in druk of herdruk.
Zijn oeuvre getuigt enerzijds van
een gedegen vakmanschap, zo
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eigen aan de Vlaamse polyfonisten en anderzijds van een
belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen die zich vanuit Italië
stilaan verspreidden. Had deze
vakbekwame polyfonist in een
stabielere maatschappij mogen
gedijen, dan zou zijn oeuvre allicht niet zolang hebben moeten
wachten op onze belangstelling.
Het programma wordt tijdens
het concert nader toegelicht.
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II DOLCE SONNO

II dolce sonno mi promise pace
ma l'amaro veggiar mi torn'in guerra.
II doce sonno è ben stato falace
ma l'amaro veggiar, hoimé, non erra.
Se II ver n'annoia e II falso mi piace
non oda o veggia mai pier] ver in terra;
se ii dormir mi da gaudio e 'I veggiar guai,
poss'ia dormir senza destarmi mai.

De zoete slaap was een belofte van vrede
maar het verbitterd wachten wordt me een kwelling.
De zoete slaap was bedrog
maar helaas het verbitterd waken bedriegt niet.
Als datgene wat waar is mij verveling brengt
en het onechte mij bekoort,
maak dan dat ik de realiteit nooit meer hoor of zie;
Als de slaap me genot verschaft en het wakker
blijven ellende,
dan zou ik willen slapen om nooit meer op te staan.

ARDO, DONNA, PER VOI

Ardo, Donna, per voi
se pk:J tempo tardat'a darmi aiuta;
so ben che voi sapete il grave mio languire
e il mio interno martire
che come neve al foco
mi vo struggendo poco a poco.
E voi nemica pur ii vedete
ma che ma val' II lamentar, ahi lasso,
se per m'haver mostrato il cor di sasso.

Vrouw, voor jou sta ik in brand
als je nog langer wacht om me hulp te bieden;
ik weet dat je mijn martelingen kent
en de marteling in mij,
dat ik als sneeuw voor vuur mijzelf langzaam vernietig.
En jij kijkt toe als een vijand
maar wat helpt dat geweeklaag - ach, ik kan niet
meer -,
behalve dat je me een hart van steen hebt getoond.

DOLCE MIO FOCO ARDENTE

Dolce mio foco ardente
se mai sempre mi dite
che tutta slete mia
che fiera di poi
se mi fuggite
voi rara leggiadra sarete ogn'hora piû ria.

Mijn vurige lieve vlam
als je me nooit zegt
dat je helemaal van mij bent,
wat zou ik verder doen
als je vlucht voor mij,
jij die zo enig bent en zo lieftallig,
je zult met het uur verderfelijker worden.

INFINITA BELTA

Infinità beitel ch'in voi risplende
ogn'hor mi fa morire
che viver senza voi
e 'I mio martire
et qual pen'e maggior com' hoggio sento
se quella sola sete
che col guard' il mio cor rubat' havete
levate m'il dolore e rendete m'il core.

De eindeloze schoonheid die je uitstraalt
doodt mij onophoudelijk
want leven zonder jou
is een marteling voor mij.
En welke grotere pijn die ik nu voel
als jij diegene bent die met de ogen mijn hart gestolen hebt,
kwel mij niet langer en geef mijn hart terug.

0 COM'E GRAN MARTIRE

0 com'è gran martire
a celar ii suo desire
quando con aura fede
s'ama chi non sel crede
mio soave ardore
mio dolce desio
s'ognun am' ii suo core
e voi set' il cor mio,
all'hor fia che non v'ami,
che viver pit) non brami.

Ach, wat een marteling is het
je verlangens te moeten verborgen houden
wanneer men in puur vertrouwen
van iemand houdt die er niet in gelooft.
Ach mijn zoete vlam,
Ach mijn lief verlangen
als eenieder zijn hartedief bemint,
en jij de mijne bent,
maak dan dat ik niet van je hou
zodat ik niet meer verlang te leven.
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CESARE GENTIL

Cesare gentil d'alloro degno
fra le virtCJ che ii siel concesso
molto pasato avanti al consistoro
delle sacrate Muse,
mostrato hai risuonando di te
ii nome degno fra esse
e dican che le ami assai.

Edele Caesar, die het waard is met laurier gekroond
te worden,
van al de talenten waarmee de goden in langvervlogen tijden
het zusterschap der getroonde Muzen hebben bedacht,
heb je door middel van muziek getoond
waardig te zijn onder hen een naam te hebben
zodat ze mogen zeggen dat je hen in het hart
draagt.

Seguita dunque signor, segiuta ii passo
che inverso lor glij cominciato hal
perché immortal quaggiei tu resterai
E con voci accordanti
or alte or basse
faranno risuonar dal Gange al Tile
ii nome tuo ch'è tanto gentil.

Ga dus verder, Heer, ga verder op dit pad,
dat je reeds in hun richting bent ingeslagen
want in onsterfelijkheid zal je daar opgenomen worden
en in harmonie van stemmen,
alten en bassen onderling,
zal men van Oost tot West jouw zo geliefde naam
weerklank doen vinden.

BEATA ES, VIRGO MARIA

Beata es, virgo Maria,
quae Dominum portasti, creatorem mundi.
Genuisti, qui te fecit,
et in aeternum per manes virgo.

Zalig zijt Gij, maagd Maria,
die in Uw schoot de Heer gedragen hebt,
de schepper van de wereld.
Gij hebt hem ter wereld gebracht die U gemaakt
heeft en Gij blijft voor eeuwig maagd.

Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui,
et in aeternum per manes virgo.

Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van Uw lichaam.
Gij hebt hem ter wereld gebracht die U gemaakt
heeft en Gij blijft voor eeuwig maagd.

BON JOUR MON COEUR

Bon jour mon coeur, bon jour ma douce vie,
Bon jour mon oeil, bon jour ma douc'amie;
Hé bon jour ma toute belle,
Ma mignardise, bon jour
Mes delices, mon amour.
Mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle,
Mon doux plaisir, ma douce colombelle,
Mon passereau, ma gente tourterelle;
Bon jour ma douce rebelle.

Goede dag, mijn hartje, goede dag, mijn zoete
leven,
goede dag, mijn oog, goede dag, mijn zoete vriendin;
Hé, goede dag, jij schoonheid,
Mijn schat, goede dag,
Mijn blijdschap, mijn liefde.
Mijn zoete lente, mijn zoete jonge bloem,
Mijn zoet plezier, mijn zoet duifje,
Mijn musje, mijn edel tortelduifje,
Goede dag, mijn zoete rebel.

CES DEUX YEUX BRUNS

CES DEUX YEUX BRUNS

Ces deux yeux bruns, deux flambeaux de ma vie,
dessus les miens respandant leur clarté,
ont arresté ma jeune liberté,
pour la damner en prison asservie.

Die twee bruine ogen, de vlammen van mijn leven,
Hun licht verspreidend boven dat van de mijne,
hebben een einde gemaakt aan mijn jeugdige vrijheid,
door die te minachten en te bannen naar de gevangenis.

Par ces deux yeux ma raison fut ravie,
si qu'esblouy de leur grande beauté,
opiniastr' â garder loyauté
autres yeux voir depuis je n'eux envie.

Door die twee ogen werd mijn verstand betoverd
zodat ik door hun grote schoonheid verblind
standvastig trouw bleef en sindsdien
geen enkel verlangen had andere ogen te zien.
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SUS, FILLES DE MEMOIRE

Sus, filles de Memoire,
Et de Jupin aydant,
Chantons ores la gloire
De Werp, sag' et prudent:
Chantons l'honneur
Aussi de l'Epousée,
Qui de bon coeur
Le prent ceste journée.

Hoor, dochters van het geheugen,
en diegenen die Jupiter helpen,
Laat ons de lof zingen
van de Werp, wijs en verstandig.
Laat ons zingen tot zijn eer.
Ook van zijn echtgenote,
die hem nu goedhartig
bij zich neemt, deze dag.

Journée trop heureuse,
Puis qu'en vous nous voyons
Ceste coupl' amoureuse,
De laquell' esperons
Brievement voir
Douce progeniture
Par le devoir
De Venus et nature.

Hoogst gezegende dag,
want vandaag zien we
dit liefhebbende koppel,
van wie we snel
hopen zoet nageslacht
te zien.
Door plichtsvervulling
van Venus en de natuur.

Au pere magnanime,
Courtois et gracieux,
Tenu en grand estime
Pour ses faits valeureux
Ressembleront
Et des faits et de face
Les fils qu'ilz front,
Par la celeste grace.

De grootmoedige vader,
hoofs en gracieus,
grote achting genietend
omwille van zijn waardige daden.
De zonen die zij voortbrengen
zullen door hemelse zegen
lijken op hem
in daden en gestalte.

A la tresdouce Mere,
De Zoete de surnom,
Tresbelle nett' et claire,
Digne de grand' renom;
Semblablement
Ressembleront encore
Entierement
Ses filles que j'honore.

En de allerzachtste moeder,
bijgenaamd de Zoete,
Mooi, schoon en helder,
grote faam waardig;
Op dezelfde manier
zullen haar dochters, die ik eer,
helemaal
op haar lijken.

La couch encourtinée,
OCJ les Graces, l'Amour,
Et la Mere d'Enée,
T'attendent a l'entour,
II ne faut point
Eviter ce me semble,
Ains sans pourpoint
La frequenter ensemble.

De koets met gordijnen,
waar de Gratiën, Amor
en de moeder van Aeneas
op je wachten,
mag niet vermeden worden,
lijkt me,
maar moet eerder, zonder dekmantel,
samen vaak bezocht worden.

C'est faict! ó Hymenée!
lol lol Pean!
Nous voirons acouchée,
L'Epous' au bout de l'an,
Va de bon coeur,
Chanson, des l'hyperbore,
Divulguer l'heur
Jusques ô sables more.

Het is gebeurd! 0 Hymenl
lo! lol Pean!
Tegen het einde van het jaar,
zullen we de vrouw in het kraambed zien.
Ga met goede wil,
Laat ons zingen, heel de weg van de Noorderse
zeeën
Spreid het nieuws
tot aan het Moorse zand.

CLIO, CHANTONS DISERTEMENT

Clio, chantons disertement la gloire
Et le beau los de la ville d'Anvers,
Faisons son los au temple de memoire,

Clio, laat ons welluidend zingen tot glorie
en lof van de stad Antwerpen,
Laat ons haar loftuigingen eeuwig laten leven
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Vivr' ô jamais pas l'ardeur de mes vers.

In de tempel van de herinnering, door de hartstocht
van mijn verzen.

Du peupl' aussi et de la Republique,
Chantons l'honneur, et du noble Senat,
Tant moderé, tont sag' et magnifique,
Qu'il faict beau veoir si prudent Magistrat.

Van de mensen en van de republiek
Laat ons de eer zingen, en van de nobele Senaat,
Zo gematigd, zo wijs en briljant,
Het is mooi om zo'n verstandig magistraat te zien.

Chantons aussi l'honneur des belles dames.
Tant richement ornées de douceur,
Et de beautez tant des corps que des ames,
Qu'on ne leur peut donner assez d'honneur.

Laat ons ook de eer zingen van de mooie vrouwen,
Zo rijk bedeeld met zachtheid,
zo mooi van lichaam en geest
Dat men ze niet genoeg kan eren.

PLEUREZ MUSES

Pleurez Muses, pleurez, attristez vos chansons,
Regrettans le trespas d'un de vos nourrissons,
L'industrieux Plantin, le premier de nostr' aage

Ween Muzen, ween, droevig moeten jullie liederen
zijn,
Bejammer het heengaan van één van jullie dichters
De ijverige Plantijn, de eerste van onze tijd.

Qui n'a rien espargné d'argent, n'y pein aussi,
Pour rendre vostre los par le mond' esclarcy,
Las! Muses, il est mort, imprimant cest ouvrage.

Hij heeft geld noch moeite gespaard,
om u te loven in de gehele wereld
Helaas, Muzen, hij is gestorven, terwijl hij dit werk
drukte.

BENEDICTIO ET CLARITAS

Benedictio et claritas et sapientia et gratiarium actio, honor et virtus et fortitudo Deo nostro, in saecula
saeculorum. Amen.
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Zegen en roem en wijsheid en dank, eer en deugd
en kracht aan God onze Heer,
in de eeuwen der eeuwen. Amen,

Hortus Musicus Tallinn &
Passo Ostinato
Andres Mustonen & Sigrid T'Hooft, algemene leiding

Antwerpen,
Sint-Augustinuskerk

i.s.m. het Holland Festival Oude
Muziek Utrecht

Passo Ostinato
Marianne Petit
An Roegiest
Bemadet Vandeweghe
Lieve Van Tieghem
Frederik Broes
lan Steyn Dutoit
Johan Goessens
Patrick Laevens
Frank Travers
Sigrid T'Hooft, choreografie, dans, kostuumontwerp, research, regie en
algemene leiding
mevrouw Roegiest, kostuums
mevrouw Laevens, kostuums
mevrouw Van Hoorne, kostuums

Programma: „Dansen van Tielman Susato en Pieter Phalesius"
Intrada
GIOVANNI GIACOMO GASTOLDI
(ca. 1550-1622?)
Introduzione al balletti
Italiani in Antwerpia
EMILIO DE CAVALIERI
(ca. 1550-1602)
Laura Suave (Aria di Fiorenza)
uit: La Pellegrina (1589)
PIETER PHALESIUS
(ca. 1550-1629)
Ballo Anglese
Gaillarde Brunette
uit: Chorearum molliorum collectanae CP. Phalesius, Antwerpen,
1583)
TIELMAN SUSATO
(ca. 1515-ca. 1566)
Gaillardes 2, 1, 4 & 14
Gaillarde 15
Allemaigne 6 & 8
uit: Het derde musyck boexken
Antwerpen, 1551)

Donderdag
augustus 1995, 20.00 u.

alderhande danserye (T. Susato,

Sigrid T'Hooft
Sigrid T'Hooft genoot een jarenlange klassieke dansopleiding en
beëindigde haar studies musicologie aan de universiteit van
Leuven met een verhandeling
over 16de-eeuwse dansmuziek.
De combinatie van haar danservaring met de opgedane theoretische kennis betekende voor
haar de ontdekking van het historische dansterrein. Deelname
aan meestercursussen, stages en
colloquia in zowat heel Europa zorgde voor een verdere
specialisatie in historische dans,
gaande van 15de-eeuwse renaissance tot 18de-eeuwse barok. Eén en ander resulteerde in
een internationale erkenning, zowel op de scène als op theoretisch vlak. Zo danste ze bij de
European Early Dance Company
Berlijn, LaCaDance Barock-Tanztheater Schweiz en de eigen
ensembles Passo Ostinato en
Fontainebleau. Ze werd opgenomen in de Association Européenne des Historiens de la
Dance-Paris en de Akademie fr
Alte Musik-Bremen. Verder is Sigrid
T'Hooft actief als pedagoog
- ze gaf al talrijke cursussen in België, Duitsland en Zwitserland - en
als choreograaf. Dansprodukties
door haar gechoreografeerd zijn
onder andere Quattrocento, Cinquecento, Chambre d'Appartement, Tripartita en H-moll. In
1991 werd ze geselecteerd door
de Companie Ris & Danceries
voor de experimentele stage
„Les péripheries du corps baroque". Voor de BRTN-Radio realiseerde ze de reeks „Bach en
Dans".
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PIETER PHALESIUS
(ca. 1550-1629)
Allemande Poussinghe
uit: Chorearum molliorum collectanae (P. Phalesius, Antwerpen, 1583)

Andres Mustonen

Het oprichten van het oude
muziekensemble Hortus Musicus
in 1972 betekende niet alleen
Instrumentaal tussenspel
de belangrijkste stap in Andres
Mustonens muzikale carrière,
La Battaille
maar ook de aanzet tot de
ontwikkeling van een opvoeringsTIELMAN SUSATO
traditie
van oude muziek in Est(ca. 1515-1566)
land. Andres Mustonen is één
Pavane La Battaille
van de belangrijkste en meest
uit: Het derde musyck boexken
alderhande danserye (T. Susato, veelzijdige muzikanten van zijn
Antwerpen, 1551)
land. Hij speelt barokviool, doceert oude muziek en is dirigent.
PIETER PHALESIUS
Met de oprichting van Hortus Mu(ca. 1550-1629)
sicus ging hij bewust in tegen de
heersende muziekopvattingen in
Gaillarde de la Battaille
Estland in die periode. Andres
uit: Chorearum molliorum collectanae (P. Phalesius, Antwerpen,
Mustonen studeerde aan het Tal1583)
linn Conservatorium, dat sinds
1993 de Estland Muziekacademie
TIELMAN SUSATO
heet, maar op het terrein van de
(ca. 1515-1566)
oude muziek is hij toch een autoLes Bouffons
didact. Achteraf heeft hij wetenuit: Het derde musyck boexken
alderhande danserye (T. Susato,
schappelijk onderzoek verricht
Antwerpen, 1551)
en meestercursussen gevolgd in
Oostenrijk en Nederland. Twintig
PIETER PHALESIUS
jaar later kan Andres Mustonen
(ca. 1550-1629)
met recht een specialist ter zake
genoemd worden. Muzikanten
Branies de la Guerre 1 & 2
van over de hele wereld hebben
uit: Chorearum molliorum collectanae (P. Phalesius, Antwerpen,
lezingen
over oude muziek van
1583)
hem gevolgd. Hij nam het initiatief tot de oprichting van niet alPAUZE
leen het Estisch-Fins Barokorkest,
maar ook van talrijke festivals en
Moresca
concertcycli, waaronder „Vdravatorni muusika" oftewel TorenTIELMAN SUSATO
poort
Muziek, de concertcyclus
(ca. 1515-1566)
van Musica Hortus. Het EstischFagot
Fins Barokorkest, kamerensemDen Hoboeckendans
bie en -koor, met hun specifieke
Entre du Fol
stijl van samenspel betekenden
uit: Het derde musyck boexken
alderhande danserye (T. Susato, een belangrijke uitdaging voor
Antwerpen, 1551)
de academische musicologische
kringen. Verder konden Andres
PIETER PHALESIUS
Mustonens activiteiten als diri(c a. 1550-1629)
gent bij verscheidene kamer- en
symfonieorkesten
en -koren reSchia razula Marazula
kenen op internationale erkenUngaresca
ning. Zijn manier van musiceren
Caro Ortolano
is verre van droog academisuit: Chorearum molliorum collectanae (P. Phalesius, Antwerpen,
me en kenmerkt zich door een
1583)
creative, niet-ingehouden atmosfeer.
TI E LMAN SUSATO
Niettegenstaande Andres Mus(ca. 1515-1566)
tonens bekendheid als oude-muMorisque
ziek-specialist heeft hij publiek en
uit: Het derde musyck boexken
alderhande danserye (T. Susato,
critici verrast met zijn individualisAntwerpen, 1551)
tische en volledig nieuwe bena126
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Suite de Branies
Branies de Champaigne 1, 4, 7, 6, 9, 8
Branies de Poictou 4, 8, 6, 7
Branies de petit homme & Branie Legier double du petit homme
Finale
PIETER PHALESIUS
(ca. 1550-1629)
Passomezzo d'Anvers
Pass'emezzo d'Italie
uit: Chorearum Molliorum Collectaneae (P. Phalesius, Antwerpen,
1583)

dering van Europese muziek. Zijn
repertoire omvat werken van
Monteverdi, Mozart, Meder,
Bach, Haydn, Beethoven over
Brahms, Schubert en Mendelssohn tot Takemitsu, Prokofjev en
Estische experimentele muziek,
onder andere van Teit:Jr, Sumera,
en Vethi. Hij heeft van een aantal
werken van Arvo Peirt de wereldcreatie verzorgd. Zowel Arbos als
An den Wassem zu Babel sassen
wir und weinten zijn opgedragen
aan Andres Mustonen.
Andres Mustonen verzamelt al
zijn activiteiten onder één algemene naam - De Grote Muziekacademie - waarbij hij altijd opnieuw betoogt dat „Grote Kunst"
slechts kan ontstaan in een creatieve omgeving.

Passo Ostinato

Andres Mustonen
Passo Ostinato

Onder de Europese historische
dansgroepen zijn er maar weinig
die, zoals Passo Ostinato het
publiek, naast hun 16de-eeuwse programma, ook nog een
avondvullend spektakel met uitsluitend Italiaanse 15de-eeuwse
renaissancedansen kunnen aanbieden. Passo Ostinato is een
Brugse groep, gesticht in 1988,
die bestaat uit een achttal dansers. In 1990 creëerden ze in Alden Biezen op de Dag van de
Oude Muziek van het Festival
van Vlaanderen een eerste versie van Quattrocento. Dit programma kreeg steeds meer vorm
en succes tijdens opeenvolgende concerten, onder meer in
Brugge, Leuven, Gent, Darmstadt
en Londen. In de lente van 1993
ging het nieuwe programma
Cinquecento, met dansen uit de
late 16de eeuw in première. Het
kon in 1994 in de Gentse Bijloke
Festivalhal rekenen op veel bijval
en werd eveneens op de Dag
van de Oude Muziek in juni 1994
opgevoerd.
Hoewel alle aspecten van de
voorstelling gewetensvol en op
een wetenschappelijke basis geconstrueerd zijn, houdt Passo Ostinato het niet bij een muf en saai
avondje uit, evenmin bij een bewegende schets van één of an127
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der oud schilderij, gestoffeerd
met achtergrondmuziek. Integendeel, Passo Ostinato durft de
dans haar eigen taal en de muziek haar danstaal te laten spreken, en de historische beelden
met hedendaagse verbeelding
te laten samengaan.

Hortus Musicus
In de herfst van 1972 hield het
oude muziekensemble Hortus Musicus zijn eerste concert in Tallinn.
Deze uitvoering zou het begin
markeren van een nieuwe traditie in het Estische muziekleven.
Het ensemble was namelijk het
eerste van de Estische interpretatieschool, één van de eerste in de
vroegere Sovjetunie en noorderse landen om de rijke en veelal onbekende erfenis van de
oude muziek dichter bij de luisteraar te brengen. Het voornaamHortus Musicus
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ste vakgebied van Hortus Musicus is niet-etnische Europese
muziek uit de renaissance en
barok. Dit verklaart de typische
keuze van instrumenten en de
stembezetting van het ensemble.
De muzikanten zijn niet alleen
geïnteresseerd in de schoonheid
van muziek en tekst, maar proberen ook de periode in se te
interpreteren en hun houding
aan te passen aan wat er uitgevoerd wordt. Elk Hortus Musicus-concert is een muzikale
happening met originele instrumenten en authentieke kleding.
De enscenering is afgewerkt
en doorwrocht; alles is essentieel, van de strikjes tot de stoel
waarop de musicus zit op de
scène.
Hortus Musicus concentreert
zich op oude muziek maar dat
wil niet zeggen dat de leden niet
openstaan voor nieuwe ideeën
die door hun geest zouden passen in het repertoire. Op een festi-

val in Tallinn in 1978 was Hortus
Musicus het eerste ensemble dat
Fratres van Arvo Part bracht. De
componist had het trouwens
speciaal voor hen geschreven.
Naast Fratres hebben ook andere werken van Part een vaste
plaats gevonden in het repertoire, net zoals enkele stukken
van jongere Estische componisten.
Vanaf zijn ontstaan heeft Hortus Musicus deelgenomen aan
vele internationale festivals en
muzikale feestelijkheden. Zo concedeerde het gezelschap onder
meer op de festivals van Holland,
Berlijn, Krakow, Tel Aviv, Kopenhagen, Helsinki, Bratislava, Malmö, Praag, Korintië, Dubrovnik,
Plovdiv en Boston.
Van Hortus Musicus zijn ook drie
films verschenen: Sajandid kivis ja
muusikas (Eeuwen in steen en
muziek), Muusikaaed (Muziektuin), en Kann all/kat (Een kruik
in de lente). Sinds 1976 werkt Hor-
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tus Musicus onder auspiciën van
Eesti Kontsert.

Dansen van
Pieter Phalesius en
Tielman Susato
Muziek en dans zijn sinds onheuglijke tijden met elkaar verbonden
geweest, in die zin dat dans vrijwel altijd een muzikale begeleiding in één of andere vorm kende. Dans werd, net als muziek,
beoefend of ondergaan door
mensen op elke trede van de sociale ladder. Bij de oude Grieken
stond het begrip „mousikè" voor
de eenheid van zang, dans en
poëzie. Uit de middeleeuwen zijn
vooral de statige hofdansen bekend, die in de wonderlijkste kostuums en begeleid door het rijke
middeleeuwse palet aan instrumentale kleuren werden gedanst. En de renaissancemens
zag, vooral na 1500, het sociale
en ontspannende belang van de
dans steeds meer toenemen. Het
is in deze periode dat voor het
eerst uitgebreide documentatie
over de dans, en dan vooral over
de hofdans, is terug te vinden In
brieven, toneelstukken en choreografische bronnen. Uitgaven
zoals die van Phalesius en Susato
bewijzen dat dergelijk vermaak
ook in onze contreien werd gesmaakt. In de muziek neemt de
dans een bescheiden, maar zeker niet onbelangrijke plaats in:
de typische ritmische patronen
uit de dansmuziek zijn in de 16de
eeuw niet alleen in de lichte
genres als villanellen en canzonetta' s terug te vinden, maar ze
beïnvloedden ook de meer ernstige, zoals het madrigaal.
In het quattrocento, de Italiaanse 15de eeuw, waren de
twee voornaamste dansen de
bassadanza, een statige hofdans
die meestal in een soort van
processie werd uitgevoerd, en
de ballo, met veel expressieve
en dramatische eigenschappen,
die onder de leiding van een
dansmeester in de feestzaal of
op een podium werd gebracht.
Eén van de beroemdste balli uit
de 16de en het begin van de

17de eeuw is de Aria di fiorenza
of de Ballo del gran'clucca, die in
tal van bronnen in en rond Italië is
terug te vinden. Emilio de Cavalied (ca. 1550-1602), op dat ogenblik superintendant voor alle artistieke activiteiten aan het hof van
de Medici-familie, tekende voor
de muziek en de choreografie
van deze dans als een onderdeel
van de spectaculaire intermedi,
een overweldigend geheel van
muziek en tableaux vivants, die
ten tonele werden gevoerd tijdens de huwelijksfeesten van
groothertog Ferdinando de' Medici in 1589.
De allemande, die in de barok
één van de meest gestileerde delen van de suite (een reeks van
instrumentale composities, gebaseerd op en genoemd naar dansen) zou worden, was van Duitse
origine en werd mogelijk gemodelleerd op de basse dance.
Het gaat hier om langzame, statige muziek in een maat van
twee. Lichter, sneller en gewoonlijk in een maat van drie was de
gaillarde, In een eenvoudige, akkoordische stijl en een herkenbare melodie in de hoogst klinkende partij.
Battaille (of battaglia) was een
vlag die (in figuurlijke zin dan) zijn
lading dekte: muzikale beschrijvingen van gevechtsscenes waren zeer populair van de 16de tot
ver in de 18de eeuw. Geliefd bij
de polyfonisten (Clément Janequins La Guerre vormde zelfs
het muzikale uitgangspunt voor
verscheidene polyfone missen)
maakten de levendige ritmes in
de muziek het ook tot een interessant kader voor choreografische
uitwerking.
De ideale renaissancehoveling zou volgens Baldassar Castiglione uiteraard bedreven zijn
in de danskunst. Privé mochten
de adellijke dames en heren zelfs
dansen wat ze maar wilden, in
het openbaar diende evenwel
een zekere waardigheid in acht
genomen te worden. Een „gentil'uomo" mocht ook niet al te
veel technische bedrevenheid
tonen en tenzij goed vermomd,
niet deelnemen aan volksvermaak als branie of moresca. De
ongecompliceerde, vrolijke en

vaak frivole branie was de
karakterisfieke dans van het gewone volk. De moresca ontstond
ergens in de 13de eeuw en was
op het einde van de 15de eeuw
over heel Europa verspreid. Ze
bestond volledig uit pantomime
waarin de uitvoerders exotische,
bizarre en komische personages
uitbeeldden. De muzikale omlijsting van de dans werd verzorgd
door acteurs die fluit en tamboerijn bespeelden, maar vanaf de
16de eeuw kon dat ook door
een volledig renaissanceorkest
gebeuren.
Eli Poppe
Alamire Foundation,
KU Leuven

De choreografie
In de bundels van Susato en Phalesius vinden we de meeste
gangbare dansvormen terug zoals die tijdens de renaissance aan
de hoven en in de rijke burgermiddens gebruikt werden. Dansen had voornamelijk een sociale functie. Het was een onderdeel
van een uitgebreide gesofisticeerde code van omgangsvormen die in iedere situatie (intiem
of formeel) een beoordeling van
rang, stand, opvoeding, intelligentie en fysische conditie mogelijk maakten. Trendsetter voor
de eerste helft van de 16de
eeuw was In grote mate Frankrijk.
Susato's dansen weerpiegelen
voornamelijk deze traditie. Bassedansen, pavanen en allemaignen (statige, schrijdende paardansen) maakten dat je „gezien"
werd; gaillardes (springdansen)
demonstreren uithoudingsvermogen en variatiekunst: in ronden
en branies (kringdansen) styleerde de elite de aardse kracht van
de volkse bewegingskunst. Het
vocabularium van passen (vooral
gericht op voeten- en benenwerk) en figuren is vrij eenvoudig,
het aantal deelnemers onbepaald: de vrijheid tot variëren en
combineren is des te groter.
Naar het einde van de eeuw
toe creëerden de Italiaanse
dansmeesters een gemaniëreer129
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de, sensuelere, virtuoze dansstijl
met een heel uitgebreid passenvocabularium. De gangbare vormen van paduana/passamezzo,
gagliarda/saltarello en brando
werden graag verenigd in gefigureerde, kleine balletti voor
een vaststaand aantal dansers,
en niet zelden gekruid met zuiderse elementen zoals het voetengestamp van de canario. De
vele Italiaanse titels en composities van Mainerio in Phalesius'
bundel geven duidelijk blijk van
deze nieuwe mode.
Naast de balzaal heeft de
dans altijd haar plaats gehad In
theatrale uitingen van fratsenmakers, in het carnavalseizoen, bij
verkleedpartijen, representatieve hofballetten of schijngevechten. Niet zozeer virtuoos dansen,
dan wel schitterende kostumering of een uitgekiend figurenweb
moest daarbij de gast overdonderen en de gastgever als het
ware verheerlijken. Ook dit aspect is zonder moeite in beide
Antwerpse drukken terug te vinden.
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Het weze duidelijk dat er bij de
muzikale dansboekjes van Susato
en Phalesius géén bijhorende
choreografische partituur bestaat. De voornaamste betrachting van Passo Ostinato is dan
ook aan deze vaak overbekende
renaissancemelodieën de visuele
beweging in de ruimte mee te
geven die ze verdienen, én bovengenoemde facetten zoveel
mogelijk aan bod te laten komen.
Zonder een echt verhaal te willen vertellen wordt de luisteraar
achtereenvolgens meegenomen
binnen de sociale context van
edele Italianen in het Antwerpse
rijke burgerleven, waarna het
doek opengaat voor een gestyleerd schijngevecht en een gekke moresque, het ochtendlijke
marktleven krijgt daarna bezoek
van anonieme inkopers, en de
slotdans refereert aan het „grand
ballet" als finale van een somptueuze avond.
Zonder echt een reconstructie
te willen brengen van het verleden bedient Passo Ostinato zich

niettemin zo getrouw mogelijk
van de lichaams- en figurentaal
zoals ze deze interpreteert uit
de overgeleverde Franse en Italiaanse danstractaten, en laat de
rest over aan de verbeeldingskracht, het improvisatie- en inlevingsvermogen van muzikanten,
dansers en publiek.
Sigrid T'Hooft

Alle choreografieën werden gecreëerd voor dit programma
door Sigrid T'Hooft. Het bewegingsvocabularium is hoofdzakelijk gebaseerd op:
Fabritio Caroso, Nobilta di Dame, Venetië, 1600 („Donna Leggiadra" en „Forza d'Amore")
Fabritio Caroso, fi Ballarino. Venetië, 1581 („Allegrezza d'Amore" en „Leggiadria d'Amore")
Cesare Negri, Le Gratie d'Amore, Milaan, 1602 („Bizzaria d'Amore")
Thoinot Arbeau, Orchésographie, Langres, 1589.
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Toyohiko Satoh Luitensemble

Antwerpen,
Kapel Centrum Elzenveld

i.s.m. het Holland Festival Oude
Muziek Utrecht

Toyohiko Satoh
Toyohiko Satoh werd in 1943 in
Japan geboren. Na zijn studies in
Tokio kwam hij in 1968 naar Bazel,
Zwitserland, waar hij aan de
Schola Cantorum Basiliensis luit
studeerde bij Eugen Dombois, In
1970 speelde hij de eerste langspeelplaat ter wereld voor barokluit vol. Sindsdien maakte hij een
tiental opnamen, voornamelijk
voor Philips, en kreeg hiervoor
een aantal prijzen. In 1990 begon hij met een nieuwe CD-serie
in opdracht van Channel Classics.
Zijn debuut in de Carnegie Recital Hall in 1982 werd onthaald
met lovende perskritieken in The
New York Times. Verder speelde
hij op verschillende festivals, verspreid over de hele wereld, zoals

Toyohiko Satoh Luitensemble
Toyohiko Satoh, luit
Regina Albanez, luit
Michiel Niessen, luit
David van Ooijen, luit

Programma: „Composities voor één tot vier luiten"
ADRIAN LE ROY

(ca. 1520-1598)
Branies de Bourgoignes

uit: Theatrum Musicum (P. Phalesius & J. Bellerus, Leuven, 1571)
VALENTIN GREFF BAKFARK

(1507-1576)
Fantasia VII 4 vocum

uit: Harmoniarum musicarum (VVwe. J. de Loet, Antwerpen, 1569)
ALBERTO DE RIPA

(ca.1500-1551)
Douce memoire (naar Pierre Sandrin)
Pavana La romanesque

uit: Thesaurus Musicus (P. Phalesius & J. Bellerus, Leuven, 1573)
FRANCESCO CANOVA DA MILANO

(1497-1543)
Fantasia
Fantasia (tweede h ut dnnr Inhnnnio.s Mntpinrt rn 1R-16(17)

uit: Theatrum Musicum (P. Phalesius & J. Bellerus. Leuven, 1571)
EMANUEL ADRIAENSSEN

(ca. 1554-1604)
Chi per 110i non snspirn (naar Nais Fnionipnt)
Ecco ch'io lass'il core (naar Alessandro Striggio)
Fantasia 3
lo vo gridando (naar Girolamo Conversi)
Madonna mia pietà (naar Orlandus Lassus)
Donna crudel (naar Giovanni Ferretti)
Galliarda in Contratenore
Als ic u vinde (naar Hubert Waelrant)
0 Vilanella (naar Hubert Waelrant)

uit: Pratum Musicum (P. Phalesius, Antwerpen, 1584)
Anchor che col partire (naar Cypriana de Rare)
Branie double
Toyohiko Satoh
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uit: Novum Pratum Musicum (P. Phalesius, Antwerpen, 1592)
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ander andere de Vlenna Festwochen, het Holland Festival, hel
Toronto Festival, hel Lisbon Fes' ival en hel Fes' ivul van Vlaanderen.
Toyohiko Sa loh doceert regelmatig rnasterclasses in I
Duitsland, Hongarije, Canada,
de Verenigde Staten en in Japan.
Sedert 1981 is hij ook actief als
componist. In 1983 waren zijn eigen composities voor het eerst te
horen op het Holland Festival.
Ondertussen componeerde hij al
muziek voor twee CD's. Momenteel leidt hij ook het ensemble
Alaba Musica Kyo dat zowel de
14de-eeuwse Ars Nova tot de
vroege barokmuziek als hedendaagse muziek tot zijn repertoire
mag rekenen. Sinds 1973 is hij
verbonden als luitdocent aan
het Koninklijk Conservatorium
van Den Haag.

Regina Albanez
Regina Albanez studeerde in
haar geboorteland Brazilië gitaar
bij Henrique Pinto. Aan de universiteit van Campinas behaalde zij
het diploma compositieleer. Drie
van haar composities zijn uitgegeven in de Verenigde Staten
en werden opgenomen op CD
in Frankrijk.

te horen als solist, in programma's
met zangers en met de volgende
ensembles: Dopo Emilio, The Spirit
of Gamba, het Ensemble Josquin,
Concerts Royaux en het Ensemble Artus Quelien. Hij heeft
verschillende CD-opnamen gemaakt waaronder solo-opnamen
voor de BBC. Bovendien geeft
David van Ooijen in binnen- en
buitenland cursussen en workshops met als speciaal onderwerp
muziek voor zang en luit en verzorgt hij als vast docent aan de
Eindhovense muziekschool cursussen en projecten rond oude
muziek.

David van Ooijen
In 1993 studeerde zij af aan het
Koninklijk Conservatorium van
Den Haag bij Toyohiko Satoh
voor renaissanceluit, theorbe,
barokluit en barokgitaar. Zij
trad met verschillende ensembles veelvuldig op in binnenen buitenland. Vanaf de oprichting in 1991, speelt Regina Albanez bij het lcarus Ensemble.
Dit ensemble toerde lange tijd
in Japan en was finalist van het
Van Wassenaer Concours in 1993.
Momenteel verzorgt het concerten voor het Netwerk Oude
Muziek. In de komende jaren zal
zij concerten geven in het Netwerk Oude Muziek met La Primavera.

David van Ooijen

Regina Albanez

David van Ooijen werd in 1966
geboren en studeerde klassieke
gitaar aan het Brabants Conservatorium bij Hein Sanderink, en
luit aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag bij
Toyohiko Satoh. Verder volgde
hij cursussen en workshops in
binnen- en buitenland bij onder
anderen Robert Spencer, Paul
O'Dette en Anthony Rooley.
Hierbij specialiseerde hij zich
vooral in het begeleiden van zangers.
David van Ooijen is regelmatig

Michiel Niessen
Michiel Niessen begon op achtjarige leeftijd gitaar te spelen.
Later studeerde hij luit aan het
Koninklijk Conservatorium van
Den Haag bij Toyohiko Satoh.
Hij profileert zich als begeleider en continuospeler in verscheidene orkesten en ensembles, waaronder Concerto '91,
onder leiding van Ricardo Kanji,
het barokorkest Florilegium Musicum Den Haag, onder leiding
van Martin Sonneveld, het
Residentie Bachorkest, onder
leiding van Gerard Akkerhuis,
en The Academy of the Begynhof, onder leiding van Roderick
Shaw.
In 1984 won hij, als jongste kandidaat en enige student, de
derde prijs in de First International
Lute Competition in Toronto, Canada. In 1989 won hij met het
ensemble Dopo Emilio de derde prijs op de Vierde Internationale Wedstrijd voor Oude
Muziekensembles in Utrecht. In
diezelfde wedstrijd werd hen ook
de Belgische prijs van Musica
toegekend.
Michiel Niessen is medestichter en dirigent van het oude
muziekensemble Dopo Emilio,
dat voornamelijk 17de-eeuwse
Italiaanse, Spaanse, Engelse
en Nederlandse muziek brengt.
Michiel Niessen gaf workshops
en masterclasses aan de Universiteit van Ottawa, Canada.
133

25 augustus

Michiel Niessen

Muziek voor één
tot vier luiten
Baldassar Castiglione schreef in
1528 over zijn ideale renaissancehoveling dat die, naast andere kwaliteiten, ook het talent
moest bezitten om de luit te hanteren. Professionele muzikanten
en amateurs uit de verschillende
sociale klassen maalden gebruik
van het instrument in zeer diverse
muziekgenres. Het !uitspel waarbij
de snaren met de vingers worden
aangetokkeld, zodat er polyfone
muziek kan worden gerealiseerd,
ontwikkelde zich, verrassend genoeg, pas in het begin van de
16de eeuw. Het luitrepertoire
van de renaissance moeten we
dan ook vooral in deze eeuw zoeken. Het bestaat uit composities
van inleidende en improvisatorische aard (zoals preludium, ricercare, tiento, fantasia); dansen,
die dan later worden gebundeld
tot suites; liederen met luitbegeleiding (frottole, romance, ayre,
...) en bewerkingen of intabulaties van vocale stukken (madrigalen, motetten, chansons, villanellen, ...).
De groeiende populariteit van
de luit kreeg een extra stimulans
door het verschijnen van virtuoze
luitenisten, die de technische mo134

gelijkheden en de muzikale uitdrukkingskracht van het instrument verder uitdiepten. De
eerste belangrijke figuur op internationaal vlak, die door zijn tijdgenoten „il divino" werd genoemd (een epitheton dat ook
bij Michelangelo Buonarotti hoorde) en die zelfs zestig jaar na zijn
dood nog werd genoemd als
een „wonderbaarlijk luitenist",
was Francesco Canova da Milano (1497-1543). Hij legde in zijn
composities de standaard vast
die de ontwikkeling van de instrumentale muziek in het algemeen en de luitmuziek in het
bijzonder, gedurende de volgende decennia zou bepalen.
In de fantasia's worden één of
meer korte melodische motieven
constant veranderd en bewerkt,
waarbij da Milano op meesterlijke
wijze de technieken eigen aan
zijn instrument combineerde met
een muzikale schrijfwijze die kenmerkend was voor de vocale
muziek van zijn tijd. De fantasia's
in dit programma komen uit de
bundel Theatrum Mus/cum uit
1571, een verzameling luitmuziek
uitgegeven door Pieter Phalesius
senior in Leuven. De tweede
luitpartij die bij de laatste fantasia
wordt gespeeld, werd geschreven door de Vlaming Johannes
Matelart (ca. 1538-1607) kapel-

meester in Damaso, die in 1559
de eerste was om composities
voor drie en vier luiten uit te geven.
Het opkomen van een zelfstandige instrumentale muziek verliep
gelijktijdig met het zich ontwikkelen von de MUziekdrukkunst. De
eerste in druk verschenen luitmuziek dateert van 1507, en kwam
van de persen von de Venetiaanso aartsvader van de muziekdruk Ottaviano Petrucci
(1466-1539). Tot de omvangrijkste
bronnen voor de 16de-eeuwse
luitmuziok moeten do drukken
van de Leuvense drukker Pieter
Phalesius senior (ca. 1510-ca.
1573/6) worden gerekend. In zijn
drukken, oorspronkelijk vooral bedoeld voor professionele muzikanten, richtte hij zich ook steeds
meer tot de amateur. Na diens
dood brachten zijn zonen de muziekdrukkerij over naar Antwerpen, dat door de aanwezigheid
van goede instrumentenbouwers
en luitvirtuozen als Emanuel
Adriaenssen (ca. 1554-1604) gedurende enkele decennia het
centrum van de luitmuziek in de
Nederlanden zou worden, ondanks de politieke onrust in deze
periode.
Een ietwat vreemde figuur was
de reislustige Hongaar Bálint
(Greff) Bakfark (1507-1576), die
net als da Milano als één van de
grootste luitvirtuozen van de
16de eeuw moet worden beschouwd. Bakfark was in dienst
aan de hoven van Transsylvanië,
Polen (waar hij na zeventien jaar
dienst verstrikt raakte in zijn eigen
politieke intriges) en het keizerlijke
hof in Wenen, maar verbleef ook
langdurig in grote delen van
Frankrijk, Duitsland en Italië, waar
hij ook stierf tijdens een pestepidemie. In zijn bewerkingen van
vocale muziek bleef Bakfark opvallend trouw aan het origineel,
vrijwel zonder losse improvisaties
toe te voegen en met een omamentering die bijna uitsluitend in
functie van de ontwikkeling van
de melodische motieven is gecreëerd. Een fantasia bestond
bij hem uit de afwisseling van
een grote verscheidenheid aan
muzikale textuur, maar binnen
een strikt imitatief-meerstemmige
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structuur. Daardoor vragen dergelijke stukken veel meer dan enkel technische virtuositeit: hoewel
geschreven voor één instrument,
zal de Fantasia VII hier op vier
luiten worden ten gehore gebracht, om zo de muzikale inhoud duidelijker te kunnen maken.
Wanneer Bakfark tijdens de jaren veertig in Parijs vertoefde in
het gezelschap van aartsbisschop Francois de Tournon, minister van koning Francois I, werd
de positie van hofluitenist in Parijs
bekleed door Albedo de Ripa
(ca. 1500-1551). Hoewel ook hij
een beroemd luitenist was, is
het werk dat van hem bewaard
bleef van een onevenwichtige
kwaliteit. Net als vele van zijn
collega's hechtte hij blijkbaar
minder belang aan het uitgeven van zijn muziek en ontleende
hij veel van zijn roem aan zijn talent als improvisator. Het ensemble Toyohiko Satoh zal de compositie van Sandrin ook in haar
originele vorm brengen op vier
luiten.
Interessant is dat voor de luit,
net als voor sommige andere Instrumenten, een apart notatie-

systeem werd bedacht waarop
de vocale muziek werd opgetekend. Voor die vocale muziek
deed men een beroep op het
medium van de notenbalk om
toonhoogte, ritme en tempo
weer te geven. In plaats van de abstracte notenbalk ontwierp men de tabulatuur, een systeem
waarop men op herkenbare wijze de grepen en vingerzetting en
de aangeslagen snaren weergaf
en waaraan ritme en tempo op
een meer conventionele manier,
boven de eigenlijke tabulatuur,
werden toegevoegd.
Emanuel Adriaenssen, de centrale figuur in de Antwerpse luitkunst van het laatste kwart van
de 16de eeuw, bracht belangrijke vernieuwingen aan in dat tabulatiesysteem. Als leraar en als
virtuoos behoorde hij tot de toenmalige wereldtop. Zijn studietijd in
Parijs bracht hem waarschijnlijk in
contact met het virtuozendom,
dat daar, vooral aan het einde
van de 16de en in het begin van
de 17de eeuw hoogtij vierde onder zangers en instrumentalisten.
In vele van zijn composities Is een
dergelijke trend terug te vinden,
waardoor de puur muzikale in-

houd vaak ondergeschikt wordt
gemaakt aan de meest weelderige versieringen. In zijn bewerkingen van vocale muziek, zoals van
Hubert Waelrants bekende lied
Als ic u vinde of het beroemde
Anchor che col partire van Cypriano de Rare, gebruikte hij voor
de uitgave een combinatie van
luittabulatuur en de mensurale
notatie van de vocale muziek:
de stukken kunnen zo gezongen (met „luitbegeleiding") of
instrumentaal worden uitgevoerd. De fantasia's zijn korte miniatuurtjes van polyfone kunst. In
de Fantasia 3 bijvoorbeeld maakt
Adriaenssen van een uiterst eenvoudig motief van vijf noten een
boeiend geheel waarin in imitatieve en akkoordische fragmenten de basisidee telkens in
een andere vorm wordt gegoten. De dansen, gebaseerd op
anonieme melodieën, zijn briljante voorbeelden van zijn virtuoos
kunnen. In de Branie double gebeurt dat door een groep van
vier luiten.
Eli Poppe
Alamire Foundation
KU Leuven
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Concerto ltaliano

Vrijdag
augustus 1995, 20.00 u.
Antwerpen,
Sint-Augustinuskerk

i.s.m. het Holland Festival Oude
Muziek Utrecht

Rinaldo Alessandrini
Rinaldo Alessandrini staat bekend als één van de beste Italiaanse klavecinisten van zijn generatie. Hij specialiseerde zich in
het Italiaanse repertoire van de
17de eeuw en werkt regelmatig
met gerenommeerde musici als
Emma Kirkby, Barthold Kuijken,
Konrad Hunteler, Fabio Biondi, Enrico Gatti, Agnes Mellon, Jordi Saval en Gloria Banditelli. Hij treedt
eveneens op met ensembles als
Hesperion XX en Musica Galante.
De voorbije jaren was hij te gast
op de belangrijkste Europese
festivals en in 1993 maakte hij zijn
debuut in Canada.
Rinaldo Alessandrini maakte
CD-opnamen voor Astree, Arcana, Tactus, Deutscher Harmonia
Mundi en Opus 111. Deze CD's
zijn gewijd aan Storace, Pasquini,
J.S. en C.P.E. Bach, B.5hm en Buxtehude. Zijn opname van Frescobaldi's Fiori Musical/ werd in 1991
bekroond met de prestigieuze
Grand Prix du Disque en met zijn
Primo Libro di Toccate van dezelfde componist won hij dit jaar
opnieuw deze prijs.
Naast zijn solo-activiteiten is Rinaldo Alessandrini stichter en leider van het ensemble Concerto
Italian°, waarmee hij de belangrijkste Europese festivals van
oude muziek aandeed en talloze
opnamen maakte.

Rinaldo Alessandrini, algemene leiding

Concerto Italiano
Rossano Bertini, sopraan
El/za Franzetti, sopraan
Gloria Ban ditelli, mezzosopraan
Claudia Cavina, altus
Sandra Naglia, tenor
Giuseppe Maletto, tenor
Sergio Forest', bas
Mara Galassi, harp
Andrea Darniani, luit

Programma: „Het eerste madrigaalboek van Frescobaldi"
GIROLAMO FRESCOBALDI
(1583-1643)
uit: II Primo Libro de Madrigali a Cinque Voci (P. Phalesius, Antwerpen,
1607)
Se la doglia e'l martire
Se lontana vol sete
Fortunata per me, felice aurora
Ahi, bella si, ma cruda mia nemica
Come perder poss'io
Qui dunque, ohimè
S'a la gelata mia, timida lingua
Tu pur mi fuggi ancora
„Amor" ti chiama ii mondo
PAUZE
Da qual sfera del ciel fra noi discese
Perchè spess'a veder la vostra luce
Vezzosissima Filli
Perchè fuggi tra salci
Amor mio, perchè piangi
Giunt'è pur Lidia ii mio

Concerto Italian°

Cor mio, chi mi t'invola

Het strijkers- en vocaal ensemble
Concerto Italian° bestaat sinds
1984. Door de gevarieerde bezet-

S'io miro in te, m'uccidi

So ch'aveste in lasciarmi

136

Lasso io languisco e mora

25 augustus
De toewijding waarmee Concerto Italian° zijn repertoire
verdedigt, wordt zowel door het
publiek als door de critici alom
zeer positief onthaald. Naast de
bovenvermelde prijzen vielen
Concerto Italian° ook onderscheidingen te beurt als de
Grand Prix du Disque de l'Academie Lirique en recentelijk de Premio Cini van Venetië.

