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WOORD VOORAF 

Met dit boek ligt het volledige programma van de derde editie van Laus Poly-
phoniae voor u. Drie jaar geleden werd het Festival van Vlaanderen-Antwer-
pen een nieuwe adem gegeven door de eerste uitgave van een jaarlijks poly-
foniefestival dat met de naam "Laus Polyphoniae" werd bedacht. Een duide-
lijk omlijnd en telkens weer sterk inhoudelijk uitgewerkt festivalconcept 
heeft in niet geringe mate bijgedragen tot het succes van de vorige twee edi-
ties, gewijd aan Orlandus Lassus in 1994 en aan de Antwerpse muziekdruk-
kunst in 1995. Vanaf het begin van Laus Polyphoniae werd immers geop-
teerd voor een artistiek doordacht, in tijd beperkt maar intensief programma, 
dat ook aansluit bij de brede belangstelling die de oude muziek momenteel 
geniet. 

Toen al werd vooropgesteld om met Laus Polyphoniae in tien jaar een 
grondig en gediversifieerd overzicht te geven van de Vlaamse polyfonie in al 
haar verschillende gedaanten. De herdenking van het overlijden van de 
Vlaming Giaches de Wert in 1596 in Mantua vormde de rechtstreekse aanlei-
ding voor de keuze van het thema van dit jaar : "I Fiamminghi in Italia". 

Vóór de val van Antwerpen in 1585 beleefde de Scheldestad, net als 
het toenmalige Vlaanderen, een ongekende bloei. Niet alleen de Vlaamse pri-
mitieven maar ook de polyfonisten droegen in niet geringe mate bij tot de 
internationale culturele uitstraling van de Lage Landen in de 15de en de 
16de eeuw. Hun invloed reikte zelfs tot in Italië, waar heel wat Vlaamse com-
ponisten, zangers en koorleiders onder de algemene noemer "I Fiamminghi" 
niet alleen een brede interesse genoten van het florerende profane Italiaanse 
hofleven, maar ook furore maakten bij de toenmalige kerkvorsten. De 
Vlaamse polyfonie veroverde het zuiden. Maar evenzeer leidden die culturele 
contacten tot vruchtbare kruisbestuivingen. Hoewel stilistisch ver vooruit op 
de Italiaanse muziek, onderging de polyfonie uit het noorden sterke Italiaan-
se invloeden. Onder meer kwam het regelmatig in contact met de muziek 
van de Italiaanse volkscultuur. Zowel de wonderbaarlijke aantrekkelijkheid 
van de Vlaamse polyfonie als de openheid die ze betuigde voor en de interac-
tie die ze aanging met andere muziekvormen maken van "I Fiamminghi in 
Italia" een uitgelezen thema voor deze editie van Laus Polyphoniae. 

Dat het festival sterk inhoudelijk werkt, mag blijken uit het feit dat er 
naast de vele concerten door de groten onder de uitvoerders van oude 
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muziek, eveneens een wetenschappelijk symposium wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Alamire Foundation. Ook daar zal het thema van 
muziek en migratie centraal staan. Wanneer dit echter de indruk zou wekken 
dat Laus Polyphoniae slechts een festival is voor een gespecialiseerd publiek, 
dan kan de rest van het programma u wellicht overtuigen van het tegendeel. 
Naast de lunch-, matinee- en avondconcerten worden tal van activiteiten 
georganiseerd waarop het grote publiek beter of misschien voor een eerste 
keer kennis kan maken met polyfonie. Onder meer de artiestenmis, het free 
podium, de ronde-tafelgesprekken, de oude-muziekmarkt, de video club en 
de tentoonstelling zijn gratis. En natuurlijk is er gedurende het hele festival 
een festivalcafé. 

Laus Polyphoniae concentreert zich in een korte periode op het einde 
van augustus. Maar ook tijdens de maanden daarna is het Festival van 
Vlaanderen-Antwerpen actief. Omwille van de sowieso al overvolle concert-
kalender werd gekozen om in die periode samen te werken met andere 
Antwerpse culturele instellingen. Zo wordt dit jaar samengewerkt met 
deSingel, de Vlaamse Opera, het Euregio Jeugdorkest, het Festival van 
Vlaanderen-Brussel, het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen en 
het Wereldculturencentrum. Hierdoor konden produkties worden opgezet 
die anders verre van realiseerbaar waren geweest. 

Rest me nog u veel plezier te wensen met de wonderbaarlijke avontu-
ren van "I Fiamminghi" in het tot de verbeelding sprekende Italië van de 
renaissance. Na het festival kan dit programmaboek hopelijk blijvend getui-
gen van de rijkdom van de Vlaamse polyfonie in een internationale context. 

ERIC ANTONIS, 

schepen van cultuur, bibliotheken en monumentenzorg 
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VLAAMSE COMPONISTEN 
IN HET ITAI Ir VAN DF 1 6DF EEUW  

DE RENAISSANCE IN ITALIË 

"In oude tijden werd muziek beschouwd als een unieke en superieure wetenschap; musici 
werden in hoge eer gehouden en werden met een onvergelijkbare achting behandeld. Maar 
hetzij wegens de vreselijke tijden die we [recent] hebben doorgemaakt, hetzij wegens de 
verwaarlozing van de mensen, die niet alleen muziek, maar ook de andere wetenschappen 
verachtten, ontaardde de muziek vanuit haar hoge positie naar de laagste diepten. [...] 
Toch heeft onze Heer beslist dat die ontwaarding van de muziek niet langer kon worden 
getolereerd [...] en hij gaf ons in zijn eindeloze goedheid Adrian° Vvillaert (!), werkelijk 
één van de meest zeldzame intellecten die ooit muziek hebben geschreven en die, net als 
een nieuwe Pythagoras, via een nauwgezette studie van alles wat met muziek te maken 
heeft een eindeloos aantal fouten ontdekte en ze is beginnen te verwijderen, zodat hij de 
muziek weer tot haar lang verloren waardigheid herstelde [...]". Aldus één van de 
belangrijkste theoretici uit de 16de eeuw, Gioseffo Zarlino - oud-leerling van Adriaan 
Willaert en opvolger van Willaert en Cipriano de Rore als kapelmeester van San 
Marco in Venetië - in de inleiding tot zijn tractaat Le Istitutioni harmoniche uit 1558. 
Dat Willaert, en bij uitbreiding de componisten van Vlaamse en Franse oorsprong, in 
het 16de-eeuwse Italië in hoog aanzien stonden, hoeft geen betoog. 

Al te vaak wordt de renaissance als een uitsluitend en zuiver Italiaans gegeven 
beschouwd, dat rechtstreeks uit het humanisme is ontstaan. Hoewel dit natuurlijk 
niet helemaal onjuist is, is het wel onvolledig. Misschien teveel onder de invloed van 
Jakob Burckhardts Die Kultur der Renaissance in 'tallen uit 1860, heeft men het aspect 
continuïteit uit het oog verloren, waardoor ook de Italiaanse muziek uit die periode 
louter als een produkt van eigen bodem werd gezien. In die optiek past de polyfone 
stijl van Vlamingen en Fransen die naar Italië waren uitgeweken, uitstekend in dat 
meer pan-Europees kader. Het is een feit dat Italiaanse (maar ook Duitse) vorsten en 
mecenassen in de vroege 16de eeuw kost wat kost kapelmeesters, zangers en andere 
musici ten noorden van de Alpen (de zogenaamde Oltremontani) aan hun hoven pro-
beerden te verbinden. Tegelijkertijd valt het op dat muziek in de polyfone, intellectu-
alistische stijl van de Oltremontani in de meeste gevallen voor ceremoniële en publie-
ke doeleinden werd gebruikt (missen, vespers, enzovoort), terwijl voor meer intieme 
gelegenheden eerder een beroep werd gedaan op een lichter type muziek dat op de 
typisch Italiaanse "frottola" terugging. Een voorbeeld van het cultiveren van de frotto-
la is het muziekleven aan het Mantuaans hof ten tijde van Isabella d'Este in de eerste 
decennia van de 16de eeuw. Dat verder vanuit Italiaanse hoek ook een sterk protest 
tegen de Vlaamse polyfonie ontstond, heeft veeleer te maken met een liturgische 
drang naar vereenvoudiging van de muzikale textuur ten voordele van het tekstbe-
grip. De ideeën die de Dominicaanse monnik Girolamo Savonarola tussen 1494 en 
1498 in Firenze verkondigde - en die dertig jaar later zelfs door Erasmus van 
Rotterdam werden herhaald - lopen in die zin voor op de latere beslissingen van het 
Concilie van Trente (1545-1563). Volgens deze humanisten herinnerde de ingewik-
kelde Vlaamse polyfonie teveel aan de middeleeuwse scholastiek, of, zoals Savonarola 

I I 



, 
Aosta ,„ Com V ENICE 
-0 

Nojara• 
e Mangnano. 

s •Susa (*.na 

SA"L'U-"Z"°Z 

 

n.1

g 
i
n

:

.
,
..,
,
,

A,

re lessand

z

ria to

C

,e

re

g

o 

  Pama

• 1  

1a
u
"era

g
°

l
17
a  
7  

 
.F
.
E
F
R
er

R
ra
A
,a
R ARP A , 

PAR" vena 
u

z  
venna  

Faenza 

”NMARINO 

NAncona 
URRtN0 .-•' 

Tornt° 
PPAL 

,„,„,n9  17̀ : 
Crenno 

SIENA  

S T A.T7S'  

PIOMBINO 

C.vna Veent, 

100,11es 

200 kro 

"Spexja•sy • 

MA SSA-CARARRÁ  
METRA SANM erc,-,,r  • - 

orence 

LIV01110 

Cesena 

Dstia ST PETER S, 

oPontecorvo 

Noord-Italië in de 
16de eeuw 

het formuleerde, die polyfonie "is eerder beledigend in de kerk dan nuttig, omdat men 
daar tot God moet bidden met de geest en het intellect, terwijl polyfone muziek niets 
anders doet dan de gevoelens en de oren te behagen". 

MUZIEK EN POËZIE 

Naast deze tweedracht tussen aanhangers en tegenstanders van de meerstemmige 
muziek van de Oltremontani, was nog een element van fundamenteel belang voor de 
ontwikkeling van de muziek in de Italiaanse Renaissance, namelijk de belangstelling 
voor de tekst en zijn inhoud. De Venetiaan Pietro Bembo publiceerde in 1501 de 
Canzoniere van de 14de-eeuwse Toscaanse dichter Francesco Petrarca en verdedigde 
een kwarteeuw later in Le prose della volgar lingua die taal als de ideale cultuurtaal voor 
het Italiaanse schiereiland. De nieuwe interesse die daardoor voor Petrarca ontstond, 
waarbij dichters ook in de stijl van Petrarca gingen schrijven, wordt door de literatuur-
historici "petrarchisme" genoemd. Deze tendens is nu nog altijd niet uitgestorven. 
Dankzij de muzikale kwaliteiten die de 16de-eeuwse petrarchisten, zoals Sannazaro en 
Tasso, aan vooral de sonnetten van hun grote inspirator toeschreven, werd de aandacht 
getrokken van de componisten die - om het kort uit te drukken - in een eigen vorm van 
muzikaal petrarchisme eigenlijk het 16de-eeuws madrigaal creërden. 

Interessant is dat vooral Vlaamse en Franse componisten, zoals Arcadelt, Verdelot en 
De Rore dit nieuwe genre exploiteerden. Gebruik makend van hun contrapuntisch 
polyfone compositiestijl en van elementen uit het hofgenre van de frottola, hadden 
deze musici op een zo efficiënt mogelijke "vertaling" van de tekstexpressie in muzika-
le uitdrukkingsmiddelen op het oog. Later in de 16de eeuw zouden de muzikale tech- 
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nieken om bepaalde betekenissen en gevoelens van de tekst uit te drukken (de zoge-
naamde madrigalismen), uitmonden in een "maniera" of conventionele, maar over-
dreven gemaniëreerde stijl binnen het madrigaal. Gesualdo en Marenzio pasten deze 
technieken veelvuldig toe. 

Rond het midden van de eeuw had Cipriano de Rore hierin een hoogtepunt bereikt. 
Het madrigaal werd behalve aan het hof vooral in de "accademie" beoefend, een soort 
culturele clubs waarin intellectuelen hun humanistische ideeën uitwisselden, poëzie 
voorlazen en madrigalen uitvoerden. De Ferrarese componist Luzzasco Luzzaschi ver-
woordde de relatie tussen muziek en poëzie in de opdracht van zijn zesde madrigaal-
boek uit 1596 als volgt: "Muziek en poëzie [...1 zijn op een zo gelijkwaardige en natuur-
lijke manier met elkaar verbonden, dat men inderdaad zou kunnen zeggen - om het enigs-

zins mysterieus uit te drukken - dat ze op de Parnassus als tweelingen werden geboren 
[...1. Niet alleen gelijken deze tweelingen naar algemeen voorkomen op elkaar, maar ze 
staan erop hetzelfde soort kleren te dragen. Wanneer de ene van kledij verandert, doet de 
andere hetzelfde Maar aangezien de poëzie eerst werd geboren, moet de muziek haar 

eren als haar meesteres, in die zin dat de muziek, die virtueel een schaduw van de poëzie 
is geworden, geen voet zal durven plaatsen waar haar overste niet eerst is geweest". 

GEOGRAFIE EN POLITIEK 

Zonder de inbreng van allerlei culturele invloeden van buiten Italië zouden zoveel 
diverse ingrediënten onmogelijk Italië tot een dergelijk muzikaal Mekka hebben kun-
nen verheffen. De versnippering van het schiereiland in kleine stadsstaten - vooral in 
het noorden - heeft dat ongetwijfeld in de hand gewerkt. De vrede van Cateau-
Cambrésis in 1559 maakte voorlopig een einde aan de territoriale pretenties van de 
Fransen in Italië. Spanje bleef Napels en het zuiden in haar bezit houden, terwijl ze 
inspraak behield in Milaan. De paus begreep ook dat hij niet naar verdere expansie 
moest zoeken, aangezien hij al genoeg had aan de problemen binnen zijn pauselijke 
staat, die zich van Rome tot Bologna (met inbegrip van het half onafhankelijke 
Urbino tot 1631) uitstrekte. Tenslotte had het Heilig Roomse Rijk hier en daar in 
Italië haar invloed behouden, maar vanuit territoriale doelstellingen liet het Italië ook 
aan haar eigen lot over. 

Naast deze grote invloedssferen bloeiden in Italië dankzij deze algemene politieke sta-
biliteit een aantal kleine stadsstaten die door edele families werden beheerd : de 
d'Este in Modena en Ferrara, de Gonzaga in Mantua - overigens in nauw verband met 
Modena en Ferrara door het huwelijk in 1490 van Isabella d'Este met Francesco Il 
Gonzaga - de Medici in Florence en de Sforza in Milaan. De Repubblica Serenissima 
van Venetië behield onder leiding van haar doge een eigen profiel als één van de 
Italiaanse "grootmachten", een soort pendant van de pauselijke staat. Terwijl Milaan 
en Napels zoals vermeld onder Spaanse invloed stonden, was de familie d'Este (en 
later dus ook de familie Gonzaga) door politieke allianties nauw verbonden met 
Frankrijk. Het cultureel en vooral ook het muzikaal landschap van Italië rond 1500 
was uiteraard een directe afspiegeling van de politieke en geografische situatie. 
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De stad Ferrara 
in 1490 

De aanwezigheid van musici uit het noorden aan de hoven van Ferrara, Modena, 
Parma, Mantua (uit Frankrijk en de Nederlanden) en in Venetië (uit de Nederlanden 
en Duitsland) is tegelijkertijd gewoon de verdere evolutie van een oudere traditie. Die 
ging terug tot in de 14de eeuw, toen Johannes Ciconia als eerste componist uit de 
Nederlanden in 1358 in dienst trad van kardinaal Albornoz en vier jaar later in 
Cesena (bij de Adriatische kust) kanunnik werd. In de 15de eeuw trokken steeds 
meer Vlaamse componisten naar Italië, de meesten voor een bezoek, maar velen - 
zoals Guillaume Dufay, Arnold de Lantins, Loyset Compère of Josquin Desprez - ble-
ven er een tijd als kapelmeester of hofcomponist en soms als zanger of organist actief. 
In de 16de eeuw deden Antoine Brumel, Johannes Ghiselin, Heinrich Isaac, Jakob 
Buus, Orlandus Lassus en Philippus de Monte hetzelfde. Zij waren in grote mate ver-
antwoordelijk zowel voor de verspreiding van Vlaamse stijlelementen in Italië als 
voor het introduceren van enkele Italiaanse kenmerken in het noorden of in het oos-
ten van Europa. Anderen, waaronder Adriaan Willaert, Jan Nasco, Jachet de Berchem, 
Cipriano de Rore en Giaches de Wert bleven nagenoeg hun hele loopbaan in Italië. 
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Als leerling van de Parijse componist Jean Mouton begon Adriaan Willaert - tenmin-
ste volgens Zarlino - zijn muzikale carrière in dienst van leden van de familie d'Este, 
waarvoor hij in Rome en vooral ook in Ferrara werkte tot hij in San Marco in Venetië 
kapelmeester werd in 1527, een post die hij 35 jaar lang hield. Niet alleen maakte 
Willaert van de nogal provinciale Venetiaanse kapel één van de belangrijkste muzika-
le centra van Italië, maar hij legde ook de stilistische basis voor het grootste deel van 
de 16de- en vroeg 17de-eeuwse geestelijke muziek daar. Onder de meest bekende 
genres waren bijvoorbeeld de dubbelkorige psalmen, "a due con i spezzati", in een stijl 
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waarvan de Italianen dachten dat Willaert hem had gecreëerd, maar die de componist 
in werkelijkheid vanuit zijn eigen traditie naar het zuiden had meegbracht en vervol-
gens in Italië verspreidde. Bovendien was hij een spilfiguur in de vroege ontwikkeling 
van het madrigaal, waarin zijn leerling Cipriano de Rore zou uitmunten. 

De Rore was vanuit zijn geboortestad Ronse via Mechelen of Antwerpen eerst naar 
Ferrara en na anderhalf jaar in Venetië - als opvolger van Willaert na diens dood in 
1562 - naar Parma uitgeweken. Volgens Claudio en Giulio Cesare Monteverdi bereik-
te De Rore in zijn madrigalen het meest sublieme evenwicht tussen tekstexpressie en 
muzikale uitdrukking, terwijl hij eigenlijk al de grondslag legde voor de zogenaamde 
"seconda prattica" of de moderne madrigaalstijl in een vrijer contrapunt, die latere 
componisten zoals Luca Marenzio, Carlo Gesualdo, Luzzasco Luzzaschi, Giaches de 
Wert en de meeste componisten uit de 17de eeuw zouden hanteren. 

Giaches de Wert was, net als Orlandus Lassus, als kind in Vlaanderen gerecruteerd 
om in de buurt van Napels als zanger te worden tewerkgesteld. Vermoedelijk was hij 
op achttienjarige leeftijd al in dienst van de Mantuaanse familie Gonzaga in 
Novellara, een stadje tussen Mantua en Modena. Via een kort verblijf in Parma tussen 
1561 en 1565 - waar hij als zanger onder Cipriano de Rore werkte - werd hij de eer-
ste kapelmeester van de door Guglielmo Gonzaga net opgetrokken Santa-Barbara-hof-
kerk in Mantua, nadat Palestrina de job had geweigerd. De Wert bleef tot aan zijn 
dood in 1596 in Mantua, maar hij verbleef ook vaak in Ferrara, waar onder Alfonso II 
d'Este het literaire leven met Tasso en Guarini en het muzikale leven met Luzzaschi, 
Marenzio en het beroemde "Concerto delle donne di Ferrara" bloeide. Aangezien de 
Tridentijnse reglementen in de Santa Barbara-kerk onder impuls van Guglielmo 
Gonzaga zeer strikt werden nagevolgd, was De Wert verplicht zijn geestelijke werken 
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in een eerder conservatieve stijl te componeren, waarbij hij meestal gebruik maakte 
van "canti firmi" in de strikt contrapuntische textuur van zijn composities. Daarnaast 
evolueerde zijn profaan oeuvre, dat grotendeels uit madrigalen bestond, vanuit een 
stijl die verwant was aan die van De Rore - op teksten van hoofdzakelijk petrarchisten 
- naar een meer maniëristische stijl op teksten van Guarini. De nieuwe stijl werd 
gekenmerkt door chromatismen en recietachtige homofone passages, en werd ook 
door zijn tijdgenoten Marenzio en Gesualdo en zijn opvolgers Pallavicino, 
Monteverdi en Sigismondo d'India beoefend. 

Eigenlijk was Giaches de Wert een soort eindpunt in de traditie van de Oltremontani. 
Volledig ingeburgerd in het Mantuaans (en Ferrarees) hofleven werd hij zelfs staatsbur-
ger van Mantua, een privilege dat normaal gezien nooit aan vreemdelingen werd toege-
kend. Met uitzondering van zijn compositiestijl had hij nog maar weinig binding aan zijn 
geboortestreek overgehouden. Na zijn dood - dit jaar vierhonderd jaar geleden, en aan-
leiding tot deze unieke concertreeks en een symposium - werd hij in Mantua opgevolgd 
door Italiaanse meesters als Pallavicino, Gastoldi en Monteverdi. Zo werd een einde 
gemaakt aan de continuïteit van de Vlaamse muzikale overheersing in Noord-Italië. 

Ondertussen had de muziekproduktie in Italië tijdens de 16de eeuw zeer hoge toppen 
gescheerd, dankzij de inbreng van de "prima prattica"-polyfonie van de Vlamingen, 
vermengd met tradities van eigen bodem (vooral de frottola) en met nieuwe elemen-
ten die aangevoerd waren door de petrarchisten - zonder in de geestelijke muziek de 
beperkingen van het Trents Concilie te vergeten. In de muziek van Giaches de Wert 
worden al deze eigenschappen tot een ideale synthese gebracht, terwijl hij daardoor 
precies het vaandel aan de volgende generatie doorgaf, een generatie die via de ont-
wikkelingen van de monodische recietstijl in Firenze - maar ditmaal uitsluitend met 
Italiaanse componisten - de aanzet gaf tot de stijlen van de barokperiode. 

MARC VANSCHEEUWIICK 
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26-27 AUGUSTUS 

INSCHRIJVING VERPLICHT 

DE ALAMIRE FOUNDATION 

De Alamire Foundation (Internationaal Centrum voor de studie van de muziek uit de 
Lage Landen) is een onderzoekscentrum in de schoot van de afdeling Muziekweten-
schap van de K.U. Leuven, waar de wortels van het muziekleven in de Lage Landen 
worden onderzocht, vooral aan de hand van het archiefmateriaal uit de kapittelker-
ken. De onderzoeksresultaten worden bekend gemaakt aan de hand van diverse 
publikaties, seminaries en colloquia. Zo is in het eerste jaarboek van de Alamire 
Foundation de neerslag te vinden van het Lassuscongres, dat in 1994 plaatsvond in 
Antwerpen; het tweede jaarboek zal aan het einde van 1996 verschijnen, en zal een 
beeld geven van de vondsten die de laatste jaren werden gedaan op het vlak van poly-
fone muziekfragmenten. 

Prof Dr. James Haar (universiteit van North Carolina, Chapell 
Hill) zal de sessie over De Wert voorzitten, en Dr. Barbara Haggh (Royal Holloway, 
University of London) de sessie over migratie van musici. Vooraanstaande musicolo-
gen als lain Fenlon (King's College, Cambridge, de specialist over het muziekleven in 
Mantua), Jessie Owens (Brandeis University), Jennifer Bloxam (Williams College), 
Robert Linden (Austrian Academy of Sciences), maar ook een musicus als Anthony 
Rooley, zullen er deze muziek bespreken, zodat dit, net zoals het colloquium over 
Lassus en dat over de muziekdruk, opnieuw een interessante bijeenkomst zal worden 
voor de nieuwsgierige musicoloog, muzikant en melomaan. 
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PROGRAMMA: 

MAANDAG 26 AUGUSTUS 1996 
GIACHES DE WERT (1535-1596) AND HIS TIME 

James Haar, (University of North Carolina at Chapell Hill), Chair 
Anthony Newcomb, (Music Department, University of Berkeley), Respondent 

INLEIDING 

9.15 u. Eugène Schreurs (Alamire Foundation, Leuven) 

DE WERT EN ZIJN OMGEVING 

9.30 u. lain Fenlon (King's College, Cambridge) 

Giaches de Wert and Santa Barbara: music, liturgy and design 
10.00 u. David Nutter (University of California at Davis) 

Giaches de Wert and the Accademia Filarrnonica 
Pauze 

DE WERT EN DE ESTHETIEK VAN ZIJN TIJD 

11.00 u. Jolanda Pupillo (University of Rome "La Sapienza") 
Wert, Guarini and the aesthetics of the "affeti" : new developments in 
the late-renaissance thought 

11.30 u. Greta Haenen (Hochschule fUr Musik, Bremen) 

The art of singing : technical and aesthetic aspects c. 1580-1620 
Concert en middagpauze 

DE WERT EN HET MADRIGAAL 

14.30 u. James Haar (University of North Carolina at Chapell Hill) 
Arioso and canzonetta: rhythm as stilistic determinant in the madrigals of Giaches de Wert 

15.00 u. Jessie Ann Owens (Brandeis University) 

Giunt' alla tomba : Marenzio and Wert's settings as a reflection of late 16th-century 
musical aesthetics 

Pauze 

16.00 u. 

16.30 u. 

18 Colloquium 

Anthony Rooley (director, The Consort of Musicke) 

Giunt' alla tomba - a dialogue between Tasso, Wert and Marenzio on the highest 
slopes of Parnassus 

Gerald Hoekstra (St. Olaf College, Northfield USA) 

Wert's reception at home: the composer and his Italian contemperaries 
in Antwerp's madrigal books 



DINSDAG 27 AUGUSTUS 1996 
MIGRATION OF MUSICIANS TO AND FROM THE Low COUNTRIES (C. 1400-1600) 

Dr. Barbara Haggh, (Royal Holloway, University of London), Chair 

DE MIGRATIE NAAR HET ZUIDEN 

9.30 u. Eli Poppe (Alamire Foundation, University of Leuven) 

Low Countries and migration : databases as an aid to musicological research 
10.00 u. Jennifer Bloxam (Williams College) 

Jos quin and Obrecht in Italy : the case of Desperate Fortune 
Pauze 

11.00 u. Patrick Macey (Eastman School of Music, Rochester) 

Italian connections for Lupus Hellinch and Claude Le Jeune 
11.30 u. David Smith (University of Aberdeen) 

Italian influence on the music of Peter Philips (c.1561-1628) : musical taste and 
patronage in the Spanish Netherlands at the end of the 16th century 

Concert en middagpauze 

DE LAGE LANDEN 

14.30 u. Bruno Bouckaert (Alamire Foundation, University of Leuven) 

An Italian banher in Ghent: Simon de Mirabello and his foundation in the collegiate 
church of St Veerle (14th century) 

15.00 u. Martine Monteyne (Alamire Foundation, University of Leuven) 

Dyno Rapponde, Italian Maecenas of musical life in Bruges 
Pauze 

HET DUITSE TAALGEBIED 

16.00 u. Robert Lindell (Austrian Academy of Sciences) 

Filippo di Monte as emigre, myth and reality 
16.30 u. Vincenzo Borghetti (Vienna University) 

Musiher am Hofe Margarete von osterreichs, Herzogin von Parma und Piacenza 
17.00 u. David Crawford (Music Department, University of Michigan) 

Immigrants to the Habsburg courts and their motets composed in the 1560s 
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GIACHFS DF WFRT (1535- 1596)  

Giaches de Wert, één van de laatste belangrijke "fiamminghi" in Italiaanse dienst, 
voornamelijk bij de familie Gonzaga, stierf vierhonderd jaar geleden in Mantua. Zijn 
gevarieerde en progressieve muzikale stijl blijft een mijlpaal in de muziek van de late 
16de eeuw. Hij speelde zonder twijfel een belangrijke rol in de ontwikkeling van het 
expressieve madrigaal en het ontstaan van de "seconda prattica", de vernieuwende 
muziekstij1 die de grootheid van zoveel van Claudio Monteverdi's muziek bepaalt en 
waarin de genen van de barokmuziek vervat liggen. 

Als knaap werd De Wert al naar Italië gebracht, waar hij aan het hof van markiezin 
Maria di Cardona, in Avellino bij Napels, zijn lange carrière begon. Na omzwervingen 
in onder meer Ferrara en aan het hof van de Gonzaga's in Novellara, werd hij, inmid-
dels een onderlegd componist, in 1565 benoemd tot "maestro di capella" aan de her-
togelijke kapel van Santa Barbara in Mantua, het voornaamste bolwerk van de familie 
Gonzaga. De benoeming van deze relatief jonge en uiterst talentrijke Vlaming zette 
heel wat kwaad bloed bij enkele van de zangers van het ensemble. De talrijke intriges 
die hieruit ontstonden, kenden hun triest hoogtepunt in de verleiding van De Werts 
echtgenote door zijn voornaamste concurrent. De vrouw werd hiervoor terug naar 
haar geboorteplaats verbannen. De kapelmeester bleef echter in dienst en vooral ook 
in de gratie van zijn broodheer, die hem meer en meer opdroeg de muziek voor de 
talrijke festiviteiten van het hofleven te schrijven. 

Tot aan zijn dood in 1596 bleef Giaches de Wert actief in het muziekleven aan het Man-
tuese hof, maar hij legde er ook talrijke contacten met andere adellijke muziekliefhebbers 
uit heel Italië. Door de vele opdrachten voor de familie d'Este in Ferrara, die nauwe rela-
ties onderhield met de Gonzaga's, begon hij ook een samenwerking met Torquato Tasso 
en Giovanni Baptista Guarini, twee van de grootste dichters van hun tijd, die mee het 
tekstbeeld van het madrigaal in de laatste decennia van de 16de eeuw zouden bepalen. 

Vanaf 1587 brak de echte bloeiperiode voor de muziek aan het hof in Mantua aan, 
met de komst van de nieuwe hertog Vincenzo Gonzaga. De hofkapel werd gevoelig 
uitgebreid, onder meer met een aantal virtuoze vrouwenstemmen. Dit laatste deed de 
hertog waarschijnlijk om de luisterrijke uitvoeringen met het "concerto delle donne", 
de beroemde vrouwelijke leden van de Ferrarese hofkapel, te evenaren. Hoewel hij als 
muzikant aan het hof actief zou blijven, legde Giaches de Wert zijn functie als mae-
stro di capella neer in 1592. 

Lodovico Zacconi, een belangrijk theoreticus voor de muziek van de late 16de eeuw, 
plaatste De Wert bij de vier grootste contrapuntmeesters van zijn tijd. Opvallend is wel 
dat de meester in bijna al zijn werken eerder spaarzaam gebruik gemaakt heeft van zijn 
deskundigheid op dit terrein. De basis voor zijn muzikale stijl was de neiging om muziek 
in een homofone stijl te schrijven, waarbij de grenzen van het contrapunt werden ver-
kend in chromatiek, opvallende melodische sprongen, registercontrasten en de vaak 
donkere harmonische kleuren, zowel in zijn madrigaalkunst als in de religieuze muziek. 

Waar de componist in zijn vroege madrigalen deze expressiemiddelen vooral in een 
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Portret van Pet rarca 

contrasterende manier aanwendde, verfijnde hij zijn techniek steeds verder tot een 
eigen, zeer intense, dramatische stijl met een grote variatie in tekstexpressie. Ook het 
doorgedreven gebruik van pure homofonie, afgewisseld met imitatieve fragmenten 
waarbij de verschillende partijen telkens op andere manieren worden gegroepeerd, is 
een kenmerk dat hij meer en meer ontwikkelde. In zijn keuze van madrigaalteksten, 
doorgaans van een hoog literair gehalte, vinden we een reflectie van de smaak in de 
hofkringen van zijn tijd. Rond het midden van de 16de eeuw viert het petrarchisme 
nog hoogtij, maar vanaf de jaren zeventig koos De Wert voor de epische, lyrische en 
pastorale poëzie van Tasso en Guarini. 

Het domein waar zijn absolute bekwaamheid in het contrapunt het meest tot uiting 
komt, is de religieuze muziek. Doordat die speciaal voor de religieuze diensten in 
Mantua werd geschreven, is er weinig van in druk verschenen. De belangrijkste wer-
ken hier zijn de motetten, waarin de karakteristieke contrastwerking en het gebruik 
van madrigalistische technieken vaak overheersen binnen de rijke polyfone structuur. 
In de strikt liturgisch gebonden composities is het zeer opvallend dat De Wert bijna 
overal gebruik maakte van een cantus firmus, een techniek die in zijn tijd nog maar 
zelden werd toegepast. 

De Werts muziek heeft een sterke invloed gehad, zowel op zijn tijdgenoten als op zijn 
navolgers, waarvan Monteverdi, die hem als één van zijn grote voorbeelden citeerde, 
misschien wel de bekendste is. 

Omdat zijn leven en werk werden genegeerd in het gros van het musicologische onder-
zoek van het laatste decennium, is dit een uitgesproken gelegenheid om de interesse 
voor de figuur van Giaches de Wert terug op te wekken en tegelijk opnieuw enkele 
belangrijke vragen te stellen in verband met de muziek van het einde van de 16de eeuw. 
Ook De Wens tijdgenoten worden zo vanuit een heel ander standpunt bekeken. 

MARTINE MONTEYNE & ELI POPPE 
WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKERS ALAMIRE FOUNDATION, K.U. LEUVEN 
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MIGRATIE VAN MUSICI 
VAN EN NAAR DE LAGE LANDEN  

Doorheen de renaissance werd het Europese muziekleven gedomineerd door musici die 
afkomstig waren uit de Lage Landen. Deze beweging kwam op gang in de 14de eeuw, 
bereikte een hoogtepunt in de eerste helft van de 16de eeuw om na 1550 langzaam aan 
belang in te boeten. Wat waren de oorzaken van dit cultuurhistorisch fenomeen en hoe 
kwam de internationale uitstraling van deze "Nederlanders" concreet tot uiting? 
Een van de belangrijkste pijlers van de gouden tijd van de Nederlandse polyfonie was 
zeker de kwaliteit van het onderwijs in muziektheorie aan de kapittelscholen in de ver-
schillende Vlaamse steden. Vanzelfsprekend waren ook economische en politieke facto-
ren hier van betekenis. De uitstraling van het Bourgondische hof reikte tot ver buiten 
de grenzen. Musici uit de Bourgondische hofkapel waren in heel Europa zeer gegeerd. 
Ook minder gunstige politieke en economische omstandigheden, waardoor men nood-
gedwongen zijn inkomsten elders moest zoeken, bevorderden het migratiefenomeen. 

De belangrijkste buitenlandse aantrekkingspool was vanzelfsprekend Italië, met naast 
de pauselijke kapel verscheidene rijke hoven en vorstendommen zoals Milaan 
(Sforza), Ferrara (d'Este), Mantua (Gonzaga) en Venetië. 

Reeds vanaf de 14de eeuw waren uit de Lage Landen afkomstige musici werkzaam 
aan verschillende hoven en kerken in Europa, bijvoorbeeld aan het hof van Aragon. 
De muzikale aantrekkingskracht van de Nederlanden blijkt ook uit het feit dat Spaan-
se minnestrelen naar Vlaanderen werden gestuurd voor hun opleiding. Zowel in Ro-
me als in Avignon hadden de pausen Nederlandse musici in dienst. Ook de Bour-
gondische hertogen deden al in deze periode beroep op de deskundigheid van deze 
musici voor hun hofkapel. Een van de eerste zogenaamde oltramontani die een muzi-
kale carrière zou opbouwen in Italië, was Johannes Ciconia (ca. 1335-1411). Hij ver-
trok in 1393 en was hoofdzakelijk actief in Padua. 

Guillaume Dufay (1397/98-1474) werkte in dienst van verscheidene pausen en 
Italiaanse prinsen zodat hij het Italiaanse muzikale idioom intensief leerde kennen. 

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
van Kamerijk had een van de 
bekendste koorscholen, waar 
Guillaume Dufay zijn opleiding 
genoot 
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Portret van Philippus de Monte 

24 Colloquium 



Tot aan de periode van Lassus en De Monte betekende deze confrontatie met het zui-
den een voortdurende stimulus. In de periode van 1480 tot 1520 verspreidde de 
Nederlandse invloed zich op een zeer overtuigende manier over Europa. De getalen-
teerde groep van musici, verbonden aan kerken, kathedralen en hoven tot in de ver-
ste uithoeken van Europa, bezorgden de Nederlanden de reputatie van "conservatori-
um van Europa". Recruteringsinstructies, bewaard in hof- en kerkarchieven in Spanje, 
Engeland, Frankrijk, het Heilig Roomse Rijk en vooral Italië, bevestigen dat de over-
heden Nederlandse zangers en componisten, zoals Josquin, Obrecht, Isaac, Pierre de 
la Rue, Alexander Agricola en talloze anderen, als leden en leiders van hun hofkapel 
wensten. De migratie van Nederlanders naar Italië bereikte in deze periode haar 
hoogtepunt. De grootheid van de Nederlandse muziek is echter ondenkbaar zonder 
de Zuideuropese muziek. Dit wordt in het oeuvre van Josquin Desprez (ca. 1440-
1521) misschien wel het duidelijkst geïllustreerd. Naast de traditionele Nederlandse 
genres als mis, motet en chanson, beoefende hij tevens de Italiaanse vormen als 
madrigaal en frottola. De idealen van het Italiaanse humanisme hadden zonder twijfel 
invloed op de nieuwe band tussen tekst en muziek die in het werk van Josquin duide-
lijk aanwezig is. Hierbij wordt het ritme van de muziek op de prosodie van de tekst 
geënt en de inhoud en affectieve waarde van deze tekst wordt via de muzikale stijlfi-
guren uitgebeeld. Deze belangrijke tendens in de 15de-eeuwse en 16de-eeuwse 
muziek heeft geleid tot het barokke recitatief en uiteindelijk ook tot het ontstaan van 
de barokopera. 