Lgirolamo Frescobaldi
11 Primo Libro de Madrigali a Cinque Voci

Rinaldo Alessandrini
ting valt een zeer uitgebreid
repertoire binnen de mogelijkheden, van opera en oratorium waaronder de creatie van
Hdndels Amadigi en Scarlatti's
Caino - tot instrumentale muziek
en madrigalen.
Vooral dit laatste genre vormt
de voorbije jaren het overwicht
in het repertoire van Concerto
Italian°. De nadruk wordt bij
dit uitsluitend uit Italiaanse artiesten bestaande ensemble,
op een perfect idiomatisch stilistische en linguistisch interpretatieve stijl gelegd. De madrigaalinterpretaties van het Concerto
Italian° munten dan ook uit
door hun levendige projectie
van de theatrale elementen
van de teksten en het muzikale
idioom. Het is niet verwonderlijk
dat het ensemble voortdurend
gevraagd wordt op de belangrijkste Europese festivals. In 1996
zal Concerto Italian° trouwens
een aantal concerten geven in
Japan.
In 1992 startte het ensemble
met het ambitieuze project om
alle madrigalen van Claudia
Monteverdi op te nemen. Alle
verschenen CD's werden bekroond: de CD met de opname
van het zesde boek won de
Caecilia Prijs 1993, die met de
opname van het vierde boek
de Deutscher Schallplattenpreis
1993, een Gramophone Award

en een Diapason d'Or in 1994,
en aan de opname van het
tweede boek werden de Grand
Prix de l'Academie Charles Cros,
de Grand Prix du Disque en eveneens een Diapason d'Or toegekend. Met Frescobaldi's Arie Musical! behaalde Concerto italiano
dit jaar de Premio Cini in Venetië.
Andere CD-opnamen zijn gewijd
aan Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Antonio Vivaldi
en Giovanni Pierluigi da Palestrina. Concerto Italian° heeft
een exclusief contract met het
label Opus 111.

„De vocale harmonie is zoveel
minder ingewikkeld dan wat
men geleerd heeft te componeren voor klavier- of andere instrumenten. In de praktijk had
men wel ervaring met het componeren van ricercars, die in feite
nog in de vocale stijl gedacht
waren maar toch reeds totaal
verschilden van de andere vocale muziek. Girolamo Frescobaldi is
hiervan een goed voorbeeld. Hij
was in zijn tijd een wonder op het
klavier, met zijn handen en met
zijn pen, zoals zijn eigen geschriften en publikaties aantonen.
Maar hij voelde zich ongelukkig
en onbekwaam op het vlak van
de vocale muziek." (Antimo Liberati aan Ovidio Persapegi in Ca-

Concerto Italiano
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talogo de/la Biblioteca del Liceo
Musicale di Bologna, 1893).
„Onze Psychogaurus (Frescobaldi) - die als geen ander met
vakkennis en de grootste virtuositeit het orgel bespeelde, na Ercole Pasquini - wendde zich thuis,
wanneer een aria werd gezongen waarin een minder gebruikelijk woord voorkwam, onmiddellijk
tot zijn echtgenote, die hem de
betekenis en de inhoud diende
uit te leggen. En toch zat er kleur
in zijn werk, een oeuvre waarvan
heel het meesterschap in de toppen van zijn vingers terug te vinden was. Hij was de prins van de
musici van deze eeuw, „O onnozele en dwaze eeuw!" (Giovanbattista Doni, De Praestanzia Musicae veteris, Firenze, 1647,
vertaald in P. Barbieri, temperamen to equabile nel periodo frescobaldiano. Firenze, 1986).
„Als van Frescobaldi enkel de
profane en religieuze vocale
muziek was bewaard gebleven,
dan konden we hierin niet meer
dan enkele middelmatige kwaliteiten ontdekken, waaraan de
artiest nauwelijks de onsterfelijkheid van zijn naam kan te danken hebben." (Luigi Ronga, Girolamo Frescobaldi, 1930).
Voorgaande citaten zijn niet
erg vleiend. En toch praat men
hier over Frescobaldi, het „grote
voorbeeld der organisten", de figuur waarnaar organisten en klavecinisten van een ganse eeuw
verwezen. Het is hier niet mijn bedoeling Frescobaldi ten allen
prijze te verdedigen en hem te
beschouwen als de grootste en
meest miskende madrigaalcomponist, maar het is evident dat er
in de receptie van zijn vocale
werk „iets" niet behoorlijk heeft
gefunctioneerd.
Het publiceren van een madrigaalboek maakte deel uit van de
normale activiteiten van een
jonge toondichter. Girolamo Frescobaldi was in 1608, het jaar
waarin deze bundel verscheen,
vijfentwintig jaar oud. Hij werd geboren op 15 september 1583 in
Ferrara. Daar onderging hij de invloed van het bloeiende culturele en artistieke leven dat de laatste jaren van de regering van
Alfonso II kenmerkte. Deze in138

vloed was zeer belangrijk, als
men bedenkt dat hij al op veertienjarige leeftijd werd aangesteld tot organist van de
„Accademia della Morte" en
daar bleef voor een periode van
drie jaar. Alfonso II was een zeer
groot kunstliefhebber en Ferrara
groeide onder zijn koningschap
uit tot de uitverkoren bakermat
van vele experimenten en de
woonplaats van vele uitstekende
kunstenaars, waaronder Pierre
Milleville, Orlandus Lassus, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Giaches De Wed en Luca Marenzio.
Zij hadden allen banden met
deze stad of bezochten haar omdat ze ervan overtuigd waren dat
hun muziek hier door een zeer gevormd en geïnteresseerd publiek
goed zou worden onthaald.
Frescobaldi ontwikkelde zich verder, leerde veel bij en maakte
zich stilaan een eigen stijl meester. Zijn klaviermuziek illustreert
deze evolutie en toont zijn rijpheid
aan.
Ongeveer gelijktijdig met Frescobaldi's ontmoeting met Guido
Bentivoglio in 1597, overleed Alfonso II. Zijn dood was er de oorzaak van dat Frescobaldi naar
Rome verhuisde en later, in 1607,
korte tijd in Brussel verbleef. Pieter
Phalesius uit Antwerpen, de uitgever van zijn madrigaalboek, had
er immers voor gezorgd dat het
Italiaanse madrigaal in deze contreien op de markt kwam. Het
was een bloeiende zaak aangezien dit muziekgenre zeer goed
onthaald werd. Ook Frescobaldi
waagde zich eraan. In Ferrara
had hij veel illustere voorgangers
gekend die madrigalen componeerden: Luzzaschi Luzzasco, zijn
enige en aanbeden meester, en
bijvoorbeeld ook Gesualdo, de
extreme en veelbesproken vertegenwoordiger van de chromatische stijl. Spijtig genoeg volgde
na II primo Libre de Madrigali a
Cinque Voci geen tweede boek.
Men kan dus niet aantonen dat
meer ervaring als componist zou
geleid hebben tot een evolutie In
zijn vocale, polyfone schrijfstijl.
Toch geeft ons dit evenmin het
recht het eerste boek te brandmerken - op basis van een a priori
negatieve houding - als een mis-

lukking of een werk dat Frescobaldi in diskrediet brengt. Ronga
permitteerde zich dit bijvoorbeeld wel: hij had het over vier
stemmen (in 1930 was de altpartij
nog niet beschikbaar!) en onderzocht in de eerste maten van Ah;
belle si, ma cruda mia nemica
enkel de sopraanpartij, waar precies de melodie van de alt een
enorme spanning opbouwt met
voortdurende dissonanten. En
het slot van het eerste madrigaal
beschrijft hij als: „een opeenvolging van schaarse versieringen ...
die poogt met een expressieve
intensiteit te eindigen", terwijl
het eigenlijk de alt is die melodisch contrasteert met de sopranen en zorgt voor een fantastische resonans. Men kan aan
Ronga noch inzicht, noch eerlijkheid toeschrijven, in zijn poging
deze madrigalen kost wat kost
negatief te evalueren, terwijl hij
slechts rekening hield met vier
van de vijf stemmen.
In werkelijkheid had Frescobaldi de madrigaalstijI reeds goed
geassimileerd, zijn techniek was
afgewerkt en zijn tekstuitdrukking
soms voorspelbaar maar nauw
aansluitend bij de inhoud van
de tekst en zeker functioneel. De
eerder ruwe stijl doet denken aan
bepaalde madrigalen uit het eerste boek van Monteverdi, waarin
een bepaalde gestrengheid van
het rijm van Tasso de componist
tot een evenzeer strenge muzikale dichting inspireerde. Maar voor
Frescobaldi was het ook een stijlkenmerk dat hij in Ferrara had
opgedaan, waar overdreven
perfectie als een vaste waarde
werd beschouwd. En onverwachte dissonanten, die het vocale vlechtwerk verrassend kruiden, doorimitaties en andere
madrigalistische figuren zijn eveneens rijkelijk aanwezig in de bundel. Zijn stijl is persoonlijk en daarin
ligt zowel zijn mysterie als zijn verdienste. Na een noodzakelijk
grondige analyse zou men kunnen stellen dat in zijn composities
de vele „overtredingen" verdekt
terug te vinden zijn: wanneer
men bijvoorbeeld Perchè fuggi
tra salci beluistert, rijk aan dissonanten en tonale tegenstellingen
die niet zouden misstaan in het
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tweede boek van Monteverdi; of
het tweede deel van Guint'é pur
Lidia, waarin de gedeclameerde
Damml Lidia, cor
passage (
mio, l'ultimo bacio ormai, l'ultimo
addio") overeenkomsten vertoont met het vierde boek van
Monteverdi. S'io miro in te m'uccidi kan, wat betreft de schrijfwijze, echt naast een ricercar warden geplaatst (men zou kunnen
zeggen: een vierstemmige fuga),
maar het resultaat is onthutsend
expressief. Lasso, to languisco e
moro herinnert aan de expressieve, heldere zettingen van zijn
leermeester Luzzasco. En tenslotte, bij het beluisteren van het begin van Come perder poss'io, ligt
de melodie ons nog vers in het
geheugen...
Hoe dan ook, als men deze
bundel van Girolamo Frescobaldi
vergelijkt met de eerste publikaties van andere componisten
- Monteverdi inbegrepen - is er
geen enkele te vinden van hetzelfde niveau. Er zit niets anders
op dan te berusten in het feit
dat Frescobaldi niet kon of wou
verdergaan in dit genre en de
schitterende vijfstemmige bladzijden voortaan transponeerde
naar zijn toccaten.
Deze bundel, die nooit opnieuw werd uitgegeven, werd
ons ternauwernood overgeleverd. Het enige volledige exemplaar met vijf stemboekjes, dat
eigendom is van mevrouw de
Chambure, kan vandaag geraadpleegd worden in de Bibliotheque Nationale van Parijs en
stelde mij in staat om alle partijen
te transcriberen. In de moderne
uitgave door de Pennsylvania
State Unversity Press staan te veel
druk- en beoordelingsfouten en
werd zelfs geen korte kritische
verklaring van de Italiaanse

poëtische teksten of een incipit
met de originele sleutels opgenomen.
Het was Frescobaldi zelf die zijn
fl Primo Libro di Toccate voorzag
van een voorwoord met een duidelijke gebruiksaanwijzing voor
het uitvoeren van madrigalen
volgens de „seconda prattica":
„Ten eerste kan men hier niet de
maat slaan zoals bij moderne
madrigalen, want hoewel dat
enerzijds moeilijk is, kan het ook
vergemakkelijkt worden door het
tempo aan te passen hetzij
smachtend, hetzij snel en volgehouden... (Girolamo Frescobaldi, Prefazione a Toccate d'Intavolatura .. Libro Primo, Rome,
1616).
Hieraan voegen wij een correcte definitie toe van het woord
„affect": „een geestestoestand,
geboren uit het verlangen naar
het goede en de afkeer voor
het kwade" (Vocabulario degli
Accademici de/la Crusca, Venetië, 1612).
Dit alles wordt bevestigd door
een zeer interessant citaat uit een
brief: „Wanneer het gaat over
concerten ... Die van Monteverdi
vragen, tijdens de uitvoering,
meer rustpauzes en niet gereglementeerde maatindelingen, die
soms in vertragingen dreigen te
ontsporen of soms zelfs versnellen.
Gij moet zelf het tempo bepalen.
Daarin ligt de echte, bewonderenswaardige bekwaamheid
om de „affecten" te beroeren.„
(Aquilino Coppini aan Hendrik
van der Puffen, 1609, in P. Fabbri,
Monteverda
En we worden nog verder aangemoedigd: „Daarom bestaat er
de opvatting dat elke compositie
vele stemmen omvat, dat elke
stem een oorsprong heeft, en
dat elke stem bestaat uit letters

die op zich inhoud en vorm hebben, en dan is het de kunst te
weten welke klank deze letter
voortbrengt, hetzij afzonderlijk of
met begeleiding". (Pietro Bernbo, Prose de/la volgar lingua,
1525).
„Daarom heeft de muziek niet
alleen het genot en het plezier gelaatstrekken en -uitdrukkingen
van zuster natuur - als doel, maar
ook de bekoorlijkheid, de zachtheid, de ernst, de scherpzinnigheid, het schertsen en het levendige, allemaal elementen
waarmee men zich met zoveel
begeerte tooit, ze worden gedragen door de ene en door de andere op een zo gelijke manier,
evenzeer door de muzikant als
door de dichter (Luzzasco Luzzaschi, Sesto Libro de' madrigali,
opgedragen aan de hertogin
van Urbino).
"Men moet de zangers waarschuwen dat ze moeten zingen
naargelang de aard van de tekst
van de compositie, op zo'n manier dat wanneer de tekst vrolijk is,
men vrolijk moet zingen en met
levendige bewegingen, en wanneer de tekst droevig is moet men
ernstig worden.„ (G. Zarlino, Le
istituzione armoniche, Venetië,
1558).
"Soms gebruikt men een bepaalde volgorde van handelen
bij het componeren, die men niet
kan neerschrijven: hoe men piano en forte, traag en langzaam
moet weergeven, en naargelang
de woorden bewegend met de
dirigeerstok om de passie en het
effect van van de woorden en
de harmonie aan te tonen.„ (N.
Vicentino, L'antica musica ridotta alla modema pratica, Rome,
1555).
Rinaldo Alessandrini
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SE LA DOGLIA EL MARTIRE

Se la doglia e'l martire,
Non pu6 farmi morire,
Mostrami olmen, Amore,
Come di gioia e di piacer si more.
Vol, che la mode mia negl'occhi avete,
E la mia vita slete,
Dite ch'io mora a tutte ore,
Ch'io son contento poi
Mille volte morir, ma in braccio a voi.

Als de smart en de foltering
mij niet ter dood kan brengen,
toon mij dan, tenminste, Amore,
hoe men sterft van vreugd en genoegen.
U, die mijn dood in d'ogen draagt,
én ook mijn leven zijt,
zeg mij dat ik op alle stonden sterven moet,
want tevreden ben ik dat ik
duizend maal moet sterven, maar dan door U omarmd.

SE LONTANA VOI SETE

Se lontana voi sete,
Anima del cor mio,
Come viver poss'io.
E pur, ahi lasso, vivo,
Sebben di voi son privo
L'anima del mio core
E'fatta, il mio dolore.

Als u ver weg bent,
ziel, van mijn hart,
hoe kan ik dan leven.
En toch, ach helaas, leef ik,
ook al ben ik van u beroofd,
al is de ziel van mijn hart
tot mijn smart geworden.

FORTUNATA PER ME, FELICE AURORA

Fortunata per me, felice aurora,
Fortunata per me, ch'apri quel giorno
Ch'io apersi in voi quest'occhl al duolo mio.
Ma pià felice l'ora
Che voi, ch'al mio bel foco riardeste,
„Si, ch'io t'amo" diceste.
Felicissima vista, arder beato,
Se pur dal ciel m'è dato
Che non discordi mal quel si del core,
Ma del cor mio vivo eterno II vostro amore.

Vol voorspoed voor mij, want U opent de dag
waarop ik bij U de ogen opende voor mijn smart.
Maar gelukkiger nog het uur
waarin U. als antwoord op mijn liefdesgloed,
zei: „Ja, ik heb je lief".
Allergelukkigst gezicht, zalige gloed,
als ook door de hemel mij wordt gegeven
dat je nooit die „ja" uit het hart zou vergeten,
maar Uw liefde eeuwig moge leven van mijn hart.

AHI, BELLA SI, MA CRUDA MIA NEMICA

Ahi, bello si, ma cruda mia nemica
S'el mio martir non credi,
Perchè vivo e non morto ancor mi vedi,
Se sdegni de tuoi strali
Colpi men che mortali,
Se brami pur di tragica vittoria
Funeste palme, e sprezzi ogni altra gloria,
E se fede, e pieta solo poss'io
Sperar del viver mio
Ecco il ferro, ecco il petto ed ecco il core:
Scopro omai la mia morte e il mio dolore

Al, schone, ja, maar wrede vijand ben je van mij
als je mijn foltering niet gelooft,
want levend zie je mij nog, en niet dood,
als je de wonden van jouw pijlen, net niet dodelijk,
verontwaardigd afwijstals je nastreeft - zij het dan
van tragische triomf de funeste overwiningspalmen, en elke andere glorie misprijst,
en als ik, van mijn leven, alleen mag hopen
op geloof, op medelijden,
ziehier dan het zwaard, ziehier mijn borst, en ziehier
mijn hart:
ik open nu, tesaam, mijn dood en mijn smart.

COME PERDER POSSIO

Come perder poss'io,
Donna, la speme mia: non v'accorgete
Che sola voi la mia speranza sete.
Ho ben perduto il verde
Che mi donaste, ma ne vostri rai
S'io miro lo sperar in me rinverde.
Non perdero giammai
Dunque la speme mia,
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Hoe kan ik verliezen,
vrouwe, mijn hoop: ziet u niet
dat u alleen mijn hoop zijt.
Ik ben het groen verloren
dat u mij gaf, maar in uw stralen
als ik kijk, kleurt de hoop weer op.
Nooit dus zal ik verliezen
mijn hoop,
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Se vol, Donna gentil, non perdo pria.

Als ik u niet eerder verlies, vrouwe lief.

QUI DUNQUE, OHIME, QUI, DOVE

Qui dunque, ohimè, qui, dove
Spera gioia ii mio care,
Trova pena e dolore.
Misero me, qual sento
Su queste molli piume aspro tormento.
Ahi, ben m'accorgo al fine
che dove fur le rose hor son le spine.

Hier, dus, ai mij!, hier, waar
mijn hart op vreugde hoopt,
vindt het pijn en smart.
Ongelukkige ben ik, zoals ik
op deze zachte dons een scherpe foltering voel.
Ai, ik zie nu goed, tenslotte,
dat waar rozen stonden, nu doornen zijn.

S'A LA GELATA MIA, TIMIDA LINGUA

S'a la gelato mia, timida lingua
Tolse la voce Amore,
Ben agli occhi la diè, nunzi del care.
Dunque, come esser pud, che non sia inteso,
L'ardor che mi disface,
Se l'occhio mal non 'race?
Ma s'el parlar acces°
Non odi tu del mbo loquace sguardo,
lo il diro pur io ardo.

Als aan mijn verstijfde tong, vol vrees,
„Amor" de stem onttrok,
dan gaf hij die, maar goed ook, aan d' ogen, boodschappers van het hart.
Hoe kan het dan dat niet zou worden begrepen,
het vuur dat mij verteert,
wanneer het oog toch nooit zwijgt?
Maar als jij dit gloeiend spreken
van mijn welbespraakte blik niet hoort,
dan zeg ik het maar gewoon: ik sta in vuur en
vlam.

TU PUR MI FUGGI ANCORA

Tu pur mi fuggi ancora
Deh, ben mio, non fuggire,
Non voler per digiun farmi morire.
Brami tu pur ch'io mora,
Aventa da begl'occhi armi di sdegno:
Ecco 11 mio petto ignudo, ecco il tuo segno.
Ma tu non vuoi ferire
Perchè temi, crudel, che la ferita
Non m'ancida in un tempo, e torni in vita.

Nu vlucht je ook nog weg van mij,
Toe nou, mijn goed, ren toch niet weg,
wil mij niet door 't vasten laten sterven.
Ook jij zou willen dat ik sterf,
Laat maar schieten uit die mooie ogen van jou
wapens van misprijzen:
ziehier mijn onbeschermde borst, hier is jouw teken.
Maar jij wil niet toeslaan,
want je vreest, wreedaardige, dat de wonde
mij niet op slag zou doden, en dat ik terug tot leven
kom.

„AMOR" TI CHIAMA 11 MONDO

„Amor" ti chiama ii mondo:
Ma qual regno d' Amore in te si vede,
Fanciul privo d'amor, privo di fede.
Tu, crud'empio tiranno,
Sol ministro d'affanno,
E d'ira, e di tormenti, e di dolore:
Tu sei chiamato „Amore".
Ah, cieco è ben chi non s'avvede come
Tu d'amor non ritieni altro ch'el nome.

„Amor" zo noemt men jou:
maar welk rijk van liefde ziet men toch in jou,
knaapje dat geen liefde heeft, dat geen trouw kent.
Jij, wrede en onrechtvaardige tiran,
alleen bezorger van smarten,
en van woede, en van zorg, en van droefheid:
jij wordt „Amor" genoemd.
Ah, goed blind is hij die niet ziet dat
van de „liefde", jij alleen de naam behoudt.

DA QUAL SFERA DEL CIEL FRA NOI DISCESE

Da qual sfera del del fra noi discese
Questa vaga sirena
Che, mentre spiega la sua voce al canto,
D'ogni alma rasserena
I torbidi pensier, e le tempeste?
Cara armonia celeste,
Oh, come da te pendo, oh, come intanto
Al dolce tuo contento

Uit welke hemelsfeer daalde toch neder tot bij ons
deze verleidelijke sirene
die, wijl z'haar stem naar zang toeboog,
tot ruste brengt, van elke ziel
de duistere gedachten, en de stormen?
Genegen hemelse harmonie,
Oh, hoe hang ik van jou af, oh, hoe voel ik intussen,
bij jouw zoete geluk,
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Fuor di me stesso, sento
Maraviglia d'amore
A te volarne e rivolarne il core.

buiten mijzelf, wonder van liefde -,
mijn hart naar jou steeds weer opstijgen.

PERCHE SPESS'A VEDER LA VOSTRA LUCE

Perchè spess'a veder la vostra luce
Ciec'amor mi conduce?
Vi dispiace, o mio sole, e non volete
Splender a gl'occhi miei
Come gl'altrui splendete.
Cercaro nol veder quel ch'io vorrei,
Onde s'io passo poco non mi dite
Ch'io ardo in picciol foco.

Waarom toch, om Uw glans te zien,
leidt blinde Amor mij zo vaak?
Het mishaagt U, o zon van mij, en U wil niet
voor mijn ogen oplichten,
zoals U wel voor een ander doet.
Ik zal trachten niet te zien wat ik graag zou willen,
en daarom, wanneer ik langs kom, is het weinige
wat U zegt
genoeg om het lichte vuur gaande te houden.

VEZZOSISSIMA FILLI

Vezzosissima
Almen, poichè non credi agli occhi miei,
Quel che con gl'occhi vedi,
Aprimi il petto e'l core,
E tu lô dentro impressa
Fa del vero ardor mio fede a te stessa.
Awenturoso ardore,
Gloriosa ferita,
Felicissima sorte,
Se quella fe' ch'io non ti feci in vita
Ti farà, Filli mia, con la mia morte.

Gratievolle Filli (geliefde),
daar je toch mijn ogen niet gelooft
geloof tenminste wat je met jouw ogen ziet;
open mijn borst en mijn hart,
en, daarin binnengevoerd,
overtuig jezelf van mijn ware liefde.
Gloed vol van voorspoed,
roemrijke wonde,
gelukkig lot,
als dit jou dan niet tot leven kon brengen
dan zal ik, mijn Filli, dit doen dank zij mijn dood.

PERCHE FUGGI TRA SALCI

Perchè fuggi tra salci,
Ritrosetta ma bello,
Oh, cruda delle crude, Pastorella.
Perchè un bacio ti tolsi'?
Miser, piu che felice:
Corsi per sugger vita, e morte colsi.
Quel bacio, che m'ha morto
Tra le rose d'amor, pungente spina,
F'u piel vendetta tua che mia rapina.

Waarom vlucht je tussen de wilgen,
dwarskopje, zo mooi,
oh, wrede onder de wreden, herderinnetje.
Omdat ik je een zoen ontstal?
Triest, veeleer dan gelukkig:
ik rende om het leven op te zuigen, en ving de
dood.
Die zoen, die mij naar de dood bracht,tussen de
liefdesrozen, prikkende doorn,
was meer jouw wraak dan mijn roof.

AMOR MIO, PERCHE PIANGI

Amor mio, perchè piangi,
Perchè fai tu con si duni lamenti
Pur gravi miei tormenti?
Brama ii mio car quel ch'il tuo cor desia.
Ma che colpa è la mia
Se fortuna ti toglie il. don d'Amore?
Deh, se tu se'l mio core,
Come, malgrado di fortuna, sei
Dovresti pur sentir gl'affetti miei.

Mijn lief, waarom ween je,
waarom maak jij met zo'n hard geween
mijn smart ook nog zwaar?
Mijn hart verlangt naar wat jouw hart begeert.
Maar welke schuld draag ik
als het lot jou de gift van Amor ontneemt?
Ach, als jij mijn hart bent,
zoals je, tegen het goedvinden van het lot, ook
bent,
dan zou je toch mijn gevoelens moeten aanvoelen.

GIUNT'E PUR LIDIA IL MIO

Giunt'è pur Lidia ii mio,
Non so se deggia dire,
0 partire, o morire.
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Ook het mijne is nu daar, Lidia,
ik weet niet hoe het te noemen,
ofwel heengaan, ofwel sterven.
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Lasso, d1r6 ben io,
Che mode è la partita,
poichè, lasciando te, lascio la vita.

Helaasl zal ik wel zeggen,
want de dood is mijn deel,
daar ik, door jou achter te laten, het leven laat.

Ecco l'hora, ecco ch'io
A pena ii posso dire:
„Son costretto a partire.
Dammi, Lidia, cor mio,
l'ultimo bacio ormai, l'ultimo addio."
Cosi dico in partendo:
Elia 'race piangendo,
Elia piange et io piango,
Elia vien meco, et io seco rimango.

Ziehier het ogenblik, kijk hoe ik
het nauwelijks kan zeggen:
„Ik ben verplicht te vertrekken.
Geef me, Lidia, mijn hart,
de laatste zoen, het laatste vaarwel."
Zo spreek ik bij het weggaan:
zij zwijgt terwijl ze weent,
zij weent en ik ween,
zij komt met me mee, en ik blijf bij haar.

Lidia, ti lasso, ahi lasso,
Ma in pegno ii cor ti lasso.
Ma, se nel cor scolpita
Sei tu dolce mia vita,
Come senza ii cor mio
Viver dunque poss'io?
0 Dia, se tu potessi
Meco venire, o ch'io teco mi stessi.
Che, se'l cor mio tu sei,
Meco ii mio core havrei.

Lidia, ik laat je achter, ah, helaas,
maar als onderpand laat ik je mijn hart.
Doch, als je in mijn hart gebeeldhouwd
zijt, jij, mijn zoete leven,
hoe kan ik dan zonder mijn hart leven?
0 God, als jij maar kon
komen met mij, of als ik maar bij jou kon blijven.
Want, als jij mijn hart bent,
dan zou ik ook mijn hart bij me hebben.

COR MIO, CHI MI T'INVOLA

Cor mio, chi mi t'invola,
Chl da quest'occhi miei, lasso, divide
La tua vista e m'uccide?
Oh, luce al mondo sola,
Tu non sei pi0 qual fosti ai miei desiri.
Si calda e soave ai miel marfiri.
Ohime, ben tosto vola
Al suo fin la mia gioia,
S'appunto, quando nasce, awien che noia.

Hart van mij, wie steelt jou weg van mij?
wie haalt van mijn ogen, helaas, weg
het zicht van jou en brengt mij zo ter dood?
Oh, enig licht van deze wereld,
jij bent niet meer zoals je was voor mijn verlangen,
zo warm en zacht voor mijn foltering.
Al mij, heel snel vliegt
mijn vreugd naar zijn eind,
als zij toch, van bij 't ontstaan, pijn doet.

SO CH'AVESTE IN LASCIARMI

So ch'aveste in lasciarmi
Grave pena e martiri,
Che lasciar non puo II core
L'alma, partendo e non sentir dolore.
Ma non so 'je] come io restassi in vita
Quando al vostro partire
Parti l'anima mia, parti la vita.
Questa è tua forza, Amore:
Pascer di doglia un cor e for che vivo
Donna senza'alma della vita priva.

Ik weet dat u, toen u mij verliet,
erge pijn en foltering hebt gevoeld,
want het hart kan niet van de ziel weggaan,
zonder bij het vertrek smart te voelen.
Maar ik weet nog niet hoe ik in leven bleef
wanneer bij uw vertrek
mijn ziel wegtrok, mijn leven verdween.
Dit is jouw kracht, Amor:
een hart voeden met lijden en ervoor zorgen dat
leve een vrouw, zonder ziel, beroofd van 't leven.

S'I0 MIRO IN TE, M'UCCIDI

S'io miro in te, m'uccIdi
lo moro nel mio ardire,
Tu ridi al mio morire,
A te da il riso gioia.
La mode a me dei noia.
Pur bramo esser mirando e osando ucciso,
Per non turbar di bello donna il riso.

Als ik in jou kijk, dan dood je mij.
Ik sterf in mijn overmoed,
jij lacht bij mijn sterven,
aan jou geeft de lach vreugde,
aan mij geeft de dood smart.
Toch verlang ik ernaar gedood te worden, al kijkend
en al durvend,
om niet te verstoren de lach van een mooie
vrouw.
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LASSO, 10 LANGUISCO E MORO
Lasso, io languisco e moro
E voi, mio sole,
Mi vedete languire,
Mi vedete morire,
E chiedete ch'io dica, ahi, che parole.
„Misero" dir potrei,
„Non vedete vol ii cor negl'occhi miei?"
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Helaas, ik verzwak en ga dood,
en u, zon van mij,
ziet mij verzwakken,
ziet mij doodgaan,
en vraagt dat ik zou zeggen, ach, welke woorden.
„Het ongelukkige hart" zou ik kunnen zeggen,
„ziet u dit niet in mijn ogen?"
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Zaterdag
augustus 1995, 12.00 u.

Antwerpen,
Kapel Centrum Elzenveld

Rans
Paul Rans, zang, luit, cister
Philippe Malfeyt, luit, hakkebord, cister
Piet Stryckers, gamba, vedel, draailier
Paul Van Loey, blokfluiten, dulciaan

Programma: „Het Antwerps Liedboek"
Vanden boon kens
melodie uit: lan Fruytiers, Ecclesiasticus (Antwerpen, 1565)
Vanden regulier moninck
melodie uit: W. Schmeltzl, Guter seltzamer und kunstreicher teuscher
Gesang (Nurenberg, 1544)
Pot ende Kanne het is al verteert
melodie naar superius uit: Livre septième (P. Phalesius, Amsterdam,
1644= herdruk van 1560)
Vanden landtman
melodie uit: lan Fruytiers, Ecclesiasticus (Antwerpen, 1565, bewerking
P. Stryckers)
Passomezzo d' Anvers
uit: Chorearum molliorum (P. Phalesius, Leuven, 1571 en Antwerpen,
1583)
Een liedeken vanden mey
melodie uit: Een devoot ende profitelyck boecxken (S. Cock, Antwerpen, 1539)
Adieu Anvers
uit: Thesaurus Musicus (P. Phalesius, Leuven, 1574)
Met eenen droeven sanghe
melodie uit: lan Fruytiers, Ecclesiasticus (Antwerpen, 1565, bewerking
P. Stryckers)
JACOB CLEMENS NON PAPA
(ca. 1510/1515-1555/56)
Frais et Gaillard
uit: Le huitiesme livre des chansons (T. Susato, Antwerpen, 1545; met
diminuties van G. Bassano, 1591)
Vanden storm van Munster
uit: Souterliedekens (T. Susato, Antwerpen, 1556)
Het daghet inden oosten
melodie uit: Een devoot ende profitelyck boecxken (S. Cock, Antwerpen, 1539)

Paul Rans
Paul Rans nam verschillende platen op met de groep Rum tijdens
de zeventiger jaren, gevolgd
door een LP met luitspeler Lieven
Misschaert, Die Nachtegael int
Wilde. Hij werkte mee aan verschillende BRTN-produkties zoals
de Islandsuite, Vive le Geus en
De Liedboeken, en bracht ook
een solo-CD uit, Blame not my
lute (Myron LAM CD 1006).
Gedurende elf jaar woonde
hij in Engeland, waar hij zich buiten de muziek ook toelegde op
'uitbouw. Hij heeft zich nu in het
Pajottenland gevestigd, is producer traditionele muziek bij Radio 3
en, naast zijn activiteiten met
Rans, geeft hij ook solo-recitals
met luitmuziek, liederen en balladen.

Philippe Maifeyt
Philippe Malfeyt behaalde onder
andere het diploma voor luit aan
het Royal College of Music in Londen en doceert nu aan het Koninklijk Conservatorium van Gent
en het Lemmensinstituut in Leuven. Hij leidt het ensemble Romanesque en bespeelt verschillende instrumenten van de
luiffamilie bij verscheidene ensembles zoals Les Enemis Confus,
I Fiamminghi, Currende en het
Collegium Vocale Gent.

Piet Stryckers
Piet Stryckers studeerde muziekwetenschap, viola da gamba en
compositieleer. Hij is lesgever harmonie en muziekanalyse aan het
Koninklijk Conservatorium van
Antwerpen. Als gambist is hij ac145
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Een nyeu liedeken van Claes Molenaer
melodie uit: Een devoot ende profitelyck boecxken (S. Cock, Antwerpen, 1539)
CLEMENS NON PAPA
(ca. 1510/1515-1555/56)
Een boerman hadde eenen dommen sin
uit: Souterliedekens (T. Susato, Antwerpen, 1556)

tief bij verscheidene ensembles
van oude muziek zoals The Consort of Musicke, Currende, het
Ricercar Consort, het Huelgas
Ensemble, Le Salon de Madame
Victoire en het Corbetta Ensemble. Hij schrijft geregeld voor
muziektijdschriften, maakt koorbewerkingen en heeft ook een
aantal originele composities op
zijn naam staan.

Paul Van Loey
Paul Van Loey behaalde een hoger diploma voor blokfluit aan
het Koninklijk Conservatorium
van Brussel. Hij specialiseert zich
in de historische uitvoeringspraxis
van renaissance- en barokmuziek. Naast lesgeven is hij actief
bij het blokfluitkwartet Vier op 'n
Rij, in het buitenland bekend als
het Flanders Recorder Quartet,
dat de eerste prijs behaalde op
de Musica Antiqua-wedstrijd van
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Brugge in 1990. Hij treedt ook geregeld op als solist bij diverse ensembles en orkesten.

Rans
Paul Rans, Philippe Malfeyt, Piet
Stryckers en Paul Van Loey brengen liederen en instrumentale
muziek uit de Vlaamse middeleeuwen en renaissance in een
steeds levendige, maar ook tijdsgetrouwe stijl. Samen vormen zij
de groep Rans, opgericht in
1989 als het Paul Rans Ensemble.
Hun eerste CD, Mit desen nyewen iare, werd uitgebracht door
de BRTN en bevat kerstliederen
uit de Lage Landen. Zowel de
opname zelf als de talrijke concerten werden enthousiast onthaald door publiek en pers. Een
tweede CD verscheen bij Eufoda met liederen uit het bekende - maar zelden of nooit gehoorde - Brugse Gruuthuse-hand-

schrift Egidius waer bestu bleven
(Eufoda 1170), en de reacties
waren al even positief. In 1993
volgde een opname met een selectie uit Een Schoon LiedekensBoeck van 1544, beter gekend als
het „Antwerps Liedboek" (Eufoda 1183).
De sprankelende geest die de
CD's zo sfeervol maakt wordt
tijdens „live" uitvoeringen nog
verrijkt door „hoogst vermakelijke conferences" (Amersfoortse
Courant), een origineel instrumentarium en aanstekelijke improvisaties.
Rans werkt nu ook aan een
hedendaags Intercultureel programma, samen met de Marokkaanse groep Weshm. Beide
ensembles, „Rans & Weshm",
putten uit hun vroegere ervaringen om samen nieuwe muziek te maken, muziek waarvan de
wortels zowel in Marokko liggen
als In Vlaanderen. Een eerste
reeks concerten met dit programma start in oktober 1995.

Het Antwerps
Liedboek
Een schoon liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden sult.
Veelderhande liedekens. Oude
en nyeuwe Om droefheyt en
melancolie te verdrijven.
Melancholie was in de 16de
eeuw een vrij veel voorkomende
kwaal en, gezien de sociale en
politieke situatie, was dat eigenlijk
niet te verwonderen. Een nieuw
boek met liedjes die droefheid
en melancholie konden helpen
verdrijven moet dan ook welkom
geweest zijn, in Antwerpen zowel
als elders. De Spaanse bezetters
en de kerkelijke autoriteiten walen eul ler een ut ideie r lei fit ig
toegedaan. Zij duldden geen
tegenspraak, zeker geen hekelliedjes over het hypocriete gedrag van gezagsdragers die zelf
helemaal niet leefden volgens de
regels die ze aan de bevolking
oplegden. Zo kwam het vrijmoedige Antwerps Liedboek twee
jaar na de publikatie in 1544, op
de index van verboden lectuur
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die in naam van Keizer Karel was
samengesteld door de „Deken
ende Faculteyt der heligher Theologien in de Universiteyt van Leuven", De inquisitie vierde hoogtij
in die periode en wie in het bezit
gevonden werd van verboden
boeken mocht zich minstens
aan een gevangenisstraf verwachten, waarschijnlijk aan folteringen en, als het even tegenviel,
aan de brandstapel of de galg.
Jan Roulans, de uitgever van het
Antwerps Liedboek, is zelf trouwens gestorven in de gevangenis
waar hij terechtgekomen was
wegens het uitgeven van ongeoorloofde boeken. Honderden
boekjes moeten vernietigd zijn
geworden, ofwel via confiscatie
ofwel door de eigenaars zelf die
het risico te groot vonden. Dit
verklaart waarschijnlijk het feit
dat er tot nog toe slechts één
exemplaar is teruggevonden, namelijk in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbeittel, waar het
rond 1820 werd ontdekt door de
merkwaardige Duitse minnaar
van Middelnederlandse poëzie
en liedkunst, Heinrich Hoffmann
von Fallersleben.
Totten vrolijcken Sanger saluyt
Toch was het niet allemaal droefheid en ellende, zoals blijkt uit
veel van de teksten die in het
Schoon Liedekens-Boeck opgenomen zijn. ,,Totten vrolijcken
sanger saluyt" schreef Roulans in
zijn korte introductie waarin hij enkel stelt dat er zowel oude als
nieuwe liedjes in zijn verzameling
zijn opgenomen en dat ze in alfabetische volgorde staan. Maar
wie waren die vrolijke zangers?
Waren het volksmensen, kroeglopers, boeren, soldaten, ofwel studenten, leden van de burgerij,
rederijkers? Heel dit maatschappelijk spectrum komt in feite aan
bod in het Antwerps Liedboek.
Antwerpen was in de 16de eeuw
een belangrijke havenstad en
een metropool met een grote
aantrekkingskracht op mensen
die er van heinde en ver naartoe
trokken en ook hun liederen meebrachten. Het liedboek van 1544
is daar een duidelijke weerspiegeling van en geeft een ruim

beeld weer van die levendige
maatschappij waarin er een aardig stukje gevrijd werd en menig
glaasje gedronken. En dat in alle
lagen van de bevolking. Stilistisch
mogen de liederen dan wel verschillen naargelang hun sociale
oorsprong, thematisch zijn de
overeenkomsten groot: liefde,
drank, geldgebrek, historische
gebeurtenissen, lofliederen, hekeldichten enz. Er zijn straatliederen die wel degelijk in kroegen
zullen gezongen zijn, maar er zijn
ook fijne minneliedjes, nazaten
van de hoofse minne, teksten
van poëtische zielen die hun gevoelens omzetten in eenvoudige
maar toch kunstzinnige liedjes, en
er zijn ook typische rederijkersprodukten met een meer gezochte en gemaniëreerde stijl.
Na die wise
Wat er in het Antwerps Liedboek
jammer genoeg ontbreekt, is de
muziek waarop deze teksten gezongen werden. De melodieën
waren populair en verondersteld
gekend te zijn, zodat het onnodig
was de muziek er aan toe te voegen. Dit laatste zou waarschijnlijk
toch te duur geweest zijn, want
het is duidelijk dat er in het
schoon Liedekens-Boeck zoveel
mogelijk tekst gedrukt is op zo
weinig mogelijk vellen en dit op
een heel klein formaat: het is een
echte „pocket", 95 x 135 mm.
Dat de melodieën inderdaad gekend waren, blijkt ook uit het feit
dat de auteurs van moraliserende teksten heel dikwijls verwezen naar de titels van de oorspronkelijk wereldlijke liederen
waarop zij hun religieuze contrafacten gebaseerd hadden. Zo
vindt men de melodieën van veel
liederen terug in het Devoot
ende pro fitelyck boecxken en in
de Souterliedekens (getoonzette
psalmen) die Symon Cock uitgaf
in Antwerpen in respectievelijk
1539 en 1540, of ook in Ecciesiosticus van lan Fruytiers (Antwerpen, 1565). De meest populaire
liederen hebben ook componisten zoals Clemens non Papa, Tielman Susato en anderen aangespoord om er meerstemmige
versies van te maken die dan niet

in kroegen maar in burgershuizen
weerklonken.
Goey Ghesellekens en Varende
Luyden
Toch waren er in Antwerpen toen
ook heel wat marginalen die
niet noodzakelijk van armen
huize of ongeletterd waren. De
zogenoemde „Truwanten van
Sinte Reynuyt" waren zwervers,
bedelaars, landlopers die op de
laagste sport van de maatschappelijke ladder stonden. De
„goey ghesellekens" of de „ ruyters van der banck" waren min of
meer professionele kroeglopers
en van de „ghildekens" waren
er twee soorten. De jonge mensen die deel uitmaakten van
de „Ghesellen van de Blauwe
Schuyt" leefden aan de rand
van de maatschappij en zagen
het leven als een eeuwigdurend
feest. Met het ouder worden vielen zij gewoonlijk wel weer in de
plooien van de fatsoenlijke goegemeente. Daarnaast waren er
ook de „Aernoutsbroeders", de
„Varende Luyden": eeuwige studenten, speellieden en dichters,
zwervende geneesheren, of zoals W. Gs. Hellinga het formuleerde: „geleerdenproletariaat
langs 's Heeren wegen". Zij waren het waarschijnlijk die voldoende eruditie hadden om
liederen te schrijven en tegelijkertijd voldoende marginaal waren
om zich onbeschaamd en individualistisch uit te drukken en de
maatschappij op de korrel te nemen,
Oude en nyeue liedekens
Het is dus moeilijk uit te maken of
alle liederen in het Antwerps Liedboek echte volksliedjes zijn, omdat de scheidingslijn tussen
„volks" en „geleerd" niet zo precies getrokken kan worden. Sommige liederen leidden ook een
internationaal bestaan en waren
bijvoorbeeld gekend in het Duitse
taalgebied. Het is echter niet altijd even duidelijk waar het ontstaan van dergelijke liederen te
situeren valt en in welke taal ze
oorspronkelijk gedacht zijn. Het is
dan ook een typische eigen147
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schap van volksliederen dat ze,
hoewel ook gecreëerd door Individu's, na enige tijd een eigen en
anoniem leven gaan leiden, gekneed en aangepast worden
door orale overlevering om uiteindelijk deel te gaan uitmaken
van het traditioneel patrimonium.
Hoe oud zijn de oude liedekens in
het Antwerps Liedboek? Sommige stammen zeker uit de 15de
eeuw, maar zijn mogelijk zelfs
ouder, terwijl de „nyeue liedekens" niet noodzakelijk gloednieuw waren, althans niet wat
de melodie betrof.
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Het Antwerps Liedboek bevat
217 liederen waarvan er 111 in
geen enkele andere bron te
vinden zijn. 87 melodieën zijn
met zekerheid gereconstrueerd
en uitgegeven door K. Veilekoop en H. Wagenaar-Nolthenius (met medewerking van
de neerlandici W.P. Gerritsen
en A.C. Hemmes-Hoogstadt) bij
de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (Amsterdam, 1975). Andere melodieën
vindt men ook terug bij F. van
Duyse (Het oude Nederlandsche
lied, 's-Gravenhage/Antwerpen,

1903-1908) maar zijn dikwijls van
een latere datum - wat er op
duidt dat veel van deze liedjes
heel lang populair zijn gebleven.
Wij hebben in onze selectie getracht de verschillende aspecten
van dit liedboek weer te geven.
De liederen zelf staan centraal en
worden nu eens op improvisatorische, dan weer op een meer
gestructureerde wijze begeleid,
of ook nog instrumentaal uitgevoerd in een meerstemmige
versie.
Paul Rans
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VANDEN BOONKENS
Ghi sotten ende sottinnekens
Ghi meyskens also net
Al sidy sot van sinnekens
Ghi hoort doch altemet
En waddinghe dat u let
Ghl clappaerts ende clappeyen
Die haren clepel breyen
En die den sotten man leyen
In weelden met ons reyen
Ghesellekens wacht u ghi
Als die boonen bloeyen
Ghi coemt hem veel te by
Ghi iongers van quaden lucke
U selven qualijc besteet
Ghi hebt al vonden rucke
Veel meer wel dan ghi weet
In u is een deel ghespeet
Al sidy van poveren dijcke
Ghl maect u selven rijcke
Al en hebdy bed noch tijcke
Ghi en kent nau uus ghelike
Nu hoort alte samen vrij
Als die boonen bloeyen
Ghi coemt hem veel te by
Aechtken ende nelleken
Die met den koers beroct
Besoecken aent capelleken
Al daermen kermesse hot
Ende so payen si den sot
Hanneken ende lijsken
Si singhen gelijc een cijsken
Si volghen met een rijsken
Dan gaen si met een wijsken
En spelen ghinghen si
Als die boonen bloeyen
Ghi coemt hem veel te by
Dan isser menich polleken
So aerdich op den tre
Si draghen een silver dolleken
Een mesken fraey van sne
Ende een bonten calierken me
Dan trouwen si een motteken
Oft een ghebroken potteken
Si forten so lief int rotteken
Men vint so menich sotteken
Al segghen die lieden tfy
Als die boonen bloeyen
Ghi coemt hem veel te by
Ghi sotten stijf inde kaken
Die roeren haren duym
Men sol hoer twee orenmaken
Hoer kaken zijn also ruym
En ghi zijt so vrijen sluym
Ghi trect te stijf die schuyte
Die blaser dye is seer lanck
U keel is wijt u voet is manc

Als die clepel hevet sinen swanck
Hoe ruyterlijc fluyten si by
Als die boonen bloeyen
Ghi coemt hem veel te by
Mans met witte cransen
Si trouwen een ionck wijf
Die op twee cruycken dansen
Is dat niet een sot bedrijf
Ende hoer leden zijn also stijf
Si hebben haer cans verkeken
Tfledercijn dat zijn de treken
Hoer nose hoer ooghen leken
Si en connen die vrouwen gebreken
Niet meer gepaien vni
Als die boonen bloeyen
Ghi coemt hem veel te by
Een lammen dove poppe
Een out verrompelt vel
Ende die hoer speten oppe
Om eenen ionghen ghesel
En ghi ketelt u dat ghi lacht
U lippen ende u toten
Sijn u te seer ontschoten
U rompen ande u toten
U fronsen zijn gestoten
Och pittekens hoort na mi
Als die boonen bloeyen
Ghi coemt hem veel te by
Ghi moniken met grote hopen
Die sot van weelden werf
Baghinnen uut gheloopen
Bogaerden wit ende swaert
En al om een commeermert
Si doen int coren hinder
So dat die bastaert kinder
Loopen hier ende ghinder
Ghi broeder lan de minder
Bagutte wie dat si
Als die boonen bloeyen
Ghl coemt hem veel te by
let: belet
haren: hun
clepel breyen: kletsen
le yen: leiden, verleiden
reyen: (ronde) dansen
quaden lucke: pech
rucke: reuk
ghespeet: gespeld - een steekje los, beetje gek
van poveren dijcke: van arme komaf
nau uus gelike: nauwelijks uw gelijke
koers: keurs, onderrok
cijsken: sijsjerijsken: takje
pa/leken: een dandy
so aerdich op den tree: die mat veel zwier stappen
calierken: kraagje
si torten so lief int rotteken: zij treden zo graag in het
rijtje
stijf in de kaken: met een grote mond
149
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roeren haren duym: liegen er op los
so vrijen sluym: zo'n vrolijke feestneus
die schuyte: het narrenschip, de Blauwe Schuyt
blaser: toeter
clepel: hier „tong"
fluyten: bedriegen
cransen: haren
die vrouwen gebreken: de vrouwelijke verlangens
die haar speten oppe: die spelden zich (de boezem) op
ketelt: kietelt
toten: borsten
fronsen: vrouwelijke geslachtsorganen
wee/den: zinnelijkheid
werf: wordt
commeermert: markt van commeren
bagutte: kwezels
VAN DEN REGULIER MONINCK

Die een moninck al tot den anderen sprack
Desen moninck willen wi verbannen
En dat verhoorde de regulier moninck
Hi liet zijn capken vallen
Soude mi die naeyersse niet liever zijn
Mer dan mijn broeders allen
Die ons dit liedeken heeft ghemaect
Hi hevet seer wel ghesonghen
Dat heeft ghedaen een regulier moninck
Uyt der cappen is hi ontspronghen
moninck: monnik
nayerinne: naaister
waerts huys: herberg
nayersse: naaister
POT ENDE KANNE HET IS AL VERTEERT

Een oud liedeken
Hier beghinnen wi nu an
Een nyeuwe liet te singhen
Ende singhen van eenen regulier moninck
Ende van eender nayerinne
Die regulier in een waerts huys quam
Hi vraechde wat hebdy te eten
lok soude tot eender nayerssen gaen
Het was mi bi na vergheten
Doen hi totter nayerssen quam
Hi werf seer wel ontfanghen
Si nam hem in haren witten arm
Ende si aten met malcander
Doen twas aender middernacht
Si hoorden dat clocxken clincken
Stoet op stoet op goet regulier moninck
Die metten moet ghi singhen
Doen dat clocxken gheluyt was
Hi soude gaen inder metten
Och wiste dit mijn heere den abt
Hi soude mi selver wecken
Doen die moninck in den ommeganck quam
Die abt die quam hem teghen
Bona dies bona dies ghi regulier moninc
Waer hebdy te nacht gheleghen
Daer ick te nacht gheleghen hebbe
Daer was ic seer wel ontfanghen
Men schencte mi daer den coelen wijn
Ic lach in mijns liefs armen
Die abt al tot den moninck sprack
Met also soeten woorden
Nu segt mi regulier moninck
Houden dat onse oorden
Doen die moninck inder kercken quam
Die broederen liepen te samen
150

Gheldeloos ghi doet mi pijn
Al mijn vruecht doet ghi verdrooghen
lok soude so gaerne vrolijc zijn
Woudt mijnen buydel ghedooghen
lok placht te sitten op die bierbanck
Waer is den tijt ghevaren
Al buytens weechs leyt mijnen ganc
Niet hebben doet veel sparen
Wanneer ic in die taverne com
Ter tafelen ben ic hoest geseten
Dan make ic mi van achter uut
Dat die goey ghesellekens niet en weten
Pot ende kanne het is al verteert
Waer sal icx meer gaen halen
Die vrouwe die mi te borghen plach
Die moet ic nu wel betalen
Eten ende drincken is mijn motijf
Te sitten metten vollen balghe
Als lot ghebrenghen can int lijf
Voor die dore en stoet gheen galghe
Het was mi van te voren gheseyt
Ic salder noch langhe op dincken
Als ic mijn buycxken hebbe ghevult
So gae ic te Walern drincken
oorboren: vruchten plukken, winst hebben
boomkens tellen: neerslachtig zijn, niets te doen
hebben
borghen: lenen
VANDEN LANDTMAN