Na de generatie van Josquin bleven enkele leidende figuren zoals Jacobus Clemens 
non Papa en Thomas Crecquillon in de Nederlanden. Figuren als Adriaan Willaert en 
Cipriano de Rore drukten echter hun stempel op het muziekleven in Italië. Via zijn 
werk en sterke persoonlijkheid die vele leerlingen - vooral Italianen - aantrok, oefen-
de Adriaan Willaert (ca. 1490-1562) als kapelmeester aan de prestigieuze San Marco 
in Venetië een definitieve invloed uit op de kruisbestuiving van Nederlandse en 
Italiaanse muziek. Samen met andere Nederlanders droeg hij bij tot het ontstaan van 
het madrigaal, een genre met weliswaar wortels in de typische Italiaanse sociale cul-
tuur waarvoor de "Nederlandse" contrapuntische stijl echter de aanzet heeft gegeven. 
Dit genre won aan belang door te functioneren als experimenteerterrein voor een ver-
regaande tekstexpressie en de chromatische stijl. Willaert leverde tevens een belang-
rijke bijdrage tot de ontwikkeling van de "meerkorige" stijl. De toevoeging van in-
strumentale koren bij Willaerts Italiaanse leerlingen en opvolgers, waaronder Andrea 
Gabrieli, zijn een voorafspiegeling van het latere barokconcerto. De hegemonie van 
de Nederlanders werd na het midden van de 16de eeuw doorbroken, hoewel musici 
uit de Lage Landen aan het hoofd van de Oostenrijkse en Spaans-Habsburgse hofka-
pellen bleven tot ver in de 17de eeuw. De oorzaken van de geringere invloed zijn zeer 
verschillend: godsdienstige conflicten, dalende economische welvaart, vermindering 
van de kwaliteit van de opleiding en het ontluiken van eigen muzikaal talent in Italië 
en Duitsland. Na 1550 waren niet alleen meer de Nederlanders toonaangevend voor 
een internationale muziekstijl, zoals het geval geweest was in de tijd van Ockeghem 
en Josquin. 

MARTINE MONTEYNE EN ELI POPPE 
WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKERS ALAMIRE FOUNDATION - K.U. LEUVEN 
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I i JITSYMPOSII JM 

RODRIGUES D'EVORAZAAL 

CENTRUM ELZENVELD 

LANGE GASTHUISSTRAAT 45 

28 AUGUSTUS 

TOEGANG GRATIS 

ICONOGRAPHY AND THE LUTE 

10.00 u. Deel 1 

Anthony Rooley, chairman (director of The Consort of Musicke) 
General introduction 
Deliciae Musicae, a newly identified portrait of John Eccles and its implications for the 
most dramatic theatre songs of the late 1690s (illustrated by soprano Evelyn Tubb) 

Michael Lowe (jute builder, Wooton-by-Woodstock) 
The iconography of the French theorbo 

12.00 u. Lunchconcert en middagpauze 

14.00 u. Deel 2 

Hugh Sandilands (lutenist of the Ensemble Daedalus) 
The Songs of Alonso Madarra 

Mariagrazia Carlone (musicologist, Chiavenna) 
The iconography of Francesco da Milano 

Karel Moens (musicologist, Instrumentenmuseum Brussel) 
The iconography of the lute in the Netherlands in the 16th and 17th centuries 

15.30u. Pauze 

16.00 u. Deel 3 

Anthony Bailes (internationaly acclaimed lutenist) 
Stiching your nech out. Preliminary thoughts on the lute's evolution from 1600 until 
1640 with reference to iconographical and documentary evidence of the title 

Rolf Lislevand (lutenist of Hespèrion XX) 
17th century guitarists - the beauty of music or the grace of gesture? Baroque-guitar 
playing techniques based on iconographic sources 
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FRFF PODIT JM 

KAPEL CENTRUM ELZENVELD 

LANGE GASTHLTISSTRAAT 45 

TOEGANG GRATIS 
HET GEDETAILLEERDE PROGRAMMA EN DE BIOGRAFIE VAN ELK ENSEMBLE ZAL 

VOOR HET OPTREDEN WORDEN UITGEDEELD. 

PROGRAMMA: 

dinsdag, 27 augustus om 15.00 u. 
Cantaloupe, vocaal kwartet 
programma: werken van P. de la Rue, H. Isaac, 0. Lassus, J. Clemens non Papa en A. Willaert 

dinsdag, 27 augustus om 16.00 u. 
Florilegium, vocaal ensemble 

o.l.v. Luc Laurent 
programma: werken van C. de Rore, G. de Wert en C. Monteverdi 

woensdag, 28 augustus om 14.00 u. 
Flauto dolce, blokfluitensemble 

o.l.v. Dirk Steyaert 
programma: werken van H. Isaac, J. Desprez, J. Obrecht, J. Ockeghem, P. de la Rue, T. Susato, 

0. Lassus en J. Arcadelt 

vrijdag, 30 augustus om 14.00 u. 

Duo d'Egelantier, luit en tenor 
programma: werken van A. Busnois, P. de la Rue, J. Urrede, P. de Monte, J. Desprez 

vrijdag, 30 augustus om 15.00 u. 

Musica Vocalis, vocaal ensemble 

o.l.v. Eize Leertouwer 
programma: werken van J. Desprez, J. Clemens non Papa, T. Crecquillon, N. Gombert en G. de Wert 

vrijdag, 30 augustus om 16.00 u. 

Gheluydt, bariton en luitduo 
programma : werken van P. Phalèse, P. Verdelotto, F. da Milano/Matelart, E. Adriaensen, 

G. Howet, P. Philips, J. Van den Hove, E. de Valderrabano, L. de Narvaez en T. Susato 
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zaterdag, 31 augustus om 14.00 u. 
Trajecti Voces, vocaal ensemble 
o.l.v. Dirkjan Horringa 
programma : madrigalen van C. de Rore en G. de Wert 

zaterdag, 31 augustus om 15.00 u. 
Camerata, vocaal ensemble 
o.l.v. Liesbet Kroese 
programma: werken van J. Desprez, G. Dufay, J. Obrecht en H. Isaac 

zaterdag, 31 augustus om 15.45 u. 
Varietas, vocaal en instrumentaal ensemble 
o.l.v. Hubert Koniuszek 
programma: werken uit het lerste en Tweetste Musyck Boexken van T. Susato 

zaterdag, 31 augustus om 16.30 u. 
Amsterdams Renaissancekoor 
o.l.v. Henk van Benthem 
programma: werken van G. de Wert, N. Gombert, J.P. Sweelinck en H. Schtitz 

zaterdag, 31 augustus om 17.30 u. 
Voce Poetica, vocaal ensemble 
o.l.v. Andreas Schmidt 
programma: madrigaalcycli van G. de Wert 
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OT JDE-MUZIEKMARKT 

KANNUNIK VAN GESSELZAA1 

CENTRUM ELZENVELD 

LANGE GASTHUISSTRAAT 45 

28 - 30 AUGUSTUS 

11.00- 17.00 U. 

TOEGANG GRATIS 

DEELNEMERS: 

ALAMIRE V.Z.W. 

MUZIEKUITGEVERIJ 

HERMAN BAETEN 

POSTBUS 45 - 3990 PEER - BELGIË 

TEL. 32/11/63 21 64 - FAX 32/11/63 49 11 

FACSIMILE'S : MANUSCRIPTEN EN DRUKKEN 

WETENSCHAPPELIJKE STUDIES 

KORTE STUDIES 

TIJDSCHRIFT MUSICA ANTIQUA, AKTUELE INFORMATIE OVER OUDE MUZIEK 

ANDERE FONDSEN, CATALOGEN EN FOLDERS 

ASCOLTA 

DRS. G.H.A.M. GOOSSENS 

P.O. BOX 162 -3990 DD HOUTEN - NEDERLAND 

TEL. 31/3063/742 37 - FAX 31/3063/739 56 

GROVE DICTIONARIES OF MUSIC 

BOEKEN 

BLADMUZIEK 

STEPHEN BARBER & SANDI HARRIS 

LUTEMAKERS 

11A, PEACOCK YARD - LONDON SE17 3LH - ENGLAND 

TEL. & FAX 44/171/703 99 78 

RENAISSANCE LUITEN 

THEORBE 

CHITARRONE 

AARTSLUIT 

VIHUELA 

ORPHARION 

VIJFKORIGE GITAAR 
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W. BOSMA EN L. VAN DER LANS 
LUTHERIE 
VLEESHOUWERSSTRAAT 17 - 3311 CS DORDRECHT - NEDERLAND 
TEL. 31/78/31 33 90 - FAX 31/78/13 05 39 

LUITEN 

BAROKGITAAR 

VIOLA DA GAMBA 

VIHUELA 

CENTRUM VOOR MUZIEKINSTRUMENTENBOUW V.Z.W. 
GUIDO GEZELLELAAN 89 - 2870 PUURS - BELGIË 
TEL. & FAX 31/3/889 49 33 

BASGAMBA 

ZEVENKORIGE LUIT 

ROMANTISCHE GITAAR 

JOHAN DEBLIECK ORGELBOUW 
FLORIMOND DE PAUVVSTRAAT 61 - 1070 BRUSSEL - BELGIË 
TEL. & FAX 32/2/522 64 63 

ORGELPOSITIEF 

DE WITTE GITAARBOUW 
MARTIN DE WITTE 
WINKELMANSTRAAT 1 - 4381 TH VLISSINGEN - NEDERLAND 
TEL. 31/118/41 40 88 

VIHUELA'S 

BAROKGITAREN 

ROMANTISCHE GITAREN 

ANDRÉ KLAASSEN 
BORNHOVESTRAAT 18- 7201 CX ZUTPHEN - NEDERLAND 
TEL. 31/575/51 69 46 - FAX 31/575/54 03 82 

HISTORISCHE STRIJKSTOKKEN VOOR DE GAMBA- EN VIOOLFAMILIE 

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 

GERD REINHOLD 
ATELIER FOR VIOLA DA GAMBA 
IM AHRFELD 5 - 45136 ESSEN - DEUTSCHLAND 
TEL. 49/201/26 37 10 

VIOLA DA GAMBA 

VIOLONE 

VIOLA D'AMORE 
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EDUARD TROMPETTER 
BROEKBOOMSTRAAT 35 - 7131 DV LICHTENVOORDE - NEDERLAND 
TEL. & FAX 31/5443-78380 

ITALIAANSE KLAVECIMBELS 
VLAAMSE KLAVECIMBELS 

BART VISSER 
VIOOLBOUWER 
BORNHOVESTRAAT 18 - 7201 CX ZUTPHEN - NEDERLAND 

TEL. 31/575/51 69 46 - FAX 31/575/54 03 82 
BAROKVIOLEN 
BAROKALTVIOLEN 
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VIDEO CLUB 

KANNUNIK VAN GESSELZAAL 

CENTRUM ELZENVELD 

LANGE GASTHUISSTRAAT 45 

28 - 30 AUGUSTUS 

11.00 - 17.00 U. 

TOEGANG GRATIS 

HET PRECIEZE UURROOSTER WORDT IN HET CENTRUM ELZENVELD UITGEHANGEN. 

DE OPNAMEN WORDEN TER BESCHIKKING GESTELD DOOR DE BRTN, DEPARTEMENT CULTUUR, DIENST MUZIEK. 

PROGRAMMA: 

CONCERTO ITALIANO O.L.V. RINALDO ALESSANDRINI 

Giaches de Wert, madrigalen 

Claudio Monteverdi, Lamento d'Arianna 

CONCERTO PALATINO O.L.V. BRUCE DICKEY & CHARLES TOET 

Concerti ecclesiastici voor de San-Petroniobasiliek in Bologna ca. 1600 

Girolamo Giacobbi en Ascanio Trombetti, Motetti accomodati per cantare & far concerti 

CURFtENDE O.L.V. ERIK VAN NEVEL 

Claudio Monteverdi, Laudate Dominum 

Claudio Monteverdi, Litaniae della Beata Vergina 

Orlandus Lassus, motetten voor dubbelkoor 

Giaches de Wert, motetten 

HILLIARD ENSEMBLE 

Orlandus Lassus, Requiem voor 4 stemmen 

Josquin Desprez, Qui Habitat, canon voor 24 stemmen 

Johannes Ockeghem, canon voor 36 stemmen 

HUELGAS ENSEMBLE O.L.V. PAUL VAN NEVEL 

Anoniem, Incipit lamentatio Hieremiae Prophete (ca. 1450) 

Mabriano de Orto, Incipit lamentatio (1506) 

Antoine Brumel, Missa et ecce terrae motus voor 12 stemmen 
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TENTOONSTEL J ING 

MUSEUM PLANTIN-MORETUS 

VRIJDAGMARKT 22-23 

29 JUNI - 29 SEPTEMBER 

10.00 - 16.45 U. (GESLOTEN OP MAANDAG) 

TOEGANG GRATIS VOOR SCHOLEN, -12 JAAR EN ANTWERPENAARS 

30 BEF VOOR GROEPEN, -18 JAAR, STUDENTEN, 3+PAS EN WERKLOZEN 

75 BEF VOOR ALLE ANDEREN 

ANTWERPSE MUZIEKDRUKKEN. 
VOCALE EN INSTRUMENTALE POLYFONIE (16DE-18DE EEUW) 

Het museum Plantin-Moretus brengt de muziekdrukken van Christoffel Plantijn en van andere 
Antwerpse muziektypografen in de belangstelling met een tentoonstelling. In de 16de eeuw werd 
Antwerpen als centrum voor de uitgave van meerstemmige muziek, zowel vocale als instrumentale, in 
één adem genoemd met Lyon, Mnchen, Venetië en nog een paar andere centra. Het unieke aan het in 
Antwerpen verschenen repertoire is dat het niet beperkt bleef tot de werken van de lokale componisten, 
wat op zich de evolutie van de smaak van het publiek beïnvloedde. 

Het drukken van meerstemmige muziek beperkte zich tot enkele gespecialiseerde firma's die zich 
omzeggens uitsluitend aan muziek wijdden. De Plantijnse drukkerij vormde hierop één van de weinige 
uitzonderingen door naast haar enorme boekenproduktie ook muziekdrukken uit te geven. Waar ande-
re muziekdrukkers in de eerste plaats verzamelbundels publiceerden, ging het bij Plantijn steeds om 
werken van één componist. 

De grote uitgevers van polyfone muziek in de 16de eeuw zijn bekend : Tielman Susato, Jan de Laet, 
Hubert Waelrant, Petrus Phalesius jr., Johannes Bellerus en Christoffel Plantijn. Minder bekend is ech-
ter de verdere bloei van de Antwerpse meerstemmige muziekuitgaven in de 17de eeuw. De 
Phalesiuserfgenamen publiceerden muziek tot in 1674, waarna Lucas de Potter de fakkel overnam. De 
zwanezang werd ingeluid door Hendrik Aertssens III, die met zijn eerder slordige uitgaven reeds kritiek 
uitlokte bij tijdgenoten en ca. 1710 de laatste Antwerpse polyfone muziekdruk leverde. Pas in het laat-
ste kwart van de 18de eeuw zou zich enige heropleving manifesteren. 

Geen museum is beter geplaatst om de Antwerpse muziekproduktie te belichten dan het museum 
Plantin-Moretus, waar niet alleen muziekboeken bewaard zijn, maar waar ook archiefdocumenten en 
typografisch materiaal een boeiende evocatie van het produktieproces, de kostprijsberekeningen, de risi-
cospreiding en het cliënteel mogelijk maken. De wetenschappelijke opbouw van deze tentoonstelling 
werd verzekerd door Prof. Dr. H. Vanhulst en Dr. G. Spiessens. 
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DE FOYER 

RONDE-TAFEI.GESPREKKEN 

FOYER BOURLASCHOUWBURG 

KOMEDIEPLAATS 18 

NA ELK AVONDCONCERT 

24 AUGUSTUS - 1 SEPTEMBER 

GRATIS TOEGANG 

Geanimeerde gesprekken met uitvoerders, musicologen en musici! 

Gastheer : Johan Van Cauwenberghe 

Speciale aanbieding : een tweede consumptie gratis op vertoon van uw concertticket. 

Om praktische redenen wordt u wel verzocht de eerste consumptie onmiddellijk 

af te rekenen. 
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THE CONSORT OF MUSICKE 

*"*"' The 0.0•0.0 0.•••00 
British ...••00 0•0•0•0 council  00.0.• 

ANTHONY ROOLEY, ALGEMENE LEIDING 

EMMA KIRKBY, SOPRAAN 

EVELYN TUBE, SOPRAAN 

MARY NICHOLS, ALT 

JOSEPH CORNVVELL, TENOR 

ANDREW KING, TENOR 

SIMON GRANT, BAS 

ANTHONY ROOLEY, LUIT 

The Consort of Musicke werd in 1969 opgericht door zijn artistiek directeur Anthony 
Rooley. Sindsdien heeft het ensemble zich steeds verder geperfectioneerd. Na de eer-
ste tien jaar schreef The Guardian : "Weinigen hebben zich zo overtuigend ingezet 
om de sensibiliteit en daarmee ook de allure van de oude Engelse muziek in ere te 
herstellen". Sindsdien werden de lofbetuigingen steeds herhaald, niet alleen voor de 
uitvoering van Engelse muziek maar ook voor het Italiaanse repertoire waarop de 
leden van The Consort of Musicke zich steeds hebben toegelegd : "Ze hadden geen 
betere gelegenheid kunnen vinden om hun vakmanschap te tonen dan met de uitvoe-
ring van de prachtige madrigalen van Claudio Monteverdi. De aandacht voor de uit-
spraak en het natuurlijke ritme van het Italiaans .. is steeds een belangrijke eigen-
schap van deze groep geweest", schreef het tijdschrift Early Music News. Wat er ook 
op het programma stond, voortdurend werd met veel lof gesproken over de vitaliteit 
van de groep, het enthousiasme en de vooruitstrevende zin voor analyse: "Op som-
mige momenten in deze voorstelling bracht het ensemble een echte revelatie teweeg", 
getuigde de Sydney Morning Herald. 

Ongetwijfeld is het succes van The Consort of Musicke grotendeels te danken aan de 
duurzaamheid van zijn samenstelling. Ondanks hun individuele carrières, zijn de 
afzonderlijke leden steeds blijven verder werken aan het voortbestaan van een ensem-
ble waarin alle leden met ieders stem zeer vertrouwd zijn. Dit verleent de groep het-
zelfde voordeel als bijvoorbeeld de bekende strijkkwartetten ervaren bij de uitvoering 
van verfijnde en gedreven kamermuziek. Vijf van de huidige zangers waren er reeds 
van in het begin bij. Het vocale sextet vormt immers de kern van het ensemble, dat 
het grootste deel van het jaar op tournee is in binnen- en buitenland. Wanneer de 
gelegenheid het vraagt, wordt de bezetting versterkt met andere zangers en/of instru-
mentisten. Niet zonder reden is The Consort of Musicke vermaard voor het gebruik 
van een rijke en gevarieerde continuo, vaak bestaande uit orgel, harp, chitarrone en 
luit. 

ZATERDAG, 

24 AUGUSTUS 1996, 

20.00 U. 

ANTVVERPEN, 

SINT-AUGUSTINUSKERK 

MET DE STEUN VAN 

THE BRITISH COUNCIL 

Het drukke schema van het ensemble brengt het naar al de uithoeken van de aardbol. 
Vorig jaar was The Consort of Musicke te gast in Duitsland, Zweden, Oostenrijk, 
Israël, de Verenigde Staten en Japan, en stonden verscheidene concerten en opnamen 
in Engeland op het programma ter gelegenheid van het Purcell-jaar. Ook de uitge-
breide discografie illustreert de hoge produktiviteit van de groep. De opnamen voor 
Virgin Veritas van het tweede en derde madrigaalboek van Claudio Monteverdi wer- 
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den gevolgd door niet minder dan twintig nieuwe opnamen voor Musica Oscura, het 
platenlabel dat in 1993 werd opgericht door Anthony Rooley en Arjen Terpstra. Hun 
partnership heeft ook geleid tot de produktie van de eerste film van het consort, The 

Ban quet of the Senses, een reconstructie van Monteverdi's Madrigali erotici e spirituali, 
met het prachtige Palazzo Te in Mantua als decor. Het enthousiasme van de groep 
om nieuwe gebieden aan te boren en zo in de toekomst artistiek nog te kunnen groei-
en, lijkt vooralsnog niet te verminderen. 
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"MADRIGALEN VAN CIPRIANO DE RORE EN GIACHES DE WERT OP TEKSTEN 

VAN FRANCESCO PETRARCA, TORQUATO TASSO EN ANDEREN" 

CIPRIANO DE RORE (1515/16-1565) 

Hor che'l ciel (a 5) 

uit :11 primo libro de madrigali cromatici (Venetië, 1542) 

Ben qui si mostra ii ciel (a 4) 

uit : 11 prime Musiche Nove (1613) 

Alma Susanna (a 5) 

uit : Le vive fiamme de'vaghi e dilettevoli madrigali (Venetië, 1565) 

A la dolc'ombra (a 4) 

uit; II veto modo di diminuir (1584) 

Da l'estrem'orizonte (a 5) 

uit : Le vive fiamme de'vaghi e dilettevoli madrigali (Venetië. 1565) 

Ancor che col partire (a 4) 

uit :11 secondo libro de madrigali a 4 (Venetië. 1547) 

Per mezzi i boschi (a 5) 

uit : II primo libro de madrigali cromatici (Venetië, 1542) 

PAUZE 

LUCA MARENZIO (1553/54-1599) 

Vezzosi augelli (a 4) 

uit; Madrigali Libro primo (Rome, 1585) 

GIACHES DE WERT (1535-1596) 

Vezzosi augelli (a 5) 

Misera non credea (a 5) 

uit : L'ottavo libro de madrigali (Venetië. 1586) 

SIGISMONDO D'INDIA (CA. 1582-1629) 

Misera non credea (a 1) 
uit : Le musiche (Milaan, 1609) 

GIACHES DE WERT (1535-1596) 

Sovente, allor (a 5) 

uit : L'ottavo libro de madrigali (Venetië, 1586) 

SIGISMONDO D'INDIA (CA. 1582-1629) 

Sovente, allor (a I) 

uit; Le musiche (Milaan, 1609) 

GIACHES DE WERT (1535-1596) 

Giunto alla tomba (a 5) 

uit : II settimo libro de madrigali (Venetië, 1581) 

SIGISMONDO D'INDIA (CA. 1582-1629) 

Giunto alla tomba (a I) 

uit: Le musiche Libro III (Milaan, 1618) 

LUCA MARENZIO (1553/54-1599) 

Giunto alla tomba (a 5) 

uit :II quarto libro de madrigali (Venetië, 1584) 
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MADRIGALEN VAN CIPRIANO DE RORE EN GIACHES DE WERT OP TEKSTEN 
VAN FRANCESCO PETRARCA, TORQUATO TASSO EN ANDEREN 

In recente jaren hebben filologen en musicologen samen grondig de oorsprong van 
het Italiaanse madrigaal herzien. Tot ongeveer tien jaar geleden werd nog traditioneel 
aanvaard dat de 16de-eeuwse vorm van het genre weliswaar niet uit het middeleeuw-
se madrigaal was gegroeid maar uit de frottola. De frottola is in algemene termen een 
profaan polyfoon lied dat op allerlei soorten poëtische teksten kon gezet worden en 
dat, na een eerste ontwikkeling in de 14de eeuw, vooral aan de hoven van Ferrara van 
de familie d'Este en Mantua van de familie Gonzaga enorme bijval kende tussen 14:70 
en 1530. Aangezien het madrigaal - eveneens een profaan polyfoon genre - zich in 
Italië vanaf de jaren 1520 in een nieuwe gedaante begon te ontwikkelen, leek een 
evolutie van het ene naar het andere genre voor de hand liggend. Nochtans bleek het 
parallelle bestaan van frottola en madrigaal tussen circa 1520 en 1540 aan de 
Noorditaliaanse hoven deze theorie in vraag te stellen. Naast een niet te verloochenen 
wederzijdse wisselwerking van stilistische elementen tussen de beide genres, zou het 
16de-eeuwse madrigaal nu eerder het resultaat zijn van enerzijds het fenomeen van 
het "petrarchisme" en anderzijds van de aanwezigheid in Italië van de zogenaamde 
"Oltremontani". 

Het petrarchisme was een soort revival, of beter een literaire tendens in navolging van 
de poëzie van de 14de-eeuwse Toscaanse dichter. In zijn Le prose della volgar lingua 
uit 1525 - en als gevolg van zijn studie en editie van Petrarca's Canzoniere in 1501 - 
verdedigde de Venetiaan Pietro Bembo de Toscaanse taal voor het hele Italiaanse 
schiereiland. Dichters, waaronder Ludovico Ariosto, Jacopo Sannazzaro, en Bernard° 
en Torquato Tasso schreven in navolging van Bembo tal van sonnetten in de stijl van 
Petrarca. Het feit dat componisten in het tweede kwart van de 16de eeuw de sonnet-
ten en Trionfi van Petrarca wegens hun inherente muzikale kwaliteiten als uiterst 
geschikt voor muzikale zetting beschouwden, kan op zich als een "muzikaal petrar-
chisme" worden beschouwd. Anderzijds waren de eerste musici die dergelijke teksten 
muzikaal "vertaalden" van Franse en Vlaamse oorsprong, zoals bijvoorbeeld Philippe 
Verdelot en Jacques Arcadelt, componisten die wegens hun transalpijnse oorsprong in 
Italië de "Oltremontani" werden genoemd. Gebruik makend van compositorische 
technieken, in de eerste plaats ontleend aan het polyfone Franse chanson, maar ook 
aan de contrapuntische motetten van de Vlamingen en aan elementen uit de Ferrarese 
en Mantuaanse frottola, was het madrigaal een ideale culturele illustratie van de nieu-
we sociale context die in Italië was ontstaan. Zowel aan hoven als ter gelegenheid van 
musico-literaire samenkomsten van intellectuelen - de zogenaamde "accademie" - 
werden madrigalen door amateurs uitgevoerd. In het begin circuleerden madrigalen 
hoofdzakelijk in handgeschreven stemboekjes, maar naar het voorbeeld van de Franse 
drukker Pierre Attaignant gingen ook Italiaanse uitgevers massa's madrigalen druk-
ken en verkopen, waardoor eveneens professionele zangers toegang kregen tot die 
muziek. 

In dit concert worden eerst zettingen door Cipriano de Rore van vooral teksten van 
Petrarca vertolkt en daarna muzikale vertalingen van Giaches de Wert en tijdgenoten 
van gedichten van de petrarchist Tasso. 

Terwijl men sinds kort ook weet dat De Rore omstreeks 1515 of 1516 in Ronse als 
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Cyprien de Ro(de)re werd geboren, is het nog niet duidelijk waar hij werd opgeleid 
en wanneer hij precies naar Italië trok. Het blijkt toch dat hij in Vlaanderen contra-
punt studeerde en als volleerd componist zijn eerste betrekking als kapelmeester in 
Ferrara in 1547 kreeg. Hij zou al in de jaren 1530 in Venetië aangekomen zijn, waar 
hij waarschijnlijk met Willaert - sedert 1527 kapelmeester in San Marco - samen-
werkte. Daarna was hij vooral in Parma actief en ook kortstondig in Venetië. De 
Rore's roem berust vandaag in de eerste plaats op zijn Italiaanse madrigalen; Claudio 
Monteverdi beweerde dat De Rore niet alleen één van de grote vernieuwers van zijn 
tijd was, maar dat hij in zijn late werken de basis had gelegd voor de "seconda pratti-
ca". De Rore was oorspronkelijk zeer geïnteresseerd in de manier waarop hij het best 
de expressie en de dramatische geladenheid van Petrarca's gedichten kon vertalen 
naar de muziek van de traditie waarin hij werd opgeleid, de Vlaamse polyfonie. 
Zonder toe te geven aan gemakkelijke en soms naïeve "madrigalismen" of chromati-
sche progressies, slaagde hij erin in zijn madrigalen een coherente muzikale structuur 
te bewaren. Die interesse voor Petrarca uitte zich zoals vermeld uitsluitend in zijn 
vroegere werken, tot 1550, zoals in Hor che'l cie! en Per mezzi i boschi uit 1542, en 
A la dolc'ombra uit 1550. In de laatste vijftien jaar van zijn carrière verkoos hij ech-
ter teksten van tijdgenoten, waarop hij zowel in compacte, strikt contrapuntische 
vijfstemmige textuur als in meer transparante, maar meer versierde vierstemmige tex-
tuur componeerde. Terwijl Da l'estrem'orizonte door Scotto in een postume bundel 
in 1565 werd gepubliceerd, is het vierstemmige madrigaal Ancor che col partire 
(1547) op een tekst van Alfons() d'Avalos ongetwijfeld zijn meest bekende composi-
tie. Talloze componisten gebruikten de melodie of het hele madrigaal als basis voor 
variaties, diminuties, of bewerkingen en parodieën in hun eigen werken, bijvoorbeeld 
Philippus de Monte. 

Van een andere Vlaming, Giaches de Wert, tijdgenoot van Palestrina en Lassus, 
brengt The Consort of Musicke vier vijfstemmige madrigalen op teksten van Tasso. 
Met uitzondering van Giunto alla tomba, gepubliceerd in 1581, zijn deze composities 
aan De Werts achtste madrigalenboek van 1586 ontleend. De Wert was sedert 1565 
kapelmeester in de toen pas opgetrokken hofkerk van Santa Barbara in Mantua en 
was als dusdanig de meest belangrijke musicus van het Gonzaga-hof. In de eerste 
helft van zijn loopbaan schreef De Wert madrigalen waarvan de stijl nog sterk aan De 
Rore herinnert, vooral in de vrije homofone declamatorische stijl en in zijn streven 
naar de meest efficiente expressieve mogelijkheden. Zijn zevende, achtste en negende 
bundel zijn meer vergelijkbaar met de madrigalen van zijn jongere in Rome en 
Ferrara werkzame tijdgenoot Luca Marenzio, die vooral bekend werd om zijn manië-
ristische, chromatische madrigalen. Opvallend is tenslotte het reciterend karakter en 
de harmonische intensiteit van Tancredi's lamento in Giunto alla tomba. 

Sigismondo d'India, geboren in Palermo in 1582, maar actief in vrijwel heel Italië van 
Turijn tot Napels - hij stierf in Modena -, behoorde tot de laatste generatie der 
Italiaanse madrigalisten en wordt na Monteverdi beschouwd als één van de grootste 
monodisten uit het begin van de 17de eeuw. De zettingen van de drie laatste teksten 
van Tasso die hier worden vertolkt, zijn dan ook voor een enkele stem en basso con-
tinuo gecomponeerd en werden gepubliceerd in 1609 en 1618. 

MARC VANSCHEEUVVIJCK 
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HOR CHE'L CIEL 

Francesco Fetrarca 

Hor che'l ciel, e la terra, el vento tace, 
E lefere, e gli augelli ii sonno affrena, 
Notte ii carro stellato in giro mena, 
E nel suo letto il mar senz'onda giace; 
Veglio, penso, ardo, piango; e chi mi sface, 
Sempre m'è innanzi per mia dolce pena : 
Guerra èii mio stato, d'ira e di duo! piena; 
E sol di lei pensando ho qualche pace: 

Cosi sol d'una chiara fonte viva 
Move il dolce, e l'amaro, ond'io mi pasco: 
Una man sola mi risana, e punge; 
E perchè ii mio martir non giunga a riva, 
Mille volte il di moro, e mille nasco; 
Tanto dalla salute mia son lunge. 

BEN QUI SI MOSTRA IL CIEL 

Anonimo 

Ben qui si mostra ii ciel vago e sereno, 
E qui ridon le rose, e i lieti fiori 
Spirando amati odori 
Destan gli augelli al dolce canto ameno; 
Ma ria ventura al fin, lasso, ne sorge, 
Ch'Amor tacitamente 
Tesse tra fiori, e l'herbe un placido angue; 
Onde venen si dolce ai petti porge, 
Ch'il cor soavemente 
Pien di dolce desio morendo langue. 

ALMA SUSANNA 

Anonimo 

Alma Susanna, bel felice è '1 core 
Ch'arde del vostr' amore. 
Si dolc'è'l guardo de'begli occhi ardenti, 
Si sagge le parole, 
E si soave è'l gratioso riso, 
Che pub quettar i venti, 
Fermar ifiumi e'l sole 
Et in terra mostrarne ii paradiso. 
Poi tra tanta beltá tanta virtute  

Nu hemel, aarde en wind zwijgen, 
en de slaap dieren en vogels vasthoudt, 
voert de nacht de sterrenwagen op zijn ronde, 
en ligt de zee zonder golven in zijn bedstee. 
Ik waak, denk, verga en ween; en zij die mij vernietigt 
staat mij voortdurend voor de geest door mijn zoete pijn; 
en alleen door aan haar te denken vind ik wat vree: 

Zo ontspringen uit éénzelfde heldere levensbron 
de zoetheid en de bitterheid, waaraan ik mij voed: 
éénzelfde hand geneest en kwetst; 
En om mijn martelgang niet tot aan de oever te 
laten komen, 
moet ik duizendmaal daags sterven, en duizendmaal 
herboren worden; 
zover ben ik nog van mijn goedvoelen. 

Hier toont de hemel zich open en sereen, 
hier lachen de rozen, en de vrolijke bloemen 
wasemen lieflijke geuren uit 
en wekken de vogels tot hun zoetgevooisde zang; 
maar een kwalijk lot komt hieruit tevoorschijn, 
want Amor weeft in stilte tussen de bloemen 
en het kruid een slapende adder; 
en hij stuurt daaruit zo'n zoet venijn naar de harten, 
dat dit hart op zachte wijze 
vol van zoet verlangen wegkwijnt en sterft. 

Edele Susanna, gelukkig is het hart 
dat voor jou in vlam staat. 
Zo zacht is de blik van jouw lichtende ogen, 
zo wijs  jouw woord, 
zo zoet de lieflijke glimlach, 
die winden tot rust brengt, 
stromen tot staan, en zelfs de zon, 
en op aarde het paradijs Iaat zien. 
Bij al dat schoon herbergt en verbergt jouw ziel, 
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Sovra l'human usanza 
La bell'anima voste alberga e chiude, 
Ch'ogni pensier avanza. 
Dunque Susanna, ben felice è'l core 
Ch'arde del vostr'amore.  

boven elke menselijke maat, 
zoveel deugd, 
dat elke gedachte er nog overlaat. 
En zo, Susanna, is het hart gelukkig 
dat voor jou in vlam staat. 

A LA DOLC' OMBRA 

Francesco Petrarca 

A la dok' ombra delle belle frondi 
Corsi, fuggend' und dispietato lume, 
Che'n fin qua gitt m'ardea dal terzo cielo; 
E disgombrava gia di neve i poggi 
L'aur' amorosa che rinova '1 tempo, 
E fiorian per le piagge l'erb' e i rami. 

Non vidde'l mond() si leggiadri rami, 
Ne mosse '1 vento mai si verdi frondi, 
Come a me si mostrar quel primo tempo; 
Tal che, temendo de l'ardente lume, 
Non volsi al mio refuggio ombra di poggi, 
Ma de la pianta pift gradita in cielo. 

Un lauro mi diffese all' hor dal cielo; 
Onde pitt volte, vago de' bei rami, 
Dapo' son gito per selv' e per poggi; 
Nè giamai ritrovai tronco nè frondi 
Talie honorate dal superno lume, 
Che non cangiasser qualitate a tempo. 

Per?) pitt ferm' ogn' hor di tempo in tempo 
Seguend' ove chiamar m'udia dal cielo, 
E scorto d'un soave et chiaro lume, 
Tornai sempre devoto ai primi rami, 
E quand' a terra son sparte me frondi, 
E quando '1 sol fa verdeggiar i poggi. 

Selve' sassi, campagne, fiumi e poggi, 
Quant'è creato, vince e cangial tempo; 
Ond'io chieggio perdono a queste frondi,  

Naar de zoete schaduw van het mooie loof 
rende ik en vluchtte voor een onmeedogend licht 
dat vanuit de derde hemel (Venus) tot hier beneden 
mij deed ontvlammen; 
en de toppen werden reeds van sneeuw bevrijd 
door de lieflijke aura (Laura) die het jaar vernieuwt 
(lente), 
en op de hellingen bloeiden kruid en tak. 

Nooit zag d'aarde zo'n luchtige takken, 
nooit bracht de wind zo'n groen blad in beweging, 
als mij toen werd getoond, die eerste keer: 
en daarom, uit vrees voor het brandende licht, 
zocht ik voor mijn schuiloord niet de schaduw van 
de bergtop 
maar van de meest geliefde plant in de hemel (laurus). 

Een laurier beschermde me toen voor het hemellicht, 
en vandaar ging ik vaak, wég als ik was van de 
mooie takken, 
op tocht langs berg en bos; 
nimmer vond ik nog stam of gebladerte 
zo geëerd door het hemelse licht 
dat ze niet na een tijd van aard veranderden. 

Daarom werd ik steeds meer vastbesloten, 
en volgde daar waar ik mij door de hemel hoorde 
roepen, 
geëscorteerd door een zacht en helder licht; 
steeds keerde ik toegewijd terug naar de takken van 
de eerste keer, 
in de tijd van de bladeren verspreid op de grond, 
in de tijd van de groenige toppen in de zon. 

Bossen, rotsen, velden, stromen, heuvels, 
al het geschapene wordt door de tijd overwonnen en 
aangetast: 
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Se, rivolgendo poi moleanni il cielo, 
Fuggir disposi grinvescati rami, 
Tosto ch'incominiciai di veder lume. 

Tanto mi piacque prima il dolce lume, 
Ch'io passai con dileteassai gran poggi 
Per poter appressar &waf rami; 
Hora la vita breve el loc'e'l tempo 
Mostramm' altro sentier di gir'al cielo 
E di far fnitto, non pur fior e frondi. 