Loet ons den landtman loven
Met sanghe ende vruecht
Want hi gaet al te boven
Om sijn loyale duecht
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Landouwen sloten steden
Daghelijcx spijst ende voet
Met sijn sweetighe leden
Den edelen landtman goet
Dood al by leven moet
Hertoghen Princen Graven
Sullen si zijn ghespijst
Den landtman moet beslaven
Thes recht datmen hem prijst
Als heeren triumpheren
En schaffen huypschen moet
Men siet hem laboreren
Den edelen landtman goet
Daert al by leven moet
Vrou venus lacke dieren
Die doen hem groot gequel
Sijn vruchten niet en vieren
Als si ligghen in haer spel
Si stommelen ende si steken
Al waren si verhoet
Sijn coorne deerlijc breken
Den edelen landtman goet
Daert al by leven moet
Dan is hi van die papen
Om zijn thiende ghequelt
Die costers staen en gapen
Om eyeren schooven off geit
Susters ende baghijnen
Om hebben elc hen groet
Dus laet hi vonden sijnen
Den edelen landtman goet
Daert al by leven moet
Elck doet den landtman toren
Waer hi sayt ende plant
Die mollen blint gheboren
Wroeten naerf hem meest meshant
Die coeyen schapen en swijnen
Die comen metter spoet
En doen zijn vrucht verdwijenen
Den edelen landtman goet
Daert al by leven moet
Die jaghers en serganten
Die sijn oock gaerne verblijt
Want si hem voor terwanten
En boeven hebben bevrijt
Den molenaer vonden mele
Als hi ter molen doet
Schept diepe God weet hoe veele
Vonden edelen landtman goet
Daert al by leven moet
schaffen huypschen moet: vrolijk gezind zijn, zich
goed vermaken
'coke: dartele
niet en vieren: krijgen geen rust
spel: minnespel
verhoet: razend
thiende: korentiende, belasting

toren: kwaad, schande
terwanten: trawanten, landlopers
schept diepe: neemt een goed deel voor zichzelf
EEN LIEDEKEN VANDEN MEY

Och ligdy nu en slaept
Mijn uutvercoren bloeme
Och ligdy nu en slaept
In uwen eerste droome
Ontwect u soete lief
Wilt door u veynster comen
Stoet op lief wilt ontfaen
Den mey met sinen bloemen
Wat ruysschet daer oen die muer
Dat mi mijn ruste berovet
Die mi tsceyden maect suer
Die leyt hier op gedooghe
In minen arm so vast
Wi en connens niet ontsluyten
Mijn beddeken heeft sinen vollen last
Plant uwen mey daer buyten
0 suyverlijcke juecht
Wilt nu u rusten laten
Doet op dijn vensterkijn
Ende coemt u lief ter spraken
Al om te vinden troost
So ben ic hier tot u gecomen
Stoet op lief wilt ontfaen
Den mey met sinen bloemen
Al stondy daer tot morgen
Ic en sol u niet in laten
Mijn boel leyt hier verborgen
Ghi en condt mi niet vermaken
Mijn herteken op u niet en past
Noch op gheen spel von luyten
Mijn beddeken heeft sinen vollen last
Plant uwen mey daer buyten
Ic sie den lichten doch
Al door die wolcken dringen
Ic sie die bloemkens schoone
Al uut der oerden springhen
Ic sie die sterren claer
Die verlichten inden throone
Stoet op lief ende wilt ontfaen
Den mey met sinen bloemen
Waent ghi dat ic nu slape
Het is anders dat ic dachte
Die mey hout mi in wake
Daer na mijn herteken wachte
Niet als inder oerden wast
Roosen bloemen oft ander virtuyten
Mijn beddeken heeft sinen vollen last
Plant uwen mey daer buyten
Samenspraak in 't amoureus.
op gedooghe: met mijn instemming
den throone: de hemel
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MET EENEN DROEVEN SANGHE
Een nyeu liedeken

Men sach daer menigen vromen lantsknecht
Het bloet liep over haer voeten

Met eenen droeven sanghe
Ist dat ick u claghen moet
Dat ick dus bi bedwange
Moet laten dat leifste goet
Haer wesen is so soet
Van hoer die mi trueren doet
Na haer moet ick verlanghen
Verteerende mijns herten bloet

Die lantsknechten waren in grooter noot
Daer bleeffer wel drie duysent doot
In onderhalver uren
Was dat niet een groote schare van volc
Noch en sal geen lantsknecht trueren

lak ben so dom van sinnen
Dat ick u met al mijnder macht
Moet eeren ende minnen
U ende al u geslacht
Al ben ic ongeacht
Van u reyn vroulijc dracht
Daer jonste is van binnen
Die wortel hout haer cracht
Adieu suyver princesse
Adieu reyn violier
Adieu reyn acoleye
Adieu reyn eglentier
Adieu reyn balsemier
Dit is mijn bien alleye
Adieu ic moet van hier
dom van sinnen: verdwaasd door de liefde
al u geslacht: alle vrouwen
ongeacht van u: door u geminacht
jonste: gunst, liefde
acoleye: akelei, symbool van nederigheid en liefde
eglantier: wilde roos
rosier: roosbalsemier: balsemboom
bien alleye: van het Franse bien-aller
VANDEN STORM VAN MUNSTER

Wie was die ghene die die looverkens brac
Ende diese inder narren cappen stack
Het wil hem openbaren
Wi riepen dat cruyce al vonden hemel an
Wi vrome lantsknechten alle
Het was op eenen maendach
Datmen den storm voor Munster sach
Ontrent den seven uren
Daer bleef so menich lantsknecht doot
Te Munster onder die mueren
Die storm die duerde een code tijt
Tot dat die metten waren bereyt
Die metten waren ghesonghen
Doen schoten wi daer drie bussen los
Alarm so sloeghen die trommelen
Wi vielen Munster dapperlijck an
Wi leden schade so menighen man
Men sach daer menich bloet verghieten
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Wi weecken in een wilde velt
In die scanssen hebben wi gevuert ons gelt
Eenen raet souden si ons gheven
Wi riepen Maria God moeder aen
Beschermt ons lijf ende leven
Knipperdollinc tot sinen knechten sprack
Ghi borghers coemt hier op die wacht
Loet ons den hoop aenschouwen
Al waren si noch drie duysent sterc
Den prijs willen we behouden
Een busschieter die daer was
Hi schoot drie cortouwen al op dat pas
Veel snelder dan een duyve
Wistent mijn vader ende moeder thuys
Si souden mi helpen trueren
Die dit liedeken eerstmael sanck
Een vroom lantsknecht is hi ghenaemt
Hi hevet seer wel ghesonghen
Hi heeft te Munster oen dans gheweest
Den rey is hi ontspronghen
die looverkens brac: de lauweren plukte
het wil hem openbaren: het zal blijken
wi vrome lantsknechten: de soldaten van de bisschop van Munster die de stad willen heroveren
die bezet wordt door de Wederdopers (1534: mislukte bestorming van Munster)
bereyt: afgelopen
doen: toen
bussen: kanonnen
gevuert: gevoerd
Knipperdollinc: met Johannes van Leiden de leider
der Munsterse Wederdopers
den prijs: de overwinning
cortouwen: kanonnen
al op dat pas: ter plaatse
aen dans gheweest: meegedanst
den rey: hier „aan de dodendans is hij ontsnapt"
HET DAGHET INDEN OOSTEN
Een oudt liedeken

Het daghet inden oosten
Het lichtet overal
Hoe luttel weet mijn liefken
Och waer ick henen sal
Och warent al mijn vrienden
Dat mijn vianden zijn
lak voerde u uuten lande
Mijn lief mijn minnekijn
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Dats waer soudi mi voeren
Stout ridder wel gemeyt
Ic ligge in mijn liefs armkens
Met grooter waerdicheyt
Ligdy in uus liefs armen
Bilo ghi en segt niet waer
Gaet henen ter linde groene
Versleghen so leyt hi daer
Tmeysken nam haren mantel
Ende si ghinc eenen ganck
Al totter linde groene
Daer si den dooden vant
Tmeysken nam haren mantel
Ende si ghinc eenen ganck
Al voor haer vaders poorte
Die si ontsloten vant
Och is hier eenich heere
Oft eenich edel man
Die mi mijnen dooden
Begraven helpen can
Die heeren sweghen stille
Si en maecten gheen geluyt
Dat meysken keerde haer omme
Si ghinc al weenende uut
Si nam hem in haren armen
Si custe hem voor den mont
In eender corter wijlen
Tot also menigher stont
Met sinen blancken swaerde
Dat si die (Derde op groef
Met haer snee witten armen
Ten grave dat si hem droech
luttel: weinig
gemeyt: gezind
tot also menigher stont: vele malen
EEN NYEU LIEDEKEN VAN CLAES MOLENAER

Claes molenaer en zijn minneken
Si saten te samen al in den wijn
Van minnen wast dat si spraken
Och heyler wel lieve heyle mijn
Die vaische tonghen die wroeghen mi
lak sorghe si sullen mi dooden
Een code wijle en was daer niet lanck
Daer werden boden om Claes molenaer gesant
Dat hi voor die heeren soude comen
Als Claes molenaer voor die heren quam
Die heeren ghinghen in rade staen
Hoe wee was hem te moede

Claes molenaer een sake die wi u vraghen
Die bonte cleederen die ghi draghet
Moechdijse wel draghen met eeren
Dese bonte cleederen die ick draghe
Die gaf mi een so schoone maghet
Si salder mi wel gheven meere
Si gaven hem penninghen in zijn hant
Claes molenaer ghi moet gaen rumen tiant
Bruynswijck moet ghi nu laten
Adieu Bruynswijck adieu mijn lant
Adieu mijns herten een vergulden pant
lak come daer noch tavont slapen
Die valsche tonghen verhoorden dat
Si volchdn Claes molenaer tot op sinen stap
Ende brachten hem tsavonts gevangen
Als hi te Bruynswijck binnen quam
Hoe weenden die vrouwen hoe loegen die mans
Hoe wee was hem te moede
Mer weet ghi wat Claes molenaer sprac
Als hi daer voor die heeren traaf
Met sinen lachenden monde
Heer schouted ghi hebt drie dochterkijn
Ghi meynt datse alle drie maechden zijn
Mer lacen si en zijn gheen van allen
Die eene dat is mijn minnekin
Die ander draecht van mi een kindekijn
Ende bi die derde hebbe ic geslapen
Heer schouted en treckes u niet an
Hi spreect als een verwesen man
Hi en weet niet wat hi clappet
Mer weet ghi wat Claes molenaer sprac
Als hi al op die leeder tradt
Met sinen verbonden ooghen
In alle Bruyninghen en stoet niet een huys
Daer en gaet een jonge Claes molenaer uut
Oft een vrou molenarinne
Claes molenaer nu en laet u clappen staen
En dede u clappen ghi wares ontgaen
Mer nu moet ghi ymmers hangen
heyle: vriendin
wroeghen: verraden
ick sorghe: ik ben bezorgd
die heeren: de magistraten
rumen tlant: het land verlaten
pont: hartepand
10e gen: lachten
lacen: helaas
dede u clappen: had je je grote mond gehouden
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EEN BOERMAN HADDE EENEN DOMMEN SIN

Een oudt liedeken
Een boerman hadde eenen dommen sin
Daer op so schafte hi zijn ghewin
Het voer een boerman uut meyen
Hi bracht sinen heere een voeder houts
Sijnder vrouwen den coelen meye
Die boer al op den have tradt
Die vrouwe op hoogher tinnen lach
Si lach op hoogher solen
Mocht ick een code wijle bi u zijn
lok gave daer om mijn ros mijn wagen
Die vrouwe die reden so hoest vernam
Si liet den boerman comen an
So heymelic al stille
Al in een duyster camerken
Daer deden si twee haren wille
Doen hi zijn willeken hadde ghedaen
Die boer moste vonder tinne gaen
Ende hi bestont te claghen
Ic segghe u dat het deen ghelijc donder is
Mi rout mijn ros mijn waghen
Die heere quam uuter jaechte ghereden
Hi hoorde den boerman seere claghen
Hi hoorde den boerman claghen
Ghi segt dat het deen is als dander is
Die waerheyt suldy mi saghen
Die boer had schier een loeghen bedacht
lok hadde een voederken houts gebracht
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Ende daer was een crom hout onder
lok seg u dat het deen als donder brant
Als si bi den vieren comen
Hierom was u vrou so gram
Dat si mijn ros mijn waghen nam
Om sulcken cleynen schulde
Ic bidde u lieve heere mijn
Verwerf mijnder vrouwen hulde
Die here ginc voor zijnder vrouwen staen
Wat heeft desen armen boer misdaen
Schaemt ghi u der sonden niet
Gheeft hem zijn ros zijn waghen weder
Laet hem varen tot sinen kinder.
Voert henen vaert henen goet boere mijn
Dat eerste zal u vergheven zijn
Voert henen dijnre straten
Och coemt ooc weder als ghi moecht
Brengt ons dat crom hout vake
dommen sin: dwaze inval
me yen: meifeest vieren
voeder houts: een karrevracht hout
op hoogher tinnen lach: leunde boven door het
venster van het kasteel
van der tinne gaan: uit het kasteel weggaan
bestont: begon
loeghen: leugen
viere: vuur
hulde: genade,gunst
der sonden: voor je zonde

Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel, dirigent

Ellen van Ham, dessus, cinquièsme
Els Van Laethem, dessus, cinquièsme
Marie-Claude Val/in, cinquièsme, dessus
Pascal Bertin, haute-contre, cinquièsme
Otto Rastbichler, taille
Stan Sorek, taille
Marius van Altena, taille, basse-contre, sixièsme
Willem Ceuleers, basse-contre
Christine Kyprianides, violes
Gail Ann Schroeder, violes
Bart Coen, flustes
Peter De Clercq, flustes
Baldrick Deerenberg, flustes
Michèle Vandenbroucque, basson renaissance
Programma: „De chansons van Claude Le Jeune"
CLAUDE LE JEUNE
(ca. 1530-1600)
Veni sancte spiritus
Quell'eau, quel air, quel feu
Tu ne l'enten pas la la la
Philomena praevia
Viv' in dolor
uit: Livre de mélanges (C. Plantin, Antwerpen, 1585)
PAUZE
Voicy le verd' et beau May
le l'ay la belle fleur
Cigne ie suis de candeur
La bruneletfe violette reflorit
Que null'étoille sur nous
Ces amoureus n'ont que douleur et tourment
La béle gloire, le bél honeur doner
uit: Le printans (cyclus op tekst van Jean-Antoine de Baït (1532-1589) in
„vers mesurés â l'antique" (1603))

Paul Van Nevel verwierf voora
bekendheid als stichter en leider
van het Huelgas Ensemble, dat hij
oprichtte na zijn activiteiten aan
de Schola Cantorum Basiliensis.

n,
Sint-Augustinuskerk

i.s.m. het Holland Festival Oude
Muziek Utrecht

Huelgas Ensemble

Paul Van Nevel

Zaterdag
augustus 1995, 20.00 u.

Hij is gespecialiseerd in de polyfone muziek van de middeleeuwen en de renaissance, die
hij benadert vanuit de originele
bronnen en hun notatie. Dankzij
een aantal beurzen bestudeerde
Van Nevel muziekmanuscripten
in Spanje, Italië en Frankrijk.

Sinds zijn exclusieve contract
met Sony Classical verwierf hij
een wereldfaam op het gebied van de interpretatie van
de polyfone muziek. Meestal
gaat het hier om totaal onbekende werken die hij voor het
eerst weer opgraaft en op CD
vastlegt met zijn ensemble. Naast
zijn activiteiten met het Huelgas
Ensemble is Paul Van Nevel
gastdirigent bij het Nederlands
Kamerkoor voor de produkties
van oude polyfonie. Hij is ook
docent oude muziek aan het
Sweelinck-conservatorium in Amsterdam.
Naast radiocauserieën schreef
Paul Van Nevel vele artikelen
over bronnen en interpretatie. Hij
is de laatste tijd intensief bezig
met een interdisciplinaire benadering van oude muziek, waarbij zoveel mogelijk de tijdsgeest
(literatuur, temperament en tempo, redenaarskunst - iets anders
dan retoriek -) bij de interpretatie
wordt betrokken.
Bij uitgeverij Bdrenreiter gaf
Van Nevel transcripties uit van
oude polyfonie. Hij schreef twee
boeken: een monografie over
Johannes Ciconia (waarvan hij
ook het verzameld werk opnam) en Nicolas Gombert en
het avontuur van de Vlaamse
polyfonie.
Paul Van Nevel kreeg in 1994
de prestigieuze „Prix In Honorem" van de 47ste Grand Prix
du Disque van de Académie
Charles Cros voor de opnamen
van de Codex Las Huelgas,
Febus avantl en de Lagrime di
San Pietro van Orlandus Lassus.
In 1995 kregen Paul Van Nevel
en het Huelgas Ensemble de
„Cannes Classico' Award" voor
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oude muziek voor de CD-opname van de Codex Las Hoeigas.

nse•
Het Huelgas Ensemble is één van
Europa's meest gerenommeerde
groepen voor de uitvoering van
polyfone muziek uit de middeleeuwen en de renaissance. Het
ensemble verrast steeds weer
door de originele programmatie
van meestal onbekende werken,
Paul Van Nevel
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die Paul Van Nevel opzoekt in de
Europese bibliotheken.
De interpretaties van het Huelgas Ensemble zijn gebaseerd op
een grondige kennis van de uitvoeringsattitudes van de middeleeuwen en de renaissance. De
kennis van de originele notatie
van de tekst en de muziek zijn
hierin onmisbaar om door te dringen tot de essentie van de compositie.
De evolutie van het ensemble
laat een groeiende bekommernis blijken om de oude muziek
- ontstaan uit een symbiose met

het milieu en de maatschappij zijn karakter als tijdsfenomeen
mee te geven. Zo wordt het ensemble in zijn interdisciplinaire
zoektocht geholpen door de
temperamentenleer van, onder
andere, Albertus Magnus, het geheugentheater van Ciulio Camillo, de studie van de redenaarskunst - zoals in de Oratoriae artis
epitome van Jacobus Publicius en de diverse literaire stromingen
in Europa.
Steeds weer loven pers en media de spontane levendigheid
waarmee het ensemble zijn repertoire brengt en waarmee het
voortdurend nieuwe normen vestigt. De palmares van de groep is
dan ook uitgebreid. In 1981 al
was het ensemble laureaat van
de wedstrijd van de Europese Radio Unie met een programma
rond Johannes Ciconia. In 1986
ontving het ensemble de speciale „Cinq clés de sol", een onderscheiding van de Canadese Radio voor de opname van het
verzameld werk van Johannes
Ciconia. In 1988 verleende het
Huelgas Ensemble zijn medewerking aan het televisieprogramma
De Polyfonisten, dat de „Golden
Prague" ontving op het internationaal televisiefestival von
Praag.
Sinds het ensemble een exclusief contract met Sony Classico'
heefl afgeslol
veizoigl hel
de CD-opnamen voor middeleeuwse en renaissancemuziek
van de Vivarte-reeks van producer Wolf Erichson. Ook met deze
opnamen wonnen zij talrijke prijzen. Zo ontvingon zij do Edison
priis, de CaecilioPtils in 1991,
1993 en 1995, de Snepvangersprijs van de Belgische muziekpers
in 1991 voor een CD met de
twaalfstemmigc mis Et Eccc
Terrae Motus van Antoine Brumel
en in 1993 voor de CD Nicolas
Gombert: Muziek aan het hof
van Karel V. Het ensemble kreeg
de eerste prijs van de „CD Cornpoul
Awuld 1991" yuoi
zijn opname van de 15de-eeuwse
miscyclus La Dissection d'un
homme armé. De CD-opnamen
nocjstm stptpris onriwsnheirtingen in de internationale muziekpers.
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Claude Le Jeune
Livre de mélanges
De Fransman Christopher Plantin,
die zich In 1551 in Antwerpen vestigde, drukte in 1585 het Livre de
mélanges van de Franse componist Claude Le Jeune. Uitgavetechnisch en typografisch gesproken haalt deze bundel niet
de bibliofiele top van Plantins andere beroemde wetenschappelijke uitgaven. Ook verschenen er
onder de eerder spaarzame muziekdrukken die Plantin uitgaf
exemplaren die qua opsmuk en
druktechniek ver boven de Mélanges uitstaken. Zo is er bijvoorbeeld het monumentale Plantinkoorboek met missen van Jacobus de Kerle (Quattor Missae...
auctore Jacobo de Kerle, Antwerpen, 1582), een juweel op
het gebied van muziekdruk. Het
titelblad alleen al is een gravuremuseum waard.
Muzikaal gesproken is de bundel Mélanges echter een voltreffer. De compilatie belicht op
een unieke en abondante wijze
de veelzijdigheid en de kwaliteit
van Le Jeune. Wie nooit van de
Franse componist gehoord zou
hebben, kan zich met stijgende
verbazing via deze verzameling
een volledig beeld vormen van
het gemak waarmee Claude Le
Jeune alle muzikale vormen hanteerde.
De kwaliteit van de compilatie
moet ook voor de buitenlandse
drukkers opgevallen zijn: het
Parijse drukkershuis Le Roy et Ballard neemt al een jaar later (1586)
de bundel integraal en onveranderd over onder de titel Meslanges de la musique de Claude Le
Jeune. De verzameling heeft overigens ook een grote historische
waarde: wij hebben hier te maken met een gedeelte van het
repertoire dat aan de hoven
van Henri III en FranQois d'Anjou
werd gezongen tussen 1575 en
1584.
Mélanges, Plantin had geen
betere titel voor deze verzameling kunnen vinden. Zij biedt een
exhaustief overzicht van Le Jeunes werken tot op dat ogenblik.

In zijn inleiding zegt Le Jeune
Je me suis mis â revoir
zelf:
mes papiers... „. De componist
verzamelde voor de Plantindruk
niet minder dan 71 composities,
een ongewoon hoog aantal.
Ter vergelijking: de Chansons
francoises van Severin Cornet,
die Plantin uitgaf in 1581, bevatten iets meer dan twintig werken.
Plantin drukte deze verzameling in zes stemboeken: de superius, contratenor, tenor, bassus,
quintus en sex-tus. De druk is
uiterst verzorgd en bevat geen
fouten, tenminste niet in de
werken die wij transcribeerden.
De tekstplaatsing werd nauwkeurig en duidelijk aangebracht
en bevat geen storende fouten, wat in drukken van tijdgenoten (bijvoorbeeld bij de Italiaanse Scotto) wel eens anders
kon zijn.
Het Livre de mélanges bevat
een waaier van vormen, stembezettingen en talen. Zowat alle
vocale vormen komen aan bod:
canzonetten, madrigalen (strofisch gecomponeerd!), motetten
en twee werken op humanistische Latijnse teksten. Het boegbeeld van Le Jeune, „les chansons en vers mesurés à l'antique", ontbreekt omdat op dit
tijdstip het experiment zich nog
in een beginstadium bevond.
De bezettingen van de werken
variëren van vierstemmig tot
tienstemmig, met een zwaartepunt op de vier- en vijfstemmigheid. Le Jeunes sympathie voor
de esthetische stellingen van de
Italiaan Gioseffe Zarlino (15171590) komen duidelijk naar voor
in het omvangrijke corpus van 36
Italiaanse werken. In Viv' in dolor
bijvoorbeeld is meer een rasechte Italiaan van de seconda prattica aan het woord dan wel de
Franse humanist met de gepolijste accenten.
De samenwerking die Claude
Le Jeune ontwikkeld heeft met
Jean-Antoine de Baïf laat zich
ook hier voelen op het terrein
van de tekstkeuzes en -plaatsing. Quell'eau, quel air is zo
een prachtig voorbeeld van
Petrarca-dualiteit, waarin Le Jeune technieken zoals chromatiek,

aposiopesis en moduswisseling
volledig ten dienste van de tekst
stelt. In de Latijnse motetten laat
de componist zich van een geheel andere kant zien. Geboren
in Valenciennes (toen behorende bij de keizerlijke Lage Landen) heeft Le Jeune zeker de invloed van de Franco-Vlaamse
polyfonisten ondergaan - zijn eerste werken werden trouwens in
Leuven uitgegeven in 1552. Het
imitatiecontrapunt (cfr. bijvoorbeeld het begin van de beide
delen van Philomena praevia)
toont een aandacht voor architectuur en de cantus-firmus-techniek is van het hoogste gehalte,
bijvoorbeeld in Ven! sancte Spiritus waar zich tussen quinta pars
en tenor een „fuga in dispente"
afspeelt, omgeven door een
stuwend contrapunt In de drie
andere stemmen. De Mélanges
bewijzen eens te meer dat Le
Jeune de Franse evenknie van
Lassus is geweest. De grootste
moeilijkheid bij de samenstelling
van het eerste deel van dit programma siert overigens zowel de
uitgever als de componist: „l'embarras du choix."
Le printans
Le printans, ontstaan in nauwe
samenwerking tussen de twee
belangrijkste figuren van l'Académie de Poésie et de Musique.
Jean-Antoine de Baïf en Claude
Le Jeune, is gebaseerd op het
principe van „les vers mezurés à
l'antique".
De drie belangrijkste kenmerken van deze vernieuwing van
Baïf liggen ook aan de basis van
onze interpretatie:
1. Het metrisch skelet, de ritmische vormgeving en de flexibiliteit van de prosodie (en van
de muziek) zijn volledig gebaseerd op de Griekse versvoeten,
en niet op de zo gebruikelijke muzikale mensul'en C, 0, en 0Z Baïf
gebruikt een tm)intigtal versvoeten, nauwikebrij gerespecteerd
door Claude Le Jeune. Vooral
de afwisseling tussen de verschillende Péons (Péon IV vvv-, Péon
III w-v, Péon II v-w) en de spanning verwekkende Bacchische
vervoet v- valt hierbij op.
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Het Franse „accent tonique" wordt uitgebreid met twee
voor de Franse taal nieuwe accenten: „ l'accent de prosodie"
en „ l'accent mélodique". Vooral
tegen het principe van het prosodisch accent kwam veel tegenstand. Men beweerde dat
de Franse taal zich niet leende
voor een mathematische verhouding tussen lange en korte waarden (2:1). Men vergat daarbij dat
de teksten niet geschreven werden om te lezen of te declameren, maar om gezongen te worden.
Bezeten door de hoop dat
geen „I" te lang uitgesproken
zou worden, de „a" op de juiste
plaats geanalyseerd werd en alle
klinkers en de medeklinkers hun
juiste kleur zouden dragen, vond
Baïf een nieuwe ortografie uit,
beïnvloed door de Griekse. In de
druk van 1603 is deze ortografie
niet opgenomen, omdat de heruitgeefster, de zus van Claude
Le Jeune, vond dat:
la nouveauté de l'art des vers mesuréz
avec celle de l'ortographie (doit)
sembler au commencement diffi-
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cile à ceux qui n'en ont point
encore ouy parler". Het handschrift van Baïf geeft echter uitsluitsel over de uitspraak en de
accentuaties.
Het spreekt vanzelf dat deze
principes niet als verstarde gegevens verwerkt werden, maar
gebruikt werden om de grote
muzikale waarde van Le Jeunes
composities te steunen. Men
merkt overigens dat Le Jeune
over de rug van Baïf heeft gekeken wanneer deze de teksten
schreef: de muziek „plakt" als
het ware op de inhoud en de
vorm van de tekst.
Ook het gebruik van instrumenten (onze keuze) past in de
traditie van de Académie. Instrumenten werden überhaupt gebruikt in de kringen van Baïf, Le
Jeune en Ronsard voor de begeleiding van de melodieën van
les vers mesuréz. Ronsard zegt
hierover zelf:
La poésie sans
les instruments ou sans la grace
d'une seule ou plusieurs voix n'est
nullement agréable, non plus que
les instruments sans estre animez
de la melodie d'une plaisante voix.

En Scevole de Sainte Marthe
schrijft over Baïf:
C'étoist dans
ceste plaisante demeure qu'il
avoit estably une Académie otj
les plus habiles musiciens du
monde venaient en trouppe accorder le son mélodieux de leurs
instruments 6 ceste nouvelle cadance de vers mesurés qu'll avoit
inventée".
Ons instrumentaal gebruik
houdt zich aan deze regels: instrumenten worden alleen gebruikt als begeleiding, nooit zelfstandig. Het woord is de muziek,
de muziek is de tekst.
Tenslotte hebben wij de contrasten à la Petrarca, die honderdvoudig in de teksten te vinden zijn, ook in de vocale kleuren
gelegd. Vooral de in het oog
springende
karakterverschillen
tussen „chant" (strofe) en „rechant" (refrein, bedenking op
de strofe) enerzijds en „rechant"
en „reprize" (een toevoeging
van Le Jeune!) anderzijds hebben wij ondersteund.
Paul Van Nevel
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VENI SANCTE SPIRITUS

Veni sonate spiritus reale tuorum corda fidelium
et tui amoris in eis ignem accende
Qui per diversitatem linguarum cunctarum
gentes in unitate fidei congregasti,
Alleluja.

Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde,
gij die over de verscheidenheid van alle talen heen
de volkeren hebt verzameld in de eenheid van het
geloof.
Alleluia.

QUELL'EAU, QUEL AIR, QUEL FEU

Quell'eau, quel air, quel feu punira mon offense?
Je sen que les fureurs se viennent presenter:
Et la crainte et l'horreur sur mes yeux se planter:
Mais pour ma foute encor' est ce peu de vengeance.
L'enfer a il 16 bas assés de violence,
Assés de feu, de mal pour me bien tourmenter?
Or bien, s'il n'en a point il en dolf inventer:
A un crime nouueau nouvelle penitence.

Welk water, welke lucht, welk vuur zal mijn vergrijp
bestraffen?
Ik voel dat de furiën op mij afkomen
en dat angst en afgrijzen voor mijn ogen opdoemen.
Maar voor mijn misstap volstaat deze wraak niet.
Heeft de hel daar beneden genoeg geweld,
genoeg vuur en kwaad om me te kwellen zoals het
hoort?
Welnu, indien dit niet zo is, dat men er dan bedenke:
bij een nieuwe misdaad hoort een nieuwe bestraffing.

Si je meur dedans Vair, soit Vair de mes soupirs:
Si je meur en un feu, le feu soit mes désirs:
Si je meur dedans l'eau, ce soit l'eau de mes larmes:
Helas soupirs, desirs, larmes que j'ayme tont:
Puis que je meur pour vous, je meur donc bien
content:
Mais quelle cruauté, se tuer de ses armes'?

Indien ik omkom in de lucht, dat het de lucht weze
van mijn zuchten;
indien ik omkom in het vuur, dat dit het vuur weze
van mijn begeerten;
indien ik omkom in het water, dat dit het water weze
van mijn tranen.
Helaas, zuchten, begeerten, tranen waarnaar ik
smacht:
aangezien ik door u sterf, sterf ik helemaal tevreden.
Maar wat voor wreedheid is het zich met eigen
wapen om te brengen?

TU NE L'ENTEN PAS LA LA LA

Tu ne l'enten pas la la la,
tu ne l'enten pas, c'est Latin,
La fille d'un bon homme s'est levee au matin
A pris trois bichetz d'orge, s'en va droit au moulin.
Tu ne l'enten.,.
Mon amy, si dit elle, moudray je bien mon grain
Tu ne l'enten...
Ouy, dit il, la belle attendés 6 demain,
j'ay bien perdu ma peine; car tu n'es qu'un badin
Tu ne l'enten pas...

Dat begrijp je niet, la la la,
dat begrijp je niet, dat is latijn.
De dochter van een gezeten burger is 's morgens
opgestaan,
heeft drie maten gerst genomen en is recht naar de
malen gestapt.
Dat begrijp je niet ...
Mijn vriend, zegt ze, zal ik mijn graan malen?
Dat begrijp je niet ...
Ja, zegt hij, schoonheid, wacht tot morgen. Mijn moeite was tevergeefs, jij kan alleen maar
schertsen!
Dat begrijp je niet ...

PHILOMENA PRAEVIA

Philomena praevia temporis a moeni
quae recessum nuntias imbris atque coeni
Dum demulces animos tuo cantu leni
Avis praedulcissima ad me quaeso veni

Nachtegaal, voorbode van stralend weer,
jij kondigt de aftocht aan van regen en modder.
Terwijl je de gemoederen streelt met je zoet gezang,
allerliefste vogel, ik vraag je, kom naar mij!
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Secunda pars
Veni dulcis amica veni noctis solari a praestans :
inter enim vo lucres nulla tibi similis.

Tweede deel
Kom zoete vriendin, kom en doe 's nachts de zon
schijnen.
Geen enkele vogel kan zich immers met jou meten.

VIV' IN DOLOR

Viv' in dolor, torment' in doglia e'n pianto
La natte e'l giorno pover sconsolato
Voglio morir' com uno disperato.

Ik leef in smart en foltering, in rouw en weeklachten,
's nachts en overdag, arm en troosteloos.
ik wil sterven als een wanhopige.

E tu starai contenta in giochi o conti
De la mia morte che cagion sei state
Voglio...

En jij zal tevreden zijn, spelen en zingen,
al was je de oorzaak van mijn dood.lk wil sterven ...

Ma dopo mode spero e mi do vanto
Di farti guerra peggio ch'buom' armato
Voglio...

Maar na mijn dood hoop ik en ga er prat op
dat ik je ga bekampen, erger nog dan een gewapende krijger.
Ik wil sterven ...

Stati con dia che mi voglio partire
Per non poter soffrir tanto martire
Che plu dolc' e il morir, che te servire.

Ik verzeker je, bij God, dat ik hier vandaan wil,
want een dergelijk gefolter kan ik niet langer uitstaan.
Het is immers zoeter te sterven, dan jou te dienen.

VOICY LE VERD' ET BEAU MAY

Voicy le verd' et beau May
Conviant à tout soulas,
Tout est riant, tout est gay,
Rózes et Lys vont florir.
Rion, iouons, et sautons,
Ebaton-nous tous 6 l'envy de la saizon.

Ziehier de mooie groene mei
doe noodt tot allerlei soelaas.
Alles dartelt, alles lacht,
rozen en lelies staan in bloei.
Laten we lachen, dartelen en springen,
en ons naar hartelust vermaken in dit pril seizoen.

Rózes et Lys cuillir faut
Pour lacér de beaus chapeaus,
De beaus bouquez et tortis
Dout reparés nous serons.
Rion, iouons, et sautons,
Ebaton-nous tous à l'envy de la saizon

Rozen en lelies moeten geplukt
om er mooie kranse kransen mee te vlechten,
mooie ruikers, mooie slingers,
waar we ons mee zullen tooien.
Laten we lachen, dartelen en springen,
en ons naar hartelust vermaken in dit pril seizoen.

Neige, frimas ne sont plus,
Galm' et douce rit la mer,
Le vent hideus se tient coy,
L'air drille d'un dous zéphir.
Rion, iouons, et sautons,
Ebatons-nous tous à l'envy de la saizon.

Sneeuw en ijs zijn ver vandaan,
kalm en rustig monkelt de zee.
De vijandige wind is uitgeraasd,
een zacht briesje doet de lucht trillen.
Laten we lachen, dartelen en springen,
en ons naar hartelust vermaken in dit pril seizoen.

En toutes pars les oizeaus
Vont ioyeus, dégoizetans,
Et par amour s'ebaudir
En la forét, sur les eaus.
Rion, iouons, et sautons,
Ebatons-nous tous 6 l'envy de la saizon.

Overal vliegen opgewekte
vogels rond, één gekwetter.
Ze maken verliefde duikvluchten
in het bos, boven het water.
Laten we lachen, dartelen en springen,
en ons naar hartelust vermaken in dit pril seizoen.

IE L'AY LA BELLE FLEUR

le l'ay la belle fleur que m'as done',
Tant que vivray ie la gardray.
le l'ayme bien et la tien chér' et la tiendray
Fidélement la gardant
lusques au dérniér soupir.
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Ik heb ze, de mooie bloem die je me gaf,
mijn leven lang bewaar ik ze.
Ik hou ervan, ik zal ze vereren
en trouw bewaren
tot mijn laatste ademstocht.
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La mér desus le somét d'Atlas s'épandra.
Dedans le bois arbreus s'émera le Daufin.
Les Ours dedans le mariu flat se retrairont,
0 bele quand ie t'oubliray.

Eerder nog zal de zee de Atlasberg overspoelen,
zal de dolfijn verliefd dartelen in het dichte woud,
zullen de beren de zee inwaden,
dan ik je, mijn allermooiste, vergeet.

le l'ay, ie l'ay et ...

Ik heb ze, ik heb ze...

Alors du ciel les étolles hautes chérront.
La nuit s'étendra sous le soleil se haussant.
Le iour sera d'oe.i s'abaissant le soleil fuit,
0 bele quand ie te fuiray.

Eerder nog zullen de sterren uit de hoge hemel
tuimelen,
zal de nacht vallen bij het rijzen van de zon,
en de dag oplichten bij zonsondergang,
dan ik je, mijn allermooiste, uit de weg ga.

le l'ay, ie l'ay et ...

Ik heb ze, ik heb ze...

L'été n'aura nul épi, ni fleur le Primtans.
Ni fruit n'ara l'Autónu' inégrale saizon.
L'iver nare nége, brouillas, glace, ni plui',
0 bele quand ie te lairay.

Eerder nog blijft de zomer zonder aar, de lente
zonder bloem,
en de wispelturige herfst zonder vrucht,
eerder zal het winteren zonder sneeuw, mist, ijs en
regen,
dan ik je, mijn allermooiste, in de steek laat.

Ie l'ay, le l'ay et ...

Ik heb ze, ik heb ze...

Le plomb pezant nagera flotant desus l'eau.
Le liége ponseus plongé ô fons se noira.
La terr' au ciel, le feu en terre se rendra,
0 bele quand ie te hairay.

Eerder nog zal het zware lood op het water drijven,
zal het sponzige kurk naar de zeebodem wegzinken,
zal de aarde in de hemel, en het vuur in de aarde
opgaan,
dan ik je, mijn allermooiste, ga haten.

le l'ay, ie l'ay et ...

Ik heb ze, ik heb ze...

CIGNE IE SUIS DE CANDEUR

Cigne ie suis de candeur,
Cigne ie meurs, et langui
Vostre louange chantant.

Ik ben een blanke zwaan,
ik sterf een zwanedood, en verkwijn
terwijl ik uw lof zing.

Pres de Meandr'en AsT'
Haute toujours un oyzeau
Blond de pénage par fout,
Sans tache, dout la blancheur
Semble me nette candeur.

In de streek van Meandra in Azië
vertoeft altoos een vogel,
met witte pluimen bekleed,
onbevlekt, wiens blanke glans
mijn onschuld weerspiegelt.

Cigne ie suis et...

Ik ben een blanke zwaan...

Donque ce gentil oyzeau
Quand ce cognoit avance
Pres de sa mort atend0',
Tont de mourir Ii chaut peu
Fait d'une douce chanson
Tout le rivage tortu
En se mourant retentir.

Wanneer dan deze nobele vogel
zijn ondergang nabij weet
en de dood hem besluipt,
laat zijn einde hem zo onberoerd
dat hij stervend een zacht lied
langs de bochtige oever
doet weerklinken.

Cigne ie suis et ...

Ik ben een blanke zwaan...

LA BRUNELETTE VIOLETTE REFLORIT

La brunelette violette reflorit,
La bele peinte Primevére s'en vient,
Raméne fleurs que le Zephire nourrit,

Het donkerpaars viooltje bloeit opnieuw,
de bontgekleurde lente doet haar intrede,
bloemen ontluiken die een briesje bestuift:
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Le parement de la nouvelle saizon.

de opsmuk van het nieuw jaargetijde.

0 que ie peusse de la ioy' du renouveau me sentirl
le ne le puls, ne la voyant céle qui m'est
Et toute ioy', et toute fleur, et Printans.

Kon toch de vreugde van de herboren natuur mij
raken1
Ik blijf onberoerd, want ik zie haar niet
die heel mijn vreugde is, mijn bloem, mijn lente.

Les oyzillons s'aparians drillet et vont
Et le bocage réiouy retentit
De mile voix dégouzillantes en l'air,
Toute liess' en amoureuze douceur.

De vogeltjes vliegen in verliefde paartjes,
en het vrolijk struikgewas weerklinkt
van duizendvoud gekwetter in de lucht.
Vreugde alom, en zoete verliefdheid.

0 que ie peusse et ...

Kon toch de vreugde..

Le patoureau sa patourelle rejouit
Flajoletant du flajolét sa chanson,
Ele qui l'oit va le trouver de son gré.
En y alant quite quenouille et fuzeau.

De herder vergast zijn herderinnetje
op een melodisch fluitconcert.
Ze luistert, en graag zoekt ze hem op,
en laat hierbij spinrok en klos in de steek.

0 que ie peusse et ...

Kon toch de vreugde..

Les amoureaus Cupidoneaus de toute pars
Volet épars, fléches et dars répandans:
Toute la mer, toute la terr' et les cieus,
Tous animaus d'amour épris s'égayront.

Verliefde Cupidootjes fladderen alom
en schieten pijlen en schichten af.
In de zee, op het land en in de lucht
zullen minzieke wezens zich vrolijk maken.

0 que ie peusse et ...

Kon toch de vreugde,..

QUE NULL'ETOILLE SUR NOUS

Que null'étoille sur nous
Ne vienne polus se montrer,
Que chdique flambe des cieus
De honte voize rendant
A son soleil sa clairté.

Dat geen ster hierboven
het wage zich nog te vertonen:
dat ieder hemellicht
beschaamd wijke
voor haar zonnelicht.

Laisse la danse des cieus,
Ma bell' éteint ta clairté.

Verstil, lichtende dans hierboven:
mijn allermooiste doet uw glans verbleken.

0 Lune, Lune vien ten
Desous le roc de Latmos
Avec le pertre gentil
Qui lont te pleit, que dormant
Le vius souvent rebaizer.

Maan, o maangodin, verberg u
onder de Latmosberg
met de mooie herder (Endymion)
die u zó beviel, dat gij hem vaak
in zijn slaap kwaamt zoenen.

Laisse la dance et ...

Verstil, lichtende dans...

Fébus delaisse ton char,
Revien te faire pasteur,
Et Beufs et Vaches garder
Com'autrefois tu faizois
D'amour touché pour Admét.

Phoebus, verlaat uw zonnewagen,
neem terug de herdersstaf op,
weid ossen en koeien
zoals gij weleer deed,
in liefde ontstoken voor Admeto.

Laisse la dance et ...

Verstil, lichtende dans...

0 toy man heur et seul bien
D'amour l'étoille plaizant,
De tes rayons si trébeaus
Penétre moy iusqu'au coeur,
Et pren pitié de man mal.

0 gij, mijn geluk en enig goed,
aangename ster der minne,
boor uw schitterende stralen
diep in mijn hart
en heb meelij met mijn wonde.

Laisse la dance et ...

Verstil, lichtende dans...
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CES AMOUREUS N'ONT QUE DOULEUR ET TOURMENT

Ces amoureus n'ont que douleur et tourment,
Ne font que plaindr' et lamenter,
Et jeter ons, et jeter pleur, et soupirs chaus.
Moy ie me tien joyeus, gaillard et content.

Deze verliefden kennen slechts leed en kwelling,
ze kunnen slechts jammeren en weeklagen,
kreten slaken, tranen storten, en hartgrondig zuchten.
Ik, ik ben vrolijk, opgewekt en tevreden.

Libre ie men vay, et la chaine romper
De vains dezirs ne me tient plus
A me géner pour un'ingrate travaillant.
Moy ie me tien et ...

Ik loop vrij rond, en de doorbroken keten
van ijdele verlangens dwingt me niet langer
mij in te spannen voor een ondankbare schone.
Ik, ik ben vrolijk...

Plus fol amour, plus jalouzi' ne soupcon
Ne m'osteront le repos dous:
Ne frenézr ne dévoyra plus ma raizon.
Moy ie me tien et...

Dolle liefde, naijver, noch achterdocht,
zullen mijn zoete rust niet meer vergallen,
en razernij zal mijn rede niet in de war brengen.
Ik, ik ben vrolijk...

Eus i'diront: une divine beauté
Et nuit et iour me jet'en peur,
Me don' espoir, m'écoul' au gél, me glac' au
feu.
Moy ie me tien et...

Zij zullen zeggen: een hemelse schoonheid
houdt me dag en nacht in angst gekluisterd,
geeft me hoop, doet me smelten bij vorstweer, en bij
het vuur bevriezen.
Ik, ik ben vrolijk...

Contre ce faus ingrat amour cruél dieu
le suis com' un Diamant fort
Qui ne craint fér, qui ne craint eau, qui ne craint
feu.
Moy ie me tien et...

Tegenover deze valse, ondankbare en wrede minnegod
ben ik als een bikkelharde diamant
die zwaard noch water vreest, noch vuur.
Ik, ik ben vrolijk...

Fi de l'amour, puis que l'amour ce n'est rien
Que pein' et peur, et fol espoir.
Qui le suyvés, dépoillé-vous de tout espoir.
Moy ie me tien et...

Weg met de liefde, want de liefde is niets
dan smart, en vrees, en dolle hoop.
Gij die haar volgt, laat varen alle hoop.
Ik, ik ben vrolijk...

LA BELE GLOIRE, LE BEL HONEUR DONER

La béle gloire, le bél honeur doner,
Doner la mort à qui t'a doné le coeur!

Mooie roem verdient het, mooie eerbewijzen,
de dood te geven aan hem die u zijn hart schonk!

le reclame la mort qui finisse le mal,
Que pour cet' ingrat' endurer me faut.

Ik smacht naar de dood die een punt zet achter de
pijn
die ik voor dit ondankbaar wicht moet doorstaan.

La béle gloire, et...

Mooie roem...

Du premier ie connu que perir m'en aloy,
le vy le bien et i'encouru le mal.

Meteen begreep ik dat ik zou tenonder gaan;
ik zag het goede, maar verduurde het kwaad.

La béle gloire, et...

Mooie roem...

Et le sort violent 6 la mort me tira,
Et contre luy ma raizon eut du pis.

Een gewelddadig lot bestemde mij voor tot de dood;
daartegen was mijn rede niet bestand.

La béle gloire, et...

Mooie roem...

Téle fut l'aparence du beau que ie vy,
Que our ce beau du bien ie fus privé.

Zó verblindend was de schone schijn die ik zag,
dat deze schoonheid mij van alle goed beroofde.

La béle gloire, et...

Mooie roem...
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Et qui lors oublié ne se fOt come moy
OO l'haim étoit caché de tant d'apats.

Wie had dan niet, zoals ik, het hoofd verloren,
toen zoveel charme de ongenaakbaarheid verborg?

La béle gloire, et...

Mooie roem...

Toute-fois inhumaine la foute que fy
Ne doit absoudre ton cruél méfait.

Toch kan, harteloze, de fout die ik beging
uw wreed vergrijp niet goedpraten.

La béle gloire, et...

Mooie roem...

De ma simpl' inocense puni ie seray.
Et toy de ton méfait triompheras.

Voor mijn onnozele onschuld zal ik boeten,
en uw misdaad blijft triomferend onbestraft.

La béle gloire, et...

Mooie roem...
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Camerata Trajectina

2

Zondag
augustus 1995, 12.00 u.
Antwerpen,
Kapel Centrum Elzenveld

Camerata Trajectina
Suze van Grootel, sopraan
Straf ton Bull, altus
Marius van Altena, tenor
Job Boswinkel, bas
Louis Peter Grijp, luit en cister

Programma: „Souterliedekens"
Vier meerstemmige Souterliedekens
Gherardus Mes: Souterliedeken 35
Jacob Clemens non Papa: Souterliedeken 35 (wijs: Rosina waer was
u ghestalt)
Jacob Clemens non Papa: Lofzang van Maria (wijs: Conditor alme
siderum)
Gheradus Mes: Souterliedeken 39
Het daghet inden oosten
Het wereldlijke lied
Jacob Clemens non Papa: Souterliedeken 4
Gherardus Mes: Souterliedeken 4
Vier dansliedekens
lak quam aldaer ick weet wel waer met heymelyc gheschalle (Souterliedeken 132)
Den lancxten doch van desen jare, de brengt ons (Souterliedeken
125)
Hoe soude ick vruecht bedryven (Souterliedeken 133)
Lynken sou backen, myn Heer sou kneen. Int walsche. Le bergier et la
bergiere sont a lumbre dung buysson (Souterliedeken 135)
uit: Souterliedekens (S. Cock, Antwerpen, 1540; gearrangeerd voor
cister door Louis Peter Grijp)
Een liedt eerbaer van de liefste claer
Het wereldlijke lied
Jacob Clemens non Papa: Souterliedeken 31
Gherardus Mes: Souterliedeken 31
Tyrannich werck spoortmen nu alle weghen
uit: Het offer des Heeren (1563); deels op de muziek van Mes' Souterliedeken 41
Doen Hanseleijen over de heyde reed
Het wereldlijke lied
Jacob Clemens non Papa: Souterliedeken 69
Het reghende seer ende ick worde nat
Het wereldlijke lied
Jacob Clemens non Papa: Souterliedeken 3
Cistermuziek
Almande Guillemette
Een amoureux fiere ghelaete
Branie le beau Robert

Camerata Trajectina
Sedert zijn oprichting in 1974 heeft
het Utrechtse ensemble Camerata Trajectina zich gespecialiseerd
in Nederlandse muziek van de
middeleeuwen tot de 17de
eeuw, van Hadewijch tot Huygens. Centraal staan de literatuur- en cultuurgeschiedenis, die
hun muzikale dimensie herkrijgen
in produkties rond dichters als
Hooft, Bredero, Coornhert, Vondel, Huygens en Tesselschade,
en thema's als de Tachtigjarige
Oorlog, de godsdiensttwisten en
de Dodendans.
Camerata Trajectina is een
graaggeziene gast op het Holland Festival Oude Muziek
Utrecht en verleende zijn medewerking aan de nationale
herdenkingen van de Unie van
Utrecht, Willem van Oranje, Constantijn Huygens en Coornhert.
Vorig jaar presenteerde Camerata Trajectina een groots „Tesselschade Festijn" op het Mulderslot, bij Amsterdam, met onder
meer de opvoering van Hoofts
toneelstuk Geeraerdt van Velsen.
Het ensemble gaf honderden
concerten in Nederland en
Vlaanderen en maakte tournees
naar onder meer de Verenigde
Staten, Engeland, Duitsland,
Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden,
Denemarken en Bulgarije. Van
het ensemble zijn zes LP's en zes
CD's verschenen.