DA L'ESTREM'ORIZONTE 

lndirizzato al Conte Lamoral di Egmont ii cui 
"felice errore" fu un'avanzata arbitraria che strappij 
al volo la vittoria per Filippo II di Spagna dalla cer-
tissima sconfitta da parte dei Francesi nel 1557. 

Da l'estrem'orizonte, 
La v'è l'Orsa di Giove, 
Gran pregi mostra e '1 suo felice errore 
Un'aura ch'ogn'hor move: 
Lamoral d'Agamonte 
Fa d'ogn'intorno risonar la terra. 
Mortal folgor di guerra, 
Gradito in cie!, vero almo valore 
Ch'hor tutto in voi si serra : 
Qui nom'eterno, ivi ha immortal honore. 

ANCOR CHE COL PARTIRE 

Alfons° d'Avalos 

Ancor che col partire 
Io mi senta morire, 
Partir vorrei ogn'hor, ogni momento, 
Tant'e ii paicer ch'io sento, 
De la vita ch'aquisto nel ritorno; 
E cosi mill'e mille volt'il giorno 
Partir da voi vorrei, 
Tanto son dolci gli ritorni miei. 

PER MEZZI I BOSCHI 

Francesco Petrarca 

Per mezz'i bosch'inhospiti e selvaggi  

daarom vraag ik vergeving aan dit gebladerte, 
voor het besluit dat ik, na vele hemelomwentelingen, 
nam om de klevende takken te ontvluchten 
zodra ik (een ander) licht begon te zien. 

Zozeer beviel mij vroeger het zachte licht 
dat ik met plezier over hoge bergen schreed 
om maar dicht bij de geliefde takken te komen: 
nu echter tonen het korte leven, de plaats en de tijd, 
dat een ander pad naar de hemel leidt en 
vruchten draagt, niet meer de bloemen en het gebla- 
derte. 

Gericht aan Lamoral, graaf van Egmont, wiens 
"gelukkige flater" een aanval zonder toelating 
was, waardoor hij de zege van Philips II van 
Spanje over de Fransen in 1557 verzekerde. 

Van de verre horizon, 
waar de Grote Beer van Jupiter staat, 
blaast een onophoudende wind tijdingen 
van moed en gelukkig dwalen: 
Lamoral van Egmont 
laat zijn naam overal weerklinken. 
Dodelijke blikseminslag van de oorlog, 
geliefd door de hemel, hij heeft de ware nobele deugd 
die zich nu helemaal in u verzamelt: 
Hier eeuwige roem, daar onsterfelijke eer. 

Ook al voel ik mij 
sterven bij het vertrek, 
toch wil ik op elk uur vertrekken, op elk ogenblik. 
Zo groot is het genot dat ik voel, 
van het leven dat ik bij de terugkeer verkrijg; 
en daarom wil ik wel duizend en duizend heer per dag 
van jou weggaan, 
zo zoet is telkens mijn terugkeer. 

Doorheen het onherbergzame en woeste woud, 
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Onde vanno a gran rischrhomini et arme, 
Vo secur'io, che non po spaventarme 
Altri che'l sol c'ha d'amor vivo i raggi; 
E vo cantando, o pensier miei non saggi, 
Lei che'l ciel non porio lontana farme, 
Ch'i l'ho ne gli occhi, e veder seco panne 
Donn'e donzelle, e veder seco parme 
Donn'e donzelle, e sono abeti e faggi. 

Parmi d'udirla, udendo i rami e l'ore 
E le frondi, e gli augei lagnarsi, e l'acque 
Mormorando fuggir per l'herba verde. 
Raro un silentio, un solitario horrore 
D'ombrosa selva mai tanto mi piacque, 
Se non che dal mio sol troppo si perde. 

VEZZOSI AUGELLI 

Torquato Tasso 

Vezzosi augelli in fra Ie verdi fronde 
Temprano a prova lascivette note; 
Mormora l'aura, e fa le foglie e l'onde 
Garir che variamente ella percote. 
Quando taccion gl'augelli alto risponde, 
Quando cantar graugei piü lieve scote; 
Sla caso od arte, or accompagna ed ora 
Alterna i versi lor e l'ora, 
Alterna i versi lor, la Musica ora. 

MISERA NON CREDEA 

Torquato Tasso 

"Misera, non credea ch'a gl'occhi miei 
Potessi in alcun tempo esser noioso : 
Or cieco farmi volontier torrei 
Per non vederti, e riguardar non oso. 
Oimèl delumi giá si dolci e rei 
Ov'è la fiamma? ov'è'l bel lume ascoso? 
De le fiorite guancie il bel vermiglio 
Ov'è fuggito? Ov'è il seren'del ciglio?" 

"Ma che? squallido e scuro anco mi piaci, 
Anima bella, se quinci entro gire;  

waar met groot gevaar gewapende mannen lopen, 
trek ik met gerust gemoed, want niets anders maakt 
mij bang, 
dan de zon wiens stralen vol van levende liefde zijn. 
En ik loop te bezingen (o onwijze gedachten van mij!) 
zij die de hemel niet van mij kan weghalen, 
want ik heb ze in mijn ogen, en het lijkt wel of ik 
daar bij haar dames en jonkvrouwen zie, maar het 
zijn sparren en beuken. 

Het lijkt wel of ik haar hoor, als ik de takken en de 
bries hoor, 
en het gebladerte, en de vogels die kwelen, en het 
water 
dat murmelend langs het groene gras vlucht. 
Een invallende stilte, een angstgevoel alleen te zijn 
in het donkere woud beviel mij zelden zo sterk: 
alleen is de afstand tot mijn zon zo groot. 

Verleidelijke vogels tussen het groene gebladerte 
oefenen het timbre van hun wulpse zang; 
de bries murmelt en verroert het kwetterende blad 
en water op verschillende wijze. 
Als de vogels zwijgen, antwoordt zij met hoge toon, 
als ze zingen slaat zij lichter toe; 
Toeval of kunst, nu eens begeleidt zij, dan weer 
wisselt zij af met hun versjes, 
en nu alterneert met hun versjes de Muziek. 

Ongelukkige, je geloofde niet dat je in mijn ogen 
ooit eens tot verveling zou worden: 
mi zou ik graag blind worden 
om je niet te zien, en ik durf ook niet kijken. 
Ach mij! van haar ooit zo zachte en schalkse ogen, 
waar is nu de gloed? waar is het mooie verborgen 
licht? 
waar is het rood van haar fleurige wangen 
heen gevlucht? waar is de klaarte van haar oog? 

Maar wat? ook duister en flets hun je mij behagen, 
mooie ziel, als we toch hierbinnen moeten gaan; 
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als je mijn weeklacht hoort, en mijn overmoedig 
verlangen, 
vergeef dan wat ik jou ontstal en onbezonnen dorst. 
Van de bleke lippen wil ik nog de koude zoenen 
roven, bij gebrek aan warmer kussen. 
Een deel van het groot gelijk des doods neem ik weg 
door 't zoenen van deze bloedloze en uitgestorven 
lippen. 

Vele malen, terwijl de schaapjes tijdens zomerhitte 
in de schaduw gelegen waren, 
grifte zij de naam van haar geliefde op duizend wijzen 
in de schors van beuk en laurier, 
en keilde de bittere afloop 
van haar vreemde en ongelukkige liefdes in de schors; 
en bij het herlezen van haar eigen schrift 
vulde zich de wangengroef met mooie tranen. 

En wenend zei ze: "Bewaar, bevriende planten, 
dit droef verhaal; 
want mocht het zijn dat uw in dank aanvaarde 
schaduw 
een dag verblijf biedt aan een trouwe minnaar, 
dan moge hij in 't hart meelij voelen komen 
voor mijn vele en allerhande ongeluk, 
en zegge: een onrechtvaardig en wreed loon 
gaven Fortuna en Amor aan zo'n grote trouw. 

Bij het graf gekomen, waar aan haar levende geest 
een smartelijke cel door de hemel was voorgeschreven, 
bleek en kil, stil en bewegingloos, 
klonk hij zijn blik aan het marmer vast. 
Op 't eind, bij 't ontspringen van een tranenstroom, 
barstte hij uit in een smachtend "helaas" en zei: 
"0 geliefde en geëerde steen, 
die mijn liefde in je draagt en de weeklacht aan de 
buitenkant. 

S'odi ii mio pianto, e le mie voglie audaci, 
Perdona ii furto e'l temerario ardire. 
Dalle pallide labra ifreddi baci, 
Che pitt caldi sperai, vo'pur rapire. 
Parte torrei di sue ragioni a morte. 
Baciando queste labbra esangui e smorte." 

SOVENTE, ALLOR 

Torquato Tosso 

Sovente, allor che in su gli estivi ardori 
giacean le pecorelle a l'orribra assise, 
ne la scorza defaggi e de gli allori 
segni) l'amato nome in mille guise, 
e de' suoi strani et infelici amori 
gli aspri successi in una scorza incise. 
e in rileggendo poi le proprie note 
rigti di belle lagrirne le gote. 

E dicea piangendo : "In voi serbate 
questa dolente istoria, amiche piante; 
perchè se fia ch'a le vostr'ombre grate 
giamai soggiorni alcun fedele amante, 
senta svegliarsi al cor dolce pietate 
de le sventure mie si varie e tante, 
e dica : Ah troppo ingiusta ernpia mercede 
die Fortuna et Amor a si gran fede! 

GIUNTO ALLA TOMBA 

Torquato Tasso 

Giunto alla tomba, ove al suo spirto vivo 
Dolorosa prigion' il ciel prescrisse; 
Pallido, freddo, muto, e quasi privo 
Di movimento, al marmo il viso affisse. 
Al fin, sgorgando un lagrimoso rivo, 
In un languido "oimè!" proruppe, e disse : 
"0 sasso amato et onorato tanto, 
Che dentro hai le mie fiamme, e fuor' ii pianto. 
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FLORIAN H EYERICK 

Florian Heyerick werd geboren in Gent in 1958. Hij studeerde aan de conservatoria 
van Gent, Brussel en Leuven en behaalde eerste prijzen blokfluit, dwarsfluit en 
kamermuziek, naast een licentiaatsdiploma in de muziekwetenschap. Als musicoloog 
en uitvoerder specialiseerde hij zich onder andere in de oude muziek. 

Florian Heyerick werkte als klavecinist, fluitist en dirigent mee met het kamerorkest I 
Fiamminghi, het Collegium Instrumentale Brugense, het Fluittrio Walckiers en de 
Cappella Concinite. Als dirigent is hij verbonden aan het Koor en Orkest Ex 
Tempore. Hij is tevens artistiek leider van het Solistenensemble Ex Tempore en hij 
treedt regelmatig op als gastdirigent van het Collegium Instrumentale Brugense en 
het barokorkest Le Mercure Galant. Hij verleende eveneens als dirigent en instru-
mentist zijn medewerking aan verscheidene CD's. Zijn opname uit 1995 van de pas-
siecantate Der Tod Jesu van Georg Philipp Telemann wordt nu reeds internationaal 
beschouwd als referentieel voor het vocale oeuvre van Telemann. 

Sedert 1984 is Florian Heyerick intensief bedrijvig als artistiek directeur en opname-
leider in opdracht van verschillende platenfirma's. Zijn efficiënte aanpak en stilistisch 
inzicht in alle stijlperioden worden door de musici waarmee hij heeft samengewerkt, 
zowel nationaal als internationaal, bijzonder gewaardeerd. Met zijn CD-label Vox 
Temporis Productions wil hij zich profileren op het gebied van de CD-produktie. 
Hierbij besteedt hij ruime aandacht aan de verrijking van het Vlaamse muziekpatrimo-
riium, en dit zowel op het vlak van de Vlaamse muziek als op het vlak van de Vlaamse 
uitvoerders. Vox Temporis Productions biedt een solide infrastructuur voor de nationa-
le en internationale uitstraling van de Vlaamse muziek en de Vlaamse musici. 

Als docent fluit en kamermuziek op oude instrumenten was Florian Heyerick onder 
andere verbonden aan de muziekconservatoria van Antwerpen en Brussel. Op dit 
ogenblik is hij docent koordirectie, vocale muziek en interpretatie van oude muziek 
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aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. Als musicoloog publiceerde hij reeds 
vele artikelen in diverse tijdschriften en verzorgt hij geregeld seminaries in het kader 
van muziekhappenings. Florian Heyerick werd door het Festival van Vlaanderen uit-
geroepen tot "Festivalster 1997". 

LA FURIA 

La Furia is een vocaal en instrumentaal ensemble uit Antwerpen. Alle leden kregen 
een gedegen muzikale opleiding en hebben een brede ervaring opgedaan in verschei-
dene gerenommeerde Vlaamse ensembles. De keuze van het repertoire gebeurt zeer 
selectief uit de literatuur van de renaissance en de barok. Onder leiding van gastdiri-
genten wil La Furia de oude muziek - en vooral het oeuvre van de Vlaamse polyfonis-
ten - doen herleven, met gevoel voor woord- en klankaffectie, waarbij zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met het wetenschappelijk onderzoek en nieuwe musicolo-
gische inzichten ter zake. 

Sinds de oprichting in 1994 door Bart Geurden, heeft het ensemble La Furia enkele 
projecten uitgevoerd, waaronder Van Hassler tot Bach onder leiding van Luc 
Laurent, Orlandus Lassus onder leiding van Herman Stinders en Tieltnan Susato 
onder leiding van Florian Heyerick. Polyfonie aan het Hof van Bourgondië is een 
nieuw project, dat wordt voorbereid onder leiding van Dirk Snellings. 
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"MIS EN RELIGIEUZE MADRIGALEN VAN PHILIPPUS DE MONTE" 

PHILIPPUS DE MONTE (1521-1603) 

Signor chi n'esporrá 

uit :11 primo libro de madrigali spiritual' a 5 voci (Venetië, 1581) 

Missa super "Ancor che col partire" (a 4) 

Kyrie 

Gloria 

uit : Ms. 27.089 (Bibliotheek Koninklijk Muziekconservatorium, Brussel) 

o pur perchè dobbiam 

uit :11 primo libro de madrigal' spirituali a 5 vod (Venetië, 1581) 

Ma fera incauta son 

uit : II primo libro de madrigali spirituali a 5 voci (Venetië, 1581) 

Missa super "Ancor che col partire-  (a 4) 

Sanctus - Benedictus 

Agnus Dei 

uit : Ms. 27.089 (Bibliotheek Koninklijk Muziekconservatorium, Brussel) 

Padre del cielo 

uit: II secondo libro de madrigali spirituali a 6 & 7 voci (Venetië, 1589) 

Signor la notte ei glom° 

uit : II secondo libro de madrigali spirituali a 6 & 7 voci (Venetië, 1589) 
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MIS EN RELIGIEUZE MADRIGALEN VAN PHILIPPUS DE MONTE 

De vierstemmige Missa super "Ancor che col partire" van Philippus de Monte is één 
van zijn vele parodiemissen, die enkel in manuscript bewaard bleef. De moderne edi-
tie van de compositie volgt het exemplaar van de Brusselse Conservatoriumbiblio-
theek (Ms.27.089). Met uitzondering van het Credo, wordt vandaag de hele mis uit-
gevoerd, terwijl voor het proprium (introitus, epistel, offertorium, communie en ite 
missa est) vijf spirituele madrigalen van dezelfde componist werden gekozen. 

Philippus de Monte werd in 1521 in Mechelen geboren en kreeg waarschijnlijk zijn 
muzikale opleiding als koorknaap in de Sint-Romboutskathedraal. Tussen 1542 en 
1551 vinden we hem als musicus in dienst van de familie Pinelli in Napels. Daarna 
trok hij naar Rome, waar hij in 1554 de eerste van zijn 34 bundels madrigalen publi-
ceerde. Via een kort verblijf in Antwerpen trad hij datzelfde jaar als "chorus praefec-
tus" in dienst in de privé-muziekkapel van Filips II van Spanje (echtgenoot van Mary 
Tudor) in Londen, waar hij niet meer dan een jaar bleef. In september 1555 had her-
tog Albrecht V van Beieren zijn kapelmeester Georg Seld op recruteringstocht naar de 
Nederlanden gestuurd om er goede musici te vinden. Hoewel Seld aan de hertog De 
Monte warm had aanbevolen als mogelijk hofcomponist, bleef dit zonder gevolg. 
Seld beschreef De Monte als een "rustig, gereserveerd en uiterst bescheiden man die 
het grootste deel van zijn jeugd in Italië had doorgebracht en Italiaans sprak alsof het 
zijn moedertaal was; dat gold ook voor Latijn, Frans en Vlaams". In de zestiger jaren 
was hij vermoedelijk weer in Rome, maar toen Jacobus Vaet, kapelmeester van de 
Habsburgse keizer Maximiliaan in 1567 in Wenen overleed, werd De Monte verkozen 
als zijn opvolger. De keizer zond in 1570 zijn nieuwe "Kapellmeister" uit naar de 
Nederlanden om naar goede gewoonte Vlaamse zangers en musici te recruteren voor 
de keizerlijke kapel. Kort daarop werd De Monte aangesteld als schatbewaarder van 
de kathedraal van Kamerijk, zonder residentieverplichting, en werd hij er onder 
dezelfde voorwaarden kanunnik in 1577. Hij bleef echter voltijds in dienst van keizer 
Maximiliaan en daarna van Rudolf Il in Wenen en in Praag, waar hij in 1603 begra-
ven werd. 

De Monte was ongetwijfeld één van de meest produktieve componisten van de 16de 
eeuw : naast zijn grotendeels in handschrift overgeleverde 38 missen, publiceerde hij 
meer dan 1100 madrigalen en 260 geestelijke composities, om het nog niet over zijn 
vele spirituele madrigalen en chansons te hebben. 

De ordinariumdelen van de mis die hier wordt uitgevoerd behoren tot het genre van 
de parodiemis. De parodie-techniek - die sommigen liever parafrase-techniek noe-
men om de term niet met parodie als de satirische en lachwekkende bewerking van 
een compositie te verwarren - is een compositietechniek waarbij een beroep gedaan 
wordt op bestaand muzikaal materiaal bij het samenstellen van een nieuwe composi-
tie. Hoewel deze techniek veel ouder was, werd hij vooral in de 16de eeuw veelvul-
dig toegepast. Een parodiemis was gewoon een muzikale zetting van de vijf ordinari-
umdelen die tot een unitair geheel werden gebracht door het gebruik, niet van een 
voorafbestaande melodie, maar van een volledige polyfone compositie bij het begin, 
het midden en het einde van elk deel. Dat is precies wat De Monte heeft gedaan in 
deze mis : hij ontleende aan Cipriano de Rore diens beroemd vierstemmig madrigaal 
uit 1547 Ancor che col partire (zie ook p. 192 en 204). Met uitzondering van het 
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Benedictus, dat voor alt, tenor en bas is gezet, is de parodie van De Monte eveneens 
vierstemmig en hoewel de hoofdmelodie van De Rore's madrigaal in de mis steeds 
herkenbaar blijft, greep De Monte vaak grondig in de textuur in. Andere ingrepen 
zijn bijvoorbeeld het verlengen van diezelfde melodie in het Sanctus en Agnus Dei. 