Souterliedekens
„Vliegen vang je met stroop",
moet de dichter van de Souterliedekens hebben gedacht. Hij
wilde de jeugd psalmen laten zingen, maar besefte dat die jeugd
meer geneigd was tot „zotte vleselijke liedekens", tot vrolijk ge165
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Almande en truert niet meer
Boerendans
Almande d' Anvers
Hoboken
uit: Hortulus citharae vulgaris (P. Phalesius en J. Bellerus, Antwerpen,
1582)
Een oude man sprack een meysken an
Gherardus Mes: Lofzang van Zacharias
Het wereldlijke lied
lok seg adieu
Het wereldlijke lied op muziek van Gherardus Mes
Bronnen:
Jacob Clemens non Papa, Souterliedekens... Seer lustich om singen ter
eeren Gods (T. Susato, Antwerpen, 1556-1557 (4 delen))
Gherardus Mes, Souterliedekens ... Seer lustich om singen ter eeren
Gods ende te spelen op diversche Instrumenten (T. Susato, Antwerpen,
1561 (4 delen))
Cornerata Traject/na
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zang. Dus rijmde hij zijn stichtelijke
teksten op de melodieën van populaire liedjes over liefde en
drank. Op zichzelf is dit niets bijzonders: die truc („geestelijke
contrafactuur" in het wetenschappelijke jargon) was al gedurende de hele middeleeuwen
bekend. Wel bijzonder is dat de
dichter als eerste ter wereld de
hele reeks van 150 psalmen berijmde in de volkstaal, in dit geval
in het Nederlands. Zijn bundel
Souterliedekens (een vernederlandsing van „psalterliedekens",
psalmpjes) werd voor het eerst
gedrukt in Antwerpen, door Symon Cock op de Lombardvest,
in 1540. De dichter - volgens de
traditie Willem van Zuylen van
Nyevelt, een Utrechtse edelman
- hoopte dat men de Souterliedekens onder alle denkbare
omstandigheden zou zingen: hetzij alleen of in het huisgezin, in godvrezend gezelschap, op reis, op
het veld, aan tafel - liever dan in
dergelijke situaties te roddelen of
te ruziën, moppen te tappen of
vieze praatjes ten beste te geven.
De Souterliedekens sloegen
enorm aan. Anders dan men
wel eens denkt, werden ze niet
beschouwd als „ketterse" liederen en verkregen ze de goedkeuring van de katholieke censuur. In
de kantlijn staat keurig de officiële Latijnse versie van de psalmen
afgedrukt. Mcnscn van allc gc
Innfcrirhtinopn, kntholip4Pn 7nwel als protestanten, voelden
zich aangesproken. Wel werden
Nederlandstalige psalmen meer
ieei I Iel 1 iut idelsi lei k vul i
de gereformeerden, die in 1566
een nieuwe berijming van het
complete psalmboek door Petrus
Datheen tot hun beschikking kregen, op de nieuwe Geneetse
melodieën. Na 1566 werden de
Souterhedekens voornamelijk nog
gebruikt door doopsgezinden en,
in vccl minder° mato, door
rooms-katholieken. De doopsgezinden, een zwaar vervolgde
groepering, zongen talloze nieuwe liederen op de melodieën
van de Souterliedekens. Het hier
opgenomen lied over de martelaar Hans van der Mose uit Waasten, West-Vlaanderen, is daarvan
een voorbeeld.
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Toch is de huidige roem van
de Souterliedekens minder gebaseerd op hun plaats in de geschiedenis van de kerkzang dan
op hun muziekwetenschappelijk
belang. Symon Cock drukte
namelijk bij de liederen niet alleen een wijsaanduiding af, maar
ook muzieknotatie. Daardoor is
de bundel van onschatbare
waarde voor onze kennis van
liedmelodieën uit de 16de eeuw.
Zonder de Souterliedekens zouden we bijvoorbeeld nauwelijks
de muziek kennen van de liederen uit het beroemde Antwerps
liedboek uit 1544. In dit liedboek
staat immers géén muzieknotatie. Wel lijkt het erop dat de
melodieën in de Souterliedekensuitgave wat zijn opgepoetst: ze
hebben meer versieringen dan
men zou verwachten en ook verraadt de ritmiek de hand van een
kundig componist.
Het muzikale belang van de
Souterliedekens wordt onderstreept door de driestemmige
bewerking die de beroemde
componist Jacob Clemens non
Papa ervan maakte. Hij liet de
melodie meestal door de tenor
zingen, zoals gebruikelijk in de
oude Nederlandse school. Ondanks de op het eerste gezicht
eenvormige opzet blijken de stukjes bij nader toezien allerlei variaties te vertonen, bijvoorbeeld in
de combinatie van de stemmen
en in de compositietechniek,
homofoon of polyfoon. En wellicht belangrijker: bij alle bondigheid is het prachtige muziek.
Clemens' zettingen werden in
1556-'57 uitgegeven door de
Antwerpse muziekdrukker Tielman Susato, woonachtig „Inden
Cromhoorn" voor de Nieuwe
Waag. Susato had een voorliefde voor muziek in de eigen
taal, en het Souterliedekensproject paste uitstekend In zijn
reeks „Musyck Boexkens" met
meerstemmige Nederlandstalige
muziek (ook de bekende Instrumentale bundel met „alderhande danserye" behoorde tot die
reeks). Of Clemens' zettingen van
de Souterliedekens aansloegen
bij het publiek is moeilijk te zeggen. Ze zijn in elk geval niet herdrukt.

Wel gaf Susato in 1561 een
tweede reeks meerstemmige
Souterliedekens uit, van de hand
van een leerling van Clemens,
Gherardus Mes. Evenals Clemens
bewerkte Mes alle 150 psalmen
plus nog enkele bijbelse gezangen. Anders dan Clemens koos
hij echter voor een uniforme, vierstemmige bezetting met sopraan, alt, tenor en bas, desgewenst ook op instrumenten uit te
voeren. Deze benadering past
inderdaad veel beter in de
componeer- en uitvoeringstraditie van het midden van de 16de
eeuw dan Clemens' primair vocale driestemmigheid en onvoorspelbare stemcombinaties. Dat
enkele van Mes' zettingen in de
17de eeuw hergebruikt zijn door
de Delftse priester-dichter Stalpart van der Wiele, suggereert
een zekere populariteit. Er is één
probleem bij Mes' zettingen, en
dat is tevens de reden dat ze in
de huidige muziekpraktijk vrijwel
onbekend zijn: van de vier stemboeken ontbreekt er één, de bas.
Wie de moeite neemt de overige
stemmen (bewaard in Londen en
Den Haag) onder elkaar te zetten, bemerkt dat de bas met vrij
grote zekerheid te reconstrueren is.
Mes blijkt verschillende bewerkingstechnieken te hebben
gehanteerd. Soms neemt hij de
Souterliedekens- melodie onveranderd over. Deze legt hij dan
niet, zoals Clemens, in de tenor
maar in de sopraan, volgens
het nieuwere gebruik. In de
meeste andere gevallen echter
schrijft hij geheel nieuwe composities. Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van het begin
van de oorspronkelijke Souterliedekens- melodie, die dan vervolgens zijn eigen weg gaat.
Verrassend is dat Mes voor
sommige schijnbaar nieuwe bovenstemmen wel degelijk een
liedmelodie blijkt te hebben gebruikt, maar dan een andere dan
Clemens!
Tijdens dit concert zijn de karakterverschillen tussen de wereldlijke liederen en de erop gebaseerde geestelijke meerstemmigheid goed hoorbaar. Bovendien
kan men leerling Mes met mees-

ter Clemens vergelijken en de generatiekloof die hen scheidt met
eigen oren vaststellen.
Louis Peter Grijp

De cister
In het midden van de 16de eeuw
kwam een bijzonder instrument
in de mode, dat in de Nederlanden „cither" werd genoemd. In
Frankrijk heette het „cistre", in
Duitsland „Cister" en in Engeland
„cittern", benamingen die nog
steeds wel gehoord worden. De
cister is een tokkelinstrument met
een hals, een vrij platte klankkast
en metalen snaren. Het werd ontwikkeld uit soortgelijke middeleeuwse vormen, citole en cetula
geheten.
De cister was veel populairder dan wij ons heden ten dage
realiseren. Voor geen ander instrument, de luit uitgezonderd,
werd in de 16de eeuw zoveel
muziek gepubliceerd! Phalesius
publiceerde vi5ór Hortulus citharae (Leuven 1570 en Antwerpen
1582) al citherboekjes in 1564
(F. Viaera), 1568 en 1569 (S.
Vreedman). Beroemde cisterspeIers waren in Italië Paolo de
Virchis en in Engeland Anthony
Holborne. In Nederland publiceerde niemand minder dan
Jan Pieterszoon Sweelinck twee
boekjes cistermuziek, die helaas
beide verloren zijn geraakt. We
zien het instrument geschilderd
door Johannes Vermeer en Jan
Steen, in handen van blozende burgerdochters en lachende
boeren. De beroemdste cisterbouwer was ... Antonio Stradivarius!
Toch wordt de cister weinig bespeeld. Een achtergebleven gebied in de oude-muziekbeoefening 1 Nu heeft het instrument wel
enkele eigenaardigheden, die
luitisten afschrikken... In Frankrijk
en de Nederlanden had de cister
vier koren die op merkwaardige
manier werden gestemd: e' d' g
a, dus met een knik in de stemming. De twee secundes herinneren vermoedelijk aan middeleeuwse bourdonpraktijken.
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Ook met de treffen, de reepjes
metaal waarachter men de vingers plaatst, is iets vreemds aan
de hand. Sommige fretten ontbreken en andere strekken zich
niet helemaal uit over de volle
breedte van de toets. Deze diatonische fretting herinnert eveneens aan tijden en (volkse) stijlen
waarin chromatische tonen niet
noodzakelijk waren. Als de fretten
niet perfect zijn geplaatst, en als
de snaren niet perfect kwintenrein zijn, klinkt het instrument akelig vals, vooral wanneer men
hoog op de (lange) toets speelt.
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Men slaat de snaren met een
plectrum aan.
De cister kent dus hoogst curieuze beperkingen, die in renaissancemuziek goed te horen zijn.
Men kan er akkoorden op spelen, maar mist nogal eens de
bas. Bepaalde harmonieën zijn
niet mogelijk, omdat een bepaalde chromatische fret ontbreekt. Ook de beperkte omvang stelt een probleem, dat
simpelweg wordt opgelost door
te octaveren. De pregnante octaafsnaren in de bas versluieren
dit enigszins.

De muziek is soms behoorlijk
virtuoos. Al met al is de cister
geen instrument dat men er als
luitist „eventjes bij doet". Men
deinst er gewoonlijk voor terug
veel tijd, geld en moeite te investeren in een instrument dat
zulke merkwaardige muziekjes
voortbrengt. Maar juist die merkwaardige muziekjes met hun
reminiscenties aan schimmige
speelmanspraktijken maken de
cister tot een fascinerend instrument.
Louis Peter Grijp

27 augustus
VIER MEERSTEMMIGE SOUTERLIEDEKENS

Die de ydelheyt niet aensiet.

Gherardus Mes: Souterliedeken 35
Clemens non Papa baseerde zijn zetting van Souterliedeken (psalm) 35 op de oorspronkelijke, frygische
melodie („ Rosina waer was u ghestalt"), maar Mes
ging uit van een nieuwe, mixolydische melodie.

HET DAGHET INDEN OOSTEN

Die boose sprack in zijn ghedacht
Dat hy tot sonden wou pooghen
Gods vrees en heeft hi niet gheacht
Ghehouden voer zijn ooghen.
Want hi bedriechlijck de voer God den Heer
Dat zijn misdoet en boos ghelaet
Mocht zijn ghehaet met allen seer.
Ci) Clemens non Papa: Souterliedeken 35
Den )00(1/ Psalm. (hooch te singhen.) Dixit iniustus ut.
Nae die wyse: Rosina waer was u ghestalt.
Dezelfde tekst als 1.
C) Clemens non Papa: Lofzang van Maria
Den lof sanc, der glorioser maget, end moeder ons
Heeren. Magnificat anima mea. Den Tenor nae die
wyse: Conditor alme siderum.
Mijn siel maect groot, en prijst den Heer:
Mijn geest heeft hem verblijt soe seer.
Verhuecht was ick in minen moet
In God mijn salicheyt seer goet.
Want hi die cleynheyt sach voerwaer
Van zijn dienstmaecht: this openbaer
Siet nu, alle gheslachten fijn
Sullen my segghen salich te zijn.
Want groote dinghen hi ghewis
Heeft my ghedaen, die machtich is.
En sinen noem ghebenedijt
Seer heylich is tot alder tijt.
C) Mes: Souterliedeken 39
In plaats van de oorspronkelijke melodie van Souterliedeken 39 („Ick quam tot eenen dansse"), koos Mes als uitgangspunt van zijn zetting een andere
melodie, „Venus, Juno, Pallas" (Souterliedeken 85).
Ick heb verwacht den Heere
Hy verhoorde mijn gheciach.
Hi tooch mi wt mijn seere
Daer ick in versoncken lach.
Hi stelde mi op eenen steen
En heeft gheleydt mijn ganghen
Hy voorwaer, en anders gheen.
Een liedeken om te stichten
Daer ick God me prisen sal
Dat deed my God hier dichten
Die dat sten, hem vreesen al.
Salich is (hoort mijn bediet)
Die in Gods naem can hopen

Wereldlijk lied uit het Antwerps liedboek (1544)
Vroeg in de ochtend begeeft een jongeman zich
naar een duel. Zijn geliefde weet van niets. De
jongeman wordt gedood en de overwinnaar deelt
dat het meisje persoonlijk mee. Ze vindt het lijk van
haar geliefde onder een linde. Niemand durfde
haar te helpen bij de begrafenis,' blijkbaar was de
overwinnaar een gevreesd man. Dan delft het
meisje zelf maar een graf, met het zwaard van haar
geliefde.
„Het daghet inden oosten,
Het lichtet overal.
Hoe luttel weet mijn liefken,
Och, waer ick henen sal."
„Och warent al mijn vrienden
Dat mijn vianden zijn!
Ick voerde u uuten lande,
Mijn lief, mijn minnekijn."
„Dots waer soudi mi voeren,
Stout ridder wel gemeyt?
Ick ligge in mijns liefs armkens
Met grooter waerdicheyt."
„Ligdy in uus liefs armen?
Bilo, ghi en segt niet waer!
Gaet henen ter linde groene,
Versleghen so leyt hi daer."
Tmeysken nam haren mantel
Ende si ghinc eenen ganck
Al toffer linde groene,
daer si den dooden vant.
„Och, ligdy hier verslaghen,
Versmoort al in u bloet?
Dat heeft gedaen u roemen
Ende uwen hooghen moet.
Och, lichdy hier verslaghen,
die mi te troosten plach?
Wat hebdy mi ghelaten?
So menighen droeven dach."
Tmeysken nam haren mantel
Ende si ghinck eenen ganck
Al voor haers vaders poorte,
die si ontsloten vont.
„Och, is hier eenich heere
Oft eenich edel man,
die mi mijnen dooden
Begraven helpen can?"
Die heeren sweghen stille,
Si en maecten gheen geluyt.
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Dat meysken keerde hoer omme,
Si ghinc al weenende uut.
Si nam hem in haren armen,
Si custe hem voor den mont
In eender corter wijlen
Tot also menigher stont.
Met sinen blancken swaerde
Dat si die aerde op groef;
Met hoer snee witten armen
Ten grave dat si hem droech.

Haer wesen fier. En weet ick hier
By niemant te ghelijcken,
En haer manier, Seer goedertier,
Heeft my doen blijcken:
Moer seer rebel, Valt sy in 't spel,
En my gheen trou doet blijcken
Al lijd'ick ghequel, door dit opstel,
Ick sal haer niet ontwijcken.

„Nu wil ic mi gaen begeven
In een cleyn cloosterkijn
Ende draghen swarte wijlen
Ende worden een nonnekijn."

Princesse goet, die mijn vieesch en bloedt
Jae doet my mineren,
Om dat ick moet, U wesen soet,
Weest dit wel vroet, Dus lang ontberen.
Nochtans ick sal, Tot mijn verhael
In liefde glorieren,
Spijt nyders geschal, Liefd'boven al,
u lief exalteren.

Met hoer daler stemme
Die misse dat si sanck,
Met haer snee witten handen
Dat si dat belleken clanck.

0 Clemens non Papa: Souterliedeken 31
Den XXXI Psalm. Beati quorum remissae. Nae die
wyse: L'amour de moy. Oft nae een liedt eerbaer
van die liefste wil ick beghin.

Clemens con Papa: Souterliedeken 4
Den IV Psalm. (hooghe te singhen). Cum invocarem.
Nae die wyse. Het daghet in den oosten, het lichtet
overal.

Salich sij zijn
Wiens boosheyt is vergheven
Bedect (hoort mij)
Wiens sonden zijn ghebleven
Salich ick meyn
Is hy dyen God alleyn
Gheen sonden wil toescriven
Wiens gheest certeyn
Van bedroch wel reyn can bliven.

Als ick riep met verlangen
God hoorde al mijn leyt
Wanneer my droefheyt heeft bevanghen
Ghi Heere my troost verbreyt.
0 Heer wilt mijns ontfermen
End aenhoort mijn gheclach.
Mijn bidden, ende mijn kermen,
Wilt hooren nacht en doch.

0 Gherardus Mes: Souterliedeken 31
Dezelfde tekst. Vrije zetting.

Ghi mannen swaer van sinnen
Waer om yst u gherief
Da(t) ghi wilt ydelheyt beminnen
End hebben die loghens lief?

Uit Offer des Heeren (1570). Deels op de muziek van
Mes'Souterliedeken 41.

Gherardus Mes: Souterliedeken 4
Tekst als eerste twee strofen. Vrije zetting.
EEN LIEDT EERBAER VAN DE LIEFSTE CLAER

Wereldlijk lied uit Nieu Amstelredams Liedt-boeck
(1591)
Liefdeslied van een Haarlemse rederijker: „Mijn lief
wijst me af, maar ik blijf haar trouw". Op de wijse: Wt
liefden siet, lijd'ick verdriet.
Een liedt eerbaer van de liefste claer
Voorwaer, Wil ick beginnen,
Want by hoer Soo rust wel swaer
Een poer, met hart en sinnen,
Sy is seer reyn, In s Weerelts pleyn,
Men mach gheen schoonder vinnen,
Want sy alleyn, Is mijns hartsen greyn
Dus moet ick hoer beminnen.
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TYRRANICH WERCK SPOORTMEN NU ALLE WEGHEN

In het Offer des Heeren verzamelden de Wederdopers brieven en liederen van hun martelaren, die
door de inquisitie waren vervolgd. Als hoogtepunt
van het martelaarschap gold het verhoor: het uur
van de waarheid, waarin de beklaagde ondanks
wrede martelingen zijn standvastigheid kon bewijzen. De verhoren werden vaak woordelijk weergegeven, zoals hier bij Hans van der Maas.
Hij werd verhoord in Waastene (West-Vlaanderen) in
7559.
Een liedeken van Hans vonder Moes
Nae de wijse, Vonden xli. Psalm. Ofte, Tyrannich
werck vol archs ghedronghen.
Tyrannich werck spoortmen nu alle weghen,
Waer ghy ter werelt wilt keeren oft gaen,
Alsulcx versocht Hans vonder Moes ter deghen
Als hy op de pijnbancke was gelaen.
Wat grooter smert en pijn ter baen
Heeft hy ontfaen.
Sijnde in handen van die wreden.
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Deer hy die waerheyt vroomlijck heeft beleden.
Vraag:
„Tsacrament datmen gebruyct inde Misse
Na dat de Priester heeft geconsacreed
Is dat niet tlichaam Christi ghewisse
In vleesch en bloedt, sooment ter Kerck useed?"
Antwoord:
„Hoe sou dat zijn? Luces gheeert
In Actis leert
Int eerste met een schoon verclaren
Als dat Christus ten Hemel is gevaren."
V:„Wat hout ghy vonden dienste inde kercke?"
A:„Voor groote grouwelijcke Afgodery!"
V:„Houdt ghijt voor die Hoere van Babels wercke?"
A:„Jae, ghelijckt als stoet in Apocalipsy."
V:„Niet connen betoghen sult ghy
Dat gheweest sy
Boven veertich Jaren, te weten
U lieder Kercke, herdoopers gheheten."
A:„Wy en sttense in geen Register boecken
Ghelijck als is der Roomscher Kercken Gert
Want elck om te niet te doen hoer soecken,
Heeft niet te hulp den Keyser hooch verclaert
(Als de Roomsche) oft Prins vermeed.
Elck heer aenvaert,
Meer sy is af van Christus tijden;
Den steen des Fondaments wy hem belijden'
Wilt ghy oock de Overheyt obedieren?"
A:„Ja, alst niet is teghen tghebodt devijn."
(Spreek hy)„mijn hoeren in alle manieren."
V:„Wilt ghy oock sweeren voor de hoeren fijn?
Want ghy moet onderdanich zijn.
D'Overheyt dijn;
Petrus en Paulus boy so leeren.'
A:"Neen, Christus seyt:„Ghy en sult gheensins sweeren."
V:„En behoort ghy niet de waerheyt te segghen?"
A:„Ja wy wel", heeft Hans tot heer geseyt,
V:„Van u meegesellen wilt ons wtleggen!"
A:Daarop heeft hy geantwood met bescheyt:
„Datmen den noesten schuit opleyt,
Dots gheen waerheyt.
Christus hout ons sulcx niet te voren."
Doen hebben sy hem sterckelijc besworen.
Hans sprack:„U besweering ick niet en echte:
Dat selve is der toovenaren werck bloot."
Daer vielen die fel honden een onsachte
Met pijnen en tormenten swaer en groot,
Maer zijnde in alsulcken noot,
Dot Godt gheboot,
Deer heeft hy niet af willen wenden,
Meer bleef deer vast by als een Heldt ten enden.
DOEN HANSELEIJN OVER DE HEYDE REED

(D Wereldlijk lied uit Haerlems oudt liedtboeck (1716)

Een meisje bevrijdt haar criminele geliefde uit het
gevang met een oude truc. een vijl in een brood.
(Doen) Hanseleijen over de heyde reed,
Hoe haestigh wed hy gevangen,
Hy wierde al op Toren geleyt,
Geboeyet wel alsoo strenge.
En dat verhoorde een meysjen jongh.
Een meysjen van seventhien jaren.
Sy gingh al voor heer moeder steen.
Sey deer na al voor hoer vader.
„Och vader", sey sy, „vader van mijn,
0 alder-genadighste heerel
Wout gy my den gevangen man geven,
De vrome Lantsknecht ter eeren".
„Dese gevangen man krijgt gy niet,
Want hy sal moeten sterven,
Hy isser van seven Lands hoeren verwesen
Alsoo veer in vreemde erven".
Het meysje liet backen twee witte broots weggen,
Deer in twee scherpe vijlen,
Sy wierpse al in den Toren was hoog,
„Hey, landsknechtje, wilt jou los vijlen".
Hy vijlden soo menigen nacht en dag,
So menigen stouten uyren,
Tot dotter den Toom ontsloten was:
Hey, men sag 'er noyt lantsknegt treuren.
Sy trok hem deer twee laersen en,
Deer toe twee scherpe sporen,
Sy setten hem op heer Vaders graeu Ros:
„Lantsknecht geeft de moet niet verloren".
Doen hy ter halve wegen quam,
Hy keek so dickwils omme,
Hy dogt 'er wel om den Tooren was hoog,
Dog veel meer om 't meysken was jonge.
„Nu heb ick alle de jonkvrouwen lief,
Al omme de wille van eene,
Sy heeft'er behouden het leven van mijn,
Ach mocht ick haren dienaer
Haren dienaer zijn".
(D Clemens non Papa: Souterliedeken 69
Den LXIX Psalm. Deus in adiutorium meum intende.
Den Tenor nei die wyse: Doen Hanselyn overder
heyden reedt.
Ghenadighe Heere mijn toeverlaet
Mijn hulper wilt doch wesen
Coemt haestelic in mijn noot te beet
Uwen noem moet zijn ghepresen.
Tot scande so moeten si zijn ghebracht
Bespot in allen hoecken
Al die mijn siele met hoereer cracht
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Om te crencken willen soecken.
Te rugghe soe moeten si wijcken seer
Al die my willen deeren.
Tot schande moet comen al haer eer
Al die my quaet begheeren.

Die dit liedeken eerstwerf sanck
Dat was een ruyter al vonder banck
Ende hi sanghet so fijn.
Hi hevet wel ghesonghen; by die liefste en mocht hi
niet zijn.

CI Clemens non Papa: Souderliedeken 3
HET REGHENDE SEER ENDE ICK WORDE NAT

C) Wereldlijk lied uit het Antwerps liedboek (1544)
Een ruiter slaapt bij een meisje en probeert midden
in de nacht ongemerkt te verdwijnen. Het meisje
hoort hem toch en beklaagt zich hevig: ze is in
verwachting. In haar beroering laat ze zich ontvallen niet te weten wie de vader van het kind is. De
ruiter voelt zich daardoor van zijn verantwoordelijkheid ontslagen, ook al trekt het meisje haar uitspraak snel weer in.
„Het reghende seer ende ick worde nat.
Bi mijnen boel sliep ick te nacht,
Bi mijnen boel alleyne,
Rijc God, mocht ick bi die liefste zijn".
Hi clopte voor haer cleyn veynsterkijn.
„Stoet op, mijn lief, ende laet mi in.lc heb hier so
langhe ghestanden,
MI dunct dat ick vervrosen ben".
Dat meysken schoot aen een hemdeken wit;
Si liet in den ruyter fijn.
In haren blancken armen
Hiet si den ruyter wellecoem zijn.
Mer snachts ontrent der middernacht
Doen gaf die bedsponde eenen crack
Ende si weende seere.
Si weende also seere: hoer docht dat si bedroghen
was.
„En weent niet, mijn soete lief,
!cl< sal u schrijven eenen brief
En trouwen dy
Tot eenen wijve: ghi sulter certeyn die liefste zijn".
„Ghi gelooft mi veel, ghi hout mi cleyn.
Ghi en biedt mi daer toe groot noch cleyn
Ende ick draghe een kint,
Een kindekin also cleyne: ick en weet certeyn den
vader niet".
„Draecht ghi een kint, so cleynen kint?
So siet dat ghi den vader vint,
Oft ghevet mi,
Mi oft mijnen gheselle: dat kint dat moet ghehouden zijn".
Dat meysken swoer al bi sint Jan:
„Bi mi en sliep noyt ander man,
Niet meer dan ghi,
Dan ghi valsche bedrieger; ghi stoet so vaste in
mijnen sin".
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Den III Psalm. Domine quid multiplicati sunt. Nae die
wyse: Het reghende seer, end ick werf nat.
0 Heer hoe zijnse so menichfout
Mijn vyanden seer fel en stout
Staen tegens my.
Veel segghen tot mijnder sielen
Dat ick van God verlaten sy.
Maer heer ghi zijt mijn hulper altijt
Die my verlost, end oock verblijt.
Mijn glory alleyn
Ghi hebt mijn hooft verheven.
Maect my van allen sonden reyn.

EEN OUDE MAN SPRACK EEN MEYSKEN AN / LOFZANG VAN ZACHARIAS

C) Mes: Lofzang van Zacharias (oorspronkelijke
Souterliedekens-melodie)
Ons Heere God van Israhel
Moet altijt wesen ghebenedijt
Hi heeft besocht, en verloste snel
Den sinen heeft hy seer wel bevrijt.
Hy heeft den hoorn tot ons profijt
Van ons salicheyt op gherecht
Int huys van David sinen knecht
C) Wereldlijk lied uit het Antwerps liedboek (1544)
Een rijke grijsaard vraagt een jong meisje ten huwelijk. Ze lacht de oude man uit: zij wil een jonge vrijer en die heeft ze al.
Een oude man sprack een meysken an:
„Schoon lief, wildi beteren mijn verdriet?"
„Neen ic," seydese, „lieve Jan,
Van uwen biere en dorst me niet.
Tis beter dat ghi van mi vliet,
Ghi doet doch als verloren pijn.
Mijn boelken moet een jonck man zijn".
„Schoon lief, ick soude mi geerne paren,
Waert u beliefte, nu ter tijt."
„Spreect een oude quene van tseventich jaren,
Oudt en verrompelt also ghi zijt!
Aen u en is doch gheen profijt,
Ghi en tapt niet dan verschaelden wijn,
Mijn boelken moet een jonck man zijn."
„O waerde suver juecht,
Herte ende sin hanget al aen dy."
„Stelt u te vreden oft ghi moecht,
Wi en dienen niet te samen, ick ende ghy,
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Oudt ende versleten dunct ghy my.
Wat soudt ghi schrijven in mijn francijn?
Mijn boelken moet een jonck man zijn."

Mijn herte verblijt in zijn aenschijn,
Mijn boelken moet een jonck man zijn."
ICK SEG ADIEU

„Schoon lief, wilt doch doen mijn avijs,
So sal ic u maken van goede rijc".
„Een jonc man stoet badt in mijnen prijs,
Ghelijc soect altijt zijn ghelijck.
Wat soudt ghi doeghen op eenen tijt
Dan droncken drincken als een swijn?
Mijn boelken met een jonck man zijn."
„Ic mach wel claghen mijn verdriet,
ic minne ende en worde niet ghemint."
„Nu swijghet," seyt si, „luerefaes,
Vrijdt elders daer ghi troost ghewint.
Ic hebbe bemint een jonghelinck,

Wereldlijk afscheidslied uit het Antwerps liedboek
(1544), gezongen op Mes'zetting van Souterliedeken 65.
lok seg adieu
Wy twee wi moeten sceiden
Tot op een nyeu
So wil ic troost verbeyden.
Ic late bi u dat herte mijn,
Want waar ghi zijt daer sal ic zijn,
Tsi vreucht oft pijn
Altoos sal ic u vry eygen zijn.
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Antwerpen,
Kapel Centrum Elzenveld
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Wim Becu

Wim Becu, algemene leiding

Oltremontano
Vocaal ensemble
Steve Dugardin, discantus
lbo van In gen, tenor
Stéphane Van Dijck, tenor
Conor Biggs, bassus

Wim Becu studeerde aan het
Koninklijk Vlaams Muziekconser- Instrumentaal ensemble „Antwerpse Stadspijpers"
vatorium van Antwerpen, waar
Frank Theuns, renaissance travers°
hij nu zelf doceert. Zijn groei- Doron David Sherwin , stille zink
ende interesse voor de „oude
Vincent Demestre, renaissance luit
muziek" leidde hem naar het
Doron David Sherwin, zink
Koninklijk Conservatorium van
Simen Van Mechelen, altbazuin
Den Haag waar hij zich speOle Christian Andersen, tenorbazuin
cialiseerde in de uitvoeringsprak- Wim Becu, basbazuin
tijken van de renaissance en de
vroegbarok in de klas van Charles
Karel Nijs, verteller
Toet.
Naast andere lesopdrachten in
Programma: „In den Cromhorn, huismuziek ten tijde van Tielman Suhet stedelijk onderwijs en het gesato"
meenschapsonderwijs van Antwerpen, is Wim Becu actief in
TIELMAN SUSATO
verscheidene gerenommeerde (ca. 1515-ca. 1566)
ensembles: het Huelgas EnPavane, Passe e medio, reprinse le pingne
semble, Concerto Palatino, CurBransle,
Hoboecken dans
rende, het Taverner Consort, l'OrBasse danse, Entre du fol
chestre des Champs-Elysées, La
Petite Bande en The Antwerp uit: Het derde musyck boexken alderhande danserye (T. Susato,
Antwerpen, 1551)
Connection. Met deze ensembles concerteerde hij in Europa,
Azië en de Verenigde Staten en
realiseerde hij meer dan 70 CDopnamen.

ANONIEM
Schoen lief, ick moet u groeten
JOSQUIN BASTON
(fl. 1542-1563)

Oltremontano

Verheught u nu bedruckte geesten

ANONIEM
Het Ensemble Oltremontano
werd in 1993 opgericht onder
Schoen lief, wat macht u baten
impuls van Wim Becu. De naam
Aenmerckt nu hier
van het ensemble is een eerbetoon aan de musici van de
JACOB OBRECHT
„lage landen bij de zee" die in
(ca. 1450-1505)
de 15de en de 16de eeuw geneTandernaken op den Rhyn
raties lang het Europese muziekleven bepaalden en die in Italië
TIELMAN SUSATO
„oltremontani", letterlijk die van
(ca. 1515-ca. 1566)
over de bergen werden genoemd.
0 wrede fortune
Verwijzend naar de tijd waar- uit: Het ierste en tvueetste musyck boexken (T. Susato, Antwerpen,
in Vlaanderen een muzikale 1551)
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TIELMAN SUSATO
(ca. I515-ca. 1566)
Pavane, Mille regretz
Ronde, il estoit une fillette
Gaillarde, ghequest ben ick
uit: Het derde musyck boexken alderhande danserye (T. Susato,
Antwerpen, 1551)
ANONIEM
Tandernaken op den Rhyn
TIELMAN SUSATO
(ca. 1515-ca. 1566)
Int midden van de meye
BENEDICTUS HERTOGHS
(ca. 1490-1544)
Een venusdierken heb ick uutvercoren
JOSQUIN BASTON
(fl 1542-1563)
Lyden en verdraghen

Tielman Susato

TIELMAN SUSATO
(ca. I515-ca. 1566)

De eerste drie „Musyck Boexkens"

Myns liefkens bruyn ooghen
ANONIEM
Aenmerckt
Noit meerder last
uit: Het ierste en tvueetste musyck boexken (T. Susato, Antwerpen,
1551)
ANONIEM
Myn boel heet my cleker bille
Dese coxkens en aerdighe moxkens
JOSQUIN BASTON
(fl. 1542-1563)
Lecker beetgen en cleyn bier
LUPUS HELLINCK
(ca. 1496-1541)
Janne moye, al claer, al claer
uit: Het ierste en tvueetste musyck boexken (T. Susato, Antwerpen,
1551)

goudmijn was, die musici en
componisten leverde aan alle
belangrijke culturele centra, wil
het ensemble zich toespitsen op
de indrukwekkende produktie
van de Vlaamse polyfonisten,
waarbij het accent vooral ge-

vocale benadering van het repertoire. De leden van het ensemble deden ervaring op in diverse ensembles, waaronder het
Huelgas Ensemble, Concerto Palatino, Hesperion )0<, La Reverdie,
Currende, de Taverner Players,
het Concerto Vocale en het Collegium Vocale.
Naargelang zijn functie en de
keuze van het repertoire kan het
ensemble verschillende vormen
aannemen, zoals nu het geval
is in dit programma rond de
twee eerste Mus yck Boexkens
van Tielman Susato. Het ensemble Oltremontano was al te
gast op het Festival van Vlaanderen in Brugge en in Antwerpen en
realiseerde een BRTN-opname
met werken van Andreas Pevernage.

legd wordt op het gevarieerde
repertoire van de stadsspeellieden.
De kern van het ensemble bestaat uit een zink en drie bazuinen. Virtuositeit en flexibliteit gelden als uitgangspunten voor een

Het weinige dat bekend is over
de herkomst en het leven van
de Antwerpse uitgever, drukker
en componist Tielman Susato
doet niets af aan de onmiskenbare rol die hij onder meer
speelde in de opwaardering van
het lied op Nederlandse tekst.
„De edele hemelsche konst der
musycken in onser nederlantscher moeder talen, oock int
licht te brengene" stelde hij in
1551 als edel doel voorop in de
inleiding van zijn lerste musyck
boexken. Dit boekje zou het eerste worden in een reeks van elf
Mus yck Boexkens die de eerste
volledig bewaarde uitgave met
polyfone liederen op Nederlandse teksten vormt, wat niet
wegneemt dat voordien reeds
dergelijke composities bestonden. Susato schatte de moedertaal hoog in. In diezelfde inleiding richt hij een oproep tot zijn
collega-componisten om een
aantal composities in het Nederlands op papier te zetten teneinde een grotere verspreiding
te geven aan het genre dat in
de schaduw stond van het Franse
chanson.
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Wim Becu
Daarnaast kan men de uitgaven van Susato ook representatief noemen voor wat betreft
de overige muziekgenres. Gedurende zijn achttienjarige loopbaan als uitgever (1542-1561)
heeft hij onder meer 25 liedboeken, 3 misboeken, 19 motetbundels en de 8 boeken met
Souterliedekens (zie ook p. 165)
op de markt gebracht. Vele van
deze werken zijn opgedragen
aan hooggeplaatste personen
uit het Antwerpse milieu, waarvan sommigen vriend aan huis
bleken te zijn bij deze veelzijdige
zakenman.
Het eerste document waarin
Tielman Susato vermeld wordt,
dateert uit 1529. Daarin wordt hij
genoemd als kalligraaf aan de
Antwerpse kathedraal. In 1531
startte zijn loopbaan als uitvoerend musicus. In dat jaar vervoegde hij immers de stadsspeellieden. Deze functie zou hij
blijven waarnemen tot in 1549,
het jaar waarin hij uit de vereniging ontslagen werd.
De eerste twee Mus yck Boexkens bevatten een collectie polyfone Vlaamse liederen, in hoofdzaak liefdesliederen, zij het vaak
in een „gekuiste" versie aangezien ze de jeugd niet tot ondeugd
mochten verleiden. Toch bleek
dit stichtende ideaal niet echt
haalbaar. De thema's van de
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hoofse liefde en het moraliserende staan in contrast met
die van erotiek en drankzucht
die hier en daar in het repetoire opduiken. De aanwezigheid
van dat moraliserende element
duidt op een verschuiving naar
een meer burgerlijke muziekpraktijk, die vooral in de laatste
decennia van de 16de eeuw
plaatsvond. Waar het de muzikale invulling betreft, sluiten
de liederen vooral aan bij het
Franse chanson en zijn ze typerend voor de polyfonie zoals die
Oltremontano

e

in de 16de eeuw in de Lage Landen werd beoefend: nadruk op
het muzikaal-technische aspect
von hE4I imillieve contrapunt, typische ritmes en herhalingsstructuren.
In deze boekjes zijn naast Susato nog andere componisten
opgenomen zoals Josquin Boston
(? -ca 1563), Lupus Hellinck
(ca. 1496-1541) en zelfs Jacob
Obrecht (ca. 1450-1505). Het
feit dat deze componisten, op
Obrecht na, niet tot de „grote
namen" behoren, is tekenend
voor het genre. De belangrijkste
Vlaamse polyfonisten werkten
immers aan de voornaamste
buitenlandse hoven, waar wel
hun muziek, maar niet hun moedertaal hoog in aanzien stond.
Hun bijdragen op dit vlak situeerden zich in de marge van hun
meer officiële activiteiten. Het
lied op Nederlandse tekst ontwikkelde zich parallel met de Duitse
liederen en Franse chansons en
werd vooral in onze gewesten
verspreid via de uitgaven van Susato in Antwerpen en Phalesius in
Leuven.
In datzelfde jaar 1551 publiceerde Susato als eerste een
bundel met dansmuziek, een
primeur van formaat in onze
contreien. Dit Derde mus yck
boexken, kortweg Dansere yen
genaamd (zie ook p. 125), bevat
vier stemboekjes met elk 13 bas-
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"...In den Cromhorn..."
I."lustich om te

pelen op alle musicale instrumenten..."

uit "Allerhande danserye",Antwerpen 1551 Tielman Susato
(Het derde musyck Boexken)
-Pavane, Passe e medio, reprinse le pingne
-Bransle, Hoboecken dans
-Basse danse, Entre du fol

II."

...in t'
S choen lief, ick moet u groeten
V erheugh u nu bedruckte geesten
S choen lief, vuat mach u baten
A enmerckt nu hier
T andernaken op den Rhyn
0 wrede fortune

Anon.
Josquin Baston
Anon.
Anon.
Jacob Obrecht
Tielman Susato

III."lustich om t
uit "Allerhande danserye", Antwerpen, 1551
Pavane, Mille regretz
Ronde, il estoit une fillette
Gaillarde, ghequest ben ick
...in '

Tielman Susato

moureus..."

T andernaken op den Rhyn
I n 't midden van de meye
E en Venusdierken heb ick wtvercoren
L yden en verdraghen
M ijn liefkens bruyn ooghen
A enmerckt nu hier
N oit meerder last
...in

,, ,j,,<

is

Anon.
T. Susato
B. Hertoghs
J. Baston
T. Susato
Anon.
Anon.

tte..."

M yn boel heet my cleker bille
D ese coxkens en aerdighe moxkens
L ecker beetgen en cleyn bier
I anne moye, al claer,a1 claer

Anon.
Anon.
J. Baston
Lupus Hellinc

met dank aan het Plantyn & Moretus-museum te Antwerpen
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ses danses, 9 rondo's, 1 saltarello,
6 branies, 8 allemandes, 7 pavanes en 15 gaillardes. Van deze
dansen gaan er aantal terug op
composities van bekende namen als Josquin Desprez (ca.
1440-1521) of Clément Janequin
(ca. 1485-1558) terwijl andere
naar populaire Franse, Duitse en
soms Nederlandse liederen verwijzen. Een derde groep van
meer eenvoudige dansen staat
los van bestaande melodieën.
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Vermeldenswaard Is vooral het
gegeven dat het werk niet alleen
in de drukkerij van Susato ontstond, maar dat hij zelf ofwel de
bewerkingen van de vocale originelen verzorgde, ofwel de componist van deze muziek is. In de
inleiding op dit boekje schreef
hij dat al deze dansen „zeer lustich ende bequaem om spelen
(zijn) op alle musicale instrumenten". Eenzelfde formulering
gebruikte hij in het voorwoord bij

de eerste twee Mus yck Boexkens
om aan te geven dat de vocale
partijen door alle mogelijke instrumenten kunnen ondersteund
worden. Precies door toedoen
van uitgaven zoals deze werd
de instrumentale dans erg populair in de tweede helft van de
16de eeuw.
Kaat Van Wonterghem
Alamire Foundation
KU Leuven
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SCHOEN LIEF ICK MOET U GROETEN

Schoen lief ick moet u groeten
al uut myns hedens gront
en om myns sins versoeten
die deerlyc ben duerwont
want u twee schoen bruyn ooghen
Die doen myn vruecht verdroghen
Dus blyf ick nu zeer ongesont.
VERHEUGHT U NU BEDRUCKTE GEESTEN

Verheught u nu bedruckte geesten,
want den mey stoet lustich en plaisant.
Phebus die toont ons nu syn aenschyn claer.
Alle foreesten syn seer triumphant
ghecleet ter hant met bouerkens groene
menige bloenkens slet men nu opt lant,
een bedruckt herte heeft wel troest van doene.
SCHOEN LIEF WAT MACHT U BATEN

Schoen lief wat macht u baten
dat ghy my altyt persequeert
op u was mijn verlaten
maar laes ick ben gherefuzeert
u amoureus ick wesen
en hebdy my noch niet verleent.
Hoe soudy my troost gheven
alst u herte niet en meent.
AENMERCKT NU HIER

Aenmerckt nu hier dees meyskens fyn
hoe veel dat sy tsamen syn stout in bestier
soe syn sy er met den goet gildekens
in den wyn als venus diekens
ckaer int aenschyn haer douxkens
moer de niwe voude ghecrolt
sue leef dat hoer ghecrolt.
Soo blinckt int openbaer
men sieget wel nu hier nu daer,
en blinckt ghelyk den goude.
0 WREDE FORTUNE

0 wrede fortune, ghy doet my trueren nu.
Daer ick eens die liefste plach te wesen,
die is van my gheworden schu.
Och ick meynde dat icks noyt en verdiende.
Daer is en een ander hert gheresen,
dit bin ick dagelicx aensiende.
Och, hoe soude ick dys ghenesen.
INT MIDDEN VAN DE MEYE

Int midden van de meye,
loet ons vrucht orboren.
Al aen gheen heyde heb ick een lief vercoren.
Noit schoendre en was gheboren.
Die Mey wil ick hoer gaen planten,
met dicht, met spel, met sanc soet,

met hulpe van Venus clanten.
Neempt, cider schoenste lief,
toch in dancke goet u liefde
u liefde my zeer in bedwanck doet.
EEN VENUSDIERKEN HEB ICK UUTVERCOREN

Een venusdierken heb ick uutvercoren
gheen schoender en weet ict ter werelt ront
om haren wille wil ick vruecht orboren,
int aenschyn van haren lachende mont.
Haer keelken wit hoer korstkens ront
maeckt my vrolic van sinne,
schoender van moeder
en was noyt geboren tes recht die ick beminne.
LYDEN EN VERDRAGHEN

Lyden en verdraghen moet ick op dit termyn
my en boeten gheen clagen,
mach anders niet syn
want myns liefs aenschyn
moet ick voerwaer derven,
moer ick en acht gheen pyn
mach ick noch troost verwerven.
MYNS LIEFKENS BRUYN OOGHEN

Myns liefkens bruyn ooghen
en haren lachende mont,
die doen my pynen dooghen in alder stont.
Dat icse sien noch spreken mach,
dat claeg ic god en mynen ooghen,
ic ben bedroghen, ic ben bedroghen.
NOIT MEERDER LAST

Noit meerder last,
myn herte past op eender vrouwe, my ontrouwe.
Nochtans hoer gast dat blief ick so vast,
met Venus mast verdraghende den rouwe,
wil ze niet int nauwe myn lust verboeten
die zoetste, schoenste van ghescauwe.
Troost my doch, lief, eer ick verflauwe
so mach ick u, schoen kint daghelicx groeten.
Naer trueren en druck compt een versoeten.
MYN BOEL HEET MY CLEKER BILLE

Myn boel heet my cleker bille,
noit en was ic dus ghepoelt.
Omdat ic haspe myn spille,
tsavens daer men druck vertoelt.
Hy meent dat ic buyten brille,
moer hy es niet al verdoelt.
Myn boel voert uyt synen zinnen,
dat ic spin om goet ghewin
myn hemdeken dat is dinne,
en dat ligt in mynen zin.
Wat scaet myn boel dat ic spinne,
Ic en naye niet te min.
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DESE COXKENS EN AERDIGHE MOXKENS

Dese coxkens en aerdighe moxkens
si gaen al lonckende onder haer cloxkens
met rode baykens en corte rocxkens,
wel also gaykens.
Sy hebben die borstkens hert als blocxkens,
sy weten haer locxkens
om te spetsen hoer lecker brocxkens
wel also fraykens.
Dan komen dees knaepkens,
met spaensche kapkens,
en volgen die trapkens, soe ick u sey.
Dus comen dees coxkens
ghespronghen op socxkens,
meest aen den rey.
LECKER BEETGEN EN CLEYN BIER

Lecker beetgen en cleyn bier
gingen uyt aventuere.
Sy quamen by avent int doncker bestier
voor doeve navens deure.
Cleyn sprack met sinne:
„Hoe geraken wy hier inne?
Ick sal eens proeven met eenen cloppe."
„Wy es daer?" sprack sy.
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„Tis cleyn bier" sey hy
„Neen way, daer en sit niet oppe"
„Maer wy es daer by u'?"
sprack daer een meysken schoon,
kykende door een spleetgen.
Hy sey: „tis lecker beetgen" sy dy daer.
Die doer ginck open sonder vaer,
men bedreeffer vruecht boven schreven
maer en had lecker beetgen gedaen
cleyn bier waer buyten bleven.
JANNE MOYE, AL CLAER, AL CLAER!

Janne moye, al claer, al claer!
De waerheyt moet zyn uutgherult,
by een vierken, met een vierken,
heb ic myn wambays ghevult.
Sot is hy die mispaert
en hem selven gheen duecht en doet.
Ic pryse de waghebaert
daer es mede 't lyf ghevoet.
Geensens sorgen, letteren, borghen,
nu hier, nu daer.
Dan dans ick, dan spring ick,
dan roep ick, dan zing ick:
„Janne moye, al ober, al claer!"

Bekijk woensdag
wat je de rest van de week
kunt bekijken.

Wordt het film, opera, jazz, pop, teater, dans of beeldende kunst?
Voortaan kun je je weekmenu al op woensdag samenstellen.
In Kiosk, de kultuurbijlage van De Standaard, laten we je alvast even voorproeven.
Met de meest volledige en overzichtelijke gids in de wereld van kultuur
begint het weekend nu op woensdag.

ELKE WOENSDAG GRATIS BIJ DE STANDAARD.

De Standaard
Informatie op uw niveau.

27

Ensemble Doulce Mémoire

Zondag
augustus 1995, 20.00 u.

Antwerpen,
Bourlaschouwburg

i.s.m. het Holland Festival Oude
Muziek Utrecht
Produktie van het Festival d'Ambronay

Denis Raisin Dadre
Denis Raisin Dadre is artistiek directeur van het Ensemble Doulce
Mémoire, een ensemble dat zich
specialiseert in muziek uit de
renaissance. Hij behaalde een diploma voor oude muziek en doceert momenteel aan het conservatorium van Lyon.
Denis Raisin Dadre is ook actief
als stage-animator, waarbij hij
zangers opleidt voor de vereniging II Dissonante, die madrigaalcomedies presenteert.

Philippe Vallepin
Actief als professor toneel aan
een hogere normaalschool, doceert Philippe Vallepin ook verschillende cursussen, waaronder
drama aan het Lyceum Blaise
Pascal d'Orsay en voor de cultuurdienst van Saclay, en een
cursus dramatische kunsten in Orsay.
Philippe Vallepin leidde stages
bij de volgende produkties: 200
jaar Commedia dell'Arte - een
manifestatie die plaats vond in
Tours -, Les précieuses ridicules
van Molière - een Frans-Canadese uitwisseling - en Dido and
Aeneas in de Opera van Villemur.
Hij regisseerde ook Docteur Jekyl
et Mister Haydn, een opera voor
kinderen van C.H. Joubert, en de
madrigaalcomedies La Saviezza
Giovenile en La Pazzia Sen/le
van Banchieri.
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Denis Raisin Dadre, dirigent
Philippe Vallepin, regisseur

Ensemble Doulce Mémoire
Francois Fauché, Pantalone, een Venetiaan
Anne Quentin, Isabella, zijn dochter
Michel Gouttard, Pedrolino, zijn knecht
Alain Thai; Frulla, zijn knecht
Julie Hassler, Franceschina, zijn dienstbode
Richard Biren, dokter Gratiano & kapitein Spavento
Serge Goubioud, Lutio, een alleenstaand edelman
Pascal Boquet, luit, renaissance gitaar, cister
Claire Antonini, luit, renaissance gitaar, cister
Denis Raisin Dadre, spinet, muzikale leiding
Philippe Vallepin, regie
Ghislaine Palmier, regie-assistente
Olivier Bériot (Ateliers Caraco), kleding
Muriel Bourgeay, grime
Denis Durand, maskers
Georges Hamel; maskers
Bernard Fenet, decors

Programma: „Madrigaalcomedie"
ADRIANO BANCHIERI
(1568-1634)
II studio dilettevole
uit: II terzo libro delle canzonette a tre voci di Adrian° Banchieri Bolog-

nese, Intitolato II studio dilettevole. Nuovamente con vaghi Argomenti
e Spassevoli intermedii fioriti dall'Amfiparnasso Comedia Musicale
dell'Eccellentissimo Horatio Vecchi (S. Tini & G.F. Besozzi, Milaan, 1600)
Proloog
Prologo recitato dal'humor resoluto

Gesproken inleiding over „de meloenschil"
Eerste bedrijf
Scène 1: Pedrolino eet zich te barsten in de keuken. Pantalone roept
hem om te verkondigen dat hij zijn dochter zal uithuwelijken
aan Gratiano. Pedrolino lacht hem uit.
Scène 2: Gratiano en Pantalone regelen de huwelijksplechtigheid.
Scène 3: Isabella bezingt haar liefde voor Lutio.
Intermezzo: Passamezzo voor luit
Tweede bedrijf
Scène 1: Isabella ontmoet de kapitein en verkoopt hem liefdespraatjes om met hem te spotten.
Scène 2: Lutio, die hen gezien heeft, besluit een einde aan zijn leven
te maken.
Scène 3: Pantalone stelt met Pedrolino de lijst van de genodigden
samen. Hierna verschijnt de kapitein, die de luit bespeelt.
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Scène 4: Isabella en Franceschina zingen een madrigaal van Luca
Marenzio. Dokter Gratiano probeert hen te imiteren.
Intermezzo: Drie dokters op de melodie van de Spagnaletto
Derde bedrijf
Scène 1: Isabella hoort van de dood van Lutio en besluit zelfmoord
te plegen.
Scène 2: Pedrolino is net op tijd om Isabella's plannen te verijdelen.
Hij vertelt haar dat Lutio nog leeft
Scène 3: Isabella en Lutio beloven elkaar eeuwige liefde.
Scène 4: Pantalone en Gratiano drukken hun gekrenktheid uit.
Licenza: Hij die op muziek danst is ofwel gek of een nar

Olivier Bériot
Olivier Bériot behaalde als kostuumontwerper het diploma van
de Chambre Syndicale de la
Haute Couture Parisienne. Hij
werkt voor theater, opera, cinema, musical en ballet, maar ook
voor de haute-couture. Zo ontwierp hij onder anderen voor Balmain en Lanvin.
Onder de theatervoorstellingen waarvoor hij de kledij
verzorgde, sorteren de volgende
voorstellingen: Les aventures de
Paco Goliard in het Théatre de
la Bastille, Gaspacho, mon chien
andalou in het Théátre Arc en
Ciel, Le cavalier d'Olmède in
een regie van Luis Pasqual (assistent van Franca Squarciapino),
en Tartuffe in het Théertre de la

Criée van Marseille, geregisseerd
door Marcel Maréchal.
Bij de produktie van de opera
Benvenuto Cellini, die in 1993 gecreëerd werd in de Opéra de
Paris-Bastille, assisteerde Olivier
Bériot de regisseur en kostuumontwerper Denis Krief. Hij werkte
in 1992 ook mee aan Carmen,
een produktie van het Théátre
de la Maestranza in Sevilla, in regie van Gerardo Vera, met kledij
door Franca Squarciapino. Ook
voor de films Tous les Mat/ns du
Monde uit 1990 en Soleil Levant
uit 1991 ontwierp hij kostuums.

Francois Fauché
Na zijn zangstudies aan het conservatorium van Toulouse legde

Francois Fauché zich voornamelijk toe op middeleeuwse, renaissance- en barokmuziek. Tussen
1982 en 1989 was hij permanent
lid van Les Arts Florissants en trad
tijdens de talrijke tournees op de
grootste internationale festivals
op.
Francois Fauché maakte plaatopnamen van werken van onder
anderen Monteverdi, Rossi, Lully,
Charpentier en Rameau.
Francois Fauché beschikt ook
over veel scènische ervaring: hij
speelde Christus in een passiespel uit de 12de eeuw onder leiding van Marcel Pérèz, hij zong
Neptunus in II ritomo d'Ulysse
van Monteverdi onder leiding
van Jean-Claude Malgoire, hij
speelde in Dido and Aeneas
van Purcell voor het Atelier Lyrique du Rhin, Le Ma/ode Imaginaire van Charpentier in Chéitelet) en Les Nuits Enchantées
voor de Péniche Opéra. Hij is lid
van het Ensemble Clément Janequin.

Anne Quentin
Als leerlinge van Marie-Claire
Cottin, volgde Anne Quentin de
cursus oude muziek aan het
conservatorium van Lyon samen
met Dominique Vellard, MarieClaude Vallin en Eugène Ferré.
Ze is lid van het Ensemble Doulce
Mémoire en het Ensemble Gilles
Binchois, dat zich concentreert
op middeleeuwse muziek. Bij de
koren van onder andere het Nationaal Orkest van Lyon, het Ensemble Jacques Moderne uit
Tours en het Ensemble Hamadryades uit Grenoble treedt ze op
als soliste. De repertoires van
deze koren omvatten zowel oude
als hedendaagse muziek.

Michel Gouttard

Ensemble Doulce Mémoire

Michel Gouttard was gedurende
vijf jaar lid van het kamerkoor van
het Orkest van Lyon. Hij trad ook
solistisch op in verscheidene concerten met enerzijds profane muziek, waarbij hij zich speciali183
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Vocal Sagittarius en werkt ze
mee aan produkties van de
ensembles Audite Nova van Jean Sourisse en Le Concert Spirituel.
Ze speelde de rol van Despina
in Cosi' fan Tutto bij hct operagezelschap Sotto Voce, en de
rol van Clarina in La Cambiale
di Matrimonio van Rossini bij
hot gczelschap 9cèrie el OiL,liestre

Richard Biren

Ensemble Doulce Mémoire
seerde in romantische liederen,
en anderzijds met religieuze muziek in Frankrijk en in het buitenland. Hij maakte deel uit van de
groep II Dissonante, die verschillende madrigaalcomedies
van Banchieri heeft uitgevoerd.

Alain Thaï
Alain Thaï begon zijn studies aan
het conservatorium van Boulogne en kreeg vervolgens een beurs
van het Ministerie van Cultuur om
te studeren aan het Centrum
voor Oude Muziek van Genève.
Hij werkt samen met onder anderen Vera Rozsa, René Jacobs,
Henri Ledroit en James Bowman.
Sinds twee jaar is hij lid van de
Maltrise Nationale de Versailles.
De koren van de Chapelle Royale, Les Arts Florissants en Le Concert Spirituel konden al op zijn
medewerking rekenen.
In 1990 werd Alain Thai lid van
het ensemble Les Jeunes Solistes,
onder leiding van R. Saphir, en
vanaf 1991 maakte hij deel uit
van het operagezelschap van
de opera van Lyon. Hij speelde
er de rol van Apollo in Mozarts
Apollo et Hyacinthus, gedirigeerd
door Claire Gibault. Sinds 1992
werkt hij met Jean-Claude Malgoire. Het is onder zijn leiding
dat hij in 1993 in de opera van
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Avignon de titelrol van Pasticcio
speelde in Montezuma van Vivaldi, een spektakel geregisseerd
door Ariel Garcia Valdes,

Julie Hassler
Julie Hassler studeerde barokzang aan het conservatorium
van Parijs. Ze werkt vaak samen
met Francoise Semellaz, Sophie
Boulin, Michel Laplénie en Kenneth Weiss. Als soliste treedt ze
geregeld op met het Ensemble

Ensemble Doulce Mémoire

Na een toneeloploiding aan het
conservatorium van Nice startte
Richard Biren met een zangopleiding die hem naar het Parijse
conservatorium bracht. Hij specialiseerde zich in barokzang, onder meer bij Gilbert Bezzina en
Jennifer Smith. Bij Marcel Pérèz
legde hij zich toe op het gregoriaans.
Richard Biren trad op als solist
in verschillende operaprodukties
in Ile de France. Hij zingt ook als
solist met verschillende ensembles onder leiding van Michel
Piquemal, Olivier Schneebell,
Hervé Niquet en Jean-Claude
Malgoire. Daarnaast zet hij ook
zijn toneelcarrière verder. In 1990
speelde hij in het Thé-Ofte de
l'Odéon in Parijs in een regie van
Daniel Mesguich.
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Serge Goubioud
Serge Goubiod is lid van het Ensemble Vocal de Nantes en van
de professionele groep van het
Concert Spirituel d'Herve Niquet.
Hij nam al deel aan verscheidene
produkties en heeft een voorliefde voor vocale ensembles
met een kleine bezetting. Hij
werkt in het bijzonder samen
met het Ensemble Jacques Moderne, Akadémia, het Ensemble
Doulce Mémoire en Le Parlement
de Musique. Met het Ensemble
Musique debuteerde hij onder leiding van J.C. Frisch In een uitvoering van Les Indes Galantes van
Rameau, op het festival van Dijon
en op het Festival d'Ile de France
et de Lanvellec in 1994.

Pascale Boquet
Na haar luitstudies bij Hopkinson
Smith, Paul O'Dette en Konrad
Jungheinel, speelde Pascale Boquet in verschillende groepen
van middeleeuwse, renaissanceof barokmuziek: La Grande Ecurie
et la Chambre du Roy, Sagittarius
en Ris et Danceries. Momenteel is
ze lid van de Compagnie Maître
Guillaume, de ensembles Doulce
Mémoire, Dulzainas, Jacques Moderne (renaissancemuziek), Con-

certo di Bassi (muziek uit de 17de
en 18de eeuw) en Le Concert
Spirituel. Ze behaalde een diploma voor oude muziek en geeft
luit en renaissancemuziek aan
het conservatorium van Tours.

Claire Antonini
Claire Antonini behaalde een diploma voor traditionele muziek
aan het Centrum voor Oosterse
Muziek en studeerde oude muziek aan het conservatorium van
Lyon. Ze werkte met het Berry
Hayward Consort, een ensemble
waarmee ze deelnam aan verscheidene festivals en een uitgebreide discografie opbouwde. Zo
zijn er onder meer de opnamen
van het Llibre Vermell de Montserrat, La Messe des Fous en de Cormina Burana. Verder speelt ze in
het ensemble Labyrinthes, onder
leiding van Eugène Ferré, het ensemble Jacques Moderne uit
Tours en het ensemble Vocal de
Champagne-Ardennes.

EnsemOle
Doulce Memoire
Het Ensemble Doulce Mémoire
werd in 1989 opgericht en brengt
hoofdzakelijk muziek uit de re-

naissance. Op het programma
staan vooral Franse en Italiaanse werken in een vocale en instrumentale samenstelling die in
de 16de eeuw bekend stond
onder de naam „concert brisé".
Dit ensemble laat deze tegelijk
populaire en moeilijke muziek
herleven door middel van improvisatie- en versieringstechnieken. Het Ensemble Doulce Mémoire legt zich, samen met
musicologen, instrumentenbouwers en geschiedkundigen, toe
op een grondig analyse van de
muzikale tradities uit de renaissance.
Het Ensemble Doulce Mémoire
was reeds te gast op de festivals
van Ambronay, Ile de France,
Vieux Lyon, Catalogne Romane,
Lanvellec, alsook in het Thé6tre Grévin, in de Nationale Bibliotheek en op de internationale
colloquia van het Centrum voor
Oude Muziek van Tours. Ter gelegenheid van de vijfhonderdste
verjaardag van het overlijden
van Lorenzo il Magnifico heeft
Doulce Mémoire ook in coproduktie met het Auditorium van
het Louvre, twee spektakels georganiseerd die schilderkunst
en muziek combineren: Suzanne
et les vieillards en II tempo si
rinuova.

Adriano Bianchieri
II studio dilettevole

Ensemble Doulce Mémoire

Adriano Banchieri (zijn echte
naam was Tomaso) werd in 1568
geboren in Bologna en trad in
1587 in de Benedictijnenorde,
om er drie jaar later zijn geloften
af te leggen. Dan volgde er een
periode van omzwervingen:
Banchieri was actief als talentvol
organist en componist in Lucca,
Siena, Bologna, Imola, Gubbio
Venetië en Verona. Rond het jaar
1607 vestigde hij zich in het klooster van San Michele in Bosco, Bologna. In die tijd kwam Banchieri
in contact met de meest markante muzikale persoonlijkheden
van zijn tijd, zoals Girolamo Frescobaldi, Girolamo Diruta (auteur
van de madrigaalcomedie /1
185
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Transilvano) en Claudio Monteverdi, met wie hij bepaalde esthetische ideeën deelde die
voor die tijd erg revolutionair
waren. Om deze ideeën beter
te kunnen verdedigen en illustreren, stichtte Banchieri in 1615 in
zijn klooster de Accademia dei
Fioridi. Later, na problemen met
de kloosteroversten, werd deze
academie overgebracht naar
de woning van de componist
Girolamo Giacobbi en kreeg ze
de naam Accademia dei Filomusi. De leden kwamen eenmaal
per week samen om te musiceren
en over artistieke kwesties te discussiëren. Elk lid van de academie gebruikte een bijnaam; Banchieri liet zich veelbetekenend „II
Dissonante" (de dissonant) noemen.
Ondanks zijn drukke bezigheden als organist en academicus
vond Banchieri nog de tijd om
een vijftigtal boeken met composities te vullen. Het waren vooral
gewijde werken, maar ook twaalf
boeken met profane stukken,
waarvan zes boeken met „canzonetti" voor drie stemmen. Verder schreef hij nog theoretische
geschriften: een bundel brieven, de Lettere armoniche uit
1628, en zelfs een satirische tekst,
La nobilitd dell'asino (de adeldom van de ezel), 'die werd
gepubliceerd onder het pseudoniem Attabalippa del Perel. Door
iedereen bejubeld - zijn werken
werden voortdurend herdrukt stierf Adriano Banchieri in Bologna aan een beroerte op de leeftijd van 66 jaar.
Banchieri werd eerst geïnspireerd door het klassieke, polyfone
madrigaal, zoals bijvoorbeeld
van Orazio Vecchi, maar hij ging
geleidelijk over naar de nieuwe
stijl die werd opgelegd door Monteverdi. Zijn laatste werken, vooral de Vivezze di Flora e Primavera
uit 1622, bestaan uit composities
met basso continuo, terwijl toch
een bijna solistische vrijheid werd
gegeven aan de vijf zangstemmen. Maar de benedictijnermonnik leeft vooral in de herinnering voort dankzij zijn „ madrigaalcomedies", waaronder La pazzia
senile of Festino nella sera del giovedf grosso avant/ cena. Zijn best
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bekende werk is de Barca di Venezia per Padova uit 1605, een
madrigaalsuite voor vijf stemmen,
geïnspireerd op de commedia
dell'arte, waarin met klanknabootsende woorden de komische overtocht uit Venetië van
enkele personages wordt verteld.
Een heel ander uitgangspunt
vinden we terug in II studio dilettevole, con vaghi argomenti
e spessevoli intermedii fiorito
dall'amfiparnasso del Hontio
Vecchi, een derde boek met
canzonette voor drie stemmen
dat voor de eerste maal in het
jaar 1600 in Milaan werd gepubliceerd. Zoals de ondertitel al aangeeft, gaat het eigenlijk om een
bewerking voor drie stemmen

van l'Amfipamasso, de madrigaalcomedie van Orazio Vecchi.
In de inleiding wordt vermeld dat
Banchieri de bewerking geschreven heeft voor drie bevriende
zangers. Onze monnik kon het
echter niet nalaten er enkele
nieuwe, door hem gecomponeerde intermezzo's aan toe te
voegen en ook enkele stukken
voor luit. 11 studio dilettevole voert
verscheidene personages van de
commedia dell'arte ten tonele,
Zoals Pantalone;—Pectralino en
Capitano Cardon. De toon is vrolijk, zelfs ronduit komisch, vooral in
de pogingen om geluiden te imiteren (bijvoorbeeld „Tik tak tik
tok..."). Hoewel de auteur zijn
herschreven werk aan Vecchi
had opgedragen, weigerde hij

D ELLE C ANZONETTE
A TRE VOCI
DI ADRIAN° BANCHIERI
BologneCe_,,
INTITOL ATO It.

STVDIO DILETTEVOLE.
Nuouamente con vaghi Argornenti , & Cpaffeuoll
tennedij fiorito dal l'Amtiparmdo Comedia
hluficale dell' Ecce!lencitlimo
Horatio Vecchi

IN MILAN 0,
Pcr

di Simon Tini, & Cio.Francerco Be.ozzi
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eerst - vreemd genoeg - dit humoristisch meesterwerkje te publiceren. Het werd pas gedrukt na
tussenkomst van één van zijn rijke
bewonderaars die II studio dilettevole op een avond in de academie had gehoord. Drie jaar
later werd een heruitgave gepubliceerd in Keulen, opnieuw een
bewijs van de internationale
faam van Banchieri.
Luca Sabbatini

Synopsis
Bologna, een avond in het jaa
1600 aan de Academia dei Floridi. Onder leiding van een prins
die voor die avond werd verkozen, speelt het vrolijke gezelschap van „spensierati" (zorgelozen) een aantal spelletjes. De
prins van de avond stelt de imitatie voor als thema. De deelnemers moeten op muzikale wijze
de meest uiteenlopende dingen

imiteren. Dit mondt al snel uit in
hilarische toestanden.
Bij wijze van dierenimitatie ontstaat er een grotesk dierenconcert dat gevolgd wordt door
de uitsluiting van de ezel door
een parodiërende rechtbank,
omdat hij niet kan zingen. Er moeten ook instrumenten geïmiteerd
worden, met name het klavecimbel, de luit, de lier en de doedelzak. Er onstaat een grote
symfonie waarbij elke deelnemer
op vocale wijze een instrument
imiteert. Er wordt gezongen in
een zeurderig en langdradig
Frans, dat verdacht veel lijkt op
de hoofse taal van de verliefde
Fransman. De imitatie van een
boerin die haar koe naar de
markt brengt mondt uit in een
kostelijke imitatie van populaire
muziek door het alwetende gezelschap. Aangezien de deelnemers alle voorgestelde spelletjes
met succes hebben volbracht,
daagt de prins van de avond
hen uit L'Amfiparnasso te zingen
en te spelen, een harmonische

komedie van Orazio Vecchi. Iedereen protesteert omdat dat
stuk te moeilijk is. Eén van de
deelnemers stelt voor het in te
korten en te bewerken. De voorbereidingen beginnen: er wordt
een eenvoudig theater gebouwd, iedereen verkleedt zich,
de rollen worden verdeeld, er
wordt iemand aangeduid voor
de proloog en de komedie begint onder het geamuseerde
oog van de prins van de avond.
In een opeenvolging van scènes defileren de hoofdpersonages van de Commedia dell'Arte
in een ongebreidelde klucht. Het
vrolijke gezelschap van de spensierati vindt het duidelijk leuk om
te spelen en zichzelf te zien spelen. Als de ouden voor de gek zijn
gehouden en de verliefden
tevreden zijn gesteld, is het spektakel ten einde. Als de haan
kraait, zijn de „spensierati" moegespeeld en -gelachen en gaan
ze rusten.
Luca Sabatini
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Anima Eterna
Jos van Immerseel, pianoforte en dirigent

JOSEPH HAYDN
(1732-1809)
Symfonie nr.96 „The Miracle" in D (1791)
Adagio-Allegro
Andante
Menuetto allegretto
Vivace assai
LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)
Pianoconcerto nr.1 in C, op.15 (1795/1800)
Allegro con brio
Largo
Rondo allegro
PAUZE
WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)
Symfonie nr.41 „Jupiter" in C, KV 551 (1788)
Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto allegretto
Finale: Molto allegro

Jos van Immerseel, geboren in
Antwerpen, studeerde aan het
Koninklijk Vlaams Conservatorium
van Antwerpen en behaalde er
de eerste prijzen voor piano, orgel en klavecimbel. In 1973 werd
hij eerste laureaat van het klavecimbelconcours in Parijs. Datzelfde jaar werd hij professor
klavecimbel aan het conservatorium van Antwerpen, waar hij
zijn lessen gaf op het beroemde
Antwerpse Dulckenklavecimbel
uit 1747. De volgende twintig jaren groeide zijn cursus uit tot een
absolute must; klavecinisten van
over de hele wereld wilden bij
hem studeren. Vanaf 1982 leidt
Jos van Immerseel ook de zomeracademie in het museum Vlees-

Antwerpen,
deSingel

I.s.m. De Vlaamse Vereniging
voor Hulp aan Verstandelijk
Gehandicapten v.z.w.

Programma

Jos van Immerseel

b

Vrijdag
, u.
september 1995, 2000

huis in Antwerpen, waaraan elk
jaar een twaalftal streng geselecteerde klavecinisten deelnemen.
Als dirigent trok van Immerseel
in 1977 de aandacht van de
internationale pers met de
memorabele uitvoeringen van
Monteverdi's L'Orfeo in de
toenmalige Koninklijke Vlaamse
Opera in Antwerpen. Tot op de
dag van vandaag wordt aan
deze achttien uitvoeringen gerefereerd als een standaarduitvoering.
Als klavierspeler verzorgde hij
meer dan 75 opnamen, die in
de vaktijdschriften lovend gerecenseerd werden. Zo heeft de
Belgische Muziekpers hem herhaaldelijk de Caeciliaprijs toegekend, en driemaal de Snepvangersprijs.

Van 1980 tot 1985 was Jos
van Immerseel actief als artistiek
directeur van het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam, een
taak die hij tenslotte omruilde
voor de artistieke leiding van het
door hemzelf opgerichte orkest
Anima Eterna. Dit ensemble
kreeg vooral naambekendheid
met zijn opname van Mozarts
integrale klavierconcerti, waarbij Jos van Immerseel de rol
van solist en dirigent waarnam.
Deze tien CD's, uitgebracht
onder het Channel Classicslabel, verwierven een mondiale
faam. De recensie die in het
gerenommeerde Amerikaanse
tijdschrift CD-Review verscheen,
kan gelden als prototypisch voorbeeld van de ontvangst van
deze CD's. „No period instrument orchestra has ever sounded
better" schrijft de criticus en hij
roept Anima Eterna vervolgens
uit tot beste orkest met historische
instrumenten ter wereld anno
1992.
Nog in 1992 werd Jos van Immerseel gevraagd als professor
piano en pianoforte aan het
prestigieuze Conservatoire National Supérieur de Paris, wat zijn
belang op het gebied van de
uitvoeringspraktijk van klaviermuziek eens te meer bevestigt.
In 1993 realiseerde hij een CD-opname met werk van Debussy, uitgevoerd op een Erard-vleugel uit
1897. De kritieken wereldwijd waren weerom unaniem enthousiast. In datzelfde jaar werd van
Immerseel uitgeroepen tot Cultureel Ambassadeur van de
Vlaamse Gemeenschap. In 1995
tenslotte, staan er, naast de talloze concerten, waaronder een
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de Vlaamse Vereniging voor hulp aan verstandelijk
gehandikapten
V.Z.W.
Doelstelling
-pluralistische ouder-en familievereniging van kim ieren en L,olwassenen met een ei landelijke handikap
-verstrekt informatie en advies aan ouders, familieleden, personen met een verstandelijke handikap,
beroepskrachten en sympatlusiinten
-woordvoerder en drukkingsgroep bil de ozierheid in het kader van het beleid t.a.v. personen ?net cen
verstandelijke handikap
-verleent bijstand ziia haar sociale dienst voor diegenen die hulp en begeleiding vragen
-de nazorgdienst bereidt met ouders de toekomst i i n hun kind vcwr en iiol,gt ook na het 0-oertijden iwn de ouders
de persoon met een verstandelijke handikap
-de vereniging is aktief in alle regio's van Vlaanderen en heift iliverse aktioiteiten en een dienstverleningsaanbod
uitgebouwd over de ganse proziincie Antwerpen
-voor meer informatie:
VVH.VG.
Grensstraat 66,1030 Brussel
tel.: 02/219 88 (10
fax.: 02/219 90 61
-afdeling Antwerpen
Bosuil 138 D- 2100 Deurne
Giften zijn welkom en vanaf 1000 fr. fiskaal aftrekbaar;
storting op rekeningnr. 210-0613992-34 met vermelding "gift"
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festival in Brussel met vier concerten specifiek rond hem opgebouwd, en een intense samenwerking met het dansensemble
Rosas, ook nog tournees in Europa en Japan op het programma en is er een samenwerking
gepland met Sony Classical
om enerzijds samen met Anner
Bijlsma en het ensemble Archibudelll, kamermuziek uit de
eerste helft van de 19de eeuw
en anderzijds samen met het
orkest Tafelmusik de pianoconcerti van Beethoven op CD vast
te leggen.
Als uitvoerder, onderzoeker
en interpreet behoort Jos van
Immerseel tot de grootsten van
de huidige muziekwereld. Daarbij
blijven zijn kundigheden niet beperkt tot één periode, één genre
of één instrument. Hij is een schitterend prima vista speler, beheerst de kunst van het improviseren, de muzikale retorica, en
is een charismatisch dirigent die
orkestmusici enthousiast weet te
maken voor zijn muzikale standpunten. Maar nog meer wenst
Jos van Immerseel

hij niet te berusten bij voorgekauwde meningen en interpretaties en die houding wenst hij
ook op zijn publiek over te brengen.

Anima Eterna
Jos van Immerseel had al jarenlang ervaring als gastdirigent en
als dirigent van ad hoc-ensembles, toen hij in 1985 het ensemble
Anima Eterna oprichtte. Hij hoopte dat dit nieuwe ensemble beter
in staat zou zijn om zijn muzikale
ideeën, opgedaan door zorgvuldig bronnenonderzoek, gestalte
te geven.
Zijn hooggespannen verwachtingen werden bewaarheid.
Aanvankelijk was het ensemble
niet groter dan een kamermuziekgroep, waarmee de concerti voor één, twee, drie en
vier klavecimbels van Johann
Sebastian Bach integraal werden uitgevoerd. Vanaf 1987
had het ensemble de omvang

van een barokorkest aangenomen en was het onder meer
te beluisteren In een Buxtehudeproject. In 1988 was Anima
Eterna te horen op belangrijke
festivals, waaronder het Holland Festival Oude Muziek
Utrecht.
De faam van het ensemble
verspreidde zich snel en in 1990
was Anima Eterna één van de
zes „Wereldberoemde barokorkesten" die in de gelijknamige
concertserie acte de présence
gaven in het Amsterdamse Concertgebouw. De integrale (1) uitvoering van Mozarts pianoconcerti in Eindhoven baarde
kort daarna veel opzien en in
1990-1991 realiseerde Jos van
Immerseel met zijn ensemble
een opname van deze pianoconcerten. Het werd een ware
tour de force: alle concerti werden geregistreerd In 21 opnamedagen, alle binnen één jaar.
Het resultaat is te beluisteren
op tien CD's van het label Channel Classics, die wereldwijd een
enorme weerklank vonden. In
Tokio en Kioto voerden Jos van
Immerseel en Anima Eterna tweemaal alle pianoconcerti van
Mozart uit.
De laatste jaren wagen Jos van
Immerseel en de zijnen zich
steeds vaker aan het romantische repertoire. Zo is inmiddels
een opname gemaakt van
Mendelssohns onvolprezen opera Die Hochzeit des Cor-noch°.
In 1993 werd een concertante
uitvoering gegeven van Rossini's
opera Otello. Aan de discografie werden verder Schuberts
vijfde symfonie en diens muziek
bij Rosamunde toegevoegd, alsook de vierde en vijfde symfonie
van Mendelssohn. In datzelfde
jaar werden Jos van Immerseel
en Anima Eterna benoemd tot
Cultureel Ambassadeur van de
Vlaamse Gemeenschap. Anno
1995 zijn er ondertussen achttien CD's op de markt en verschijnt er een koopvideo met
Bachs Johannespassion. Naast
de uitvoering van deze passie
en een scenische uitvoering van
Hdndels Xerxes in de Vlaamse
Opera in Antwerpen en Gent,
staan voor 1995 uitvoeringen op
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Joseph Haydn
Symfonie nr. 96 „The Miracle" in D

Anima Eterna
het programma van klassieke
meesterwerken van Mozart en
Haydn. Verder staat de uitvoering van Beethovens eerste pianoconcerto met Jos van Immerseel als solist-dirigent op de
agenda. Hiermee wordt ongetwijfeld een nieuw hoofdstuk
toegevoegd aan de indrukwekkende curricula vitae van
Anima Eterna en Jos van Immerseel.

Haydn Mozart,
Beethoven
Haydn, Mozart en Beethoven
werden natuurlijk voor eeuwig
met elkaar verbonden door hun
tijdelijke aanwezigheid in Wenen. Deze Weense school bracht
tal van meesterwerken voort
waaruit talloze selecties voor
een concertprogramma kunnen gemaald worden. De drie
werken van vanavond kwamen
tijdens het laatste decennium
van de 18de eeuw, op het hoogtepunt van het classicisme, tot
stand. Joseph Haydn had inmiddels internationale erkenning
gekregen; zijn opdrachten voor
Parijs en Londen waren de bekroning van een veertigjarige
carrière die destijds bij de Esterhazy's vorm had gekregen. Vooral met zijn meer dan honderd
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symfonieën maakte hij veel indruk op het publiek en op de
jongere componisten van zijn
tijd.
De laatste zes symfonieën van
Mozart zijn mogelijk onder invloed
van de Parijse symfonieën van
Haydn ontstaan. De thematische
arbeid, het contrapunt, het perfect doseren en bundelen van
het thematische materiaal, we
vinden het allemaal terug in Mozarts Jupitersymfonie. Mozart vult
deze rijke bagage natuurlijk aan
met een grote dosis persoonlijkheid, creativiteit en melodische
spontanëiteit.
De jonge Beethoven laat zich
in Wenen niet alleen als componist, maar ook als pianist opmerken wanneer hij zijn pianoconcerto's speelt. Deze onafhankelijke kunstenaar wordt
enkele jaren later het boegbeeld van de 19de-eeuwse
componisten. Zijn eerste pianoconcerto, dat hij op vijfentwintigjarige leeftijd schreef, wordt later door hemzelf aan de nodige
kritiek onderworpen. Dit vroege
werk is daarom niet minder
waardevol. De confrontatie
van het eerste pianoconcerto
met de meesterwerken van zijn
beroemde tijdgenoten zal niet
alleen als historisch document
een boeiende ervaring zijn, maar
ook muzikaal bevredigend werken.

Eind 1790 werd Haydn plots overvallen door de vraag of hij met de
concertorganisator Johann Peter
Salomon naar Londen wou reizen. De In Wenen verblijvende
en gepensioneerde Haydn
stemde toe. Hij zou zes symfonieen schrijven en in Londen dirigeren. In 1791 werd hij eervol ontvangen in de Britse hoofdstad.
Vanaf 11 maart vonden de concerton plaats mot do symfonieën
nummers 93 tot 98. In do jaron
1794-95 verscheen een tweede
cyclus met de symfonieën nummers 99 tot 104.
De Symfonie nr. 96 „The Mirocle" in D heeft een opgewekt
karakter en staat daarom niet
toevallig in re groot. De thematische arbeid, het stokpaardje
van Haydn, kenmerkt het eerste
deel van de symfonie. Het
kopmotief van het eerste thema
bepaalt heel het openingsdeel.
Reeds in de langzame inleiding
horen we melodische flarden
die later het hoofdthema gestalte zullen geven. In het tweede
deel is een bondig thematisch
gegeven de aanleiding voor telkens nieuwe uitwerkingen. Het
middendeel van deze beweging
wordt complex contrapuntisch
uitgewerkt. Het gebruik van solohoutblazers met twee violen aan
het einde van deze beweging,
verwijst naar de groeiende belangstelling voor de concertante
symfonie. Het menuet is een vrolijke, volkse dans die de specifieke
Weense sfeer in de Londense
concertzaal deed binnenwaaien. In het trio nemen de houtblazers andermaal de hoofdrol van
de strijkers over. De finale is een
pittig rondo.

Ludwig van Beethoven
Pianoconcerto nr. 1 in C, op. 15
Beethoven begon in 1795 aan zijn
eerste pianoconcerto te werken.
Eind 1795 creëerde hijzelf het
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werk; de invloed van Mozart is
onloochenbaar. De eerste repetitie met het orkest is de geschiedenis ingegaan vanwege een
hoogstandje van de componistpianist, ons overgeleverd door
Franz Wegeler, een vriend van
Beethoven. Beethovens piano
stond bijna een halve toon lager
dan de blazers. Beethoven liet de
blazers iets hoger stemmen en
speelde de pianopartij een halve
toon hoger. Het waarheidsgehalte van deze anekdote is natuurijk
moeilijk te achterhalen, maar
deze krachttoer is, door de moeilijkheidsgraad van het concerto
zeer bewonderenswaardig. Beethoven speelde het concerto nog
enkele malen na 1795. Daarna
werd het gereviseerd en klaar gemaakt voor publikatie. De huidige versie dateert van na een
concert uit 1800. De originele
Beethoven-cadensen dateren uit
de tijd van het beroemde vijfde
pianoconcerto uit 1809. De tessituur van de cadens stemt namelijk niet overeen met het instrument waarover Beethoven omstreeks 1800 kon beschikken. Voor
het eerste pianoconcerto schreef
hij drie cadensen. Een zeer korte,
een onvoltooide en een uitge-

breide van 127 maten. Beethoven schreef de cadensen waarschijnlijk voor zijn leerling aartshertog Rudolph.
Het concerto is volgens een
klassiek plan opgebouwd. Het
omvangrijke eerste deel contrasteert met een uitzonderlijk langzame beweging (Largo) in een
ver afgelegen toonaard. Het
daaropvolgende frisse rondo is
een ware Beethoveniaanse finale. De invloed van Mozart wordt
hier duidelijk overstegen.

Wolfgang Annadeus
Mozart
Symfonie nr. 41 „Jupiter" in C
Mozart componeerde zes symfonieën in Wenen. Voor een
componist zonder vast orkest of
duidelijk omschreven opdracht is
dit niet vanzelfsprekend. Hierboven werd al gewezen op de
mogelijkheid dat Haydns Parijse
symfonieën de aanleiding waren. In de zomer van 1788 voltooide Mozart zijn drie laatste
symfonieën, respectievelijk op 26
juni, 25 juli en 10 augustus. De

Symfonie nr. 41 in C of de Jupitersymfonie was het sluitstuk van
deze trilogie. De naam Jupiter
stamt van de Engelse impressario Johann Peter Salomon, die
het schitterende karakter van de
toonaard met de eer en de
macht van de goddelijke vorst
wou verbinden.
Deze symfonie verbindt op een
geniale wijze het spontaan-melodieuze met het geleerd-contrapuntische. Het contrapunt is inderdaad zeer belangrijk in deze
compositie. Velen bewonderen
de symfonie omwille van de
krachtmeting die Mozart van de
polyfonie schijnt te winnen. In de
coda uit de finale brengt hij vijf
thema's in een fugato-passage
samen. De hele sonate-beweging wordt bovendien doorweven met fugatische structuren.
Het tweede deel is erg lyrisch en
staat in F. Deze liedvorm wordt in
de herhaling rijkelijk omspeeld zodat Mozart naar een climax toe
kan werken. In het menuet is de
chromatisch dalende beweging
van de eerste maten het kiemmotief waaruit de gehele beweging zich ontplooit.
Tom Eelen
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Symfonisch orkest en koor van de
Vlaamse Opera 8c Cappella Svetoslav
Obretenov Sofia

Antwerpen,
Koningin Elisabethzaal

i.s.m. De Vlaamse Opera

Stefan Soltesz

Stefan Soltesz dirigent
Andrew Wise, koorleider

Solisten
Cynthia Lawrence, sopraan
Lucienne Van Deyck, mezzosopraan
Robert Ciesla, tenor
Carsten Stabell, bas
Programma

Stefan Soltesz, muziekdirecteu
van de Vlaamse Opera, werd geboren in Hongarije. Hij studeerde
aan de Weense Hochschule fr
Musik und Darstellende Kunst bij
de legendarische professor Hans
Swarowsky.
Soltesz begon zijn carrière als
dirigent in het Theater an der
Wien in Wenen. Daarna was hij
werkzaam in de Wiener Staatsoper als repetitor en dirigent, en
als gastdirigent in de opera van
Graz. Hij was ook assistent van
Karl BOhm, Christoph von Dohnányi en Herbert von Karajan tijdens
de Salzburger Festspiele. Van
1983 tot 1985 was hij vast dirigent
in de Hamburger Staatsoper. In
1985 ging hij over naar de Deutsche Oper Berlin, waar hij vandring nng nItijd vnst dirigent is.
Van 1988 tot 1993 was Stefan Soltesz als Generalmusikdirektor verbonden aan het Staatstheater
vnn Rrni insrhweig SnItesz gsteert geregeld in alle grote Duitse
operahuizen zoals de Bayerische
Staatsoper in München, de opera
vnn Rnnn, (lp nrnprn vnn Frnnkfi irt
en de opera van Hamburg. Hij
dirigeerde ook in de opera van
Parijs, de Nederlandse Opera in
Amsterdam, de Wiener Staatsopen het I eatro Bellini in Catania
en op ri... tpstivnIs vnn Pndin Frnnce, Montpellier en Aix-en-Provence. In 1990 ondernam hij met de
Deutsche Staatsoper Unter den
Linden een tournee door Japan.
In 1992 debuteerde hij in de Verenigde Staten met een nieuwe

Stefan Soltesz
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)
Missa solemnis voor vier solisten, koor, orkest en orgel in D, op. 123
Kyrie (Assai sostenuto)
Gloria (Allegro vivace)
Credo (Allegro ma non troppo)
Sanctus (Adagio, Mit Andacht)
Agnus Dei (Adagio)
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produktie van Verdi's Otello in de
opera van Washington in het
Kennedy Center.
Sinds het seizoen 1992-93 is
Stefan Soltesz eerste gastdirigent
in de Oper Leipzig. Hij heeft reeds
talrijke symfonische concerten en
radio-optredens gedirigeerd, onder meer in München, Berlijn,
Rome, Turijn, Milaan, Essen, Hannover, Wenen, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Montpellier, Dresden en Wiesbaden. Hij heeft
diverse platen opgenomen, onder andere La bohème van Puccini met Lucia Popp en Francisco
Araiza, Don Giovanni van Giuseppe Gazzaniga en Der Kreidekreis van Alexander Zemlinsky, en
aria's en liederen gezongen door
Grace Bumbry, Lucia Popp en
Dietrich Fischer-Dieskau.
In de Vlaamse Opera dirigeerde Soltesz Elektra tijdens het
seizoen 1990-91 en Un ballo in
Maschera in 1991-92. Met ingang
van het seizoen 1992-93 werd hij
muziekdirecteur van de Vlaamse Opera. Sindsdien dirigeerde
hij er al de herneming van Elektra, Un ballo in maschera, Mahlers
derde symfonie, Falstaff, het
openingsconcert van de gerestaureerde Gentse Opera met de
tweede symfonie van Mahler,
Verdi's Otello, het OudejaarsNieuwjaarsconcert van 1993-94,
Strauss' Vier lette Lieder, Brittens
Billy Budd, Johan Strauss' Die
Fledermaus, Ein Sommernachtstraum van Felix MendelssohnBartoldy, Le Sacre du Printemps

van Igor StravInski, het openingsconcert seizoen 1994-1995 met
de negende van Beethoven en
Jevgenij Onegin van Tsjaikofski.
In 1997 wordt Stefan Soltesz intendant van het Aalto Musiktheater
in Essen en Generalmusikdirektor
van de stad Essen.

Cynthia Lawrence
Deze Amerikaanse sopraan is
winnares van de Internationale
Mozart-wedstrijd 1990. Haar operadebuut maakte ze in 1988 als
Lisa in La sonnambula en Fiordiligi
in Cosi" fan tutte in de Chicago
Lyric Opera. Tijdens het seizoen

Cynthia Lawrence

1989-90 zong ze er voor het eerst
Rosalinde in Die Fledermaus, in
1990-91 Micaela in Carmen en
de eerste dame in Die Zauberf16te, en in 1992-93 Musetta in La
bohème. In Seattle debuteerde
ze als Marie in La Fille du régiment
in 1989-90. In januari 1989 trad ze
voor het eerst op voor televisie
tijdens het concert Live from Lincoln Center samen met Luciano
Pavarotti. Het seizoen 1990-91
bracht voor Cynthia Lawrence,
naast haar medewerking aan
de reeds genoemde opvoeringen in Chicago, onder meer haar

debuut in de New York City Opera als Musetta in La bohème en
een tournee door Italië met concertaria's van Mozart onder leiding van Rudolf Buchbinder. Engagementen in 1991 omvatten
onder meer haar Europees
operadebuut als Donna Anna in
de produktie van Don Giovanni
door Opera Forum Enschede,
Fiordiligi in Cosi. fan tutte voor de
Northern Ireland's Castleward
Opera, opnieuw Donna Anna,
maar nu voor het Mozart-festival
van Santander (Spanje), Vitellia
in La clemenza di Tito voor het
Mozartfestival van Praag, CioCio-Son In Madama Butterfly in
de New York City Opera en Rosalinde in Die Fledermaus in het
Grand Théatre de Genève. In
1992 zong Cynthia Lawrence
Marguerite in Gounods Faustvoor
de Central City Opera en Rosalinde voor de New York City Opera en de Dayton Opera. in 1993
trad ze opnieuw op in Genève,
ditmaal in Alban Bergs Der Wein.
Verder zong ze recentelijk Micaela in de Central City Opera
en zong ze voor de eerste maal
Elettra in Mozarts Idomeneo in
Athene. In het voorjaar van 1995
trad Cynthia Lawrence op in
concerten samen met Luciano
Pavarotti, in Los Angeles, Dallas,
Buenos Aires, Wenen en Moskou.
Bij de Vlaamse Opera zong ze
Rosalinde in Die Fledermaus in
het seizoen 1993-94.

Lucienne Van Deyck

Lucienne Van Deyck
Na studies aan het Koninklijk
Vlaams Muziekconservatorium
van Antwerpen, aan de Staatliche Hochschule fr Musik Kaln
en bij Pierre Bernac in Parijs werd
de Belgische mezzosopraan Lucienne Van Deyck laureate van
het Internationaal Vocalistenconcours van 's-Hertogenbosch
in Nederland. Sindsdien verschijnt
haar naam op de affiches van
alle grote concertuitvoeringen in
België en werd zij geregeld uitgenodigd op de festivals van Vlaanderen, Wallonië, Parijs, Londen en
Belgrado en maalde zij talrijke radio- en TV-opnamen. Lucienne
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Van Deyck is een zangeres met
een veelzijdig talent: zij is een
vooraanstaand liedinterpreet en
geldt als Mahler-specialiste, wiens
orkestliederen zij vertolkte onder
de leiding van onder anderen
Kurt Masur, Pierre Bartholomée,
Avi Ostrovsky en Meir Minsky. Zij
zong in de kameropera van Wenen en in de opera's van Antwerpen en Gent.
Lucienne Van Deyck is ook een
fervente verdedigster van de hedendaagse Belgische muziek (zij
creëerde ongeveer veertig werken) en kreeg hiervoor in 1990
de Fuga-prijs van de Unie van
Belgische Componisten. Bij haar
CD-opnamen vinden we onder
meer Circles van Luciano Berio,
Brasier de neige van Pierre
Bartholomée, werken van Schubert, de negende symfonie van
Beethoven, en opera's van Puccini zoals Suor Angelica, in de rol
van Zia Principessa, 11 Tabarro, in
de rol van Frugola en Manon
Lescaut, in de rol van de madrigaalzanger. Lucienne Van Deyck
is ook docente zang aan het
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen. Bij de
Vlaamse Opera zong ze in juni
1994 in Ein Sommemachtstraum
van Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Robert Ciesla
De Poolse tenor Robert Ciesla
studeerde aan het conservatorium van Warschau bij Kazimierz
Pustelak. In 1988 werd hij lid van
de operastudio van Zürich en In
1989 werd hij voor een jaar geëngageerd in het Badischer Staatstheater in Karlsruhe. Nadien werkte hij free-lance en gasteerde in
Straatsburg en Colmar. Hij vertolkte de rol van Barinkay in Der
Zigeunerbaron, in Mainz als Macduif in Macbeth en als Lensky in
Jevgenij Onegin. Tijdens het seizoen 1991-92 was hij te horen in
Karlsruhe in Oorlog en vrede en in
Wroclaw als Alfredo in La traviata
en de Hertog in Rigoletto . Het
seizoen 1992-93 bracht Robert
Ciesla naar Ludwigshafen. Mainz
en Warschau, waar hij telkens de
rol van Rodolfo vertolkte in La bo198

hème en naar Braunschweig als
Tebaldo in I Capulett e i MontecchL De rol van Flamand in
Cappriccio en Gabriele Adorno
in Simon Boccanegra zong Robert Ciesla tijdens het seizoen
1993-94 in Mainz. Verder staan
op zijn repertoire rollen als Belmonte in Die Entfiihrung aus
dem Serail, als Matteo in Arabella, als Walther von der Vogelweide in Tannhduser en Paolino
in 11 matrimonio segneto . Vanaf
1994 is hij solist aan het staatstheater in Mainz.

Carsten Stabell
De Noorse bas Carsten Stabell
werd opgeleid aan het Staatsconservatorium en de Nationale
Operaschool van Oslo. Vandaag
behoort hij tot de meest beloftevolle basstemmen op het Europees operatoneel. Ondanks zijn
jonge leeftijd gasteerde hij al in
verscheidene belangrijke operahuizen onder meer als Sarastro
in de Bastille in Parijs in 1991 en
1992. Engagementen voor het
seizoen 1992-93 omvatten onder andere Pater Profundus in
Faustszenen in de Cheitelet in
Parijs en rollen zoals Gremin, Sarastro en Osmin in de Semper
Oper In Dresden en Fasolt voor
de opera van Noorwegen. Hij
zong Sarastro en Bachs Kaffeekantate in Triest, de Johannespassion met het Symfonie-orkest
van Stavanger, Mozarts Requiem
met het Philharmonisch Orkest
van Bergen en Samson et Da/la
met het Philharmonisch Orkest
van Oslo.
Carsten Stabell verbleef zes
jaar in Duitsland waar hij lid was
van de opera van Stuttgart, maar
vandaag woont hij als free-lancezanger in Noorwegen. In 1991-92
gasteerde hij onder meer aan de
Semper-Oper in Dresden, de Scala van Milaan en de opera van
Oslo. Verder zong hij ldomeneo
onder leiding van Helmut Rilling
in Duitsland en Hongarije, Verdi's
Requiem met de symfonische orkesten van Tampere, Helsinki en
Stavanger en de Messa per Rossini onder leiding van Dmitri Kita-

jenko naar aanleiding van de
opening van het Internationaal
Muziekfestival in Bergen.
In 1983 won hij de eerste prijs op
het Belvedere-concours in Wenen. In de Vlaamse Opera was
hij tijdens het seizoen 1993-94 te
horen als Heinrich der Vogler in
Lohengrin .

Koor van de
Vlaamse Opera
Het koor van de Vlaamse Opera
is, zoals het huis waaraan het verbonden is, amper enkele jaren
oud. Het ensemble is samengesteld uit vooral jonge. Belgische
en buitenlandse zangers die na
audities voor een internationale
jury geselecteerd werden.
Peter Burian, de voormalige
koorleider van dit ensemble,
kreeg de opdracht om van deze
jonge groep een professioneel
opera- en concertkoor te maken.
Het koor van de Vlaamse Opera
werd een schitterend ensemble
dat telkens opnieuw prachtige
prestaties leverde. Reeds tijdens
het openingsconcert van de
Vlaamse Opera in Antwerpen,
waar het Stabat Mater van Rossini werd uitgevoerd, liet het een
diepe Indruk na. Tijdens de daaropvolgende koorconcerten, de
concertante uitvoeringen van
Tancredi, Edgar, La Rondine en
Attila alsook de Carmina Burana
-concerten, bevestigde het koor
de eerste kwaliteitsimpressies. In
de operaprodukties Simon Boccanegra, Don Carlo, Jevgenij
Onegin, Macbeth, Manon Lescaut, Parsifal, Der fliegende Holldnder, Tosca, King Priam, Un
ballo in maschera, Der Rosenkavoller, Turandot, Falstaff, Attila,
Otello, Samson et Dalila. La bohème, Lohengrin, Billy Budd, Die
Fledermaus, Don Giovanni; Madama Butterfly en Roméo et
Juliette bewees het dat het ook

een eersterangs theaterensemble is.
Vanaf het seizoen 1991-1992 is
Peter Burian als koorleider verbonden aan de Weense Staatsopera. Intendant Marc Clémeur
engageerde als nieuwe leider
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Simon Halsey. Hij behoort tot de
toonaangevende dirigenten van
zijn generatie, maar heeft vooral
als koorleider een aanzienlijke reputatie opgebouwd. Op vraag
van de beroemde dirigent Simon
Rattle richtte hij het City of Birmingham Symphony Orchestra
Chorus op, waarvan hij koordirecteur is. Met hen realiseerde hij enkele plaatopnamen, waaronder
Rossini's La Pet/te Messe Solennelle en Bruckners Messe in Es. Hij
dirigeerde het Symfonisch orkest
en koor van de Vlaamse Opera
onder meer in een memorabele
uitvoering van het War Requiem
van Benjamin Britten.
Vanaf het seizoen 1994-1995 is
de Britse dirigent en pianist Andrew Wise de nieuwe koorleider
van het koor van de Vlaamse
Opera.

Symfonisch orkest van
de Vlaamse opera
Het Symfonisch orkest van de
Vlaamse Opera werd begin
1989, na audities voor een internationale jury, samengesteld. Het
bestaat voor een deel uit musici
van de vroegere Opera voor
Vlaanderen, maar is voor het

overgrote deel aangevuld met
nieuwe, nationale en internationale musici. Het is een jong en
dynamisch orkest geworden,
dat inmiddels uit een tachtigtal
leden bestaat.
Tijdens het openingsconcert
van de Vlaamse Opera op 27
april 1989, onder leiding van muziekdirecteur Rudolf Werthen met
de beroemde mezzosopraan
Agnes Baltsa in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis,
werd het orkest boven de doopvont gehouden. Nadien werden
diverse concerttournees door
Vlaanderen georganiseerd om
het publiek te laten kennismaken
met dit nieuwe orkest.
Ondertussen heeft het orkest
ook talrijke succesvolle operaprodukties verzorgd zoals Simon
Boccanegra, Don Carlo, Otello,
Macbeth, Un Ballo in Maschera
en Falstaff van Verdi, Jevgenij
Onegin van Tsjaikovski, Elektra,
Der Rosenkavaller en Ariadne
auf Naxos van Strauss, Manon
Lescaut, Tosca, Turandot en La
bohème van Puccini, Parsifal,
Der fliegende Holldnder en Lohengrin van Richard Wagner, Alcina van Hendel. La cenerentola
van Rossini, Billy Budd van Britten,
King Priam van Sir Michael Tippett

en concertante uitvoeringen van

Rossini's Tancredi, Puccini's Edgar
en La Rondine, Verdi's Attila en
Saint-Saëns' Samson et Da/la.
Intendant Marc Clémeur engageerde als vast gastdirigent Silvio
Varviso, die naast deze functie
geregeld dirigeert aan de Bayerische Staatsoper te München, de
Wiener Staatsoper en de Deutsche Oper Berlin. Daarnaast
speelt het orkest onder leiding
van befaamde gastdirigenten
zoals Thomas Fulton (Puccini's
Edgar), Gabriel Chmura (Mahlers
vijfde symfonie), Jos Van Immerseel (Alcina van Heinde!), Elgar
Howarth (King Priam van Sir
Michael Tippett), Imre Palló (concerten Strauss, Moessorgski, Dvorak en Samson et Da/la), Graham
Jenkins (Oudejaarsavond- en
Nieuwjaarsconcert 91-92), Evelino Pidó (La cenerentola en Manon Lescaut), Pinchas Steinberg,
Cyril Diederich (Roméo et Juliette) en Bernhard Kontarsky (Der
Prinz von Hamburg). Stefan Soltesz werd eveneens door Marc
Clémeur als nieuwe muziekdirecteur aangeworven in opvolging van Rudolf Werthen.
De overige teksten en toelichtingen vind u in de programmabrochure van De Vlaamse Opera.
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Koninklijk Filharmonisch Orkest van
Vlaanderen 8c Altra Voce Kortrijk

Antwerpen,
deSingel

i.s.m. het Koninklijk Filharmonisch
Orkest van Vlaanderen

Serge Baudo, dirigent

Solisten
Ann-Sophie Schmidt, sopraan
Brigitte Balleys, mezzosopraan

Ann-Sophie Schmidt

Programma
FRANK MARTIN

Na haar studies aan het Conservatoire National van Straatsburg,
haar geboorteplaats, bij Simon
Codinas, ontving Anne-Sophie
Schmidt de eerste prijs van het
Concours National des Voix Nouvelles. Ze debuteerde als Aminta
in Mozarts Re Pastore en als
Fiordiligi in Cosi' fan tutte in het
Theatre du Gymnase in Marseille
en in de lente van 1990 in de
Opera van Avignon. Die laatste
rol vertolkte ze vervolgens in vele
theaters in Ile de France.
Anne-Sophie Schmidt heeft
sindsdien talrijke gastoptredens
verzorgd op verscheidene podia
in Frankrijk en daarbuiten. Zo
zong ze Giulia in La Scala di
Seta in het historisch theater
van Epidauros, Ana in Boieldieus
La dame blanche in de opera
van Nantes, Zerlina in Don Giovanni, onder leiding van JeanClaude Casadesus, Hero in Eatrice et Benedict in Baden-Baden

Ann-Sophie Schmidt

(1890-1974)
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
FRANCIS POULENC

(1899-1963)
Gloria

en Pamina in Die Zauberfldte in
Rennes.
Anne-Sophie Schmidt wordt
vaak uitgenodigd in de Opera
Bastille. Ze zong er Barberine in
Le nozze di Figaro, Xenia in Boris
Godounov, Marguerite in Jeanne au bucher. In de Opera Garnier vertolkte ze de rol van de
Italiaanse zangeres in Capriccio
aan de zijde van Felicity Lolt,
Theo Adam en Wolfgang Schoene.
Ze trad ook al vaak op op het
festival van Montpellier, met name in Grauns Montezuma, Bizets
Ivan IV en Monteverdi's Orfeo.
Ook op andere Franse festivals
was ze vaak te gast. In april
1994 debuteerde Anne-Sophie
Schmidt in de Staatsoper van
,/Hute uu
lei; onder leiding van Serge Baudo. In
maart van dit jaar nog vertolkte
ze de rol van Mélisande in Mar
seille, opnieuw onder leiding van
Serge Baudo.