Voor het proprium werden zogenaamde "madrigali spirituali" gekozen. In totaal 
publiceerde De Monte er 144 voor vijf tot zeven stemmen in vijf bundels tussen 1581 
en 1593. Het "madrigale spirituale" was een typisch produkt van de contrareforma-
lie, waarbij vooral de jezuïeten via het succesrijk maar tevens elitair muzikaal genre 
van het madrigaal, de triomf van de katholieke Kerk bij alle lagen van de maatschap-
pij wilden verdedigen en communiceren. Als dusdanig stierf het genre na een 25-
jarig bestaan kort na 1600 uit. Zoals gezegd waren de muzikale ingrediënten dezelfde 
als voor het madrigaal : de teksten waren in de volkstaal - haast uitsluitend in het 
Italiaans - en de componisten wilden vooral de emotionele geladenheid van de woor-
den in muziek vertalen, waarbij ze gebruik maakten van expressieve dissonanten, 
reciterende passages, enzomeer. Het genre was vooral populair in Venetië en in 
Rome, waar componisten zoals Palestrina, Marenzio, Giovanni Gabrieli en Philippus 
de Monte hun bundels lieten drukken. Naar stijl zijn De Monte's spirituele madriga-
len zeker niet zo frivool of extravagant als sommige werken van Marenzio of zelfs als 
zijn eigen profane madrigalen. Hoewel dus fundamenteel enkel de tekst deze madri-
galen "spiritueel" maakt, verkoos De Monte in die composities een meer statige muzi-
kale realisatie, die ze stilistisch iets dichter bij de motetten brengt. 

MARC VANSCHEEUWIJCK 

eh DI FILIPPO DI MONTE sao 
MAESTRO DI CAPPELLA DELLA SAC CES- MAESTA 

1)ELLIMPERA1ORE RODOLF0 SECOND°, 

1L PRIMO LIBRO DE MADRIGAL' SPIRITVALI A SE1 VO CI 

Da lui nouamente cornpofii, & &ti in jute. 

A 

In Venena Apprello Angelo Gardano 

5.1 D LXXX111, 

muziek, die tijdens de renaissance nog sterk Om gernaickelijker te kunnen aanknopen bij de 
met de vocale genres verbonden bleef, een af- toestand van het begin van de isde eeuw geven 
zonderlijke behandeling. we eerst een korte schets van het polyfone re- 

pertoire tot 1400. 
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MIS 

KYRIE 
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

GLORIA 
Gloria in excelsis Deo, 
et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te. 
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam, 
Domine Deus, Rex caelestis, 
Deus, Pater omnimpotens, 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. 

CREDO 
Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium 
et invisibilium. 
Et in unum Dominuin, 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,  

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

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 IJ 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. 

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, 
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consubstantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt, 
qui propter nos homines 
et propter nos tram salutem 
descendit de caelis. 
Et incarriatus est de Spirito Sancto 
ex Mariae virgine, 
CL 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. 

Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum 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 resurrectionern mortuorum 
CL vitam venturi saeculi. 
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. 

AGNUS DEI 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

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, 

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. 

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. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
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miserere nobis; 

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

SIGNOR CHI N'ESPORRA 

Signor chi n'esporrá gli alti tuoi modi 
Come l'huom basso inalzi e l'alto inchini, 

Ben che senza ragion nessun destini 

A dolor, a piacer, a biasmo a lodi, 

Forse perchè cosi mostrar ti godi 
Esser del mondo i bei fior matutini 

Ratto a languir, ratto a cader vicini 

Anzi non fior, ma ricoperte frodi. 

0 PUR PERCHÈ DOBBIAM 

0 pur perchè dobbiam noi reverenti 
Creder che l'opre tue sian giuste e belle 
E viver sol del tuo voler contenti. 

Comunque sian diró che in questo e in quelle 
Ch'a te sol s'accostiam chiaro argomenti 
Poi che tu stabil sei varie son elle. 

MA FEFtA INCAUTA SON 

Ma fera incauta son ch'ove pift incorsa, 
11 piè senza temer di nuovo inciampo 
Via pia tra lacci la sua vita inforsa 

Perchè s'hor d'un'hor d'altro inganno scampo 
Ecco ove non pensai la mente incorsa 
Donde a pena speras osa ii mio scampo. 

PADRE DEL CIELO 

Torquato Tasso 

Padre del cielo, hor ch'altra nube il adie 
Destro m'asconde e vie fallaci stampo 
Con vago piè per questa instabil campo  

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! 

Heer, wie zal ons jouw verheven daden verklaren, 
hoe je de nederige man verheft en de hoogmoedige 
doet knielen, ook al wordt niemand zonder reden 
voorbestemd tot lijden of vreugde, tot smaad of lof. 

Misschien omdat het jou behaagt op die manier te 
tonen dat de fraaie ochtendbloemen op aarde, 
zo snel verwelkt, zo snel vervallen, 
geen bloemen zijn, maar bedekt bedrog. 

Waarom moeten wij toch, onderdanigen, 
geloven dat jouw werken rechtvaardig en mooi zijn, 
en tevreden leven met jouw wil alleen. 

Wat er ook van zij, ik zeg dat, wat betreft de wer-
ken en de wil, 
er alleen in jouw geval het begrip duidelijk is, 
omdat jij vast bent en de werken verschillend. 

Ik ben een roekeloos dier dat, waar het gevaar het 
grootst is, 
zonder vrees evenwel voor nieuwe gevaren, 
steeds meer zijn leven tussen de strikken in gevaar 
brengt, 

want als ik soms aan één gevaar ontsnap, 
dan stoot mijn geest op een ander waar hij dit niet 
verwacht, 
en waaraan hij nauwelijks durft hopen te ontsnappen. 

Vader in de hemel, nu een andere wolk het rechte pad 
voor mij verduistert, en ik verkeerde wegen betreed 
met dwalende voet, doorheen dit wankele en moe- 
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De la mondana e paludosa valle. 

Regga tua santa man si ch'ei non falie 
Mio corso errante, e di tua gratia il lampo 
Dolce sovia me spenda e del mio scampo 
Quel sentier mostr'a cui volsi io le spalle. 

Deh pria che'l verno queste chi ome asperga 
Di bianca neve el mio nascente giorno 
Chiuda in tenebre eterne ilfosco lume, 

Dammi ch'io faccia a tua magion ritorno 
Come sublime augel che spieghi et erga 
Dal vil fango palustre al ciel le piume. 

SIGNOR LA NOTTE E'L GIORNO 

Signor, la notte e'l giorno 
Tu distinguisti e l'hore 
Creando ii ciel di chiari lumi adorno; 
Deh quell'eterno amore 
Che da un confuso horrore 
Trasse per noi si belle 
Forme ci accolg'alfin sopra le stelle.  

rassige veld, de vallei van de wereld, 

houd mij stevig vast in uw heilige hand en moge 
mijn voet 
geen misstap zetten op mijn dwalende tocht; spreid 
de zoete flits 
van uw genade over mij uit en toon mij het pad, 
waarlangs ik 
han ontsnappen en dat ik de rug toekeerde. 

Ach, vooraleer de winter deze haren met witte 
sneeuw besprenkelt, 
en het sombere licht mijn beginnend leven 
in eeuwige duisternis hult, 

geef dat ik naar jouw huis moge terugkeren, 
als verheven vogel die het slijkerig moeras verlaat, 
zijn vleugels ontplooit en naar de hemel richt. 

Heer, jij onderscheidde nacht en dag 
en ook de uren, 
schepper van de hemel met zijn heldere lichten; 
ach, moge die eeuwige liefde, 
die uit de verwarde gruwel 
voor ons zo'n mooie vormen schiep, 
ons tenslotte ontvangen boven deze sterren. 
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Dien° de Larve - Olieverf op paneel. Diena de Loose volgde Beeldende Kunsten 
zonde Academie te Brugge. Zij reist door de landschappen van de droom naar 
een immer terugwijkende horizon of vertelt von het onderhuidse leven in 
een wereld die verstild staat. Haai scherpe, geamuseerde blik licht alledaagse 
taferelen op een verrassende, nieuwe manier uit. 
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EEN PRODUKTIE 

VAN RADIO 3 

CONSTANZE BACKES, JOHANNA 
KOSLOWSKY, KATELIJNE VAN 
LAETHEM & CHRISTINE VERHELST 

KONRAD jUNGHANEL, ALGEMENE LEIDING 

CONSTANZE BACKES, SOPRAAN 

JOHANNA KOSLOWSKY, SOPRAAN 

KATELIJNE VAN LAETHEM, SOPRAAN 

CHRISTINE VERHELST, KLAVECIMBEL 

KONRAD JUNGHANEL, LUIT 

KAREL NIJS, PRESENTATIE 

KONRAD JUNGHANEL 

Konrad junghanel is één van de meest bekende luit-
spelers. Vooral zijn buitengewone technische en sti 
listisrhe trefrekerheid worden alom geprezen. Zijn 
repertoire omvat de luitniuziek van de 16de tot het 
einde van de 18de eeuw. Tegelijkertijd staat hij 
bettend Als cri I van de beste interpretatoren van het 
oeuvre dat Johann Sebastian Bach en Silvius Leopold 
Weiss voor luit hebben nagelaten. Voor een opname 
met solostukken van Weiss ontving Konrad Junghanel 
in 1985 de "Preis der oeutschen 
Hij trad zowel als solist als in ensembleverband op in 
heel Europa, de verenigde Staten, Japap, Zuid-
Amerika en Afriki Daarnaast werkt hij regelmatig 
samen met verschillende andere solisten en ensem 
bles, zoals met de Belgische contratenor en dirigent 

René Jacobs, La Petite Bande, de gebroeders Kuijken, Musica Antigua K61n, Les Arts 
Florissants en het Canadese kamerorkest Tafelmusik. 

De discografie van Konrad Junghanel omvat meer dan honderd opnamen voor 
Deutsche Harmonia Mundi, Harmonia Mundi France, EMI, Accent en Deutsche 
Grammophon-Archiv Produktion. Hij is docent aan het conservatorium van Keulen. 
In 1987 richtte hij het ensemble Cantus °Min op, dat onder zijn leiding uitgroeide 
tot de absolute wereldtop. 

CONSTANZE BACKES 

Constanze Backes werd geboren in Bochum. Ze studeerde zang aan de Folkwang-
Hochschule in Essen, en privé onder meer bij Jessica Cash in London, waar ze zich 
vooral bezighield met de interpretatie van renaissance- en barokmuziek. Ze trad 
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onder meer op in Handels Samson onder leiding van Hermann Max, in Monteverdi's 
Mariaves pers tijdens het Holland Festival Oude Muziek Utrecht in 1993, als 
Barbarina in Mozarts Le nozze di Figaro en als Valletto in Monteverdi's 
L'Incoronazione di Poppea onder leiding van John Eliot Gardiner. 

In 1994 werd Constanze Backes bekroond met de Lady Nixon Award. In hetzelfde 
jaar werkte ze mee aan CD's met het Ensemble Alte Musik Dresden en het Ensemble 
La Sfera uit Den Haag. Verder vertolkte ze onder meer Cupido in Blows Venus and 
Adonis onder leiding van René Jacobs, Cupido in Purcells King Arthur onder leiding 
van Paul McCreesh, Papagena in Mozarts Die Zauberflijte onder leiding van John 
Eliot Gardiner, alsook solocantates van Johann Sebastian Bach met Monica Huggett 
en het Ensemble Sonnerie. 

JOHANNA KOSLOWSKY 

Johanna Koslowsky begon haar zangopleiding al op zeer jonge leeftijd onder leiding 
van Hilde Wesselmann in Essen. Na haar eindexamen studeerde ze kerkmuziek aan 
het conservatorium van Keulen. Later vervolgde ze haar zangopleiding bij mevrouw 
Bornemann in Hannover en bij Mechthild Georg in Keulen. Tenslotte volgde ze les 
bij René Jacobs aan de Schola Cantorum in Bazel. 

Johanna Koslowsky heeft zich gespecialiseerd in de muziek van vóór 1800. Sinds 
meerdere jaren treedt ze als soliste op met talrijke gerenommeerde ensembles en diri-
genten. Zo zong ze bijvoorbeeld onder de leiding van René Jacobs, Philippe 
Herreweghe en Hermann Max en werkte ze met ensembles als de Berlijnse Akademie 
fór alte Musik, Alta Ripa, Musica Antigua Kóln, Musica Fiata en Seguentia. 
Momenteel is ze lid van Cantus °Mln. Verschillende van de muziekopnamen waar-
aan ze meewerkte, werden bekroond, waaronder een opname met solocantates van 
Georg Friedrich Ha'ndel. 

KATELIJNE VAN LAETHEM 

Katelijne Van Laethem volgde zang aan het Lemmensinstituut in Leuven en kreeg 
verder les van Margreet Honig in Amsterdam. Ze is een veelgevraagde zangeres voor 
concerten van oude muziek, zowel voor het repertoire van de renaissance als de 
barok. Ze trad op met het Huelgas Ensemble van Paul Van Nevel, met Erik Van 
Nevel, het ensemble Romanesgue, Paul Dombrecht, Reinhard Goebel, Sigiswald 
Kuijken en vele anderen. Ook het liedgenre neemt ze zeer ter harte. Hiervoor vormt 
ze een duo met pianist Jan Vermeulen. 

Katelijne Van Laethem was als soliste te gast op het Festival van Vlaanderen, het 
Festival de Wallonie, het Festival de Musigue d'Acquitaine, het Festival d'Aix-les-
Bains, de Berliner Alte Musiktage en vele andere muziekmanifestaties. Haar discogra-
fie telt om en bij de dertig CD's. Als lerares zang is Van Laethem momenteel verbon-
den aan het Lemmensinstituut. 
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CHRISTINE VERHELST 

Christine Verhelst behaalde in 1988 aan het Lemmensinstituut in Leuven het laure-
aatsdiploma orgel als leerlinge van Chris Dubois. Gedreven door een groeiende inte-
resse voor historische instrumenten studeerde ze daarna klavecimbel aan het 
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen als leerlinge van Jos Van 
Immerseel en behaalde er in 1995 een hoger diploma. Ze volgde tevens tal van mas-
terclasses, workshops en lezingen bij internationaal vermaarde klavecinisten als 
Collin Tilney, Robert Kohnen, Ton Koopman, Jesper Christensen en organisten als 
Bernard Foccroulle, Joris Verdin en Liuwe Tamminga. 

In 1983 reeds werd Christine Verhelst als organiste eerste laureate van de 
Muziekwedstrijd voor de Jeugd, "Pro Civitate", en in 1994 werd ze als klaveciniste 
laureate van de Belgische Stichting Roeping. Zij is een veelgevraagde soliste op orgel 
en klavecimbel in binnen- en buitenland. Ze is tevens lid van het orkest Anima 
Eterna en de kamermuziekensembles More Maiorum en Fontainbleau. Daarnaast is 
ze ook begeleidster en docente klavecimbel aan het Lemmensinstituut in Leuven. 
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"HET CONCERTO DELLE DONNE IN FERRARA" 

LUZZASCO LUZZASCHI (1545-1607) 

0 dolcezze amarissime d'Amore (a 3) 

Cor mio, deh non languire (a 2) 

uit: Madrigali per cantare et sonare a uno, doi e tre soprani (Rome, 1601) 

LUCA MARENZIO (1553/54- I 599) 

Mentre I'aura spir6 (a 3) 

uit : Madrigali a cinque voci di diversi... Intitolati ii Laura secco (Ferrara, 1582) 

GUILIO CACCINI (1545-1618) 

Queste lagrim'amare (a 1) 

uit: Le nuove musiche (Firenze, 1602) 

GIACHES DE WERT (1535-1596) 

Tirsi morir volea (a 3) 

uit: II settimo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1581) 

GUILIO CACCIN1 (1545-1618) 

Dolcissimo sospiro (a I) 

uit: Le nuove musiche (Firenze, 1602) 

LUZZASCO LUZZASCHI (1.545-1607) - GIROLAMO DIRUTA (CA. 1554-CA. 1610) 

Toccata del guano tuono 

Ricercare del secondo tuono 

Ricercare del primo tuono 

uit : II transiIvano dialogo... (Venetië, 1593 & 1609) 

LUZZASCO LUZZASCHI ( I 545- I 607) 

Straf pungente d'Amore (a 2) 

Troppo ben puè (a 3) 

Aura soave (a I) 

uit: Madrigali per cantare et sonare a uno, dol e tre soprani (Rome, 1601) 

PAULO VIRCHI ( I 550-1610) 

SeGU' A RINAscer LAURA (a 3) 

uit: II primo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1584) 

CLAUDIO MONTEVERDI (1567- I 643) 

Ohimè dov'è ii mio ben (a 2) 

uit: Settimo libro de madrigali (Venetië, 1641) 

LUZZASCO LUZZASCHI (1545- I 607) 

Non sa che sia dolore 

uit : Madrigali per cantare et sonare a uno, dol e tre soprani (Rome, 1601) 
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HET CONCERTO DELLE DONNE IN FERRARA 

Elke musicus of edelman die op zijn "Grand Tour" naar Italië in het begin van de 
tachtiger jaren van de 16de eeuw het hertogdom Ferrara bezocht, koesterde heimelijk 
slechts één ambitie, met name toegelaten worden tot de befaamde "Concerti delle 
Donne". In het hertogelijk paleis van Alfonso d'Este werden immers dagelijks privé-
concerten gegeven waarop - soms gedurende uren - madrigalen werden uitgevoerd 
door het hofensemble van de hertog. De term "Musica Secreta" of "verborgen 
muziek", die gebruikt werd voor het ensemble zelf én voor de recitals die het gaf, 
mag ons niet misleiden. Hoewel die "Musicae Secreta" plaats vonden voor een zéér 
beperkt en uitgelezen publiek in de intimiteit van de appartementen van het paleis, 
verspreidde de reputatie van deze concerten zich in een minimum van tijd over heel 
Italië en daarbuiten. De "Concerti delle Donne" werden een synoniem voor uitgele-
zen, hoogst verfijnde concerten waarop madrigalen met een tot dan toe ongehoorde 
vocale virtuositeit en perfectie werden uitgevoerd. Dat ze slechts door een zeer exclu-
sief publiek van bevoorrechte luisteraars konden worden bijgewoond, verleende aan 
deze manifestaties een nog grotere luister. 