Brigitte Balleys
Deze uit het Zwitserse Wallis afkomstige mezzosopraan verwierf
grote erkenning toon ze de Ben200

sons & Hedges-wedstrijd in Londen won en verkozen werd tot
beste liedvertolkster.
In de herfst van 1987 debuteerde Brigitte Balleys onder
leiding van Erich Leinsdorf in
de Weense Staatsoper als Cherubino in Le nozze di Figaro, een
rol die ze ook onder Nicolaus
Harnoncourt in Zeirich gezongen heeft. Vele andere prachtrollen, zoals Penelope in II ritorno
d'Ulisse in Patria, Charlotte in
Werther en Zerlina in Don Giovanni, volgden haar debuut in

Brigitte Balleys
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onder andere Wenen, Lausanne,
Ludwigshafen en Praag.
Verder bracht haar carrière
haar doorheen heel Europa en
de Verenigde Staten, met rollen als Octavian in Der Rosenkavalier, Penelope en Ottavia
In L'Incoronazione di Poppea en
Cherubino en Fragoletta in Les
Brigands van Offenbach. In
maart 1993 debuteerde Brigitte
Balleys in hot Toatro La Fenice
in Venetië als ldamante in !domeneo, in mei in Lyon als Nicklaus in Les contes d'Hoffmann,
naast Barbara Hendricks en
José Van Dam. In de herfst van
1993 was Brigitte Balleys in Amsterdam te horen k.:11b Niu ie
In L'Incoronazione di Poppea.
Hernemingen van Les brigands
in de Opera de Bastille. Parijs,
en van Les contes d'Hoffmann
in Lyon volgden. Van Orfeo en
The rape of Lucretia zijn hernemingen gepland In respectievelijk Amsterdam en Tourcoing.
Buiten haar activiteiten op het

Suppé en Frank Martin tot Reger,
Berg en Bernstein.

Serge Baudo

Serge Baudo
gebied van opera, geeft Brigitte
Balleys ook regelmatig liedrecitals
en concerten over heel Europa.
Haar repertoire strekt zich uit van
Bach over Mozart, Beethoven,
Mahler, César Frank, Franz von

Na het behalen van eerste prijzen
voor harmonie, compositie, percussie en orkestdirectie aan het
conservatorium van Parijs, begon
Serge Baudo zijn carrière als
percussionist en pianist bij de
opera van Parijs en bij de Societe
des Concerts du Conservatoire,
waar hij werkte onder leiding
van de grootste meesters, zoals onder anderen A. Cluytens,
VV. 1-urtwangler, B. Walter, C.
Munch, H. Knappersbusch, R. Kubelik en P. Paray.
In 1959 wijdde Serge Baudo
zich uitsluitend aan het dirigeren,
wat het begin betekende van
een zeer snel stijgende carrière.
In 1962 werd hij bijvoorbeeld door
Herbert von Karajan uitgenodigd
om Pelleas et Mélisande te dirigeren in de Scala van Milaan. Ge-

Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen
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durende meer dan tien jaar
vertrouwde Gabriel Dussurjet
hem talrijke produkties toe voor
het festival van Aix-en-Provence, gaande van Mozart tot Débussy.
Serge Baudo werd benoemd
tot vaste chef-dirigent van de
Opéra de Paris, vervolgens van
het Orchestre de Paris dat toen
gesticht werd, daarna van 1970
tot 1988 tot muziekdirecteur van
het Orchestre National de Lyon,
dat hij tot het hoogste artistiek
niveau geleid heeft en waarmee
hij talrijke tournees gemaakt
heeft in China, Japan, Korinthië,
het voormalige Tsjechoslovakije,
Duitsland, Zwitserland, Canada
en de Verenigde Staten.
Nog in Lyon stichtte hij in 1979
het Berlioz Festival, om het publiek meer vertrouwd te maken
met het werk van deze componist: zowel zijn opera's als werken voor orkest. Serge Baudo
stopte met de artistieke leiding in
1989.
Serge Baudo was gastdirigent
van de meest gerenommeerde
orkesten, zoals de Metropolitan
Opera, de Staatsoper Wien, de
Wiener Symphoniker, het Concertgebouworkest, het BBC-orkest, het Philharmonia Orchestra,
de orkesten van Moskou en het
voormalige Leningrad en vele
grote orkesten van Zwitserland,
Duitsland, Nederland, Zweden,
Italië, en vooral van het London Philharmonic Orchestra, het
Yomirui Nippon Orkest en het
Orkest van Praag waarmee hij
al tweeëndertig jaar samenwerkt.
Serge Baudo heeft talrijke werken gecreëerd van onder anderen Dutilleux, Messiaen, Tomassi,
Milhaud, Constant, Daniel-Lesur,
Mihailovici en dirigeert vaak hedendaagse muziek.
Op het vlak van de opera triomfeerde Serge Baudo in juni
1993 met Samson et Da/la in het
Teatro Colon de Buenos Aires. In
het seizoen 1993-1994 dirigeerde
hij Salome in Marseille en Carmen
in de Opéra de Paris-Bastille. Dit
seizoen dirigeert hij Romeo et Juliette in Zürich en Pelleas et Mélisande in Marseille. Volgend seizoen staan Samson et Dalida in
202

Zürich en de volledige Ring- cyclus in Marseille op het programma.

Koninklijk
Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen
In 1957 werd de Philharmonie van
Antwerpen - in 1955 ontstaan op
privé-initiatief - door de Belgische
regering, de stad en de provincie Antwerpen als officieel orkest
erkend. In 1985 werd het orkest
uitgebreid tot 96 musici en veranderde de naam in Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen. Emil Tchakarov werd
de eerste chef-dirigent van het
vernieuwde ensemble. In mei
1986 werd hij opgevolgd door
G0nter Neuhold en vanaf september 1991 hanteerde Muhai
Tang het dirigeerstokje. 19951996 werd Grant Llewellyns
eerste seizoen als chef-dirigent.
Tal van beroemde gastdirigenten en solisten verleenden hun
medewerking aan de concertreeksen die het orkest vanaf
1985 in Antwerpen zelf organiseerde. Naast een cyclus in de
Koningin Elisabethzaal werd na
de bouw van deSingel een
tweede reeks in de Blauwe Zaal
opgestart. De programmering in
de Koningin Elisabethzaal spitst
zich hoofdzakelijk toe op de
grote bladzijden uit de muziekgeschiedenis. Hiervoor wordt
een beroep gedaan op topsolisten en -dirigenten. De reeks in
deSingel heeft een meer gedurfd
karakter: naast het hedendaags
repertoire komt ook het minder
bekende klassieke werk aan
bod. Sinds de voltooiing van de
restauratiewerken aan de Bourlaschouwburg in 1993, verzorgt het
orkest ook in dit theater geregeld
concerten en mini-cycli.
Als Cultureel Ambassadeur van
Vlaanderen spreidt het Koninklijk
Filharmonisch Orkest zijn activiteiten over heel Vlaanderen en
België en geeft het talrijke optredens in het buitenland. Zo
doet het regelmatig de grote
Nederlandse steden aan en
maakte het een aantal inter-

nationale concertreizen: Parijs
(1986), Cannes (Midem Classique, 1986), Duitsland (1987, 1990,
1993, 1994), Oostenrijk (1987,
1988, 1989, 1990), het Festival
van Montpellier (1989), Italië,
Groot-Brittannië (1990), het Festival des Foréts (Compiègne, 1993)
en Spanje (1995). Daarbij werden
prestigieuze zalen als de Royal
Festival Hall in Londen, het Musikverein in Wenen, het Grosses
Festspielhaus in Salzburg, de Philharmonie in München, de Alte
Oper in Frankfurt en het Concertgebouw in Amsterdam aangedaan. Voor 1997 staat nog
een tournee naar Japan op stapel. In het najaar van 1993 verzorgde het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen de
integrale uitvoering van Carl Orffs
Trionfi-trilogie in München en
Frankfurt waarvan onlangs de
live-opname op CD onder het
label Wergo verscheen. In de
loop van dit seizoen worden
nog opnamen uitgebracht met
werk van Jef Maes en August
De Boeck. Met dirigent Arturo
Tamayo worden vier symfonieën van Luc Brewaeys op CD
gezet.
Sinds september 1994 is Gija
Kantsjell „composer in residence" van het orkest. Het oeuvre
van deze Georgische componist
krijgt een belangrijke plaats in de
programmering en bovendien
creëert Mstislav Rostropovitsj op
15 februari 1996 het celloconcerto dat Kantsjeli in opdracht van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen
schreef.

Altra Voce
Het Kortrijks gemengd koor Altra
Voce werd in 1969 opgericht in
opvolging van Singhet ende Weset Vro, dat grote bekendheid
verwierf met zijn uitvoeringen
van oratoria. De eerste dirigent
was componist Herman Roelstraete. Behalve aan concerten
met werken uit het „grote" repertoire, zoals bijvoorbeeld Bachs
Magnificat, Johannespassion, Lukaspassion, Haydns Die Schdp-
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fung of Hdndels Samson, werd
ook heel wat energie besteed
aan de herontdekking van het
oeuvre van Vlaamse componisten als Krafft, Tinel en Benoit.
Sinds 1982 staat Altra Voce
onder de artistieke leiding van
Paul Dinneweth. Onder impuls
van deze dynamische musicus
kwamen er uitvoeringen van onder meer Jesu meine Freude, het
Weihnachtsoratorium van Bach,

het Requiem van Mozart, La symphonie des deux mondes van
Kaelin, Music for the Death of
Queen Mary van Purcell, The
Messiah en Samson van Hdndel,
het Requiem van Duruflé en het
Requiem van Verdi. Als mede-uitvoerder van dit laatste werk ging
het koor trouwens in 1992 op tournee door Duitsland, Frankrijk en
Groot-Brittannië. Altra Voce verzorgde diverse CD-opnamen,

waaronder een „live recording"
van Hdndels Samson in samenwerking met het Waregemse Kamerorkest onder leiding van Paul
Dinneweth.
De overige teksten en toelichtingen vind u in de programmabrochure van het Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen.

Altra Voce
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Guy de Mey, Edoardo Torbianelli &
Arc Sonore

Antwerpen,
Museum Vleeshuis

Guy de Mey
Guy de Mey studeerde zang
bij Erna Spoorenberg, Sir Peter
Pears en Eric Tappy. In 1975 werd
hij eerste laureaat zang van de
Nationale Muziekwedstrijd Pro
Civitate in Sint-Niklaas. Nu, bijna
twintig jaar later, kan hij bogen
op een indrukwekkende internationale zangcarrière met honderden concert- en operaoptredens in heel Europa, de
Verenigde Staten, Canada, Israël
en Japan.
Meer dan vijftig plaat- en CDopnamen heeft hij verzorgd, en
dit met gerenommeerde dirigenten zoals onder anderen John
Eliot Gardiner, Ton Koopman,
Roger Norrington, Michel Corboz,
William Christie, Jordi Savall,
Nicholas McGegan en René
Jacobs. Vele hiervan werden
bekroond met internationale
prijzen zoals de Grand Prix du
Disque, de Deutscher Schallplattenpreis en de Caecilia Prijs.
Omwille van zijn buitengewone
artistieke uitstraling ontving Guy
de Mey in 1990 de driejaarlijkse
„Hendrik Caspeele Operaprijs"
van de Vereniging van de Belgische Muziekpers. Onlangs werd
Guy de Mey aangezocht door de
Franse platenmaatschappij Erato
om onder leiding van Ton Koopman zijn medewerking te verlenen aan de integrale CD-opnamen van Bachs vocale oeuvre.
Ondertussen zijn de MatthdusPassion en de Johannes-Passion
al verschenen. Guy de Meys vertolking van de evangelist werd
door de internationale pers als
een revelatie beschouwd. Weldra zullen de Hohe Messe, het
Weihnachtsoratorium en de integrale Bachcantaten volgen.
Voor het volgende seizoen is
Guy de Mey uitgenodigd door
de English National Opera in Lon204

Dieter Van Handenhoven, dirigent

Guy de Mey, tenor
Edoardo Torbianelli, pianoforte

Arc Sonore
Paul Foubert, tenor
Frank Goossens, tenor
Tom Sorgeloos, tenor
Jef Boe ykens, tenor
Peter Heyndrickx, tenor
Kris Mechiels, tenor
Jan Rombaut, tenor
Jan Debbaut, bariton
Kris Buedts, bariton
Luk De Man, bariton
Alex Stordiau, bariton
Koen Van Caekenberghe, bariton
Ludwig Janseghers, bas
Stefan Polfliet, bas
Pieter Stas, bas

Programma: „Schubertiade"
FRANZ SCHUBERT
(1797-1828)
Der Gondelfahrer, op.28
Liebe (a capella), op.17/2
Das Darfchen, op.II/1
Die Nacht (a capella), op.17/4
Golf meine Zuversicht, op.132
Die Forelle, op.32
Lachen und Weinen, op.59/4
Auf dem Wasser zu singen, op.72
Lied eines Schiffers an die Dioskuren, op.65/1
Der Musensohn, op.92/1
PAUZE

Erlkbnig, op.I
12 Valses nobles, op.77
12 Landler, op.171
Trinklied, op.posth./2
Nachthelle, op.posth 134
Im Gegenwartigen Vergangenes, D 710
Standchen, op.135
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den om de titelrol te zingen in
Monteverdi's Orteo. Dit seizoen
nog vertolkte hij met groot succes
de hoofdrol in Scarlatti's Telemaco in de Opera van Nice. Bij de
Festwochen Alte Musik in Innsbruck zong hij dit jaar nog een
andere van Scarlaili's opera's,
namelijk Mitridate. Guy de Mey
zal ook weer terug te horen en
te zien zijn in de Brusselse Munt,
en wel in de opera's Die Sache
Makropoulos van Janacek en Die
Zauberfidte. In die laatste opera
zal hij de rol van Monostatos vertolken. Opnieuw in de Munt zal hij
met het ensemble Anima Ftprna,
onder leiding von Jos van Immerseel, Bachs Johannes-Passion
zingen.
Sinds 1992 is (s4uy de Mey docent solozang aan het Koninklijk
Muziekconservatorium van Luik.

in Trieste geboren. Hij behaalde in
1988 het diploma piano en in
1990 het diploma klavecimbel
aan het conservatorium van zijn
geboortestad Trieste. Aan de
Scuola di Alto Perfezionamento

Musicale dei Filarmonici di Torino
in Saluzzo volgde hij piano bij
Jean Fasina en kamermuziek bij
Raymond Guyot, Hermann Baumann en Walter Boeykens.
In 1989 werd hij uitgenodigd
zijn hogere studies verder te
zetten aan het Koninklijk Vlaams
Muzlekconservatorium van Antwerpen. In 1992 behaalde hij
er het hoger diploma piano bij
Robert Groslot met het maximum van de punten. Een jaar
later voltooide hij ook zijn studies klavecimbel bij Jos van
Immerseel. Tijdens de Internationale Emmanuel Durlet Pianowedstrijd 1993 won hij de prijs Frans
Dupont van de Belgische Muziekpers.
In België werkte Edoardo Torbianelli voor de Vlaamse Opera
als assistent van de muzikale directie en als continuospoler bij de
produktie van Handels Alcina in
1991. Hij concerteerde ondermeer op de Dag van de Oude
Muziek 1992, verschillende keren
voor het Festival van Vlaanderen
en als solist met het Symfonisch
Jeugdorkest van Vlaanderen.
Edoardo Torbianelli is de vaste
pianobegeleider van het mannenkoor Arc Sonore en werkt
regelmatig samen met cellist
Hans Mannes. Hij realiseerde talrijke radio-opnamen voor Radio 3
en RAI 3.
Momenteel is hij aan het Con-

Guy de Mey

Edoardo Torbianelli
Edoardo Torbianelli werd in 1970
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servatorium van Antwerpen assistent bij Jacques de Tiège, waarbij
hij zijn muzikale opleiding verderzette.

Dieter
Van Handenhoven
Dieter Van Handenhoven werd
in 1968 in Sint Niklaas geboren.
Hij studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium van
Antwerpen, waar hij naast het
hoger diploma orgel bij Stanislas Deriemaeker verschillende
eerste prijzen behaalde zoals
een eerste prijs harmonie, praktische harmonie, kamermuziek
en muziekgeschiedenis. Momenteel bereidt hij zich aan het Koninklijk Muziekconservatorium van
Brussel bij Herman Stinders voor
op de meestergraad klavecimbel.
Naast het verzorgen van orgelconcerten, treedt Dieter Van
Handenhoven ook regelmatig
op als continuospeler in diverse
instrumentale ensembles, waaronder Prima La Musica en het
Collegium Instrumentale Brugense. Hij geeft orgelles aan de
muziekacademies van Lebbeke
en Hamme en aan de kunstEdoardo Torbianelli

Dieter Van Handenhoven
humaniora van Antwerpen, en
is assistent van Stanislas Deriemaeker aan het conservatorium
van Antwerpen.
Dieter Van Handenhoven is sedert de oprichting van Arc Sonore in november 1990 dirigent
van dit ensemble. Sinds juli 1993
leidt hij bovendien het knapenkoor In Duld Jubilo van SintNiklaas.

Arc Sonore
Arc Sonore spant een boog van
klanken over alle stijlen en genres
van de muziek voor mannenkoor.
Nu eens ernstig, dan weer ludiek,
maar steeds levendig en fris, zingt
dit vijftienkoppig vocaal ensemble een repertoire dat al te
lang onbekend bleef. Bovendien
bouwt Arc Sonore met eigentijdse creaties mee aan de toekomst. Zowel door de specifieke
samenstelling als door de originele en kwalitatief hoogstaande
projecten, neemt dit ensemble
in ons koorleven dan ook een
unieke plaats in.
In zijn korte bestaan heeft Arc
Sonore, naast talrijke repertoireconcerten, ook een aantal
thematische concertreeksen verzorgd. Zo waren er al concerten
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rond 20ste-eeuwse muziek, Europese polyfonie, en Schubert en
Mendelssohn. Bij zijn eerste deelname aan de Provinciale Koorzangtornooien van de provincie
Oost-Vlaanderen bereikte Arc
Sonore meteen de ere-divisie, dit
is de hoogste categorie. In maart
1995 wist Arc Sonore zich opnieuw op dit niveau te bevestigen.
Sinds 1993 werkt het Sint-Niklase
mannenkoor regelmatig samen
met Radio 3, zowel voor studioopnamen als concertcaptaties.
Zo ging deze „Schubertiade" in
juni 1994 In première in Sint-Niklaas en werd live uitgezonden
in het kader van de manifestatie
Radio 3 in de Stad. Achteraf werd
het programma opgenomen in
het concertaanbod van de
BRTN voor de Europese Radio
Unie. In december 1994 maakte Arc Sonore bij Radio 3 de studio-opnamen van werken van
Pierre de la Rue, Mendelssohn,
Penderecki en Van Ingelgem.
Deze opnamen werden gebruikt
als Radio 3-inzending voor de
internationale radio-opnamenwedstrijd „Let the People Sing".
Met deze opnamen bereikte Arc
Sonore, samen met een Duits en
een Fins mannenkoor, de finale
die zal plaats vinden in oktober
1995.
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Arc Sonore draagt ook zijn
steentje bij tot de verspreiding van de Vlaamse muziek. Zo
verleende het ensemble zijn
medewerking aan huldeconcerten voor Willem Kersters en Vic
Nees. In december 1994 kwam
de volkslied-cd „Gildebroeders
maakt plezieren" uit, een coproduktie van het ANZ en Radio
1, waarvoor Arc Sonore enkele
nummers verzorgde. Ondertussen werkt Arc Sonore aan een
CD rond Schubert en Mendelssohn met Guy de Mey en
Edoardo Torbianelli. Beiden zijn
trouwens respectievelijk vocaaltechnisch adviseur en vaste pianist van dit ensemble. Deze CD
zal in het najaar verschijnen.
Om in november 1995 zijn vijfde verjaardag te vieren, werkte
Arc Sonore een ambitieus creatie-project uit: negen Vlaamse
componisten - Kurt Bikkembergs,
Dirk de Nef, Johan Duyck, Frans
Geysen, Willem Kersters, Vic
Nees, Rudi Tas, Kristiaan Van Ingelgem en Jan Van Landeghem
- kregen van Arc Sonore de opdracht specifiek voor dit ensemble een a capella-werk te componeren. Deze werken gaan op
19 november in première In SintNiklaas.

Franz Schubert
Schuberfiade
Franz Schubert was de zoon van
een Weense schoolmeester. Tijdens zijn jeugdjaren was hij zangknaap in de keizerlijke hofkapel.
Het college waar hij studeerde
werd geleid door Antonio Salieri
en beschikte over een degelijk
studentenorkest, waarin Schubert
de leiding had over de eerste violen.
In 1814, na het lezen van Goethes Faust, ontstond zijn eerste
meesterwerk Gretchen am Spinnrade. Het jaar daarna ontstonden 145 liederen waarvan de
ballade Erlkdnig er één is. Nog
een jaar later zette Schubert
de eerste stap naar een onafhankelijk
kunstenaarsbestaan.
Een groep trouwe vrienden uit

het kunstenaarsmilieu en uit het
ambtenarenmilieu waren zijn
enige toeverlaat. Zij organiseerden muzikale bijeenkomsten, naderhand bekend onder de naam
„Schubertiaden". Deze stonden
model voor de muziekbeoefening van de middenklasse: de
klavier- en kamermuziek, evenals
het lied, stonden er centraal.
Het Lied
Schubert vertrok vanuit de Duitse
liedtraditie van Zelter, Zumsteeg
en Mozart, maar al gauw overschaduwde hij zijn voorgangers.
De variatie in zijn ongeveer zeshonderd liederen is opvallend.
Sommige liederen zijn erg volks
en eenvoudig, en hebben bijgevolg vaak een strofische of gevarieerd strofische structuur, zoals bij
voorbeeld in Die Forelle. Andere
zijn vervuld van een romantische
zoetheid of melancholie, zoals
in Lachen und Weinen. Nog andere zijn erg dramatisch. In dit
laatste geval wordt de tekst door
de muziek op de voet gevolgd,
zodat de dramatische inhoud
haarfijn uitgebeeld wordt. Bij
deze werkwijze blijken strofische
herhalingspatronen in de muziek ontoereikend en wordt het
lied bijgevolg „doorgecomponeerd". Schubert koos bovendien voor korte gedichten die
op een zeer persoonijke manier
uitgedrukt konden warden. De
spontane en vloeiende melodie
is onder meer de drager van
deze emoties. De liedteksten koos
Schubert uit gedichten van
Goethe, Mayrhofer, Schubart,
Reickert...
Een andere niet onbelangrijke
parameter in Schuberts liedkunst
is de harmonie en de rol van de
piano die daar onlosmakelijk
mee verbonden is. Schubert had
namelijk zeer veel aandacht voor
harmonische kleuren. Zijn modulaties zijn vaak verrassend, soms
erg ver en complex. De tonaliteiten en harmonieën ondersteunen overwegend de dramatische krachtlijnen van de tekst.
Eén van Schuberts specialiteiten
is de wisseling tussen de grote en
kleine tertsdrieklank. In het lied
met koor Stdndchen en in Auf

dem Wasser zu sin gen wordt dit
rijkelijk geïllustreerd. In dit laatste
lied speelt de piano bovendien
een bijzonder suggestieve rol.
Het beeld van het water inspireerde de componist voor de figuraties in de piano. De dreunende octaven in triolen uit
Erlkdnig illustreren dit eveneens.
Ze suggereren zowel het galopperen van het paard als de angst
van het kind dat in de armen van
zijn vader ligt te sterven. Dit lied uit
1815 is één van de weinige ballades die Schubert schreef. Hij gaf
op een sublieme manier gestalte
aan de verteller en de drie personages in de tekst: de vader, het
kind en de elfenkoning. Het kind
dat steeds meer in paniek geraakt, zet zijn interventies steeds
een toon hoger in, wat de spanning op de spits drijft. Aan het slot
valt de begeleidende figuur weg
en de slotwoorden van de verteller „das Kind war tot", worden
uitsluitend met de ijzige stilte
geconfronteerd.
De meerstemmige koormuziek
De grote bloeiperiode van de
meerstemmige koormuziek in de
19de eeuw is onder meer te verklaren door de interesse van de
romanticus voor het eigen culturele verleden en de daarbij horende nationale gevoelens. Het
herwaarderen van volksliederen
is daar uiteraard niet vreemd
aan. Dit leidde tot de bloei van
vele zangverenigingen en koorfestivals in Europa tijdens de eerste helft van de 19de eeuw. Deze
feiten waren ongetwijfeld een stimulans voor Schubert en zijn tijdgenoten om koormuziek te schrijven. Schubert schreef net zoals
Mendelssohn, Schumann, Gounod en Liszt meerstemmige werken voor gemengd koor, mannen- en vrouwenkoor, met of
zonder begeleiding. De geprogrammeerde werken Der Gondelfahrer, Liebe, Das Ddrfchen
en Die Nacht getuigen opnieuw
van een diverse thematiek die
steeds een specifieke muzikale invulling krijgt. De psalm Gott meine
Zuversicht past in de opkomende
beweging van het Cecilianisme.
De rooms-katholieke kerkmuziek
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kende een heropleving in de
19de eeuw onder invloed van
de belangstelling voor de muziek
uit het verleden. Concreet betekende dit dat vooral de 16deeeuwse muziek en het gregoriaans van onder het stof werden
gehaald. In bredere zin betekent het Cecilianisme het componeren van rooms-katholieke
muziek in 19de-eeuwse stijl. Deze
psalmzetting van Schubert is
daar een voorbeeld van. Dit
was echter geen unicum voor
de componist. Zijn missen in A en
E behoren tot de meest gewaardeerde miscomposities uit de
19de eeuw.
De pianomuziek
De 72 Valses Nobles op. 77 en de
72 Ldndler op. 171 komen uit een
rijke verzameling dansen die on-
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getwijfeld als amusementsmuziek
mag bestempeld worden. Het
was de gewoonte dat men deze
dansen per twaalf, achttien,
twintig of meer bundelde. Vaak
was de partituur slechts een
houvast. Wanneer er andere
instrumenten toegevoegd werden, was men op improvisatie
aangewezen. Schuberts dansmuziek was bestemd voor de burgerij en dan hoofdzakelijk voor
zijn trouwe vriendenkring. Het is
algemeen bekend dat hij zich
graag door zijn vrienden naar
het klavier liet leiden om hen
een aantal dansjes te gunnen.
We mogen aannemen dat Schubert bij deze gelegenheden aanvankelijk zijn improvisatiekunst de
vrije loop liet gaan. Wanneer één
of ander thema bijzonder in de
smaak viel, schijnt hij het daarna
op papier gezet te hebben. Zo

kwam na verloop van tijd een
zeer omvangrijk repertoire tot
stand. Tot een uitgave is het tijdens Schuberts leven niet gekomen. In tegenstelling tot andere
componisten heeft Schubert
nooit het initiatief genomen om
deze dansen voor een kleine of
grote bezetting te bewerken.
Hij beschouwde deze muziek
louter als amusementsmuziek. De
vluchtige (of onvolledige?) notatie bevestigt dit. De kans is
zeer groot dat Schubert deze
dansen op latere bijeenkomsten
telkens weer anders interpreteerde en ze met de nodige
improvisaties aanvulde of veranderde. Deze „unvollendete"
dansen uit Schuberts notitieboekje passen dus uitstekend op
een Schubertiade.
Tom Eelen
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DER GONDELFAHRER

(Mayrhofer)
Es tanzen Mond und Sterne
den fliicht' gen Geisterreih'n,
wer wird von Erdensorgen
befangen immer sein?
Du kannst in Mondesstrahlen nun,
meine Barke, wallen,
und alle Schranken los
wiegt dich des Meeres Schoos.
Vom Markusthurme tdnte
der Spruch der Mitternacht;
sie schlummern friedlich alle,
und nur der Schiffer wacht.
LIEBE

Liebe rauscht der Silberbach,
Liebe lehrt ihn sanfter wallen,
Seele haucht sie in das Ach!
klagenreicher Nachtigallen;
Liebe, liebe lispelt nur
auf der Laute der Natur.
Weisheit mit dem Sonnenblick,
Grosse Gdttin tritt zurUck,
Weiche vor der Liebe.
Nie erobern Frsten, nie
beugtest du ein Sklavenknie.
Beug es jetzt der Liebe.
DAS De5RFCHEN

(G. A. BUrger)
Ich rhme mir mein Ddrfchen hier,
denn schdn're Auen
als rings umher die Blikke schauen,
nirgends mehr.
Dort ikhrenfelder und WiesengrUn,
dem blaue Wdlder die Grenze ziehn,
an jener Hdhe die Schdfferei
und in der Ndhe mein Sorgenfrei.
So nenn'ich meine Geliebte,
meine kleine Einsiedelei,
warmn ich lebe zur Lust erweckt,
die ein Gewebe von Ulm' und Rebe
grn überdeckt.
Dort krdnzen Schlehen die braune Kluft,
und Pappeln wehen in blauer Luft.
Mit sanftem Rieseln schleicht hier gemach
auf Silberkieseln ein heller Bach,
fliesst unter den Zweigen,
die über ihn sich wdlbend neigen,
bald schchtern hin.
Ldsst bald im Spiegel den grnen Hgel, wo Lerrnmer
gehn,
des Ufers Bschen und alle Fischen im Grunde sehn.

Da gleiten Schmerlen, und blasen Perlen,
ihr schneller Lauf geht bald hernieder,
bald herauf zur Fldche wieder.
0 Seligkeit, dass doch die Zeit dich nie zerstdre,
mit frisches Blut und frohen Mut
stets neu gewdhre.
DIE NACHT

(F. W. Krummaher?)
Wie schdn bist du,
freundliche Stille, himmlische Ruh'i
Sehet, wie die klaren Sterne
wandeln in des Himmels Auen
und auf uns hernieder schauen,
schweigend aus der blauen Ferne.
Schweigend naht des Lenzes milde
sich der Erde weichem Schoss,
krdnzt den Silberquell mit Moos
und mit Blumen die Gefilde.
GOU MEINE ZUVERSICHT

(Psalm 23)
Gott ist mein Hirt,
mir wird nichts mangeln.
Er lagert mich auf grne Weide,
er leitet mich an stillen Bdchen,
er labt mein schmachtendes GemUth,
er ferhrt mich auf gerechtem Steige
zu seines Namens Ruhm.
Und wall'ich auch im Todesschatten Thale,
so wall'ich ohne Furcht,
denn du beschertzest mich,
dein Stab und deine Sttze
sind mir immerdar mein Trost.
Du richtest mir ein Freudenmahl
im angesicht der Feinde zu,
du salbst mein Haupt mit 0Ie
und schenkst mir volle Becher ein;
mir folget Heil und Seligkeit in diesem Leben noch,
einst ruh'ich ew'ge Zeit dort in des Ew'gen Reich;
dort in des Ew'gen Haus.
DIE FORELLE

(Schubert)
In einem Bdchlein helle, da schoss in froher Eil
die launische Forelle vorber wie ein Pfeil.
Ich stand an dem Gestade und sah in ssser Ruh
des muntern Fischleins Bode im klaren Bdchlein
zu.
Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand,
und sah's mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein
wand.
So lang' dem Wasser Helle, so dacht ich, nicht gebricht,
so fdngt er die Forelle mit seiner Angel nicht.
Doch endlich word dem Diebe die Zeit zu lang.
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Er macht das Bdchlein tackisch trabe,
und eh ich es gedacht,
so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt' dran,
und ich mit regem Blute sah die Betrogne an.

hdnge ich, so ich geborgen, auf an eures Tempels
Sdulen,
Dioskuren , Zwillingssterne.
DER MUSENSOHN

LACHEN UND WEINEN

(J. W. von Goethe)

(Rtickert)
Lachen und Weinen zu jeglicher Stunde
ruht bei der Lieb auf so mancherlei Grunde.
Morgens lacht' ich vor Lust,
und warum ich nun weine
bei des Abendes Scheine,
ist mir selbst nicht bewusst.
Weinen und Lachen zu jeglicher Stunde
ruht bei der Lieb auf so mancherlei Grunde.
Abends weint' ich vor Schmerz,
und warum du erwachen kannst
am Morgen mit Lachen,
muss ich dich fragen, o Herz.
AUF DEM WASSER ZU SINGEN

(Leopold Graf zu Stollberg)
Mitten im Schimmer der spiegelnden Wellen
gleitet, wie Schwdne, der wankende Kahn;
ach, auf der Freude sanft schimmernden Wellen
gleitet die Seele dahin wie der Kahn,
denn von dem Himmel herab auf die Wellen
tanzet das Abendrot rund um den Kahn.
ber den Wipfeln des westlichen Haines
winket uns freundlich der rdtliche Schein,
unter den Zwelgen des dstlichen Haines
sduselt der Kalmus im rdtlichen Schein
Freude des Himmels und Ruhe des Haines
atmet die Seel' im errdtenden Schein.
Ach, es entschwindet mit tauigem Flagel
mir auf den wiegenden Wellen die Zeit.
Morgen entschwinde mit schimmern dem Flagel
wieder wie gestern und heute die Zeit,
bis ich auf hdherem strahlenden Flagel
selber entschwinde der wechselnden Zeit.
LIED EINES SCHIFFERS AN DIE DIOSKUREN

(N. Mayrhofer)
Dioskuren, Zwillingssterne, die ihr leuchtet meinem
Nachen,
mich beruhigt auf dem Meere eure Milde, euer Wochen.
Wer auch fest in sich begrandet, unverzagt dem
Sturm begegnet,
fahlt sich doch in euren Strahlen doppelt mutig und
gesegnet.
Dieses Ruder, das ich schwinge, Meeresfluten zu
zerteilen,
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Durch Feld und Wald zu schweifen,
mein Liedchen weg zu pfeifen,
so geht's von Oh zu Ortl
Und noch dem Takte
regetund noch dem Mass beweget
sich alles an mir fort.
lch kann sie kaum erwarten,
die erste Blum im Gatten,
die erste Blat am Boum.
Sie grassen meine
und kommt der Winter wieder,
sing ich noch jenen Traum.
Ich sing ihn in die Weite,
auf Eises Ldng und Breite,
da blaht der Winter schdni
Auch diese Blate schwindet,
und neue Freude findet
sich auf bebauten Hdhn.
Denn wie ich bei der Linde
das junge VdIkchen finde,
sogleich erreg ich sie.
Der stumpfe Bursche bldht sich,
das steife Mddchen dreht sich
noch meiner Melodie.
Ihr gebt den Sohlen Flagel
und treibt durch Tal und Hagel
den Liebling weit von Haus.
Ihr lieben, holden Musen,
wann ruh ich ihr am Busen
auch endlich wieder aus?
ERLKONIG

(J. W. von Goethe)
Wer reitet so spdt durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
er hot den Knaben wohl in dem Arm,
er fasst ihn sicher, er halt ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
Siehst, Vater, du den Erlkdnig nicht?
den Erlenkdnig mit Kron und Schweif?
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
„Du liebes Kind, komm, geh mit mirl
gar schdne Spiele spiel ich mit dir,
manch bunte Blumen sind an dem Strand,
meine Mutter hot mach galden Gewand."
Mein Vater, mein Vater, und hdrest du nicht,
was Erlenkdnig mir leise verspricht?
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Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
in dOrren Bldttern sduselt der Wind.

NACHTHELLE
(J. G. Seidl)

„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
meine Tdchter sollen dich waden schdn;
meine Tdchter fOhren den ndchtlichen Relhn
und wiegen und tanzen und singen dich em."
Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkdnigs Tdchter am dOstern Ort?
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau,
es scheinen die alten Weiden so grau.

Die Nacht ist heiter und ist rein,
im allerhellsten Glanz,
die Hauser schaun verwundert drein,
stehn Obersilbert ganz.

„Ich liebe dich,
mich reizt deine schdne Gestalt,
und bist du nicht willig,
so brauch ich Gewalt!"
Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkdnig hot mir ein Leids getan!
Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
er halt in Armen das dchzende Kind,
erreicht den Hof mit MOh und Not.
in seinen Armen das Kind war tot.
TRINKLIED
(I. F. Castelli)
Breiden unser Erden wallen
ist ein ew'ges Steigen, Fallen,
bald hinauf und bald hinab.
In dem drangenden GewOhle
gibt's der Gruben gar so viele,
und die letzte ist das Grab.
Darum BrOder, schenket ein,
muss es schon gesunken sein,
sinken wir berauscht vom Wein.
Einem ist der Wurf gelungen
hot sich hoch emporgeschwungen,
doch das GlOck war nur ein Bali;
seht, je krdft'ger man ihn schlaget
und je hdher er sich waget,
desto tiefer ist sein Fall.
Datum BrOder, schenket ein,
muss es schon gefallen sein,
sinken wir berauscht vom Wein.
Einmal muss der Mensch im Leben
sich dem blinden Gott ergeben,
's fdhrt ihm Amor durch den Sinn;
und dann muss er schrecklich bOssen,
seufzend sinkt er zu den FOssen
der erwahlten Kdnigin.
Lasst euch nicht mit Weibern ein,
muss es schon gesunken sein,
sinken wir berauscht vom Wein.

In mir ist's heil so wunderbar,
so voll und Obervoll,
und waltet dringen frei und klar
ganz ohne Leid und Groll.
Ich fass'in meinem Herzenhaus
nicht all das reiche Licht,
es will hinaus, es muss hinaus,
die letzte Schranke bricht.
IM GEGENWikRTIGEN VERGANGENES
(J. W. von Goethe)
Ros' und Ulie morgentaulich
blOht Im Gaden meiner Ndhe,
hintenan bebuscht und traulich
steigt der Felsen in die Hdhe,
und mit hohem Wald umzogen
und mit Ritterschloss gekrdnet,
lenkt sich hin des Gipfels Bogen,
bis er sich im Tal versdhnet.
Und da dufters wie vor alters,
da wir noch von Liebe liften,
und die Saiten meines Psalters
mit dem Morgenstrahl sich stritten.
Wo das Jagdlied aus den BOschen
F011e runden Tons enthauchte,
anzufeuern , zu erfrischen,
wie's der Busen wollt'und brauchte.
Nun die Wedder ewig sprossen,
so ermutigt euch mit diesen,
was ihr sonst fOr euch genossen,
lasst nun andern sich geniessen.
Niemand wird uns dan beschreien,
dass wir uns alleine gdnnen,
nun in allen Lebensreihen,
mOsset ihr geniessen kdnnen.
Und mit diesem Lied und Wendung
sind wir wieder bei Hafisen,
denn es ziemt, des Tags vollendung
mit Geniessern zu geniessen.
STNDCHEN
(F. Grillparzer)
Zdgernd, leise,
in des Dunkels nachrger H011e
sind wir hier.
Und den Finger sanft gekrOmmt,
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leise pochen wir an des Liebchens Kammertur.
Doch nun steigend, schwellend, hebend,
mit vereinter Stimme, laut,
rufen aus wir hochvertraut:
schlaf du nicht,
wenn der Neigung Stimme spricht.
Sucht ein Weiser nah und ferne
Menschen einst mit der Laterne,
wie viel selt'ner dann als Gold
Menschen uns geneigt und hold.
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Drum wenn Freundschaft, Liebe spricht,
Freundin, Liebchen, schlaf du nicht.
Aber was in allen Reichen
wdr dem Schlummer zu vergleichen?
Drum statt Worten und stalt Gaben
solist du nun auch Ruhe haben,
noch ein Grsschen, noch ein Wort,
es verstummt die frohe Weise,
leise schleichen wir uns wieder fort.

Koninklijk Filharmonisch Orkest van
Vlaanderen & modus novus

Vrijdag
september 1995, 20.00 u.
Antwerpen,
deSingel

Grant Llewellyn, dirigent

Solisten

i.s.m. het Koninklijk Filharmonisch
Orkest van Vlaanderen

Eileen Hulse, sopraan
Fiona Janes, mezzosopraan
Philip Sheffield, tenor
David Thomas, bas-bariton

nowsky's Songs of the Fairy Princess, dat ze uitgevoerd heen met
het City of Birmingham Symphony
Orchestra, onder leiding van
Simon Rattle en met the Docklands Symphony Orchestra, onder leiding van Sian Edwards
maar ook in recitalvorm voor de
BBC Radio 3. Eileen Hulse staat
ook open voor hedendaagse
muziek. Onlangs nog nam ze deel
aan een projekt met het Philarmonia Orchestra om composities
van jonge studenten te promoten, en met ensembles zoals het
Nash Ensemble en The London
Sinfonietta zingt ze regelmatig
hedendaagse muziek.

Programma
BENJAMIN BRITTEN
(1913-1976)
Sinfonia da Requiem op. 20
WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)
Requiem KV 626
Introitus
Requiem aeternam
Kyrie
Sequenz
Dies irae
Tuba mirum
Rex tremendae majestatis
Recordare, Jesu pie
Confutatis maledictis
Lacrimosa dies illa
Amen
Offertorium
Domine Jesu Christe
Versus: Hostias et preces
Agnus Dei
Communio
Lux aeterna
Cum sanctis tuis

Eileen Hulse
Na een korte carrière als lerares,
studeerde Eileen Hulse aan de
Nulional Opera Studio, en profileerde zich al snel als een
van Groot-Brittanniës belangrijkste coloratuursopranen.
Recente
operavertolkingen
hebben Eileen Hulse naar Venetië, Los Angeles, Luzern en
Nantes gebracht om er de rollen
te zingen van onder andere
Constanze in Die EnffUhrung aus

Fiona Janes
Fiona Janes werd geboren in Sydney. Ze studeerde aan het New
Eileen Hulse

dem Serail, Teresias in Les Mamelles de Tiresias en Koningin van de
Nacht in De toverfluit.
Eileen Hulse concerteert regelmatig met de belangrijkste Britse
orkesten. Met hot Royal Philharmonic Orchostra dobuteerde ze
op de BBC Promenade Concerts,
ze zong er Glières Concerto voor
coloratuur en orkest onder leiding
van Vladimir Ashkenazy. Dit jaar
zong ze het even etherische In
otium van John Taverner. Een stuk
waarmee Eileen Hulse vaak geassocieerd wordt is Szyma213
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South Wales Conservatorium of
Music bij Valerie Collins-Varga.
Na ettelijke belangrijke wedstrijden gewonnen te hebben in Australië, zette ze haar studies verder
in Londen en München, om in
1988 uiteindelijk terug te keren
naar Australië en zich er te vervoegen bij de Australische opera,
als lid van The Esso Young Artists
Development Programme. Bij dit
gezelschap bleef ze tot 1991. Ze
vertolkte er onder andere de rollen van Annio in La clemenza di
Tito, Cherubino en Rosina In 1/ bar
biere di Siviglia. Dorabella en
Zerlina in Don Giovanni. Voor dc
Victoria State Opera zong ze
Siebel in Faust en voor de Lyric
Opera of Queensland Siebel en
Rosina.
Fiona Janes woont nu in GrootBrittannië. Ze werkte met de Scottisch Opera en zong Nero in Hdndels Agreppina voor het 1992
Bux-ton Festival. Onder leiding
van Yuri Temirkanov zong ze Mozarts Requiem met het Royal
Scottish National Orchestra en in
1993 debuteerde ze bij het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Franz WeiserMoest. In datzelfde seizoen debuteerde ze als Rosina met de English National Opera en zong ze
tweede dame in De toverfluit.
Fiona Janes zong op het openingsconcert van het Edinburgh
Festival 1993. Ze vertolkte de rol
Fiona Janes
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de prijswinnende produktie van
Hans J rgen von Boses 63 Dream
Palace. Hij zong de titelrol van
Cavalli's L'egisto met de Berlin
Kammeroper, Scaramuccio in
Ariadne auf Naxos met de Koninklijke Vlaamse Opera en de
graaf in Korngolds Die tote Stadt
met het Nederlands Radio Symfonisch Orkest. Bij de andere rollen
die hij vertolkte, zijn Franoois in
Bernsteins A Quiet Place, Ferrando in Cosi, Tamino in De toverfluit, Agenore in II re pastore, Albert In Albert Herring en Malde
Chorus in The Rape of Lucretia
ven r ieldenswaard.

Philip Sheffield
van Sesto voor the Glyndebourne Touring Opera en soleerde in
de uitvoering van Les Troyens
door het London Symphony Orchestra, onder leiding van Sir Colin Davis.

Philip Sheffield
Philip Sheffield studeerde Engels
aan de Cambridge University en
ondernam postgraduale studies
aan de Gulldhall School of Music
and Drama en de Opera School
van het Royal College of Music,
waar hij de Countess of Munster
Award mocht ontvangen. Hij studeert nu met Philip Langridge en
Malcolm King.
Talrijke concerten brachten
Philip Sheffield naar Israël,
Gstaad, Berlijn, Frankfurt, Wenen,
Leningrad en Nederland. Hij zong
onder andere Briffens Serenade
for Tenor, Horn and Strings en
Nocturne, Stravinsky's Renard,
Berio's Sinfonia en Bachs Johannespassion.
Philip Sheffield heeft ook verscheidene operarollen op zijn
palmares staan. In het seizoen
1989-199n 7nno hij in ii.ic Bondy's
nieuwe produktie van Pnpppri in
tJe IvIunt/Ld Monnaie, een produktie die ook in Parijs werd opgevoerd. Op de biënnale van
München zong hij de hoofdrol in

David Thomas
David Thomas begon te zingen
als koorknaap in het koor van St.
Paul's Cathedral in Londen en als
tiener won hij een beurs voor
King's College in Cambridge. Zijn
carrière heeft hem ondertussen
gebracht naar het Europese
vasteland, Japan en de Verenigde Staten, om er met de belangrijkste orkesten en dirigenten
op te treden.
David Thomas' repertoire strekt
zich uit van barok en klassiek,
waarin hij zich sterk gespecialiseerd heeft, tot Walton, Tippett,
Britten, Stravinski en Schoenberg.
Hij zong op vele prestigieuze festiDavid Thomas
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De toverfluit, de commendatore in Don Giovanni, en Generaal Spork in Die Weise von Liebe
und Tod des Cornets Christoph
Rilke voor de Glyndebourne Touring Opera.

Grant Lieweilyn
De Welse dirigent Grant Llewellyn studeerde aan de Chethams
School of Music, het Perugia
Conservatorio en het Royal College of Music. In 1985 ontving hij
één van de begeerde beurzen
voor directie aan het Tanglewood Music Center in Massachu-

salts, waar hij nauw samenwerkte
met Bernstein, Ozawa, Masur en
Previn. In 1990 werd Llewellyn benoemd tot assistent-dirigent van
het Boston Symphony Orchestra.
Hij is tevens vast verbonden aan
het BBC Weish Symphony Orchestra. Met dit orkest maakte hij een
serie televisieprogramma's en
verschillende CD-opnamen en
debuteerde hij in 1993 op de
BBC Promenade Concerts. Ook
met het Royal Liverpool Orchestra nam hij voor Decca Britse muziek op.
Onlangs werd Llewellyn eerste
gastdirigent bij het Symfonisch
Orkest van Stavanger en ondernam hij met dit ensemble een erg

Grant Llewellyn
modus novus
vals, waaronder die van Tanglewood, Salzburg, Edinburgh, Luzern en op de BBC Proms. In
1984 zong hij The Messiah met
het Los Angeles Philharmonic Orchestra op het olympisch festival
in The Hollywood Bowl, en In 1985
zong hij onder leiding van Helmut
Rilling de Bachpassies en de Mis in
dop het internationale Bach-Festival in Japan.
In de Verenigde Staten zong hij
onder leiding van Simon Rattle in
The Creation met het Boston
Symphony Orchestra, The Messjah in het Lincoln Center met
the Academy of Ancient Music,
Schuberts Win terreise in Cornell
University en Hdndels Judas Maccabeus, Susanna en Theodora
met het Philharmonia Flaroque
Orchestra, onder leiding van Nicholas McGegan.
Opmerkelijke prestaties in
Groot-Brittannië zijn de televisieopname van Beethovens negende symfonie met The London
Classico! Players, onder leiding
van Roger Norrington, I ldndels
Orlando op de BBC Proms, onder
'Rk-ling van Christopher Hogwood
en The Creation met het Europees Kamerorkest, onder leiding
van Frans Br0ggen. Hij verzorgt
ook regelmatig recital-tournees
met de sopraan Emma Kirkby en
luitist Anthony Rooley. In 1993
zong hij Sarastro in de produktie
van het Covent Garden Festival,
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succesrijke tournee door de Baltische Staten. Vanaf september
1995 wordt hij de nieuwe chefdirigent van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen.