Net als bij zovele mooie dingen lagen verliefdheid en liefde aan de basis van het ont-
staan van de "Concerti delle Donne". In 1579 huwde Alfonso, hertog van Ferrara, met 
Margherita Gonzaga, dochter van de hertog van Mantua. Margherita was vijftien jaar 
en prachtig, energiek en levenslustig. Ze hield van muziek, dans en feestelijkheden. 
Voor de dertig jaar oudere echtgenoot Alfonso, die gedurende acht jaar weduwnaar 
was geweest, braken vreugdevolle en amoureuze tijden aan. Om zijn jonge echtgenote 
ook in haar onverzadigbare drang naar muziek te bevredigen, trok hij drie sopranen 
aan voor de hofkapel, Laura Peverara, Anna Guarini en Livia d'Arco. Hun namen dui-
ken een aantal keer op in de opdrachten van madrigaalboeken of komen verdoken 
terug in titels van madrigalen als SeGU' A RINAscer LAURA e prenda L'ARCO van 
Paolo Virchi. Peverara, Guarini en D'Arco waren weliswaar niet van schamele komaf, 
maar toch behoorden ze niet tot de hogere adel. Ze waren beroepszangeressen die lou-
ter omwille van hun muzikale kwaliteiten aan het hof werden geïntroduceerd en er 
mettertijd de sociale status van hofdame verwierven en tot de adelstand werden ver-
heven. Laura Peverara was bijvoorbeeld de dochter van een welstellend Mantuaans 
handelaar. Ter gelegenheid van haar huwelijk in 1581 werden grootse feestelijkheden 
georganiseerd, waaronder zelfs een tornooi dat normaliter alleen voor de hogere adel 
werd voorbehouden. Livia d'Arco kwam eveneens uit Mantua. Zij was van kleine adel 
maar huwde in 1585 met een hoveling en vertrouweling van Hertog Alfonso. En dan 
was er de ongelukkige Anna Guarini. Zij was niet van adel, maar kwam uit een hoogst 
gecultiveeide familie, haar vader was de beroemde dichter Giovanni Battista Guarini. 
Anna huwde rond 1585 met een hoveling van Alfonso. In 1598 werd ze door haar 
jaloerse echtgenoot, die haar verdacht van overspel, vermoord. 

En zo kreeg Margherita Gonzaga bij wijze van huwelijksgeschenk de beschikking 
over een eersterangsensemble van voortreffelijke musici die haar dagen - vaak ook 
nachten - met muziek konden vullen. Dankzij haar werden aan het hof van Ferrara 
drie basisvoorwaarden waarin muzikale cultuur kon gedijen en evolueren gecreëerd: 
er werd belangeloos geinvesteerd in muziek en musici, het repertoire van het ensem-
ble richtte zich naar de verfijnde smaak van muzikale kenners en men betoonde een 
niet-geveinsde en levendige interesse voor deze vaak zeer experimentele muziek. Het 
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"Concerto delle Donne" verrichtte weliswaar "muzikaal laboratoriumwerk", maar het 
succes bij het bredere publiek volgde heel snel en de faam en reputatie van het 
ensemble straalden uit over het hele hof. 

Het succes van de "Concerti delle Donne" was zó groot dat er in andere Italiaanse ste-
den waaronder Firenze, Rome en Mantua heel gauw ensembles werden opgericht die 
geschoeid waren naar het voorbeeld van Ferrara. In het hertogelijk paleis van Ferrara 
zélf werd van de weeromstuit een tweede "Concerti delle Donne"-ensemble opgericht 
door Lucrezia d'Este, de zuster van Alfonso. Zij kon het succes van het eerste 
"Concerti delle Donne"-ensemble van schoonzus Margherita Gonzaga niet verkrop-
pen en startte daarom in eigen huis met een concurrerend ensemble. Met het oprich-
ten van haar eigen "Concerto Secreto" - vóór 1589 - trachtte ze broer en schoonzus 
het bloed onder de nagels vandaan te tergen. Maar graag toch enig begrip én verge-
vingsgezindheid voor deze dame. In vergelijking met wat haar broer Alfonso haar had 
aangedaan, verdwijnt deze schijnbaar onbeheerste uiting van afgunst totaal in het 
niets. De hertog had namelijk in 1579 Lucrezia's minnaar koelbloedig om het leven 
laten brengen. Het einde van de 16de eeuw was niet alleen rijk aan cultuur, eruditie 
en intellect maar ook aan intriges en bloedvergieten. Geen enkele van deze imiteren-
de ensembles kon de pracht, de muzikale perfectie en de faam van het oorspronkelij-
ke model van Ferrara evenaren. 

Het hof van Ferrara had sinds meer dan een decennium een madrigaalensemble, dat 
bestond uit vrouwelijke en mannelijke zangers en instrumentisten, in dienst. Op het 
eerste zicht leek er dan ook niet zo heel veel aan de hand toen Alfonso d'Este in 
1580-81 de drie nieuwe zangeressen engageerde. Maar het is een kleine gebeurtenis 
met grote gevolgen want het loutere feit dat Laura, Livia en Anna beroepszangeressen 
waren en geen amateurs, zorgde voor een ware muziekhistorische omwenteling. Het 
zou overdreven zijn te beweren dat de revolutionaire ontwikkelingen van het begin 
van de 17de eeuw zonder de "Concerti delle Donne" niet zouden hebben plaatsge-
vonden, maar toch stimuleerden ze zeer sterk de overgang van "prima" naar "secunda 
prattica" en effenden ze het pad voor muzikale experimenten die zouden leiden tot 
het meest originele genre uit de westerse muziekgeschiedenis, namelijk de opera. 

Dat was in de eerste plaats te danken aan de grote professionaliteit van de dames van 
Ferrara. Het is bijvoorbeeld bekend dat de zangeressen tijdens hun lange concerten 
met het grootste gemak de meest moeilijke madrigalen "prima vista" konden zingen 
en bijgevolg stapels muziek "verslonden". Hierdoor had de muziekbibliotheek van het 
hof de grootste moeite om tijdig voldoende madrigaalbundels aan te kopen. Een 
inventarislijst van de muziekwerken uit de Bibliotheca Estense uit 1625 vermeldt, 
naast een grote hoeveelheid manuscripten en anthologieën, niet minder dan 249 
madrigaalboeken van 88 componisten. Deze werken werden grotendeels aangekocht 
in de periode 1579-1589, de eerste bloeiperiode van de "Concerti delle Donne". 
Verder zijn haast alle kroniekschrijvers die de "Musica Secreta" mochten bijwonen in 
de wolken over de kwaliteit van hun stemmen en perfecte vocale techniek. In 1581 
schreef Cavalier Grana bijvoorbeeld : "Zijne Hoogheid was zo vriendelijk me te ont-
vangen, en na het diner in de vertrekken van de Hertogin liet hij twee dames zingen. 
Tot besluit zongen ze een bijzonder mooi nieuw stuk en de hertog spoorde me aan 
om het zeer aandachtig te beluisteren. En inderdaad, niet alleen was het madrigaal 
bijzonder mooi maar het werd ook versierd met zulke mooie, lieflijke en gevarieerde 
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passaggi dat niemand kan hopen dit ooit nog beter te horen". 

Een andere getuigenis is deze van Orlandus Lassus. Hij bezocht Ferrara in 1585 en 
was bijzonder geïmponeerd door wat hij er te horen kreeg. In een brief van zijn 
broodheer Willem van Beieren aan Hertog Alfonso schrijft deze dat Lassus "niet 
ophield met hem de uitzonderlijke muziek te beschrijven die hij aan uw hof hoorde 
en waarover ik ook door anderen de lof hoorde verkondigen ... en ik geloof dat het 
waar is dat Uw Edele in deze zijn gelijke niet heeft". Orlandus Lassus was nochtans 
véél gewoon, zijn kapel in München behoorde tot de allerbeste ensembles uit zijn 
tijd. 

Vermits technische en vocale limieten quasi onbestaand waren, konden componisten 
voor dit ensemble naar hartelust experimenteren. Omdat zij hierbij de dames als 
solisten in de kijker stelden, waren vele composities vingeroefeningen in een stijl die 
het in de volgende eeuw helemaal zou maken, namelijk de begeleide monodie. Verder 
worden in de "Musica Secreta"-praktijk in Ferrara de scheidingslijnen tussen uitvoer-
der en publiek voor het eerst heel scherp getrokken. Hierdoor kreeg muziek een 
nieuwe psychologische opdracht: niet het plezier van de muzikanten, maar wel het 
begeesteren van een publiek werd het hoofddoel. Dat dit van uitzonderlijk belang is 
geweest voor de ontwikkeling van de opera is wel vanzelfsprekend. 

Men kan daarom stellen dat de "Concerto delle Donne"-praktijk aan het hof van 
Ferrara in 1580-1590 de belangrijkste muzikale ontwikkelingen van de komende 
17de eeuw in een embryonale fase in zich droeg. Dat wist klaarblijkelijk ook het 
kruim van de componisten uit die tijd. De lijst van de componisten en musici die 
Ferrara aandeden in de hoop te kunnen meegenieten van de luister van het "Concerto 
delle Donne" is lang, indrukwekkend en spreekt muziekhistorisch boekdelen. Graaf 
Giovanni Bardi, de stichter van de Camerata Fiorentina die aan de bakermat van het 
muziektheater zal staan, was sinds 1583 meerdere malen te gast in Ferrara en was erg 
vertrouwd met het muzikale gebeuren aldaar. In 1590 werd hij vergezeld van Ottavio 
Rinuccini, de auteur van het libretto van de eerste opera, Daphne, uit 1594. Drie 
componisten die een cruciale rol speelden in de ontwikkeling van de vroege opera 
waren eveneens kind aan huis bij hertog Alfonso : Jacopo Corsi, die samen met Peni 
de componist was van Daphne, Giulio Caccini, die in zijn Nuove Musiche uit 1602 
de evolutie naar de begeleide monodie voltooide en zijn compaan Emilio de Cavalieri, 
die mede op de barricaden van de "secunda prattica" stond. Ook op de avant-gardis-
ten van de madrigaalkunst, Carlo Gesualdo, Luca Marenzio en Orlandus Lassus, had 
Ferrara een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Zelfs John Dowland zou, volgens 
het voorwoord van zijn First Book of Songs uit 1597, 1-errara bezocht hebben. Dat 
bezoek moet dan rond 1594-1595 gesitueerd worden en wellicht ontmoette Dowland 
zijn beroemde tijdgenoot-luitist Leonardo Piccinini of zijn al even beroemde zoon 
Alessandro. 

Ondanks het feit dat de "Concerti Secreti" een ware rage in Italië werden, bleef er 
merkwaardig genoeg slechts één bundel bewaard die zich specifiek op de bezetting 
van drie sopranen toelegt, namelijk de Madrigali per cantare e sonare van Luzzasco 
Luzzaschi uit 1601. Luzzaschi was van 1571 tot 1596 organist van Ferrara en de 
belangrijkste hofcomponist. Concertprogramma's en CD-opnamen die het verschijn-
sel van de "Concerti delle Donne" als thema hadden, vielen schijnbaar noodgedwon- 
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gen steeds weer op deze ene bundel terug. Nochtans hoefde dat niet persé, want de 
donne van Ferrara hadden een bijzonder uitgebreid repertoire. Maar net zoals men 
zich bij een Pavarotti-concert nauwelijks afvraagt welk orkest er begeleidt, zo ging 
ook destijds alle aandacht van de toehoorders naar de zingende dames uit en vergat 
men haast dat er bij de "Concerti Secreti" ook mannelijke zangers en instrumentisten 
betrokken werden. Ondanks de naam werden de "Concerti delle Donne" toch meestal 
gebracht door een volwaardig madrigaalensemble dat vijf- of zesstemmige werken 
vertolkte. Wellicht het beste bewijs voor deze stelling zijn de twee muzikale monu-
menten die in 1581 werden uitgegeven en onbetwistbaar met de "Concerti delle 
Donne" in verband moeten gebracht worden, namelijk Luca Marenzio's Eerste Boek 
voor zes stemmen en Giaches de Werts Zevende Madrigaalboeh voor vijf stemmen. Er 
zouden er nog vele volgen zoals onder andere de bundels I1lauro secco uit 1582 - 
voor Laura Peverara -, 11 lauro verde uit 1583 en Monteverdi's derde en vierde 
madrigaalboek. Het repertoire van de zingende dames was dus veel en veel omvang-
rijker dan dat ene boek van Luzzaschi, ook al gingen een aantal soortgelijke boeken 
misschien verloren. 

Het ligt voor de hand dat de drie zingende sterren ook - maar wellicht eerder uitzon-
derlijk - samen optraden en tijdens deze recitals trio's, duo's of solo's brachten. Maar 
zelfs tijdens deze privé-concerten werd het overgrote deel van de werken geput uit de 
vijf- en zesstemmige madrigaalboeken van de rijke bibliotheek van de Este's. De 
dames zongen dan de bovenstemmen van het madrigaal terwijl de overige partijen 
door meester Luzzaschi op het begeleidende klavecimbel of door Piccinini op de luit 
in een gedeeltelijke "intavolatie" werden opgevangen. Van Anna Guarini is trouwens 
bekend dat ze zichzelf begeleidde op de luit. Het is de bedoeling van dit concert om 
precies deze muzikale praxis te verkennen en de intieme sfeer van de concerten door 
Guarini, D'Arco en Peverara met het aangepaste repertoire te evoceren. 

KOEN UVIN 
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0 DOLCEZZE AMARISSIME D'AMORE 
Giambattista Guarini 

0 dolcezze amarissirne d'Amore 
Quest'è pur ii mio ben, che pii languisco 
che fa meco ii dolor se ne gioisco. 
Fuggite Amore amanti, Amore amico, 
0 che fier° nemico, 
Allor che vi lusinga, allor che ride 
Condisce i vostri pianti 
Con quel velen che dolcemente ancide, 
Che par soave et è pungente e crudo 
Et è men disarmato allor ch'è nudo. 

0 allerbitterste zoetheid van Amor 
Dit is nu mijn groot geluk waarnaar ik het meest 
smacht: 
wat han de smart met mij aanvangen, als ik ervan 
geniet. 
Vlucht toch Amor, geliefden, Amor de "vriend", 
o wat een wrede vijand: 
terwijl hij u ophemelt, tijdens zijn lach, 
mengt hij uw tranen 
met het gif dat een zoete dood veroorzaakt, 
dat zalig lijkt maar pijnlijk en wreedaardig is, 
en hij is het minst ontwapend wanneer hij naakt is. 

Mijn hart, kwijn niet weg, 
want je doet mijn ziel samen met jou wegkwijnen. 
Luister naar de warme zuchten: 
medelijden en verlangen sturen ze naar jou. 
Kijk in deze van liefde smachtende ogen, 
en hoe het leed mij verteert. 
Als ik jou kon helpen door te sterven, 
zou ik het doen, om jou het leven te geven, 
maar jij lééft, ach mij; en die sterft onterecht 
die het hart in een anders borst levend houdt. 

Terwijl de bries door de groene laurus blies, 
was de hartstocht waarmee mijn hart ontvlamde 
vol geluk, 
want genietend in de schaduw van de groene bladeren 
werd mijn pijn lichter. 
Waarom zie ik je dan nu, helaas, verdroogd? 
Misschien is het wel het vuur, dat de ziel 
van mijn warme en hartstochtelijke zuchten aanstookt? 
Maar jij vreest noch de woede van jupiter, 
noch de bliksem. 
Ach, droog voor mij en groen voor de anderen, dat 
is, geloof ik, wat jij bent, 
want onder de heilige takken was dit de droom 
die jouw dodelijke kracht mij deed aanschouwen. 

COR MIO, DEH NON LANGUIRE 
Giambattista Guarini 

Cor mio, deh non languire, 
Che fai teco languir l'anima mia. 
Odi i caldi sospiri, a te gl'invia 
La pietate, e `1 desire. 
Mira in questi d'amor languidi lumi 
Come ii duol mi consumi 
S'i' ti potessi dar morend'aita 
Morrei per darti vita. 
Ma vivi, oimè, ch'ingiustamente more 
Chi vivo tien nell'altrui petto ii core. 

MENTRE L'AURA SPIRe> 

Men tre l'aura spin) nel verde Lauro, 
Felice fit l'ardore 
Con che m'accese il core, 
Che I i eto a l'ombra de le amate foglie 
Addolcia le mie doglie. 
Hor perche (lasso oimè) secco ti vedo? 
Forse è ii foto, che move 
L'alma de' sospir miei caldi e ardenti? 
Ma tu l'ira di Giove 
Nè ilfulmine paventi. 
Ahi, per me secco e ad altri verde io credo, 
Che soito ai sacri rami un sogno tale 
Veder mi fè la tua virtii fatale. 
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QUESTE LAGRIM'AMARE 

Queste lagrim'amat e, 
Queseangoscioso pianto, 
Pianto non è, ma sangue 
Del misero cor mio, 
Ferito dallo strale 
Del vostro sdegno adamantino e rio. 

Ahi, lasso! e si ne langue 
11 mio spirto vitale, 
Ch'io mi sento morire. 
Fero sdegno, empio cor, aspro desire! 
Volete pur ch'io mora? 
Morira, ma chi mor'è un che v'adora. 

TIRSI MORIR VOLEA 

Giambattista Guarini 

Tirsi morir volea, 
gli occhi mirando di colei ch'adora, 
quand'ella, che di lui non meno ardea, 
Li disse : Ahimè, ben mio, 
deh non morir ancora 
che teco bramo di morir anch'io. 
Fruit, Tirsi ii desio 
ch'ebbe di pur sua vita allor finire, 

e sentea morte e non potea morire, 

e mentre ii guardo suo fisso tenea, 
ne' begli occhi divini, 

e '1 nettar amoroso indi bevea, 
la bella Ninfa sua, che giá vicini 

sentea i rnessi d'amore, 
disse con occhi languid' e tremanti : 

mori, cor mio, ch'io moro. 
Cui rispos'il Pastore : 
ed io, mia vita, moro. 
Cosi morir'no i fortunati Amanti, 

di morte si soav' e si gradita 
che per anco morir tornaron in vita. 

DOLCISSIMO SOSPIRO 

Dolcissimo sospiro 
Ch'esci da quella bocca 
Ove d'amor ogni dolcezza fiocca;  

Deze bittere tranen, 
dit geween, vol angst, 
is geen weeklacht, maar het bloed 
van mijn arm hart, 
getroffen door de pijl 
van jouw scherp en kwaadaardig misprijzen. 

Ach helaas! en zozeer lijdt erdoor 
mij levensadem, 
dat ik mij voel sterven. 

Wreed misprijzen, onmeedogend hart, bittèr verlangen! 
Wil jij dan dat ik sterf? 
Ik zal sterven, maar wie nu sterft is één die u aanbidt. 

Tyrsus wilde sterven 

met de ogen gericht op zijn geliefde, 
toen deze, die ook voor hem vol hartstocht was, 
hem zei : Ach, mijn lief, 
nog niet sterven 
want ook ik wens samen met jou te sterven. 
Tyrsus remde daarop zijn verlangen 
om zijn leven te beëindigen, 
en hij voelde de dood zonder te kunnen sterven; 
en terwijl hij zijn blik gericht hield 
op de goddelijk mooie ogen, 
en daar de nectar der liefde opdronk, 
zei zijn mooie Nimf, die de boodschappers der dood 
reeds in haar nabijheid voelde, 
met smachtende en bevende ogen: 
sterf nu maar, mijn hart, want ik sterf ook. 
Waarop de herder antwoordde: 
ook ik, mijn leven, ga dood. 
Zo stierven de door het lot gezegende geliefden 
een zo zachte en aangename dood 
dat ze zelfs door de dood naar 't leven terugkeerden. 

Allerzachtste zucht, 

jij komt uit die mond 
waar alle zoetheid der liefde uit neerdwarrelt; 
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Deh, vieni a raddolcire 
L'amaro mio dolore. 
Ecco, ch'io t'apro il core. 
Ma, folie, a chi ridico ii mio martire? 
Ad'un sospiro errante 
Che forse vola in sen ad altro amante. 