Koninklijk
Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen
(zie p. 202)

modus novus
Het koor modus novus bestaat
uit jonge zangers uit heel Duits-
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land die elkaar tijdens weekends
ontmoeten om hun programma's in te studeren. Het accent
van hun werk ligt op de hedendaagse a cappella-muziek.
modus novus, „de nieuwe manier", heeft echter niet alleen
betrekking op hun vertolking
van 20ste-eeuwse muziek, het ensemble wil ook werken van vroegere tijdperken, die soms ten onrechte vergeten zijn, onder
nieuwe aspecten belichten en
vertolken.
Het koor werd gesticht in 1989
en kende al grote successen
met onder andere een opvoering van het oratorium Die
Erschdpfung der Welt onder leiding van de componist Mauri-

zio Kogel in de Philharmonie in
Keulen, met talrijke opnamen
en concerten in Duitsland en
daarbuiten. Modus novus won
ook belangrijke koorwedstrijden
zoals bijvoorbeeld die van Neerpelt.
In België trad het koor al op in
1992 op het Festival van Vlaanderen onder leiding van Jos Van
Immerseel met de opera Die
Hochzeit des Camacho van Felix
Mendelssohn-Bartholdy.
De overige teksten en toelichtingen vind u in de programmabrochure van het Koninklijk
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen.

Beethoven Academie 8c
Koor van de Vlaamse Opera
Frieder Bemius, dirigent

Sybilla Rubens, sopraan

24

Zondag
september 1995, 20.00 u.

Antwerpen,
deSingel

i.s.m. deSingel & De Vlaamse
Opera
met steun aan de Aidstelefoon

Programma
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
(1809-1847)
Symfonie voor strijkers nr. 10 in b
Lauda Sion
Heir mein Bitten
Psalm nr. 42, opus 42
Verleih uns Frieden

Sibylla Rubens
Sibylla Rubens (°1967) studeerde
concert- en operazang aan de
Staatliche Musikhochschule in
Trossingen bij professor Monika
Moldenhauer en aan de Hoch-

schule f0r Musik und Darstellende
Kunst in Frankfurt bij professor
Paula Page. Zij nam deel aan
masterclasses - onder andere
bij Edith Mathis - en studeert sedert 1992 bij professor Elsa Cavelti in Basel, en bij Irwin Gage in
Zürich, waar ze zich tijdens diens

masterclasses toelegt op de Lieder-techniek.
Sybilla Rubens bracht ondertussen al talrijke concerten, oratoriauitvoeringen en Lieder-avonden
in heel Duitsland, Italië, Zwitserland, Noorwegen en Tsjechië. Ze
werd uitgenodigd op de Weilburger Schlosskonzerten, het W0rzburger Mozartfest 1993, waar ze
de rol van Aminta in 11 re Pastore
vertolkte, het Schleswig-Holstein
Musik Festival, waar ze Papagena
zong, het Europdisch Musikfest en
in de Lederhalle Stuttgart. De
jonge kunstenares werkte meer-
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maals mee aan produkties voor
de Hessische Rundfunk.
Recentelijk ging ze belangrijke
engagementen aan met Musica Antigua Keiln bij het Wiirzburger Mozartfest 1994. Ze zong er
Nenette in La Finta Semplice. De
rol van Pamina vertolkte ze in het
Staatstheater Stuttgart, en ze
nam deel aan de Zwitserse première in Basel van Berlioz' Messe
Solennelle. In Zürich zong ze in de
H-Moll Messe van Bach, Dido &
Aeneas en het Requiem van
Brahms. In de Berliner Philharmonie vertolkte ze het Te Deum
en het Requiem van Charpentier.
Onder leiding van Franz WelserM,5st zong ze Judas Macabeus,
de Mattheuspassie in Bamberg,
en concerten met het Rias Kammerchor Berlin onder leiding van
Marcus Creed en met het Duitse
symfonie-orkest onder leiding van
V. Ashkenszy in Berlijn. Ze werkte
mee aan een tournee met Bachs
H-Moll Messe onder leiding van
Philippe Herreweghe in Madrid,
Londen, Praag, Parijs, het Festival
van Vlaanderen, inclusief een
plaatopname. Ze verzorgde een
concert op de (5sterfestspiele
1995 Luzern onder leiding van Philippe Herreweghe. Ze zong de rol
van Suzanne in Le nozze di Figaro
in Bern.

218

Frieder Bernius
Frieder Bernius begon zijn internationale carrière in 1968 als
specialist in vocale muziek voor
koor a cappella uit de 19de en
20ste eeuw. Hij ligt aan de basis
van de Internationale Festtage
Alter Musik in Stuttgart en is
stichter-dirigent van het Kammerchor Stuttgart, één van
Europa's bekendste vocale ensembles. Naast het dirigeren
van een eigen orkest, de Klassische Philharmonie Stuttgart, dat
vooral thuis is in het klassiek-romantische repertoire en een
barokorkest, het Barockorchester Stuttgart, met authentieke
instrumenten, treedt hij ook vaak
op als gastdirigent van buitenlandse symfonie- en kamerorkesten.

Beethoven Academie
De Beethoven Academie werd
opgericht in oktober 1993. Bij
de samenstelling is uitgegaan
van de bezetting waarmee op 7
april 1805 Beethovens Eroicasymfonie in première is gegaan. Hierdoor kiest het orkest

voor historisch verantwoorde uitvoeringen van de muziek van
Beethoven, Haydn, Mozart, Schubert en hun minder bekende
tijdgenoten.
In de zoektocht naar een
authentieke, vernieuwende en
levendige benadering van de
muziek wil de Beethoven Academie niet alleen de waardevolle muziek uit het verleden
koesteren, maar tegelijkertijd
op zoek gaan naar nieuwe wegen van eigentijdse muziekcultuur.
In samenwerking met Harmonia Mundi France en onder
leiding van Jan Caeyers verscheen een eerste CD met
werk van Nielsen. Het einde
van 1995 brengt een nieuwe CD
met de eerste en vierde symfonieën van Ludwig van Beethoven.

Koor van de Vlaamse
Opera
(zie p. 198)
De overige teksten en toelichtingen vind u in de programmabrochure van deSingeL

Ensemble Voca Lisa
The Art of Brass

3

8c

Zaterdag
september 1995, 20.00 u.
Antwerpen,
Sint-Augustinuskerk

Herman Engels, dirigent
Yves Storms, gitaar

Helene Luyten, klavierbegeleiding
Jan Van Lande ghem, orgelbegeleiding
Ensemble Voca Usa
The Art of Brass
Rik Ghesquière, trompet
Serge Domy, trompet
Noél Perdaens, hoorn
Carlo Mertens, trombone
Jozef Matthessen, bastuba
Programma
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO
(1895-1968)
Platero y yo voor gitaarsolo
geïnspireerd op het werk van Juan Ramón Jiménez
Platero
Golondrinas
La arrulladora
La primavera
Romancera gitano (1951) voor vier- tot vijfstemmig gemengd koor
en gitaar, op. 152
tekst: zeven gedichten naar Federico Garcia Lorca
Baladilla de los tres rros
La guitarra
Pur'ia I
Procesión
Memento
Balie
Crótalo

Yves Storms
De carrière van Yves Storms is uitgegroeid tot één van wereldformaat, Na nauwelijks vier jaar
studie behaalde hij aan de muziekacademie van Antwerpen
de regeringsmedaille, alsook de
eerste prijs in de nationale wedstrijd van het Gemeentekrediet.
Aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen verwierf hij, onder leiding
van de heer Victor van Puyenbroeck, de hoogste onderscheidingen. Hij volgde meestercursussen bij Andrés Segovia,
Julian Bream, John Williams, Leo
Brouwer en ontving van Oscar
Gighlia het belangrijke „Diploma
di Merito" aan de Accademia
Chigiana in Siena.
Yves Storms werd tweemaal
eerste laureaat op internationale
gitaarwedstrijden. In 1977 won hij
de eerste prijs in de internationale
gitaarwedstrijd „Oscar Esplei" in
Alicante en twee jaar nadien, in
Palma de Mallorca, ontving hij de
fel gegeerde eerste prijs „Andrés

Yves Storms
PAUZE
VIC NEES
(°1936)
Tweeklank van Aarde en Water voor gitaarsaln 44n vrouwen kuur
tekst: Mieke Martens
Preludia
Capriccio: Regenspreuken
Notturno
Intermezzo: Gitaarsolo
Elegia
Finale
Gisekin-triptiek
tekst: Jo Gisekin
Begin
April
Vandaag
Veni, Sancte Spiritus voor gemengd koor en koperkwintet
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Herman Engels
Segovia" uit handen van Joaquín Rodrigo. Perskritieken in
Europa, de Verenigde Staten en
Japan schrijven unaniem over zijn
uitzonderlijke kwaliteiten als solist
en kamermusicus.
In 1993 concerteerde hij in Afrika, Brazilië, Canada en de Verenigde Staten van Amerika en
1994 bracht hem naar Spanje,
Italië, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Korea en Japan. Tijdens
zijn tournee doorheen Japan
werd hij daar voor de tweede
maal uitgenodigd om een concert te verzorgen aan het keizerlijk hof.
Hij concerteerde met diverse
binnen- en buitenlandse orkesten. Twee nieuwe gitaarsolo's
werden aan hem opgedragen:
het eerste van de Belgische
componist Marc Verhaegen, het
tweede van de Canadese componist Dennis Farnon. Zijn platen
en CD's - bij onder andere EMI,
Pavane, Syrinx en Eufoda - werden met zeer lovende kritieken
onthaald in gespecialiseerde tijdschriften zoals Diapason, Fanfare,
Privilege en Le Monde de la
Musique. Yves Storms' CD-opnamen omvatten werk van Heitor
Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz
Schubert, Leo Brouwer, Antonio
Laura, Augustin Barrios Mangore,
Vicent Emilio Sojo en Jorge Cardoso.
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Yves Storms' liefde en talent
voor het uitvoeren van hedendaagse muziek stimuleerde heel
wat componisten om nieuwe
werken aan hem op te dragen.
Hij was ook directeur van het festival „Luit en Gitaar in Bouw en
Klank", dat plaatsvond in het
Cultureel Centrum 't Elzenveld in
Antwerpen van 12 tot en met 14
oktober 1994.

Herman Engels
Herman Engels studeerde aan
het Lemmensinstituut in Leuven
en aan de koninklijke conservatoria van Antwerpen en Brussel. Hij vervolmaakte zich in koordirectie in Stuttgart bij Hans
Grischkat en in Sankt Moritz
bij Wilhelm Ehmann, en hij studeerde orkestdirectie aan het
Mozarteum van Salzburg bij 01mar Suitner en in Parijs bij Pierre
Dervaux.
Herman Engels was tweede dirigent en assistent van Vic Nees
bij het omroepkoor van de BRTN
in Brussel. In Nederland was hij
dirigent en docent aan de conservatoria van Utrecht en Den
Haag. Momenteel is Herman
Engels verbonden aan de conservatoria van Mechelen en Leuven. Hij dirigeerde in binnen- en
buitenland, onder andere op

het Festival van Vlaanderen, het
Internationale Jugendfestspieltreffen Bayreuth, en het Paasfestival van Praag. Hij was gastdirigent bij de BRTN, de SDR
(S0ddeutscher Rundfunk Stuttgart), de Musici de Praga, de
Frankfurter Vokalsollsten, het Philippine Philharmonic Orchestra,
de WDR (Westdeutscher Rundfunk K6In) en Radio France. Hij
werkte mee aan de opera Orfeo
van Walter Hus en Jan Lauwers,
een creatie voor Antwerpen 1993
Culturele Hoofdstad van Europa. Hij was gastdocent aan de
University of the Philippines in
Manila.
In 1991 richtte Herman Engels
het Ensemble Voca Lisa op, een
vocale groep die vooral literatuur uit de romantiek en de
20ste eeuw beoogt, waaronder
een aantal creaties. Het ensemble realiseerde radio- en CDopnamen, en ondernam concertreizen naar Frankrijk (Parijs),
Duitsland en Tsjechië (Brno en
Praag).

Ensemble Voca Lisa
Voca Lisa, een vocaal ensemble
met gemengde stemmen, werd
eind 1991 opgericht door dirigent
Herman Engels. Het is samengesteld uit ervaren vocalisten
die al geruime tijd solozang studeren aan Belgische academies
of conservatoria. Dankzij de deskundige adviezen van Lucienne
Van Deyck bereikt dit ensemble
een hoogstaande vocaal-technische homogeniteit.
Voca Lisa brengt geen historische uitvoeringen van werken uit
de renaissance of barok; hierin
wordt al in voldoende mate voorzien door gespecialiseerde ensembles. Via een herontdekking
en herwaardering van de vocale
pareltjes uit het classicisme en de
romantiek baant Voca Lisa zich
een weg doorheen het 205teeeuwse repertoire, om uiteindelijk
een actieve rol te spelen in de
boeiende wereld van de hedendaagse muziek.
Voca Lisa concerteerde in
Parijs en Frankfurt onder andere
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op de Internationale Chortage
Mainhausen, Frankfurt, waar opnamen gemaakt wordcn voor dc
Hossiocho Rundtunk. In hot ooi
zoen 1992-1993 werd het ensemble tot driemaal toe voor opnamen uitgenodigd door Radio 3,
alsook voor een live-opname en
een concert in de reeks van Radio 3 in De Haan. In september
1993 werd de Mis in D van Antonin Dvorak opgenomen op CD. In
hel Fes' ivul vui Vluui Kieren 1993
werd Voca Lisa uitgenodigd voor
de creatie van Satermuziek van
Jon Von 1 nndeghem, tevens een
BRTN live-opname. In 1994 werd
een CD opgenomen met Zeger
Vandersteene, met kerstmuziek
uit heel Europa. In 1995 volgden
weer opnamen voor Radio 3,
waaronder een concert in het
Elzenveld in Antwerpen.
Met Pasen 1995 maakte Voca
Lisa een concertreis naar Tsjechië. Op uitnodiging van de universiteiten van Brno en Praag
bracht het ensemble er concerten met als titel „Koor in Europa na 1950 - Accent op Vlaanderen", alsook een programma
met het orkest Musici de Praga.
Het Ensemble Voca Lisa werd
in 1995 aangesteld als huisensem-

The Art of Brass
bie van het Paterspand
in Turnhout.

(via)

The Art of Brass
Het koperkwintet is een kamermuziekvorm die vooral in de vijftiger jaren in opbloei was. In die
tijd was er sprake van een esthe-

tische vernieuwing die ook de
koperblazers uit de anonimiteit
van het traditionele orkest haalde. De kopers bleven niet langer
de functie van harmonische
steunpilaar uitoefenen, zoals dat
het geval was tot in de 18de
eeuw, maar evolueerden tot
een zelfstandig melodievoerend
geheel, evenwaardig aan andere kamermuziekgroepen zo-

Ensemble Voca Lisa
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als het strijkkwartet of het pianotrio bijvoorbeeld.
De drang zich los te rukken van
een traditie en zich collectief te
manifesteren, bracht deze vijf
muzikanten ertoe samen te musiceren. The Art of Brass herneemt
de initiële didactische bedoelingen van Johann Sebastian Bachs
Die Kunst der Fuge. Dit opus begint met eenvoudige fuga's, om
zich systematisch te ontwikkelen
naar meer complexe structuren
zoals de dubbelfuga of de spiegelcanon.
Het koperkwintet wil in zijn
samenspel deze verschillende
stadia doorlopen om naar een
geïntegreerd klankbeeld te evolueren. Interessant is de enorme
verscheidenheid van het repertoire: van Pezel, Susato, Gabrieli,
Hdndel en Bach over Mozart,
Strauss, Ewald, Bruckner en Debussy tot Cheetham, Barboteu,
de Jong, Van der Roost en Devreeze.

Mario
Castelnuovo-Tedesco
Platero y Yo voor gitaarsolo
Platero en ik is het bekendste
werk van de dichter Juan Ramón
Jiménez (1881-1958), die in 1956
de nobelprijs voor literatuur toegekend werd. Het verscheen in
1914 en werd vertaald in verschillende talen. Dit boek telt verscheidene stukjes poëtisch proza
en is één van de parels van de
Spaanse literatuur. De Italiaanse
componist Mario CastelnuovoTedesco liet zich inspireren door
dit werk en schreef een unieke
gitaarcompositie, die bestaat uit
achtentwintig stukken.
Met Platero schonk Jiménez
een glimlach uit het paradijs het Andalusische paradijs van zijn
Moguer - met al de menselijke
tederheid, de liefderijke aandacht en de subtiele ironie van
de dichter, die voor zijn eenzame
omzwervingen door zijn geboortestreek en voor zijn geprevelde
gepeins over bloemen, kinderen
en dieren, Platero, het zilvergrijze
ezeltje van Moguer tot gezel222

schap koos. Zijn poëzie is eenvoud, zijn filosofie is natuurlijke
oprechtheid, zijn milde ironie is
glimlachend. Een nauwelijks uitgesproken melancholie, een vertederd heimwee en een zuivere
ontroering dooraderen deze korte stukjes, die een mozaïek vormen van warmglanzende menselijkheid.
Yves Storms

Mario
Casteinuovo-Tedesco
Romancero Gitano
De dichtbundel Romancero Gitano is een hoogtepunt in het werk
van de Spaanse dichter bij uitstek
Federico García Lorca, die vermoord werd bij de aanvang van
de Spaanse burgeroorlog in 1936.
Het is een heel complexe bundel,
waarin het zogenaamde „gitanismo" slechts één van de vele
thema's is. De achtergronden zijn
Arabisch-Andalusisch en centraal erin staan de romances over
Granada. Cordoba en Sevilla.
Een primitief-panische angst voor
onvatbare machten overheerst.
Lorca bezweert deze machten
met mysterieuze beelden vol lyrische, plastische en surreële gevoeligheid. De wereld van de
Romancero Gitano is reëel, historisch én dramatisch: hij is tevens
zwaar (homo)erotisch geladen,
vol bedreigde vitaliteit, vol noodlottigheid, schuld en angst; hij is
surreëel door een eigenaardige
religiositeit, die echter vaak door
de erotiek wordt geïroniseerd; hij
is tenslotte magisch door een primitieve, zelfs animistische grondlaag: oeroude sagen, legenden
en volksgeloof. Filosofisch overwegen stoïcisme en fatalisme, eigen aan heel Lorca's oeuvre, dat
trouwens veeleer demonisch dan
engelachtig is.
(naar Willy Spillebeen)
Mario Castelnuovo Tedesco zette
het Romancero Gitano op muziek in 1951. De romance is één
van de oudste vormen van

Spaanse volkspoëzie. Behalve
de naam heeft deze liedvorm
niet veel gemeen met de Franse of Duitse romances. Manuel
de Fano merkt op dat het verschil tussen enerzijds de Spaanse en anderzijds de Franse of
Duitse romance onder andere
verklaard kan worden door
twee historische factoren, met
name de adaptatie van Byzantijnse liederen door de katholieke kerk en de invloed van
de talrijke zigeunerstammen in
Spanje.
Dit mysterieuze, zwervende volk
gaf de Spaanse romance zijn uiteindelijke vorm. Het staat buiten
kijf dat het gebruik van de gitaar
meebepalend werkte voor de
aard van de Andalusische romances, die aangepast dienden
te worden aan de tonale eigenschappen van het instrument. Dit
wordt vooral geïllustreerd door
het feit dat liederen die gezongen worden zonder gitaar een
geheel andere melodische vorm
kennen. De persoonlijkheid van
de gitarist is net zo belangrijk als
die van de zanger. Niet zelden
zingt de gitarist ook, vaak met
een falsetstem, alsof zijn stem
doordrongen is van het geluid
van de snaren.

Vic Nees
Tweeklank van Aarde en Water
Gisekin-triptiek
Ven!, Sancte Spiritus
De drie werken die op het programma staan, heb ik, toevallig
of niet, in dezelfde periode gecomponeerd, tijdens de jaren
1981-82. Zij zullen wel enige verwantschap vertonen, al was het
maar door de repetitieve trekjes
die in die tijd in mijn werk verschenen.
Tweeklank van Aarde en Water
is het meest speelse van de drie
composities. Het is een suite met
een opeenvolging van langzame
en snelle delen, onderbroken
door een gitaarintermezzo. In de
hedendaagse Nederlandse poëzie zijn er honderden gedichten
te vinden waarop je langzame
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bewegingen kunt componeren,
maar - buiten de kolderpoëzie is er nauwelijks poëzie te vinden waarop je een allegro kan
schrijven. Ik heb daarom Mieke
Martens gevraagd enkele teksten te schrijven waarop Ik ook
mijn speelse Inspiratie kwijt kon.
Voor de finale vroeg ik haar
het begin van het vierde bedrijf van Macbeth tot voorbeeld
te nemen, de bekende incantatie waarbij de heksen hun gifdranken mengen. Zij deed dat
zo deskundig dat dit slotdeel,
naar het schijnt, het vlugste koorstukje is dat ooit op een Nederlandse tekst werd gecomponeerd.
De Gisekin-triptiek omvat drie
gedichten uit Klein Huisbroek
van Jo Gisekin, pseudoniem
van Leentje Simons-Vandemeulebroecke. Het is gecondenseerde poëzie zonder één overtollig

woord. Die kwaliteit maakte het
mij mogelijk de tekst beeld voor
beeld, soms woord voor woord,
muzikaal gestalte te geven. In
het derde deel komt het repetitieve element het duidelijkst naar
voren. Het blijft er maar „ontembaar doorsneeuwen" tot het bittere einde toe. De stemmen stoppen plots, zoals kineasten die
uitverteld zijn, hun film soms met
een „bevroren" beeld laten eindigen.
Het Ven!, Sancte Spiritus bestaat uit drie delen: een antifoon,
een middenvers en een oratie.
De melodische gang wordt bepaald door een kerninterval,
een kwart bij de aanvang, dat
groter wordt bij elk nieuw onderdeel en dat in het laatste deel in
omgekeerde orde wordt afgebouwd. Het groeiend interval
wordt voorafgegaan en gevolgd
door een secunde. Hierdoor ont-

staat een spiegeleffect tussen
aanvang en slot, een principe
dat in meerdere van mijn werken
voorkomt. Er ontstaat ook een
climaxwerking door als hoogtepunt een vrolijk rondo te
plaatsen op de tekst „Gij zult
het uitzicht van de wereld vernieuwen". De oratie, voorafgegaan door een uitnodigend
„Oremus", volgt dan als de vasten op het carnaval. Aan het slot
van de oratie komen de kopers
steeds dringender opzetten met
het beginmotief, zodat het werk
eindigt met zijn plechtig begin.
Dat alles klinkt misschien artificieel, maar de muzikale substantie
waarmee het schema werd ingevuld klinkt eenvoudig en spontaan, zelfs daar waar een gecompliceerde polyfonie wordt
gehanteerd.
Vic Nees
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PLATERO Y VO
Teksten van Juan Ramón Jiménez waardoor Mario
Castelnuovo-Tedesco zich liet inspireren tot het
schrijven van zijn gitaarcomposities.

rustig op de telegraafdraden die gonzen nu de
noordenwind blaast.
Straks sterven ze nog van de kou. Platerol
La arruladora
(Slaap kindje, slaap)

Platero
(Het ezeltje)

Platero is klein, ruig, lief: van buiten is hij zo zacht dat
men zou zeggen dat hij helemaal van katoen is, dat
hij geen beenderen heeft. Alleen zijn ogen zijn gitten
spiegeltjes, zo hard als twee kevers van zwart kristal.
Ik laat hem los, en hij gaat naar de weide, liefkoost
lauw met zijn snoet de roze, blauwe en goudgele
bloempjes, raakt ze ternauwernood aan... Ik roep
zacht: „Platero!", en hij komt op me af in een vrolijk
sukkeldrafje, en het lijkt wel of hij lacht met ik-weetniet-wat voor bovenaards klokgepingel...
Hij eet alles wat ik hem geef. Hij houdt van mandarijntjes, van amberkleurige muskadel-druiven, van
violette vijgen waaraan een doorschijnend honingdruppeltje kleeft...
Hij is teder en aanhalig als een kind, een klein
meisje...; maar toch sterk en hard als steen. Wanneer ik 's zondags op hem rijd door het laatste strotje van het dorp, blijven de landlieden, traag in hun
schone kleren, naar hem kijken:
- Daar zit staal In...
Daar zit staal in. Staal en maanzilver, beide.
Golondrinas

Het dochtertje van de kolenbrander, mooi en smerig als een geldstuk, met gepolijste zwarte ogen en
lippen die rood door het roet barsten, zit voor de
deur van het hutje op een dakpan haar broertje in
slaap te sussen.
De maand mei trilt, vurig en helder als een inwendige zon. Te midden van de stralende stilte hoort
men het geborrel van een pot, die buiten te vuur
staat, de bronstijd van het weiland en het opwekkend zeebriesje door de warrige eucalyptusbomen.
Zacht zit het kolenbrandstertje te zingen:
Mijn kindje gaat slapen
behoed door de Herderin...

Pauze. De wind...
...opdat mijn kindje ga slapen
slaapt al haar min...

De wind... Platero loopt voorzichtig tussen de brandende pijnbomen heel langzaam verder... Dan
gaat hij liggen op de donkere aarde, en bij het
langdurige slaapliedje sluimert hij in, net als een klein
kind.

(Zwaluwen)

La primavera
Daar heb je haar nu. Platero, zwart en levendig, in
een grijs nest, net zo grijs als het schilderij van de
Maagd van Montemayor; een nest dat altijd gerespecteerd wordt. Die stakker lijkt wel bang. Ditmaal
schijnen de arme zwaluwen zich vergist te hebben,
zoals de kippen zich verleden week vergisten, toen
ze 's middags om twee op stok gingen tijdens de
zonsverduistering. Een behaagzieke lente zette dit
jaar heel vroeg in, maar moest teer en naakt als ze
was weer bibberend terug naar het bed van
maartse wolken. Het stemt weemoedig de maagdelijke bloesemknoppen van de sinaasappelboom
te zien verwelken!
En nu zijn de zwaluwen al hier. Platero, men hoort ze
ternauwernood, terwijl ze andere jaren reeds op de
dag van aankomst groeten en overal rondneuzen,
rusteloos babbelend met trillerig gekweel. Ze vertellen de bloemen wat ze in Afrika gezien hebben,
heen en terug over zee, rustend op het water, de
vleugel als zeil, of in de tuigage van schepen: van
andere zonsondergangen, een andere dageraad,
een andere sterrennacht... Ze weten nu niet wat ze
moeten doen. Ze vliegen stilletjes, alsof ze de koers
kwijt zijn, zoals mieren op de weg wanneer een kind
erop trapt. Ze durven niet eens omhoog te stijgen en
weer lager te vliegen boven de Nieuwstraat, in eindeloze rechte lijn met die versiering aan het eind, ze
gaan niet naar de nesten bij de bron, ze zitten niet
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(Het voorjaar)

0, wat glanzen en geuren!
0, wat lachen de weiden!
0, die geluiden alom!
(Populaire ballade)
Tijdens mijn hazeslaapje in de vroegte brengt een
vervelend gekwetter van kleintjes mij uit mijn humeur. Ten slofte, als ik niet langer kan slapen, spring
ik wanhopig het bed uit. En als ik dan door het open
venster over het veld kijk, dringt tot me door dat de
rustverstoorders vogels zijn.
Ik loop de tuin in en dank God voor deze blauwe
dag. Hoor dat eindeloze en ongedwongen concert
van frisse snaveltjes! De zwaluw laat schalks zijn triller
rollen boven de waterput; de merel fluit bij een
afgevallen sinaasappel; in het akkermaalshout
kwebbelt de vurige wielewaal; een meesje tjilpt lang
en fijn in de top van een eucalyptusboom; en in de
grote pijnboom gaan de mussen vreselijk te keer.
Wat een morgenstond! De zon strijkt over de aarde
een zilveren en gouden vreugde; vlinders in honderd kleuren dartelen alom tussen bloemen, rond
het huis, bij de bron. Overal gaat het veld open, licht
spattend, ritselend, als een bruising van gezond
nieuw leven.
Het lijkt alsof we ons bevinden onder een grote stolp
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van licht, als het ware binnenin een onmetelijke
warm-verlichte rozet.
ROMANCERO GITANO
Baladilla de los tres dos
El rio Guadalquivir va entre naranjos y olivos.
Los dos dos de Granada bajan de la nieve al trigo.
iAy, Amor qué se fué y no vind

De Guadalquivir stroomt tussen sinaasappel- en olijfbomen.
De twee rivieren van Granada dalen neer van de
sneeuw naar het koren.
Ah, liefde die wegging en niet wederkeerde!

El rio Gualdalquivir tiene las barbas granates.
Los dos dos de Granada, uno lianto y otra sangre.
iAy, Amor qué se fué por el aire!

De Gualdaquivir heeft een donkerrode baard
De twee rivieren van Granada, de ene tranen en de
andere bloed.
Ah, liefde die met de wind verdween!

Para los barcos de vela Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada solo reman los suspiros.
iAy, Amor qué se fué y no vino!

Voor de zeilschepen heeft Sevilla een uitweg;
Op het water van Granada roeien enkel zuchten.
Ah, liefde die wegging en niet wederkeerde!

Gaudalquivir, alfa torre y viento en los naranjales.
Dauro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques.
iAy, Amor qué se fué por el aire!

Gualdaquivir, hoge toren en wind in de sinaasappelboomgaarden
Dauro en Genil, dode torentjes boven de vijvers.
Ah, liefde die met de wind verdween!

Quien dirá que el agua Ileva un fuego de gritos.
iAy, Amor qué se fué y no vino!

Wie zal zeggen dat het water een dwaallicht van
kreten met zich draagt?
Ah, liefde die wegging en niet keerde!

Lleva azahar, Ileva olivas, Anadalucia.
iAy, Amor qué se fué por el aire!

Zij draagt de oranjebloesem en olijven, Andalusië.
Ah, liefde die met de wind verdween.

La guitarra
Empieza el Ilanto de la guitarra.
Se rompen las copas de la madrugada.
Es inCrtil callarla.
Es impossible callarla.

Het geween van de gitaar begint.
De glazen dageraad breekt.
Ze tot zwijgen brengen is nutteloos,
Ze tot zwijgen brengen is onmogelijk.

Llora monotona,
como 'lora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.

Ze weent monotoon,
zoals het water weent,
zoals de wind weent
over de sneeuw.

Llora por cosas lejanas.
Arena del sur caliente
que pide camelias blancas,
llora flecha sin blanco,
la tarde sin mafiana,
y el primer pájaro muerto sobre la roma.

Ze weent om dingen die veraf zijn.
Zand uit het warme zuiden
dat vraagt naar witte camelia's,
Ze beweent de pijl zonder doelwit,
de namiddag zonder morgen
en de eerste dode vogel op de tak.

10h, guitarra!
Corazón malherido por cinco espadas.

Oh, gitaar!
Slecht gekwetst hart door vijf zwaarden.

Puha!
El puFlal entra en el corazón como la rejadel arado De dolk dringt het hart binnen zoals de ploegschaen el yermo.
ren in de grond.
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No, no melo claves no,no,no,...

Nee, nee, steek me niet.

El pufial coma un rayo de sol incendia las terribles
hondonadas.

De dolk legt zoals een zonnestraal de verschrikkelijke
ravijnen in de as.

No, no melo claves no,no,no,...

Nee, nee, steek me niet.

Procesión

Processie

Procesión
Por la calle vienen extraros unicornios
De que campo?
De que bosque mitológico?
Mas cerca y a parecen astrónomos.
Fantásticos merlines y el ecce homo
Durandarte, encantado Orlando furioso...

Op de straat komen vreemde eenhoorns.
Van welk veld?
Uit welk mythologisch bos?
Van dichtbij lijken ze wel astronomen.
Fantastische tovenaars
en Durandal met de woedende Orlando.

Paso
Virgen con miriMaque
Virgen de soledad
abierte coma un inmenso tulipan.

Maagd met hoepelrok,
maagd van het treurige lied
open zoals een immense tulp.

Virgen en tu barco de luces vas por la alta marea
de la ciudad
entre saetas turbias y estrellas de cristal

Maagd van het droevige lied,
in je boot van lichtjes, wieg je
tussen onzuivere liederen en kristallen
sterren op de hoge golven van de stad.

Virgen con mirir'iaque
Virgen de soledad
tu vas por el río de la calle hasta el mar!

Maagd met hoepelrok,
maagd van het treurige lied
Jij gaat door de straatbedding tot aan de zee!

Saeta
Cristo moreno pasa de lirio de Judea a clavel de
Espa
Míralo por donde viene!
Míralo por donde val

Donkere Christus, kom voorbij,
lelie van Judas, aan de anjer van Spanje
Kijk, daar komt hij!
Kijk, daar gaat hij!

De Esparia cielo limpio y oscuro tierra tostada
y causes donde corre muy lento el agua.

Van Spanje. Zuivere en donkere hemel.
Gebrande, geroosterde aarde
en beddingen waarin het water traag stroomt.

Cristo moreno pasa con las guedejas quemadas,
los pómulos salientes, y las pupilas blancas.

Donkere Christus, kom voorbij, met de verbrande
haren,
met de uitstekende jukbeenderen, met de witte
pupillen.

Míralo por donde viene!
Míralo por donde va!

Kijk, daar komt hij!
Kijk, daar gaat hij!

Memento

Memento

Cuando yo me muera enterradme con mi guitarra
bajo la arena,
Cuando yo me muera entre los naranjos, y la hierba
buena,
Cuando yo me muera enterradme si queréis.
En una veleta.

Als ik gestorven ben, begraaf me dan met mijn
gitaar onder het zand,
Als ik gestorven ben tussen de sinaasappelbomen
en het goede gras.
Als ik gestorven ben, begraaf me als het kan.
Op een windijzer.
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Baile

Dans

La Carmen está bolland() por las calles de Sevilla.
Pene blancos los cabellos y brillantes las pupilas.
Ah! Niflas corred las cortinas!

Carmen danst in de straten van Sevilla.
Ze heeft witte haren en schitterende ogen.
Ah! Meisjes doe de gordijnen toe.

En su cabeza se enrosca una serpiente amarilla
y va sar-land° en el balie con galanes de otros dias.
Ah! Nificis corred las cortinas!

Rond haar hoofd kronkelt zich een gele slang
en ze droomt van de dans met minnaars van vroeger.
Ah! Meisjes doe de gordijnen toe.

Las calles estón desiertas y en los fondos se adivinan
corazones Andaluces buscando espinas.
Ah! Nifias corred las cortinas.

De straten zijn leeg en in de verte vermoedt men
Andaloesische harten die
op zoek zijn naar oud verdriet.
Ah! Meisjes, doe de gordijnen toe.

Crétalo

Castagnet

Crótalo
Escrabajo sonoro.
En la arana de la mano,
rizas el nire cólido
y te ahogas en tutrino de palo.

Castagnet.
Sonore kever.
De vingers van de hand
bespelen je als de poten van een spin.
Je krult de warme lucht en je verstikt in je houten
roulade

Ah! Crótalo.
Escarabajo sonore.
Crótalo.

Ah, castagnet.
Sonore kever.
Castagnet.

TWEEKLANK VAN AARDE EN WATER

Lang gewacht en stil gezwegen
nooit gedacht en tóch gekregen.
Want overvloed en dauw
maakt de hemel weer blauw.
Wacht nog evenl kraait de haan
De rozen moeten eerst nog opengaan.
Maar krassen kraai en raaf verbolgen
dan zal er weldra regen volgen.
Blaadjes van koper; groene blaadjes van goud
dwarrelen door Wodans groene woud.
Lichtmis te vroeg de zon aan de toren
dan gaat al het vlas verloren.

Preludia
De zon is rijp, de warmte en de druiven
ligusterhagen, dichtgegroeid,
lathyrus bijna uitgebloeid,
het loden licht van regenwolken
in 't koeren van de duiven.
De allerlaatste bloem ontluikt
en plots lacht buiten weer de kou.
Maar niemand weet hoe in mijn hart
de zomer tijdig onderduikt
mijn lief en leed weerkaatst voor jou, mijn liefste.
Capriccio: Regenspreu ken
Natte hemel, wisselvallig wingewest,
de wind zit juichend in het regennest.
Hoe feller vlieg en horzel steken
hoe eer er onweer los zal breken.
Vluchtende spreeuwen achtervolgen de wind
tuirnlen in Pomona's labyrint.
Brengt het bezoek Maria's regen
veertig dagen duurt die zegen.
Een regenboog in de morgen
laat dan je hartje maar zorgen.
Een regenboog in de avondstond
leg dan je hoofdje gerust op de grond.

Notturno
Uit het rimpelloze water
stijgt de koelte van de nacht
naar het lome licht van later
dat rillend op de morgen wacht.
Maar zachtjes door de wind bewogen
valt even alle leven stil
tot het licht weer opstuift in jouw ogen
zoals de bloesem in april.
Intermezzo
Elegia
De zee, de zon die ondergaat
de zee spoelt over zee.
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Maar alles wat zij achterlaat
neemt de tijd weer mee.
Water, het zand van jaren
eeuwig duurt de wenteling
Golven breken inspiratie
wanhoop en vertwijfeling van dichters.
Dichters zonder wind in de zeilen
Schepen zonder vlag In de mast
Springtij, golfslag, eb en vloed,
de zee vindt bondgenoten.
De tijd die veel beloften doet
is vaak tekort geschoten.

GISEKIN-TRIPTIEK
Begin
Als de aarde lankmoedig dag wordt
de wolken liefkozend nacht
de bloemen
het kleurig bezinksel van goud
op gras
als tussen halmen en wier
een oceaan ligt van tijd
voor de gespreide slaap
van jou en mij

Finale
April
Engelwortel, engelkruid,
honing voor de jonge bruid
blinde meisjeshanden rijgen
slingers van de mirtetwijgen
vlug de bruidstoet achterna
viva Rosa Canina
Pijlstaartwortel, witte maluw
vlinders fladderen hun schaduw
op de wilde amarant
langs de koele waterkant.
Roze jonkvrouwviolieren
om de tafel te versieren
vol gefluister en gezoem
lilium convallium.
Slangenbloempje, dondertoren,
komt de zoete rust verstoren.
Vlier, vledder, heulenteer,
boze geesten keren weer.
Rode velden vol papaver
zenegroen en honingklaver,
Hennepnetel, teringkruid
komt de zure akkers uit.
Olie van de absintalsem,
bijenkorfje, wilde balsem,
agrimonie, drakenbloed,
maakt de liefde bitterzoet.
Bloesem van de gouden regen
waalt de broze bruidstoet tegen
donkerrode pimpernel
speelt de wind een kinderspel
Zonder spreken zonder liegen
zonder iemand te bedriegen
suikerjenne salzafij
al die honing Is van mij.

April heeft vlammendwitte
twijgjes en liefde van schapen
in groen
waarop het onverzadigd
de bloesem van de kerselaar
laat regenen
de omheining van de winter
is spaarzaam doorbroken
het hooi
moet heel wat later
onder zeil
Wat is dan de zomer?
een groeiend eiland
dat onvoorwaardeijk
zijn tijd afwacht
Vandaag
Het sneeuwt
een rondbespannen stilte
breekbaar op porseleinen glas van
stadslandschappen
waar de wind geen lidmaat roert
de hemel koeler
dan de verlaten hut van monniken
dien hun tijd opdoen
met adeste-zangen
het moest zomaar ontembaar doorgaan
met vloeibaar te sneeuwen
op vloeibaar gras

VENI, SANCTE SPIRITUS
Antifoon en oratie
Veni, sancte Spiritus,
reple tuorum corda fidelium
et tui amoris in eis ignem accende.

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Emiffe Spiritum tuum et creabuntur,
et renovabis faciem terrae.

Zend uw Geest uit, en zij zullen geschapen worden,
en Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
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Oremus:
Deus, qui corda fidelium
sancti Spiritus illustratione docuisti,
da nobis in eodem Spiritu recta sapere
et de ejus semper consolatione goudere.
per Christum Dominum nostrum. Amen.

Laat ons bidden:
God, die de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen,
geef dat wij in dezelfde geest het goede smaken
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden
door Christus onze Heer. Amen.
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Nathalie & Philippe Lefin

Donderdag
oktober 1995, 20.00 u.

Antwerpen, Museum
Ridder Smidt Van Gelder

i.s.m. het Festival van
Vlaanderen-Brussel: „Jong talent
in patriciërswoningen"

Programma
JOSEPH JONGEN
(1873-1953)
Duo voor viool en cello

Nathalie Lefin
Nathalie Lefin begon haar muzikale studies aan het Conservatoire de Musique van Verviers bij
Nadine Koch. In 1992 behaalde
ze aan het Conservatoire Royal
de Musique van Luik het hoger
diploma kamermuziek met onderscheiding, het hoger diploma
viool met de grootste onderscheiding, én de Leopold Charlier-prijs.
Nog in 1992 won ze ook de eerste prijs in het concours Edoard
Deru. Na talrijke vervangingen
verzorgd te hebben in verscheidene Belgische orkesten, speelt
Nathalie Lefin viool in het Nationaal Orkest van België sinds
september 1994.

Jong talent
in Patricierswoningen
Voor het Festival van Vlaanderen houdt de concertreeks Jong
Talent in Patriciërswoningen een
dubbele uitdaging in: jonge, getalenteerde musici aan het publiek voorstellen en tegelijkertijd
de melomanen de kans geven
om met een stukje kunstpatrimonium - de patriciërswoning kennis te maken. Muziek vertolkt zoveel rijkere trillingen in
een gepaste omgeving. „In de
architectuur en de muziek kunnen we schoonheid alleen ervaren door de kunst" (J. Burckhardt). De geselecteerde musici
zijn jonge, beloftevolle talenten:
hen staat vast en zeker een briljante toekomst op grotere podia
te wachten! Elk concert wordt
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ZOLTAN KODALY
(1882-1967)
Duo voor viool en cello, op. 7
Allegro serioso non troppo
Adagio
Presto
EUGENE YSAYE
(1858-1931)
Sonate nr. 6 in E voor viool solo

voorafgegaan door een rondleiding en/of kunsthistorische situering van het gebouw (20.0020.30 u., gratis met toegangsbewijs concert).
Het Festival van Vlaanderen
heeft altijd al geopteerd voor muziek op niveau in een aangepast
kader. Men kan uiteraard muziek
beluisteren met gesloten ogen,
en op die manier ongestoord
des te meer de klanken in zich
opnemen. Een grotere verrijking
is het evenwel de muziek te
smaken in een mooi decor. Ze
komt er beter tot haar recht of wij hebben alvast die subjectieve indruk. Is muziek immers niet
méér dan alleen maar muziek?
„The mood" mag er ook zijn,
liefst!
Aan architecturaal patrimonium is in Vlaanderen geen gebrek. Van de middeleeuwen tot
nu zijn heel wat bevoorrechte
woningen aan te treffen. Sommige hebben hun oorspronkelijke staat behouden, andere,
zoniet het merendeel, zijn door
samenloop van - meestal noodlottige - omstandigheden omgevormd tot woongelegenheden

of bureaus. Voor ons is het een
uitdaging om in het kader van
„Jong talent" er toe bij te dragen
dat melomanen de kans hebben
met een stukje kunstpatrimonium
kennis te maken. Het is tevens
een uitdaging om jonge, getalenteerde musici aan u voor te
stellen in een aantrekkelijk, en
soms uitzonderlijk kader: in een
patriciërswoning.
Toegegeven, het begrip dekt
niet altijd de lading. Er is van alles
wat: oude huizen, musea, kleine
kasteeltjes, recentere panden,
het ene al wat spectaculairder
dan het andere. We kunnen wel
verdedigen dat ze stuk voor stuk
interessant zijn, om diverse redenen: hun historiek, hun kunsthistorische waarde of hun eigenheid.
Nergens wordt de muziek onrecht aangedaan.
Trouwens, de muziekbeoefening in kleine kring, binnenshuis,
heeft zijn historische antecedenten. Alle prinsen en vorsten hadden destijds een muziekkamer
of salon in hun kasteel. De minnestrelen van weleer maakten
plaats voor grotere bezettingen,
voor orkesten. De kunstminnen-

5 oktober
de houding van menig regent
moet een stimulans geweest zijn
voor de rijke burgerij; een voorbeeld dat navolging verdiende,
al was de drijfveer soms veeleer
rivaliteit en afgunst dan echte
kunstzin. In de 18de eeuw werd
muziek uitgevoerd in privékringen

aan vorstelijke hoven. Huismuziek
werd er in een intiem kader uitgevoerd, met als enige bedoeling plezier te beleven aan de
uitvoering.
Wij zien de opdracht iets ruimer. De musici die we selecteerden zijn jonge, beloftevolle talen-

ten, die hun weg willen maken
naar het grotere podium. Wij
brengen ze in een eerder bescheiden decorum. Wij wensen
hun een briljante toekomst op
grotere podia.
Serge Domy
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Gabrieli Consort & Players
Antwerpen,
deSingel

i.s.m. deSingel

Paul McCreesh en
The Gabrieli Consort &
Players
Paul McCreesh werd geboren in
Londen in 1960 en wordt alom
erkend als één van de meest
vooraanstaande en veelzijdige
talenten op het vlak van de oude
muziek. Als student aan de universiteit van Manchester, richtte
hij een kamerkoor en een ensemble met oude instrumenten op.
Beide groepen gingen in 1982
over in het Gabrieli Consort &
Players.
Sindsdien verwierven zowel de
dirigent als het ensemble een
uitstekende internationale reputatie. Zij realiseren niet alleen
produkties met de bekende
meesterwerken van Monteverdi,
Purcell, Sch0tz, Hdndel en Bach,
maar wagen zich ook aan het
minder bekende repertoire. In

Paul McCreesh

Paul McCreesh, dirigent

Tessa Bonner, sopraan
Carys-Anne Lane, sopraan
Linda Perillo, sopraan
John Bowen, tenor
Paul Agnew, tenor
Robert Horn, tenor
Peter Harvey, bas
Christopher Purves, bas

Programma
HENRY PURCELL
(1659-1695)
The Fairy Queen (concertant)
Ouverture
Act 1
Scene of the Drunken poet
Act 2
Song: „Come all ye songsters"
Prelude
Trio: „May the God of Wit Inspire"
Echo
Chorus: „Now join your warbling voices"
Song: „Sing while we trip it"
Dance for the Fairies
Song: „See, even Night herself is here"
Song: „I am come to lock all tast"
Song: „One Charming Night"
Song: „Hush, no more"
Dance for the followers of the Night
Act 3
Song: „If Love's a sweet passion"
Symphony while the Swans come forward
Dance for the Fairies
Dance for the Green Men
Song: „Ye gentle spirits of the air"
Dialogue between Corldon and Mopsa
Dance for the Haymakers
Duet: „A thousand, thousand ways"
PAUZE
Act 4
Symphony
Song & Chorus: „Now the night"
Duet: „Let the Fifes and the Clarions"Entry of Phoebus
Song: „When a cruel long winter"
Chorus: „Hail! Great Patent"
Song: „Thus the ever grateful Spring"
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Song: „Here's the Summer, sprightly, gay"
Song: „See, see my many colour'd fields"
Song: „Now Winter comes slowly"
Chorus: „Hail! Great Parent"
Act 5
Entry Dance
Song: „Thrice happy lovers"
Monkey's Dance
Symphony
Song: „Thus the gloomy world"
Solo & Chorus: „Thus happy and free"
Song: „Yes, Daphne"
Song: „Hark! How all things"
Song: ,,Hark! The echoing air"
Solos & Chorus: „Sure the dull god"
Solo: „See, I obey"
Duet: „Turn then thine eyes"
Solo: „My torch indeed"
Trio & Chorus: „They shall be as happy"

het bijzonder oogstten zij veel
bijval met de spectaculaire reconstructies van grote muzikale
gebeurtenissen uit de 16de en
17de eeuw.
Paul McCreesh en het Gabrieli
Consort & Players zijn op concertpodia en op de radio te
beluisteren, zowel in Groot-Brit-

tannië als in heel Europa, Zij traden onder meer op voor de Henry Wood Promenade Concerts in
het Londense South Bank Centre,
en op de internationale festivals
en concertreeksen van Brugge,
Utrecht, Rome en Milaan, Lyon,
York, Glasgow en Barcelona. In
1993 maakte het ensemble zijn

debuut in Beaune en Graz en
vertolkte de openingsconcerten
van het Covent Garden Festival
in Londen. In 1994 debuteerden
Paul McCreesh en The Gabrieli
Consort & Players in het Weense
Konzerthaus, en op de festivals
van Ludwigsburg, Luzern en Sevilla. Weer op het Covent Garden festival brachten ze Windels
Saul. Dit jaar engageerden ze
zich voor een Venetiaans Festival voor de opening van de
Cité de la Musique in Parijs, een
reconstructie van Gabrieli's Muziek voor San Rocco 1608 in San
Rocco, Venetië, en een Europese tournee met Purcells The
Fairy Queen, King Arthur, en 0/do
and Aeneas. Verder zullen ze
concerteren op de BBC Proms
en op het tweede Brinkburn
Summer Music Festival in Northumberland, een festival opgericht door Paul McCreesh in
1994.

De overige teksten en toelichtingen vind u in de programmabrochure van deSingel.

Gabrieli Consort & Players
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Champ d'Action 8c
Collegium Vocale

Dinsdag 1 0
oktober 1995, 20.00 u.
Antwerpen,
deSingel

i.s.m. deSingel, het Festival
von Vlaanderen - Vlaams
Brabant en 7V2

Peter Rundel, dirigent

Solisten
Paul De Clerck, altviool
Michael Weilacher, percussie
Krist/na Van Damme, celesta

Peter Runde'
Programma
Peter Rundel werd geboren in
1958 in Friedichshaven en stuKAREL GOEYVAERTS
deerde viool bij lgor Ozim, Werner (1923-1993)
Heitling en Ramy Shevelov in KeuMis ter nagedachtenis aan zijne heiligheid Paus Johannes XXIII voor
len, Hannover en New York. Hij
koor en ensemble
studeerde compositie bij Jack
Brimberg in New York en orkestMORTON FELDMAN
begeleiding bij Michael Gielen
(1926-1987)
aan het Mozarteum in Salzburg.
Peter Rundel bekwaamde zich
Rothko Chapel
verder bij onder meer Peter UA-- voor koor, altviool, celesta en percussie
\k5s in Szombathely. Peter Rundel
maakt als violist deel uit van het
KAREL GOEYVAERTS
Ensemble Modern, maar de laat- (1923-1993)
ste jaren nam zijn activiteit als diriOpus 3 met gestreken en geslagen tonen voor viool, altviool, cello,
gent gestadig toe. Hij dirigeerde
piano en percussie
Colleg'um Vocale
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het Ensemble Modern op het
Frankfurt Festival, het Holland Festival en Ars Musica.

Champ d'Action
Champ d'Action, in 1988 opgericht door Serge Verstockt, heeft
met zijn toegespitste programmakeuze een belangrijke plaats
ingenomen als vertolker van nationale en internationale creaties.
Naast de vele werken die speciaal voor het ensemble geschreven zijn, concentreert Champ
d'Action zich onder meer op de
werken van Pierre Boulez, John
Cage, James Dillon, Brian Ferneyhough, Michael Finnissy, Gottfried Michael Ki5nig, Gy6rgy Kurtag, Chris Newman, Takayuki Rai,
Kaija Saariaho, Karlheinz Stockhausen, James Tenney, Alejandro
Vinao, lannis Xenakis en Walter
Zimmermann. Hiernaast bestaat
ook een intense samenwerking
met Belgische componisten zoals Luc Brewaeys, Eric De Visscher,
Frederic D'Haene, Geert Logghe
en Serge Verstookt, De CD Quincunx die Champ d'Action in
november 1994 uitbracht, bevat werken van deze componisten. Met Karel Goeyvaerts nam
het ensemeble de CD Champ
d'Action clays Karel Goeyvaerts
op.
Champ d'Action werkt op regelmatige basis samen met
deSingel, het Kaaitheater en Ars
Musica. In hot kader van Antwerpen 93 realiseerde Champ d'Action vier concerten met Belgische
en internationale creaties. Op
uitnodiging van Gaudeamus en
November Music maakte Champ
d'Action een tournee door
Nederland. Sindsdien kan het
ensemble rekenen op een groeiende internationale belangstelling. De toekenning van de hiel
van Cultureel Ambassadeur van
Vlaanderen versterkt de huidige
Internationale doorbraak. Sinds
1993 is de Braziliaanse dirigent
Gels° Antunes vast verbonden
aan Champ d'Action. Het ensemble werkt eveneens samen
met gastdirlgenten als Michael
Finnissy en Peter Runde!.

Collegium Vocale
Het Collegium Vocale werd opgericht in 1971 op initiatief van
Philippe Herreweghe. Het ensemble was in de jaren zeventig de
eerste groep die op het gebied
van de vocale polyfonie resoluut nieuwe wegen insloeg. Zeer
snel toonden musici als Gustav
Leonhardt, Ton Koopman en NIcolaus Harnoncourt belangstelling voor hun werk. Dit resulteerde
In een intensieve samenwerking,
zowel in concerten als op plaatopnamen. Hiervan getuigen on-

der meer de integrale opname
van de Bachcantates bij Telefunken en Thomas van Mozart
met het Concertgebouworkest
onder leiding van Nicolaus Harnoncourt.
Het Collegium Vocale heeft
eveneens een belangrijke bijdrage geleverd tot de herontdekking van het polyfone repertoire van componisten zoals
Lassus en Sweelinck. Verder hebben zij zich speciaal toegelegd
op het Germaanse barokrepertoire. Sedert vele jaren voeren
zij de passies en de cantates
van Johann Sebastian Bach uit

Champ d'Action
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en hebben deze ook op plaat
gezet.
De discografie van het Collegium Vocale is ondertussen ook
indrukwekkend geworden. Tot
de belangrijkste plaatopnamen
behoren alle grote werken van
Bach, met name de Mattheius
Passion, de Johannes Passion,
de motetten en het Magnificat
voor Harmonia Mundi France;
de Hohe Messe, het Weinachts-
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oratorium evenals de Lutherse
missen voor Virgin Classics, en
verder de Maria-Vespers van
Monteverdl, het Requiem van
Gilles onder het label Archiv, Die
Schdpfung van Haydn, onder
Accent-label, en tenslotte de
motetten en psalmen van Mendelssohn.
Het Collegium Vocale was
reeds te zien op alle grote Europese festivals en heeft een uitge-

breide en bijzonder succesvolle
tournee gemaakt doorheen de
Verenigde Staten. Het Festival
van Vlaanderen koos het Collegium Vocale als festivalster 1995,
ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van dit koor.
De overige teksten en toelichtingen vind u in de programmabrochure van deSingel.

De 25 jaar van het
COLLEGIUM VOCALE
PHILIPPE HERREWEGHE

harmonia
mundi

Hartelijke gelukwensen!
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Zaterdag
oktober 1995, 19.30 u.

Symfonisch Orkest en
koor van de Vlaamse Opera

Antwerpen,
De Vlaamse Opera

i.s.m. De Vlaamse Opera

Peter Erckens
Na het behalen van zijn diploma's piano, compositie en orkestdirectie aan de Staatliche
Hochschule fOr Musik bij Wilhelm
Br0ckner-R0ggeberg en Horst
Stein, werd Peter Erckens (°1953)
in 1975 solorepetitor bij de Hamburgische Staatsoper, waar hij
eveneens zijn debuut maakte
met Het zwanemeer. In 1977
werd Peter Erckens winnaar van
de Wilhelm Oberd&ffer Prijs van
de stad Hamburg. Van 1977 tot
1980 was hij assistent van Michael
Gielen in Frankfurt en van 1980 tot
1984 assistent-muziekdirecteur in
het Theater der Freien Hansestadt
in Bremen. Gedurende deze periode dirigeerde hij concerten
met het Philharmonisches Staatsorchester Bremen en verzorgde
gastoptredens in Tokio, Budapest
en Graz. Tussen 1984 en 1988 was
Peter Erckens eerste kapelmeester in de Deutsche Oper am Rhein
in D0sseldorf/Duisburg en in 1990
werd hij benoemd tot muziekdirecteur van het Staatstheater te
Mainz, waar hij onder andere
Otello, Parsifal, Macbeth, Ariadne auf Naxos, Cavelleria rusticana/1 Pagliacci, Idomeneo, Tristan
und Isolde, Peter Grimes en Rigoletto dirigeerde. In de nabije toe-

komst zal Peter Erckens in Mainz
Schoppenvrouw en Lady Macbeth of Mzensk dirigeren.

'Guy ioostran
In 1984 stichtte Guy Joosten samen met Luk Perceval de Blauwe
Maandag Compagnie in Antwerpen. Naast zijn functie van artis238

Peter Erckens, muzikale leiding
Guy Joosten, regie

Boje Skovhus, II conte di Almaviva
Gillian Webster, La contessa di Almaviva
Mary Muis, Susanna
Urban Malmberg, Figaro
Alison Browner, Cherubino
Mireille Capelle, Marcellina
Valentin Jar, Basilio en Don Curzio
Jozsef Gregor, Bartolo
Piet Vansichen, Antonio
Marie-Noëlle de Callatay, Barbarina
Johannes Leiacker, decor
Karin Seydtle, kostuums
Andrew Wise, koorleider

Programma
WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)
Le nozze di Figaro
Opera buffa in vier aktes, libretto van Lorenzo da Ponte naar La folie
Journée ou le Mariage de Figaro van Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.
Beaumarchais' sociale komedie La folie Journée werd door Mozart
verheven tot één van de hoogtepunten uit de operageschiedenis
waarin de meest subtiele menselijke emoties aan bod komen.

Peter Erckens
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tiek leider regisseerde hij er onder
andere Nachtwake van Lars
Norén, Zomergasten van Maxim
Gorki en Losing Time van Hopkins.
Verder ensceneerde hij in de
K.V.S. Dodendans van August
Strindberg en Oedipoeskommentaar van Sophocles-Joosten-Perceval in het B.K.T. In het N.T.G.
regisseerde hij Eendagswezens
van Lars Norén en in Amsterdam
voor Art & Pro Yvonne van Witold
Gombrowlcz.
In het seizoen 1989-90 kreeg hij
in Rotterdam de Theaterfestivalprijs voor zijn remake van Nachtwake en in Knokke de Belgische
Thaliaprijs.
Zijn operadebuut maakte hij bij
de Vlaamse Opera waar hij in
1991 La cenerentola regisseerde.
Deze produktie was ook tijdens
het seizoen 1993-94 te zien. In de
Brusselse Munt/la Monnaie tekende hij voor de regie van Un
ballo in maschera en van Carmen. In april 1994 volgde de remake van Un ballo in maschera in
de opera van Madrid.
Joosten debuteerde in het
Weense Burgtheater einde 1991
met zijn regie van Lars Noréns
Nacht moeder van de dag.

Daarna werd hij „Oberspielleiter"
(chefregisseur) van het Thalia
Theater in Hamburg. Hij ensceneerde daar onder andere De
Meeuw van Anton Tsjechov, De
Vader van August Strindberg

Boje Skovhus

en Othello van William Shakespeare.
Naast zijn werk als regisseur
was hij docent aan de regieopleiding van de universiteit van
Hamburg en de kunsthogeschool
in Maastricht. Vanaf het seizoen
1994-95 is Guy Joosten werkzaam
als free-lance regisseur. Deze
Nozze di Figaro kadert in de
Mozart/Da Ponte-reeks van de
Vlaamse Opera, die vorig jaar
gestart is met Don Giovanni, een
produktie die ook aan de ENO te
zien was. Momenteel is Guy Joosten bezig met de voorbereidingen van Carmen voor de Volksoper.

Boje Skovhus
De Deense bariton Boje Skovhus
studeerde in Aarhus, Kopenhagen en New York en debuteerde
in 1988 met de titelrol van Don
Giovanni.

Sinds 1991-92 is hij lid van de
Weense Staatsopera. Hij kende
er veel succes met rollen als II
Conte Almaviva in Le nozze di
Figaro, de titelrol in Jevgenij Onegin, Danilo in Die lustige Witwe.
Falke in Die Fledermaus, Silvio in
Pagliacci, Wolfram in Tannhduser
en Olivier in Capriccio.
Boje Skovhus verzorgde ook
gastoptredens, en zong bijvoorbeeld in Hamburg Guglielmo in
Cosi" fan tutte en Graf von Eberbach in Der Wildschatz in Keulen
zong hij de titelrol in Jevgenij Onegin en Billy Budd, II Conte Almaviva in Le nozze di Figaro zong hij
In München en de titelrol In Faust
van Spohr op het festival van Bad
Urach. Guglielmo zong hij ook in
een nieuwe produktie van Cosi"
fan tutte in het Theater an der
Wien onder leiding van Riccardo
Muti.
Verder is Boje Skovhus een
gevraagd concertzanger. Zo
verleende hij zijn medewerking
aan uitvoeringen van onder
meer Orffs Carmina Burana, Martinus' Marienlegende, Brahms'
Requiem in Wenen, Mahlers Lied
eines fahrenden Gesellen in Kopenhagen en Aus des Knaben
Wunderhorn in Aarhus en Parijs,

Mendelssohns Walpurgisnacht in
Salzburg en Brittens War Requiem
op het Schleswig-Holstein Festival, Zemlinsky's Lyrische Symphonie in Hamburg en Hindemiths Requiem met de Berliner
Philharmoniker onder leiding
van Wolfgang Sawallisch. Als
liedzanger oogstte hij bijzonder
veel succes met zijn vaste begeleider Helmut Deutsch tijdens
recitals in Wenen, Bad Kissingen,
M0nchen, Neuberg, Graz, Parijs,
Zürich en Japan. Hij maakte tal
van plaat- en CD-opnamen onder de kundige leiding van onder
anderen John Eliot Gardiner, Nicolaus Harnoncourt en Zubin
Mehta.
Toekomstige engagementen
brengen Boje Skovhus naar de
Wiener Staatsoper (Don Giovanni, Zar und Zimmerman, Le nozze di Figaro, Die Schweigsame
Frau, Tannhduser), het Bregenz
Festival (II prigioniero van Dal-

lapiccola), de Bayerische Staatsoper (Le nozze), de Koninklijke
Opera van Kopenhagen (Hamlet), de Hamburgische Staatsoper (Die Fledermaus en Don
Giovanni) en het Royal Opera
House, Covent Garden (Don
Giovanni).

Gillian Webster
De Schotse sopraan Gillian Webster studeerde aan het Royal
Northern College of Music en de
National Opera Studio in Londen.
In 1988 werd zij lid van het Royal
Opera House Covent Garden,
waar zij rollen vertolkte als Pamina, Erste Dame In Die Zauberfldte,
lila in idomeneo, Servilia in La clemenza di Tito, Berta in II barbiere
di Siviglia en Xenia in Boris Godounov. Gastoptredens brachten
haar naar de ENO, waar ze in
Les pêcheurs de per/es en Philip
Glass' The making of the representative for planet 8 zong. Ze
zong in Carmen in de Welsh National Opera, in Orfeo et Euridice in
de Komische Oper Berlin, in Die
Zauberfldte in Bordeaux. Aix-enProvence en Genève, in La bohème in Las Palmas. Ook als
concertzangeres is Gillian Web239

14 oktober
ster actief. Op haar repertoire
staan werken als Die Schdpfuna
en Die Harmoniemesse van Joseph Haydn, Dido and Aeneas
van Purcell, The Messiah van
Hdndel, de vierde symfonie van
Mahler en het Requiem van Frank
Martin.

De Amerikaanse sopraan Mary
Mills studeerde aan het University
of Cincinnati College Conservatory of Music en aan de Yale
School of Music. Zij is laureate
van de Metropolitan Opera en
de San Francisco Opera Center
Auditions. Haar professioneel debuut maakte ze met de rol van
Barbarina in Le nozze di Figaro
voor de Houston Grand Opera.
Dit debuut werd al snel gevolgd
door een Amerikaanse tournee
met het Western Opera Theatre,
waarbij Mary Mills de rol van Micaëla voor haar rekening nam
in Carmen. In september 1992
maakte ze haar Europees debuut
in het Grand Théátre de Genève
met de titelrol in Louise. Meer
recent vertolkte ze de hoofdrol
in Janáceks Het sluwe vosje
in Washington en verleende ze
haar medewerking aan opvoeringen van Der Ring des Nibelungen in de Metropolitan in New

Mireille Capelle
York onder leiding van James
Levine. Op het Wexford Festival
van 1993 vertolkte zij de rol
van Camille in Zampa van Hérold, en op de Bregenzer Festspiele 1993 zong ze Olga in Fedora. Ze zong Mimi in Santiago en
Genève, Gilde in Miami en Micaëla in de opera van Washington. In de Vlaamse Opera zong
ze Mimi in Robert Carsens produktie van La bohème (seizoen
1993-94) en Juliette in Roméo et
Juliette.

ford, Ludwigsburg, Wiesbaden.
Brussel en Londen.
Alison Browner realiseerde verschillende plaatopnamen, waaronder Oberto onder leiding van
Lambert° Gardelli en Judas
Maccabeus onder leiding van
Wolfgang Gánnenwein. Met
John Eliot Gardiner maakte ze
een tournee doorheen Europa
met Mozarts Idomeneo, waarin
zij de rol van Idamante vertolkte.
Tijdens de Salzburger Festspiele
zong zij, eveneens onder leiding
van Gardiner. L'Orfeo van Monteverdi. Meer recentelijk zong ze
Rosina in II barbiere di Siviglia in
Stuttgart en Santiago; en Annio in
La clemenza di Tito, in een con
certante uitvoering voor Radio
France, gedirigeerd door Michel
Boder. In de Vlaamse Opera vertolkte Alison Browner met veel
succes de titelrol in Rossini's La
cenerentola tijdens de seizoenen
1990-91 en 1993-94 en was er te
gast op het oudejaarsavondconcert 1991, waarin zij Mozartaria's zong.

Mireille Capelle
De mezzosopraan Mireille Capelle studeerde aan het Koninklijk
Conservatorium van Brussel. Na
haar studies engageerde ze
zich bij de studio van de Natio-

Alison Browner
Mary Mi//s

Alison Browner
Deze Ierse mezzosopraan studeerde aan de universiteit en
het College of Music van Dublin.
Zij ontving een beurs die haar drie
jaar in Hamburg liet studeren.
Daarna is ze leerling van Hans
Hotter in München geworden.
Na twee studiojaren bij de Bayerische Staatsoper in München
was Alison Browner van 1984 tot
1988 verbonden aan de opera in
Darmstadt. Zij zong er Angelina,
Dorabolla, Charlotte in do opera
Werther en Orfeo. Van 1987 tot
1991 was Alison Browner vast ensernblelid van de opera in Mannheim, waar ze veel succes had in
rollen als de Komponist, Oktavian,
Cherubino en Rosina. Gastoptrediis biudileii I iuui Rau! Wex-
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nale Opera, waar zij onder
meer rollen vertolkte in Rossini's
La cenerentola en de opera
Mavra van Stravinski. Zij verleende eveneens haar medewerking
aan de Internationale Nieuwe
Scène.
In de KVO vertolkte zij verschillende belangrijke rollen: Despina
in Cosi fan tutte, Eva in Die Meistersinger von NCirnberg. Marie in
Wozzeck Santuzza in Cavalleria
Rusticana, de titelrol in Salome,
Charlotte in Werther, de Komponist in Ariadne auf Naxos, Kundry
in Parsifal. In Engeland interpreteerde zij hedendaagse werken
van Nordheim en Crumb. In september 1984 vertolkte ze de
vrouwelijke hoofdrol in de wereldcreatie van Willem Kersters' opera Gansendonck. Voor de BRT
maakte ze verscheidene opnamen. Ze gaf gastvoorstellingen in
de opera's van Bratislava, Praag,
Dresden, Brussel, Aken, Luik en
Mexico. Naast haar operacarrière is ze ook bedrijvig op concertpodia. Samen met Jos Van
Immerseel werkte zij aan verschillende barokprogramma's voor
het Festival van Vlaanderen, Radio France en Japan. Zij verleende ook haar medewerking
aan de plaatopnamen van Rossini's La Petite Messe Solennelle en
het Stabat Mater van Dvorak. Ze
werkte ook mee aan de verfil-

ming van La voix humaine voor
de BRTN.
In 1988 werd zij uitgenodigd
voor de wereldcreatle van Orfeo's dochter van Michael Nyman
in Rotterdam, in een produktie
van de Studio Onafhankelijk
Toneel. Zij verzorgde ook creaties
van Luc Brewaeys, Michael
Nyman, George Crumb, Crum
Nordheim, Henryk Gorecki en
Gilles Tremblay. In de Vlaamse
Opera zong ze Ancella in Simon
Boccanegra, Olga in Jevgenij
Onegin, Melanto in II ritomo
d'Ulisse in patria, de nurse in King
Priam, Mrs. Meg Page In Falstaff,
Tisbe in La cenerentola en Gertrude in Roméo et Juliette.

Valentin Jar
Na zijn studies aan het conservatorium van Den Haag, werd de
Roemeense tenor, geëngageerd
in Gelsenkirchen, waar hij onder
meer zong in opera's als Jevgenij
Onegin, Elektra, Anatefka, Otello
en Die Entfeihrung aus dem Serail.

Van 1984 tot 1992 was hij lid van
de Stadtische B0hnen Frankfurt.
Hij gasteerde eveneens in verscheidene Duitse theaters, waaronder Flensdorf, L0beck, Dortmund, Duisberg, Bielefeld en
Frankfurt. Vanaf 1992 werkt Va-

lentin Jar free-lance en werd hij
geëngageerd in Genève, Amsterdam, Avignon, Nice, Lissabon,
Helsinki, Parijs, Straatsburg en andere steden.

Jozsef Gregor
De Hongaarse bas Jozsef Gregor
studeerde zang aan het Béla Bartók Conservatorium in Budapest
en later aan de Ferenc Liszt Muziekacademie bij de beroemde
tenor Endre Rosler. In 1960 werd
hij solist van het Hongaars Artistiek
Leger Ensemble. Vier jaar later
werd hij lid van het Nationaal
Szeged Theater waar hij de belangrijkste basrollen zong. Jozsef
Gregor verleende zijn medewerking aan het jaarlijks Openlucht
Festival Szeged en treedt geregeld op in Polen, het voormalige Tsjechoslovakije, Hongarije, Oostenrijk, Zwitserland en
Frankrijk. Sedert kort is hij ook
vaak te gast in verschillende steden in de Verenigde Staten. In
1974 ontving hij de Liszt Prijs. In
de Vlaamse Opera zong Jozsef
Gregor de rol van Don Magnifico
in La cenerentola tijdens de seizoenen 1990-1991 en 1993-1994
en van Geronte di Revoir in Manon Lescaut in het seizoen 19921993.

Jozsef Gregor

Piet Vansichen
Piet Vansichen studeerde zang
aan het Lemmensinstituut in Leuven en het Koninklijk Muziekconservatorium van Antwerpen. Vervolgens ging hij zich vervolmaken
bij Noëlle Barker in Londen en bij
Mariene Malas in New York. Momenteel studeert hij bij de bas
Malcolm King.
Als jonge bas nam hij verscheidene malen deel aan het
Europees Centrum voor Opera
en Vocale kunst. In die hoedanigheid vertolkte hij op de Belgische première van Der Kaiser
von Atlantis van Victor Ullmann
de titelrol. In binnen- en buitenland trad hij op als solist onder leiding van Belgische en
241
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Carsen en Le Duc de Vérone in
Roméo et Juliette.

Marie-Noëlle
de Callatay

Piet Vansichen
buitenlandse dirigenten zoals
Pierre Bartholomée, Stephen
Mercurio, Asher Fisch en Eduardo MCiller. Hij concerteerde ook
met orkesten zoals de Warschau
Filharmonie met /I viaggio a
Relms van Rossini en de Hongaarse filharmonie met de negende symfonie van Beethoven.
In de Vlaamse Opera vertolkte
hij tijdens het seizoen 1993-1994
Benoit en Alcindoro in La bohème, in het seizoen 1994-95
Yakuside In Madama Butterfly,
beide in een regie van Robert
Marie-Noëlle de Callatay

Marie-Noëlle de Callatay studeerde zang bij Jules Bastin aan
net Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel, waar ze het hoger
diploma zang behaalde. Sindsdien geeft ze talrijke recitals en
verleent haar medewerking aan
de uitvoering van talrijke oratoria
In Belgie en in het buitenland, onder meer in Frankrijk, Italië, Nederland, Rusland, Denemarken en
Japan.
Zij is laureate van het zangconcours van 's Hertogenbosch 1987
en van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van
België 1988, waar zij ook de Prijs
Jacques Stehman ontving.
Sinds het seizoen 1990-1991
treedt ze op in produkties van
de Vlaamse Opera, onder andere in La cenerentola, II ritomo
de Ulisse in patria en L'incoronazione di Poppea; alsook in
produkties van de Munt/la Monnaie, waaronder Dido and Aeneas en MedeamateriaL
Met het ensemble Currende
onder leiding van Erik van Nevel,
realiseerde zij twee CD's met

Johannes Leiacker
werk van Peter Philips en G. Carissimi en een CD met werken
voor sopraan, trompet en orgel
bij Pavane. Tijdens het seizoen
1993-94 was zij te gast bij de
Vlaamse Opera in de produkties
L'incoronazione di Poppea en La
cenerentola en gaf zij talrijke concerten In België, Nederland, Denemarken en Japan. Daarnaast
trad ze op bij de Opera Comique
in Parijs in Médée van Charpentier onder leiding van William
Christie. Tijdens het seizoen 199495 vertolkte ze in de Vlaamse
Opera de rol van Voce dal cielo
in Don Carlo in een regie van Gilbed Deflo.

Johannes Leiacker
Na zijn opleiding als meubelmaker, volgde deze Duitse decorontwerper een opleiding designontwerp in Wiesbaden. Al
gauw werd hij assistent-decorontwerper in het Schauspielhaus
in Frankfurt/Mainz. Het was in dit
theater dat hij voor het eerst een
eigen ontwerp kon uitwerken.
Daarna volgden er opdrachten
voor het Schauspielhaus van
Düsseldorf, het Schillertheater
van Berlijn, het Schauspielhaus
van Keulen, het Residenztheater
van München en het Staatstheater van Stuttgart. In het buiten242

14 oktober
van Guy Joosten. In de Vlaamse
Opera ontwierp hij de decors
voor Le nozze di Figaro. Tijdens
het seizoen 1994-1995 stonden
opdrachten van de Semperoper
in Dresden en van de Bayerische
Staatsoper in München op zijn
agenda.

Karin Seydtle

Karin Seydtle
land kreeg hij opdrachten van
het stadstheater in Stockholm,
het Appel-theater in Den Haag
en het Koninklijk Theater in Kopenhagen.
Tijdens het jaar 1987 ontving hij
de Kunstkirderpreis des Landes
Nordrheinwesffalen. Zijn ontwerpen voor operaprodukties waren
te zien in het Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, de Philharmonie in Essen, het Staatstheater
van Wiesbaden, tijdens de biënnale van München, het Geirtnerplatz Theater in München en de
opera van Leipzig. In de Munt/la
Monnaie in Brussel tekende hij de
decors voor Un ballo in maschera
en Carmen, telkens in de regie

Na kunst- en modestudies in
Stuttgart werkte Karin Seydtle in
Braunschweig. Daarna volgde
een jarenlang contract bij het
Staatstheater in Stuttgart en het
Schauspielhaus Bochum, telkens
gedurende het intendantschap
van Claus Peymann.
Sinds 1984 werkt Karin Seydtle
free-lance, Haar eerste kostuumontwerpen voor opera realiseerde ze voor Der FreischCitz, in
een regie van Axel Manthey in
Frankfurt. Hierop volgde een Kurt
Wei/-revue in Berlijn en engagementen in Dortmund, Wuppertal,
Bazel, Düsseldorf, Keulen, Zürich
en meerdere malen voor het
Burgtheater in Wenen. Met Guy
Joosten werkte zij voor het eerst
samen bij de Blauwe Maandag
Compagnie, ze ontwierp kostuums voor Somergdste en Losing
Time, en verder voor het Thalia
Theater en het Burgtheater bij
de produktie Nacht, Muiter des
Tages en tenslotte voor de
Munt/La Monnaie bij de produktie van Carmen.

Urban Malmberg

Koor van de Vlaams
Opera
(zie p. 198)

Symfonisch orkest van
de Vlaamse Opera
(zie p. 199)

De overige teksten en toelichtingen vind u in de programmabrochure van De Vlaamse
Opera.

243

Woensdag 8 november 1995, 20.30 uur
St. Joriskerk
In samenwerking met de
St.- Jorisconcerten
GEMENGD KOOR ALAUDA
o.l.v. JOHAN VAN BOUWELEN
m.m.v. Griet Devolder (sopraan) en instrumentaal
ensemble
Felix Mendelssohn - Motetten / Hör mein Bitten
John Rutter - Requiem

****************

Vrijdag 15 december 1995, 20 uur
Sint Carolus Borromeuskerk
VOCAAL ENSEMBLE "IL FONDAMENTO"
o.l.v. PAUL DOMBRECHT
DE MUZIKALE BACHFAMILIE
Motetten voor koor en instrumenten

Kaarten 500 BEF
verm. 400 stud. 300 BEF
Bestelling Tel 03/658 37 70
03/321 82 61

INFO

245

•

.
.

.

.

..

.
.....„. .

- ~

•Mrirr..~1~~§7

E

.

•• .--

.1-.0-, —'

0-1~ .E.1==1111011141210= : Mi ' - = 7
_ _" 1. o_._er '
Al .1"I•17
. ..I • I ..1. LP% - T
.•.
N• •
TL11.11
—
. I'.1-.1 ' I- .° polia%- .1 o'.1
. _ ir • .i
"Ijj?ilh1T 1151911111PAVY
_
.
1
.•
'
•.
a

- 77 - — — - - - - — — --

.

•

•Pelo•-•;-11"- • i'
,r-....;:- ---

."- • —

.

Plaatsbespreking

deSingel
Voor alle concerten, behalve
degene die hiernaast
afzonderlijk vermeld worden:
Desguinlei 25
2018 Antwerpen
tel. 32/(0)3/248 38 00
fax 32/(0)3/248 28 28
openingsuren:
MA - VR: 10.00- 19.00u.
ZA 16.00 - 19.00 u.

De Vlaamse Opera
(concerten op 9 september en 14
oktober)
Frankrijklei 3
2008 Antwerpen
tel. 32/(0)3/233 66 85

Kortrijk:
Jan Breydellaan 12
B-8500 Kortrijk
tel. 32/(0)56/22 28 29
fax 32/(0)56/22 05 02

openingsuren:
DI - ZA: 11.00 - 17.45
reserveringskost: 20 BEF
vanaf 16 augustus voor het
concert van 9 september
vanaf 29 augustus voor de
voorstelling van 14 oktober

Tongeren:
Vlasmarkt 4
B-3700 Tongeren
tel. 32/(0)12/23 57 19
fax 32/(0)12/2641 26

Fnac
Voor alle concerten, behalve
degene die hiernaast
afzonderlijk vermeld worden:
Groenplaats
2000 Antwerpen
openingsuren:
MA - DO: 10.00- 18.30u.
VR: 10.00 - 19.00 u.
ZA: 10.00 - 18.30 u.
Geen schriftelijke of telefonische
bestellingen

Inlichtingen
over de andere
leden-festivals:

Koninklijk
Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen
(concerten op 14 en 22
september)
Britselei 80
2000 Antwerpen
tel. 32/(0)3/231 37 37
fax 32/(0)3/231 91 26
openingsuren:
MA - VR: 10.00 - 13.00 u.
14.00- 17.00u.

Freetin-te

Brugge:
Dienst Toerisme
Burg 11
B-8000 Brugge
tel. 32/(0)50/44 86 86
fax 32/(0)50/44 86 00
Mechelen:
Stadhuis
B-2800 Mechelen
tel. 32/(0)15/29 78 22
fax 32/(0)15/29 78
Leuven:
Brusselsestraat 63
B-3000 Leuven
tel. 32/(0)16/20 05 40
fax 32/(0)16/20 52 24
Gent:
Kasteel Borluut
Kleine Gentstraat 46
B-9051 Sint-Denijs-Westrem
tel. 32/(0)9/243 94 94
fax 32/(0)9/243 94 90

(concert op 5 oktober)
tel. 32/(0)9/233 77 88
fax 32/(0)9/233 66 01

Brussel:
Shell Building
Ravensteinstraat 60
B-1000 Brussel
tel. 32/(0)2/548 95 95
fax 32/(0)2/548 95 90
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Uitgevoerde werken

Adriaenssen, Emanuel
Allemande Prince
Als ic u vinde
Anchor che coipartire
Branie double
Chi per uoi non sospira
Donna crudel
Ecco ch'io lass'il core
Fantasia 3
Galliarda
Galliarda in Con tratenore
lo vo gridando
Madonna mia pielt)
0 Vilanella
Passomezo e Galiarda
Anerio, Felice
Sotto l'ombroso speco
Anoniem
Adieu Anvers
Aenmerckt
Aenmerckt nu hier
Almande d'Anvers
Almande en truert niet meer
Almande Guillemette
Aurea virgo prime matris Eve
Ballo Milanese
Batalla Famossa
Boerendans
Branie Ie beau Robert
Cueurs desolez
Den lancxten doch van desen jare, de
brengt ons
Dese coxkens en aerdighe moxkens .
Doen Hanseleijen over de heyde reed .
Doulce memoire
Dun aultre amer
Een amoureux fiere ghelaete
Een oude man sprack een meysken an
Een liedeken vonden mey
Een liedt eerbaer van de liefste claer
Het daghet inden oosten
Het reghende seer ende ick worde nat .
Hoboken
Hoe soude ick vruecht bedryven
lok quam aldaer ick weet wel waer met
heymelyc geschalle
Ick seg adieu
Laus Deo
Lynken sou backen, myn Heer sou kneen
Met eenen droeven sanghe
Myn boel heet my cleker bille
Noit meerder last
Passe e medio
Passomezzo d'Anvers

70
132
132
132
132
132
132
132
70
132
132
132
132
70

60

145
174
174
165
165
165
28
70
93
165
165
79, 110
165
174
165
85
79, 110
165
165
145
165
165
165
165
165
165
165
79, 110
165
145
174
174
70
145

Pot ende Kanne het is al verteert
Preludium
Regina caeli
Saltarello
Schoen lief, ick moet u groeten
Schoen lief, wat macht u baten
Sergonta bergonta
Suite
Tandernaken op den Rhyn
Tyrannich werck spoortmen nu alle
weghen
Vonden boonkens
Vonden regulier moninck
Vonden landtman
Verbum bonum et suave

145
79, 110
28
93
174
174
79, 110
93
174
165
145
145
145
28

Appenzeller, Benedictus
Contre raison pour t'aymer je deffine
Cueurs desolez par touttes nations
De moy avez
Du fond de ma pensée
Gentilz galons, compaignons du raisin
Le printemps faict florir
Musae Jovis
Pourquoy, Languir
Se dire je l'osoie
Tous loyaulx amoreulx
Viens tost, despiteulx descon fort

70
70
93
70
70
70
70
93
70
70
70

Asola, Giammateo
In una verde piaggia

60

Baccusi, Ippolito
Un giomo a Pale sacro

60

Bakfark, Valentin Greff
Fantasia VII 4 vocum

132

Balbi, Lodovico
Mentre pastori e ninfe

60

Banchieri, Adriano
II studio dilettevole

182

Barbireau, Jacobus
Ein fr6hlich Wesen

28

Basiron, Philippe
Dun aultre/ Lhome arme
Baston, Josquin
Lecker beetgen en cleyn bier
Lyden en verdraghen
Verheught u nu bedruckte geesten

79, 110

174
174
174
249

Bennet, John
All creatures now are merry-minded . . .

47

Bertani, Lelio
Doni á quest'ombre e l'aura

60

Britten, Benjamin
Sinfonia da Requiem, op. 20

213

Busnois, Antoine
Alleluya
La Spagna
Cara, Marchetto
lo non compro piü speranza
Ostinato vo'seguire
Carlton, Richard
Calm was the air and the clear sky
Castelnuovo-Tedesco,Mario
Platero y yo
Romancero gitano
Cavaccio, Giovanni
Giunta qui Dort e pastorelli amanti
Cavendish, William
Come, gentle swains and shepherds'
dainty daughters

79, 110
79, 110

102
102

47

219
219

60

47

Clemens non Papa, Jacobus
Ave mundi spes Maria
43
Die boose spraak in zijn ghedacht
165
Doen Hanseleijen over de heyde reed . .
165
Een boeman hadde eenen dommen sin
145
Een liedt eerbaer van de liefste claer . .
165
Een nyeu liedeken van Claes Molenaer .
145
Frais et Gaillard
145
Het daghet inden oosten
145, 165
Het reghende seer ende ick wonde nat .
165
Heu mihi domino
96
Impulsus eversus sum
112
Lofzang van Maria (Mijn siel maect groot)
165
Maria Magdalene
112
Musica dei donum
96
Nobilis
96
Tribulationes civitatum
96
Tristitia et anxietas
96
Tristitia obsedit me
96
Vonden storm van Munster
145
Clemens non Papa, Jacobus (/ Girolamo
Dalla Casa)
Frais et ga/hard

70

Cobbold, William
With wreaths of rose and laurel

47

Colombani, Oratio
All'apparir di Doni anzi del sole
250

60

Cornet, Severin
Amara me che rotta la lancella
C'haggio perdutto la dola signora mia
Che t'haggio fatto o latra traditora
Pigliate l'alma mia ca te la da
Signora mia se Dia mi guardate

102
102
102
102
102

Costa, Gasparo
Mentr'á quest'ombr'intorno

60

Crequillon, Thomas
Missa d'amours me plains
Un Gay Bergier

96
93

Croce, Giovanni
Ove tra l'herbe e i fiori

60

Dalla Casa, Girolamo (/ Jacobus Clemens
non Papa)
Frais et ga/hard

70

Da Milano, Francesco Canova
Fantasia
Fantasia

132
132

Da Modena, Giacomo Fogliano
L'amor, donna, ch'io te porto

102

Da Palestrina, Giovanni Pierluigi
Dum aurora
Quando dal terzo cielo

112
60

De Cavalieri, Emilio
Laura suave (Aria di Fiorenza)

125

De la Rue, Pierre
Magnificat 1 tono
Mijn hert aftilt heeft verlanghen
De Manchicourt, Pierre
Ayme qui vouldra
D'amours me vient tout a rebours
Ricercar sopra mi re fa mi
Sortes mes pleurs
De Monte, Philippus
Amorosi pensiere
Lungo le chiare linfe
Missa ad modulum Benedicta es
De Opitiis, Benedictus
Sub tuum presidium
Summa laudis
De Ripa, Alberto
Douce memoire (naar Pierre Sandrin) . .
Pavana La romanesque
Desprez, Josquin
EI grillo
Guillaume se va chaufer
lncessament

28
79, 110

93
93
93
93

112
60
43

28
28

132
132

79, 110
79, 110
112

Kyrie (uit: Missa „La sol fa re mi")
Nesse pas ung grant desplaisir
Parfons regretz
Plaine de duel!

79, 110
112
112
112

East, Michael
Hence stars! too dim of light

47

Eremita, Giulio
Smeraldi eran Ie rive ii fium'argento

60

Fabri, Thomas
Ach Vlaendere vrie

79, 110

Gombert, Nicolas
Virgo Sancta Catherina
Gregoriaans
Ave preclara mans stella
Lilium floruit
Natus est rex
Radix Jesse
Requiem
Sub tuum presidium
Virginis in gremio

93

28
96
96
96
79, 110
28
96

Haydn, Joseph
Symfonie nr. 96 „The Miracle" in D

191

70
70

Hellinck, Lupus
Janne moye, al claer, al claer

174

Fallamero, Gabriele
Vurria Madonna fareti a sapere

102

Henry VIII
Natus est rex
Pastime with good company

Farmer, John
Fair nymphs I heard one telling

47

Faignient, Noe
Adieu Anvers, adieu la noble ville
L'Homme qui n'est point amoureus

Feldman, Morton
Rothko Chapel

234

Frescobaldi, Girolamo
„Amor" ti chiama il monde
Ah!, belle si, ma cruda mia nemica
Amor mie, perchè piangi
Come perder poss'io
Cor mio, chi mi t'invola
Da qual sfera del ciel fra noi discese
Fortunata per me, felice aurora
Giunt'è pur Lidia il mie
Lasso io languisco e more
Perchè fuggi tra salci
Perchè spess'a veder la vastra luce
Qui dunque, ohimè
S'a la gelato mia, timida lingua
S'io miro in te, m'uccidi
Se la doglia e'l martire
Se lontana vol sete
So ch'aveste in lasciarmi
Tu pur mi fuggi ancora
Vezzosissima Filli

136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136

Gastoldi, Giovanni Giacomo
Al mormorar de liquidi cristalli
Introduzione al balletti

60
125

Gibbons, Ellis
Long live fair Oriana
Round about her charret, with alladmiring strains
Goeyvaerts, Karel
Mis ter nagedachtenis aan zijne heiligheid
Paus Johannes XXIII
Opus 3 met gestreken en geslagen tonen

47
47

234
234

Hertoghs, Benedictus
Een venusdierken heb ick uutvercoren . .

96
79, 110

174

Hilton, John
Fair Oriana, beauty's queen

47

Holmes, John
Thus Bonny-boots the birthday celebrated

47

Hunt, Thomas
Hark! did ye ever heer so sweet a singing?

47

Isaac, Heinrich
Innsbruck, ich muss dich lassen

79, 110

Johnson, Edward
Come, blessed bird, and with thy sugared
relish

47

Jones, Robert
Fair Oriana, seeming to wink at folly

47

Jongen, Joseph
Duo voor viool en cello
Kirkbye, George
Bright Phoebus greets most clearly

230

47

Kodaly, Zoltan
Duo voor viool en cello, op. 7

230

Lassus, Orlandus
Chanter je veux
Delitiae phoebi
In clina Domine aurum
Mes pas semez
Susanne un jour

112
112
93
112
112
251

Le Jeune, Claude
Ces amoureus n'ont que douleur et
tourment
Cigne ie suis de candeur
le l'ay la belle fleur
La brunelette violette reflorit
La bele gloire, le bel honeur doner
Philomena praevia
Quell'eau, quel air, quel feu
Que null'étoille sur nous
Tu ne l'enten pas la la la
Veni sancte spiritus
Viv'in dolor
Voicy le verd'et beau May
Vorria che tu cantassi
Le Roy, Adrian
Branies de Bourgoignes

155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
112

132

Lisley, John
Fair Cytherea presents her doves; Minerva
sweetly singeth

47

Lupachino, Bernardino
Ricercar a due

93

Marenzio, Luca
Leggiadre ninfe e pastorelli amant/

60

Marson, George
The nymphs and shepherds danced . . . .

47

Martin, Frank
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets
Christoph Rilke

200

Mendelssohn-Bartholdy, Felix
Hdr mein Bitten
Lauda Sion
Psalm nr. 42 op. 42
Symfonie voor strijkers nr. 10 in b
Verleih uns Frieden

217
217
217
217
217

Mes, Gherardus
Die boose sprack in zijn ghedacht
Een liedt eerboer van de liefste claer . .
Een oude man sprack een meysken an .
Het daghet inden oosten
lok heb verwacht den Heere

165
165
165
165
165

Requiem, KV 626
Symfonie nr. 41 „Jupiter" in C, KV 551

213
191

Nees, Vic
Gisekin-triptiek
Tweeklank van Aarde en Water
Vent Sancte Spiritus

219
219
219

Nicholson, Richard
Sing, shepherds all, in your roundelays

47

Norcombe, Daniel
With angers face and brightness

47

Obrecht, Jacobus
Ave mans stella
Missa sub tuum presidium
Salvo regina
Tandernaken op den Rhyn
Ockeghem, Johannes
D'un aultre amer
Ma maistresse
Ortiz, Diego (/Pierre Sandrin)
Doulce memoire

28
28
28
174

79, 110
79, 110

70

Pevernage, Andreas
Ardo, Donna, per voi
Beata es, virgo Maria
Benedictio et claritas
Bonjour men coeur
Ces deux yeux bruns
Cesare gen til
Clio, chantons disertement
Dolce mio foco ardente
Dulce tuum nostro scribas
II dolce sonno
Infinita beitel
0 com'è gran martire
Pleurez Muses
Sus, files de Memoire

119
119
119
119
119
119
119
119
43
119
119
119
119
119

125
125
123
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Milton, John
Fair Orian, in the mom

47

Morley, Thomas
Arise, awake, awake
Hard by a crystal fountain

47
47

Phalesius, Pieter
Allemande Poussinghe
Ballo Anglese
Branies de la Guerre 1 &
Caro Ortolano
Gaillarde Brunette
Gaillarde de la Battaille
La Battaille
Moresca
Pass'emezzo d'Italie
Passomezzo d'Anvers
Schiarazula Marazula
Ungaresca

Mundy, John
Lightly she whipped o'er the dales

47

Poulenc, Francis
Gloria

200

238

Purcell, Henry
The Fairy Queen

232

Mozart, Wolfgang Amadeus
Le nozze di Figaro
252

Rampollini, Mattio
Bacco, Bacco

79, 110

Sabino, Ippolito
Dove sorge piacevole

60

125
174
174
79, 110
174

Tasso, Gioan Maria

Sandrin, Pierre
Ce qui souloit
Doulce memoire

Pavane La Battaille
Pavane, Mille regretz
Pavane, Passe e media reprinse le pingne
Passe & medio / Den iersten ga/harde . .
Ronde, ii estoit une fillette

93
93

Ricercar Bastarda & Ricercar a due

93

Tomkins, Thomas
The fauns and satyrs tripping

Sandrin, Pierre (/Diego Ortiz)
Doulce memoire

47

70
Van Beethoven, Ludwig

Schubert, Franz
12 Valses nobles, op, 77
12 Ldndler, op. 171
Auf dem Wasser zu singen, op. 72
Das Ddrfchen, op, 11/1
Der Gondelfahrer, op. 28
Der Musensohn, op. 92/7
Die Forelle, op. 32
Die Nacht (a capella), op. 17/4
Erlkdnig, op. 7
Gott meine Zuversicht, op. 732
Im Gegenwdrtigen Vergangenes, D 710
Lachen und Weinen, op. 59/4
Liebe (a capella), op. 17/2
Lied eines Schiffers an die Dioskuren, op.
65/1
Nachthelle, op. posth. 134
Stdndchen, op. 735
Trinklied, op. posth. /2

204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204

Stabile, Annibale
Nel tempo che ritoma

60

Striggio, Alessandro
Fran ninfe e pastori

60

Susato, Tielman
Allemaigne 6 8< 8
Basso danse, Entre du fol
Branies de Champaigne 1,47,6,9,8
Branies de petit homme & Branie Legier
double du petit homme
Branies de Poictou 4 8, 6, 7
Branies, Hoboecken dans
Den Hoboeckendans
Entre du Fol
Fagot
Ga/harde 15
Gaillarde, ghequest ben ick
Gaillardes 2, 7,4 & 14
Int midden van de meye
Les Bouffons
Morisque
Myns liefkens bruyn ooghen
0 wrede fortune

125
174
125

Missa solemnis in D, op. 123
Pianoconcerto nr. 1 in C, op. 15

196
191

Vecchi, Orazio
Hor ch'ogni vento tace
Mi vorrei trasformare

60
112

Verdelot, Philippe
Ogn'hor per voi sospiro

79, 110

Waelrant, Hubert
Caecus quidam sedebat
Celuy qui est long de s'amye
Con fitebor tibi Domine
Cum ingredetur
Cum transiret Jesus
Donne secours Seigneur
Mais languirage tousiours
Miserere mei Domine
Omne quod dat mihi Pater
Nostre Dieu et Seigneur
Or suis je bien au pire
Trisradieu qui lont me mescontente
Pater Abraham
Petite Fleur
Si vous avez mal a la teste
Triste et desconforte a tousjours
Verba mea
Vorria morire per uscir guai

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
112
85
85
85
85
85
85
102

Weelkes, John
125
125
174
125
125
125
125
174
125
174
125
125
174
174

As Vesta was from Latmos hill descending

47

Wilbye, John
The lady Oriana

47

Willaert, Adriaan
Cingari simo, donne venite a giocare!
Madonna mia famme bon'offerta
0 bene mio tamme uno favore
Vecchie letrose non val/te niente

102
102
102
102

Ysaye, Eugene
Sonate nr. 6 in E voor viool solo

230

253
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Wie? Wat? Waar? Wanneer?
Lijst van de gebruikte afkortingen: alt (a), bas (b), bariton
(bar), blokfluit (blij, beiaard (brd), choreografie (chor), klavecimbel (cmb), cister (ct), decor (dec), dirigent (dir), draailier (dr!), dulciaan (dulc), gitaar (gt), hakkebord (hb), kleding
(kled), luit (lij, mezzosopraan (mezzo), orgel (org), piano
(pf), regie (reg), sopraan (s), tenor (t), vedel (vdl), verteller
(vert), viola da gamba (vdg), viool (vij, zang (z).
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Currende Consort

21/8

86

D'hollander, Geert (brd)

19/8

32

Dadre, Denis Raisin (dir)

27/8

182

de Callatay, Marie-Noëlle (a)

14/10

242

de Mey, Guy (t)

21/9

204

de Koning, Kees-Jan (b)

21/8

72

De Rideaux, Paul (reg)

19/8

28

datum

pagina

„Den Crans" van Aloude
Schuttersgilden

19/8

33

Denecker, Patrick (bit)

21/8

73

Albanez, Regina (It)

25/8

133

Dugardin, Steve (a)

21/8

70

Alessandrini, Rinaldo (dir)

25/8

136

Engels, Herman (dir)

30/9

220

Aloude Rederijkerskamer De
Goudbloem

Ensemble Voca Lisa

30/9

220

19/8

33

Ensemble Doulce Mémoire

27/8

185

Altra Voce

14/9

202

Ensemble Isabelle d'Este

20/8

61

Amsterdam Loeki Stardust Quartet

22/8

93

Erckens, Peter (dir)

14/10

238

Anima Eterna

8/9

193

Fauché, Frangois (z)

27/8

183

Antonini, Claire (ft, gt, ct)

27/8

185

Goubioud, Serge (z)

27/8

184

Arc Sonore

21/9

206

Gouttard, Michel (z)

27/8

183

Balleys, Brigitte (mezzo)

14/9

200

Gregor, Jozsef (b)

14/10

241

Baudo, Serge (dir)

14/9

201

Hassler, Julie (z)

27/8

184

Beasley, Marco (z)

23/8

102

Hortus Musicus

24/8

128

Becu, Wim (dir)

27/8

174

Huelgas Ensemble

26/8

156

Beethoven Academie

24/9

218

Hulse, Eileen (s)

22/9

213

Bériot, Olivier (kled)

27/8

183

Janes, Fiona (mezzo)

22/9

213

Bernius, Frieder (dir)

24/9

218

Jar, Valentin (t)

14/10

241

Biren, Richard (z)

27/8

184

Joosten, Guy (reg)

14/10

238

Blachly, Alexander (dir)

23/8

112

Boquet, Pascale (It, gt, ct)

27/8

185

Koninklijk Filharmonisch Orkest van
14/9, 22/9
Vlaanderen

14/10

240

Koor van de Vlaamse Opera

Camerata Trajectina

27/8

165

Capella Currende

21/8

86

14/10

240

19/8, 21/8,
23/8, 24/8

31

Browner, Alison (mezzo)

Capelle, Mireille (mezzo)
Capilla Flamenca

202

9/9, 24/9,
14/10

198

Lawrence, Cynthia (s)

9/9

197

Lefin, Nathalie (vI)

5/10

230

Leiacker, Johannes (dec)

14/10

242

Les Haulz et les Bas

19/8

31
215

10/10

235

Llewellyn, Grant (dir)

22/9

Ciesla, Robert (t)

9/9

198

Malfeyt, Philippe Ot hb, ct)

26/8

145

Collegium Vocale

10/10

235

Maurette, Ariane (vdg, blf)

20/8

60

Concerto Italian°

25/8

136

McCreesh, Paul (dir)

6/10

232

Champ d'Action

255
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14/10

240

van Ooijen, David (It)

25/8

133

modus novus

22/9

216

van Immerseel, Jos (pf, dir)

8/9

191

Mustonen, Andres

24/8

126

Van Deyck, Lucienne (mezzo)

9/9

197

Niessen, Michiel (it)

25/8

133

Van Nevel, Erik (dir)

21/8

85

Oltremontano

27/8

174

Van Altena, Marius (t)

21/8

71

Passo Ostinato

24/8

127

Van Loey, Paul (blf, dulc)

26/8

146

Penson, Guy (cmb)

21/8

72

Van Nevel, Paul (dir)

26/8

155

Pomerium

23/8

112

Quentin, Anne (z)

27/8

183

19/8, 21/8,
23/8

33

Rans, Paul (z, lt, ct)

26/8

Van Dyck, Stephan (t)
145

21/8

71

Rans

26/8

146

Van Handenhoven, Dieter (dir)

21/9

206

Rocco, Stefano (It)

23/8

102

Van Heyghen, Peter (a, blf)

20/8

60

Rubens, Sibylla (s)

24/9

Vansichen, Piet (b)
217

14/10

241

Verdin, Joris (org)

19/8

32

Voces Aequales

20/8

43

14/10

239

20/8

47

Rundel, Peter (dir)
Satoh, Toyohiko (It)
Schmidt, Ann-Sophie (s)

10/10
25/8
14/9

234
132

Webster, Gillian (s)
200

Wren Baroque Soloists

Schola Cantorum Cantate Domino
Aalst

19/8

31

Schola Cantorum Roermond

19/8

29

Seydtle, Karin (kled)

14/10

243

Sheffield, Philip (t)

22/9

214

Skovhus, Boje (bar)

14/10

239

Soltesz, Stefan (dir)

9/9

196

Stabell, Carsten (b)

9/9

198

Storms, Yves (gt)

30/9

219

Stryckers, Piet (vdg, vdl, dil)

26/8

145

Symfonisch orkest van de Vlaamse
Opera

9/9, 14/10

199

T'Hooft, Sigrid (chor)

24/8

125

Thaï, Alain (z)

27/8

184

The Art of Brass

30/9

221

The Antwerp Connection

20/8

62

The Gabrieli Consort & Players

6/10

232

The Hilliard Ensemble

22/8

96

Thomas, David (b)

22/9

214

Torbianelli, Edoardo (pf)

21/9

205

Vallepin, Philippe (reg)

27/8

182

256

Van Cauwenberghe, Johan (vert)