STRAL PUNGENTE D'AMORE 

Stral pungente d'Amore 
Di cui segno è '1 mio core; 
Deh fa ch'in me t'avventi 
Per trarmi ore 
0 quel bel petto tenti 
Si duro a miei lamenti. 

TROPPO BEN PUD 

Giambattista Guarini 

Troppo ben pue) questo tiranno Amore, 
Per far soggetto un core, 
Se libertet non val nè val fuggire 
A chi non pui) soffrire. 
Quando penso talor com'arde, e punge, 
Com'il suo giogo è dispietato e grave, 
I' dico ah al core sciolto : 
Non l'aspettar, che fai? 
Fuggilo si che non ti giunga mai! 
Ma non so come ii lusinghier mi giunge 
E si dolce e si vago e si soave 
Ch'i dico : ah core stolto, 
Perché fuggito l'hai? 
Fuggilo si che non ti fugga mai. 

AURA SOAVE 

Aura soave di segreti accenti 
Che, penetrando per l'orecchie al core, 
Svegliasti lei dove dormiva Amore, 
Per te respiro e vivo 
Da che nel petto mio 
Spirasti tu d'Amor vital desio. 
Vissi di vita privo  

hom, hom toch verzachten 
mijn bittere pijn. 
Kijk, ik open je mijn hart, 
maar, dwaas die ik ben, aan wie vertel ik mijn folte- 
ring? 
Aan een dwalende zucht 
die misschien al naar de borst van een andere gelief 
de zweeft. 

Scherpe pijl van Amor, 
gericht op mijn hart; 
ach, zorg dat je mij treft 
om me naar mijn laatste uur te voeren; 
en richt je ook maar op die mooie boezem 
die zo hard blijft voor mijn weeklacht. 

Amor, de tiran, heeft veel te veel macht 
om een hart te onderwerpen. 
Als de vrijheid al niet baat, ook baat de vlucht niet 
voor wie niet in staat is te lijden. 
Wanneer ik soms denk: wat stookt hij toch, wat 
steekt hij, 
hoe onmeedogend en zwaar is zijn juk, 
dan zeg ik "ach" aan mijn vrij hart : 
wacht niet op Amor, wat doe je toch? 
Vlucht hem, zodat hij je niet vindt! 
Maar ik weet niet hoe de vlijer er toch in slaagt bij 
mij te komen. 
Hij is zo zoet en mooi en zacht 
dat ik zeg: ach mijn vrij hart 
waarom ben je toch voor hem gevlucht? 
Vlucht hem zodat hij jou niet verjaagt. 

Zoete bries van geheime tonen, 
die langs de oren het hart bereiken, 
je hebt Amor gewekt in zijn slaap. 
Voor jou adem en leef ik 
van toen je in mijn boezem 
het levend verlangen naar Amor hebt ingeblazen. 
Ik leefde, beroofd van het leven, 
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zolang de zorg om de liefde in mij uitgedoofd bleef; 
nu is het zover dat de ziel begint te voelen 
de kracht van jouw nobele geest. 
Wat een gelukkig leven dat zoveel verder gaat dan 
het alledaagse. 

Laat de laurus (en Laura) steeds opnieuw herrijzen 
en laat de zoete en zachte Amor zijn boog nemen 
die alle harde harten murw maakt. 
Ik ben spaarzaam in mijn gedicht, 
maar het heeft dan ook niet zo'n grote waarde 
als de hemelse zang 
van deze vrouwen, die met mooie en vrolijke tonen 
bergen in beweging en winden tot stilstand brengen. 

Ach waar is mijn lief, waar is mijn hart? 

wie verbergt mijn lief en wie neemt mij haar af? 

Alleen eerzucht is er dus in geslaagd 
mij een wrede reden voor smart te geven. 

In mij heeft dus meer macht gehad dan mijn liefde, 
de eerzuchtige en onbelangrijke wens. 

Ach domme en blinde wereld, ach wreed lot, 
die maakt dat ik mijn eigen dood bestuur. 

Diegene weet niet wat smart is, 

die zijn leven achterlaat en toch niet sterft. 
Lieve luchtige oogjes, geliefd gelaat, 
zo laat door Amor gegeven en zo vroeg door 't 
wrede lot 
mij nu ontnomen; 
Ver van jou leven? Zo dicht 
sta ik bij het dodelijke eindpunt van mijn leven; 
als ik wil leven, keer ik naar jou terug en word ik 
onsterfelijk. 

Mentre amorosa cura in me fu spenta; 
Hor vien che l'alma senta 
Virta di quel tuo spirto gentile. 
Felice vita oltre l'usato stile. 

SEGU' A RINASCER LAURA 

SeGU' A RINAscer LAURA e prenda L'ARCO 
Amor soave e dolce, 
Ch'ogni cor duo MOLCE. 
E son nel mio dir parco, 
Ma non havrd perd di valor tanto 
Quant° ii celeste canto 
Di queste, che coi vaghi e lieti accent! 
Fan gir'i monti e fai fermare i venti. 

°MIME DOV'È IL MIO BEN 

Ohimè dov'è ii mio ben, dov'è ii mio core? 
Chi m'asconde ii mio ben e chi me'! toglie? 

Dun que ha potuto sol desio d'onore 
darmi fera cagion di tante doglie. 

Dunque ha potuto in me pit che'l mio amore 
ambiziose e troppo lievi voglie. 

Ahi sciocco mondo e cieco, ahi cruda sorte, 
che ministro mi fai della mia morte. 

NON SA CHE SIA DOLORE 

Giambattista Guarini 

Non sa che sia dolore 
Chi da la vita sta parte, e non more. 
Cari lumi leggiadri, amato volto, 
Ch'Amor mi diè si tardo e fier destino 
Si tosto oggi m'ha tolto; 
Viver lungi da voi? Tanto vicino 

Son di mia vita al tennine fatale, 
Se vivo torno a voi, torno immortale. 
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Erik Van Nevel studeerde instrumentale en vocale disciplines aan het Lemmensin-
stituut in Leuven en aan de koninklijke conservatoria van Brussel en Antwerpen. 
Nadien volgde hij specialisatiecursussen in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland. 
Hij is stichter-dirigent van Currende, dat regelmatig te gast is op de grote Europese 
festivals. In solistische bezetting werkt hij met het Currende Consort. Daarnaast con-
certeert hij onder meer met het barokorkest Concerto Currende. Sedert 1983 is hij 
ook kapelmeester van de Brusselse kathedraal en leidt hij er de Capella Sancti 
Michaelis. Zowel met Currende als met het kathedraalkoor realiseerde hij verschillen-
de CD-opnamen, die door de internationale muziekpers zeer positief werden onthaald, 
met werk van Giacomo Carissimi, Orlandus Lassus, Peter Philips, Heinrich Schtitz, 
Giaches de Wert, Girolamo Frescobaldi, Domenico Scarlatti, de familie Bach en een 
reeks van 10 CD's met een ruim geografisch overzicht van de Vlaamse polyfonisten. 

Erik Van Nevel doceert koordirectie en oude muziekpraktijk aan het Lemmensinsti-
tuut in Leuven. Jaarlijks geeft hij stages en cursussen voor koor- en ensemblezan-
gers, alsook voor dirigenten. Zowel algemene koor- en dirigeertechniek als de meer 
specifieke uitvoeringspraktijk komen daarin aan bod. Hij is regelmatig te gast in 
Nederland bij het ensemble Bousignac, in Zweden leidt hij masterclasses en concerten 
voor de International Bach Society en in Lubljana in Slovenië werd hij uitgenodigd 
om tijdens het Intenationaal Koorsymposium 1995 een workshop te leiden rond de 
interpretatie van oude vocale muziek. In 1994 en 1995 ontving hij, samen met 
Currende, de titel "Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen" van de Vlaamse regering. 
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CAPELLA CURRENDE & CURRENDE CONSORT 

Het solistische ensemble Currende Consort bestaat uit vijf tot acht solozangers en 
wordt, afhankelijk van het programma en de stilistische noden, aangevuld met een 
uitgebreide continuogroep of een renaissance-instrumentarium. Bij hen staat in 
hoofdzaak de profane literatuur uit de 16de eeuw op het programma. 

Het vocaal ensemble Capella 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 diep-
gaande uitvoeringspraktijk en vooral een levendige voordracht vormen het herken-
baar 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 Schntz, groots koorwerk van Domenico 
Scarlatti, de meesterlijke Musica Religiosa van Giaches de Wert 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, namelijk door Anima Aeterna onder leiding van Jos van 
Immerseel, La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken en Concerto Knln 
onder leiding van René Jacobs. 

Currende ontving in 1994 en 1995 de titel "Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen". 
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"VLAAMSE KERKMUZIEK IN PARMA, VENETIË EN MANTUA" 

CIPRIANO DE RORE (1515/16-1565) 

Fulgebunt iusti 

uit : Liber primus sacrarum cantionum (Leuven, 1569) 

ADRIAAN WILLAERT (CA. 1490-1562)-CIPRIANO DE RORE (1515/16-1565) 

Ave mans stella (a 5) 

uit : Musica quinque vocum... Liber primus Venetië, 1539) 

ADRIAAN WILLAERT (CA. 1490-1562) 

0 Crux splendidior (a 5) 

uit : Musica quinque vocum Liber primus (Venetië, 1539) 

CIPRIANO DE RORE (1515/16-1565) 

De profundis (a 4) 

Dixit Dominus (a 4) 

uit :1 sacri e santi salmi ... (Venetië, 1554) 

Infelix ego (a 6) 

uit : Sacrae cantiones ...Cum quinque, sex & septem... Venetië, 1595) 

Magnificat sexti toni (a 4) 

uit :1 sacri e santi salmi ... (Venetië, 1554) 

Clamabat autem mulier 

uit : II terzo libro di motetti... (Venetië, 1549) 

PAUZE 

GIACHES DE WERT (1535-1596) 

0 Sacrum convivium 

Ego autem in Domme sperabo 

Adesto dolori meo 

uit : Motectorum liber primus a 5 voci (Venetië, 1566) 

Benedicta sit sancta Trinitas / Gaudete in 

0 Crux Ave 

uit : II secondo libro de motetti a 5 voci (1581) 

Quiescat vox tua 

0 altitudo divitiarum 

Ascendente Jesu 

Peccavi super numerum 

uit : Modulationum liber primus a 6 voci (1581) 
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VLAAMSE KERKMUZIEK IN PARMA, VENETIE EN MANTUA 

Erik Van Nevel stelde een uitgesproken Italiaans programma samen met muziek van 
drie Vlaamse componisten. In dit concert zal duidelijk een evolutie in de muziek te 
horen zijn, een evolutie die begint bij Adriaan Willaert en verder gaat via Cipriano de 
Rore naar Giaches de Wert. Rudimentair geschetst komt het hierop neer: het strikte 
contrapunt van Willaert, met zijn zeer vloeiende melismatische lijnen, wordt vereen-
voudigd bij De Rore en zal uitmonden bij De Wert in een perfect evenwicht tussen de 
"antieke contrapuntische stijl" en passages met homofone (zelfs homoritmische) 
muziek, met een verfijnde aandacht voor de relatie tussen tekst en muziek. Zelfs de 
persoonlijke, emotionele stijl van De Werts late madrigalen zal in de uitgevoerde 
motetten hoorbaar zijn. Vooral in de laatste composities zien we de kiem van de 
"seconda prattica", de stijl waar Claudio Monteverdi zo beroemd door werd. 
Monteverdi heeft later zelf erkend dat hij De Wert heeft nagevolgd. 

Currende opent het concert met een instrumentale versie van Fulgebunt iusti, een.  
werk van Cipriano de Rore. Het is een doorgecomponeerde compositie : elk tekst-
fragment - het stuk werd oorspronkelijk als een vocaal werk geschreven - heeft zijn 
eigen muzikale gedachte, die door elke stem geimiteerd wordt. De verschillende 
muzikale gedachten overlappen elkaar constant, zodat de muziek pas echt tot rust 
komt in de slotcadens. 

Het koor Capella Currende gaat verder met Ave mans stella, een devotielied tot 
Onze-Lieve-Vrouw. Erik Van Nevel koos voor een eerder ongebruikelijk, maar erg 
origineel "arrangement" : hij vermengde eenstemmige gregoriaanse strofen met meer-
stemmig getoonzette strofen, hetzij van Willaert, hetzij van De Rore. De evenwichti-
ge totaalstructuur ziet er als volgt uit : gregoriaans, prima pars van Willaert, gregori-
aans, motet van De Rore, gregoriaans, secunda pars van Willaert. Beide meerstemmi-
ge composities zijn gebaseerd op het gregoriaans. Bij Willaert treffen we een cantus 
firmus aan in de quinta vox, hier de tweede tenor. Bij De Rore verschijnt het gregori-
aans, enigszins versierd, in de sopraanpartij. 

0 Crux splendidior cunctis astris is een magnificatantifoon - dit is een antifoon die 
gezongen wordt vóór en na een magnificat - voor het feest van 3 mei, namelijk voor 
de vinding van het Heilige Kruis, "In inventione Sanctae Crucis". Aan de basis van 
deze compositie ligt het gregoriaans dat in elke stem geparafraseerd wordt. Dit "oude 
principe" wordt kracht bijgezet omdat Willaert ook in dit werk componeerde "op de 
oude manier" : de strikt polyfone schrijfwijze met lange melismen op de belangrijkste 
woorden uit de tekst viert hoogtij! Tekstexpressie is dan ook niet meteen hoorbaar. 
Willaert heeft twee "partes" gecomponeerd : beide delen beginnen op een rustige 
manier (lange notenwaarden), maar kennen al vlug een stuwing naar het einde toe 
ten gevolge van een steeds meer pregnante ritmiek. 

Psalm 130 (of 129 voor de Romeinse liturgie) De profundis clamavi ad te Domine en 
psalm 110 (of 109 voor de Romeinse liturgie) Dixit Dominus zijn twee van de meest 
getoonzette psalmen uit de reeks van 150 psalmen. De Rore heeft er alternatimcom-
posities van gemaakt : gregoriaanse verzen worden afgewisseld met meerstemmigheid. 
De meerstemmige verzen zijn zoals bij Willaert contrapuntisch getoonzet, maar veel 
minder strikt en veel eenvoudiger. De lange melodische lijnen van Willaert zijn ver- 
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vangen door eenvoudig contrapunt. De Rore legt eerder de nadruk op de syntaxis 
van de tekst en op een syllabische tekstvoordracht. Melismen treffen we daarom 
enkel aan in functie van de tekstinhoud, bijvoorbeeld op "copiosa" in De profundis. 
Ook de keuze van de toonsoort, een hypophrygische modus met droevige connotatie, 
is voor deze "ellendige" tekst zeker geen toeval. 

De tekst van Infelix ego is niet afkomstig uit de liturgie, maar wel geïnspireerd op de 
bijbel. In het eerste deel horen we de klacht van een ongelukkige die berouw heeft 
over zijn zonden. In het tweede deel smeekt hij om vergeving en medelijden. Dit 
deel eindigt met het eerste vers van psalm 50, "miserere mei Deus secundum magnam 
misericordiam tuam". Het gebruik van de vierde modus, de meest affectvolle en 
triestige toonsoort, is treffend voor zulk een tekstinhoud. Andere tekstexpressieve 
uitdrukkingen vinden we op verscheidene pejoratieve begrippen: De Rore voegt een 
modusvreemde noot (sib) toe op "peccavi graviter", "maerens", "implorabo" en 
"miserere mei Deus". Andere concrete relaties tussen tekst en muziek vinden we op 
"terra", waar de sopraan ongebruikelijk laag zingt, alsook in meerdere melismatische 
motieven op woorden als "refugium" of "invenio". Wat echter het meest bijdraagt tot 
de tekstexpressieve verklanking, is de structuur van de compositie : De Rore heeft 
een climax ingebouwd naar het laatste, smekende vers, "miserere mei Deus". Het 
werk is geconstrueerd op basis van een ostinato in de tweede stem op de tekst "mise-
rere mei Deus". Een ostinatomotief dat tweemaal "gekneed" wordt: enerzijds wordt 
het steeds korter ten gevolge van verfijnde, ritmische ingrepen, anderzijds volgt het 
zichzelf steeds sneller op ten gevolge van de steeds kleiner wordende rusten tussen de 
verschillende ostinati in. Met andere woorden, de structuur van de compositie is een 
weerspiegeling van de smeekbede om erbarmen! 

Het Magnificat sexti toni is, net zoals de twee psalmen De profundis en Dixit 
Dominus, een alternatimcompositie waarin eenstemmig gregoriaans wordt afgewisseld 
met meerstemmige fragmenten. De compositie is geschreven voor vier stemmen. In 
het laatste vers "sicut erat in principio" drijft De Rore de bezetting op tot vijf stem-
men, een gebruikelijk procédé voor het einde van een compositie. 

Voor Clamabat autem mulier heeft De Rore (of Cristobal de Morales?) zich gebaseerd 
op een tekst van de evangelist Mattheus (Matt. 15, 21). Het verhaal vertelt over de 
Kanakátische vrouw die de Heer smeekt om hulp, omdat haar dochter door de duivel 
bezeten is. Jezus echter antwoordt haar dat hij enkel ten dienste staat van de verloren 
schapen. Nogmaals smeekt de vrouw om hulp, en Jezus willigt haar verlangen in 
omdat haar geloof zo groot is. Opvallend voor deze compositie is het experimenteren 
met de bezetting in relatie tot de tekstinhoud. De tekst zelf is een constante afwisse-
ling van directe en indirecte rede. De Rore heeft steeds bij de indirecte rede geop-
teerd voor een kleine bezetting, twee of drie stemmen, vaak gegroepeerd in boven- en 
onderkoor, die de tekst voordragen zonder een enkele tekstherhaling. Bij de directe 
rede horen we steeds de volledige bezetting van vijf stemmen, waarbij de belangrijk-
ste smekende woorden één of meerdere keren worden herhaald. 

o Sacrum convivium, het eerste werk van Giaches de Wert, is een magnificatantifoon 
voor het feest Corporis Christi. De tekst handelt over de heilige maaltijd die ons her-
innert aan het lijden van Christus, en die voor ons daarom een bewijs is van zijn 
heerlijkheid. Deze compositie begint polyfoon en ontwikkelt zich naar homofonie 

72 Zondag, 25 augustus 1996 



vanaf het woord "recolitur". Vanaf "mens impletur gratia" wordt het zelfs homorit-
misch en verandert de tot dan toe voorgeschreven tweeledige dus "imperfecte" maat 
in een drieledige, "perfecte" maat. Op die manier wordt het melioratieve begrip "gra-
tia" duidelijk in de verf gezet. 

Ego autern in Domino sperabo is hoofdzakelijk geschreven in de oude contrapuntische 
stijl. De compositie is bedoeld als introïtusgezang, een intredelied, voor een dag in de 
vastentijd. De tekst verhaalt over het vertrouwen in God, die in al Zijn goedheid de 
nederigheid van de mens kent en in alle rechtvaardigheid de mens redt en bevrijdt. 
De strikt polyfone, rustige aanvang van het eerste deel krijgt op "exultabo et laetabor" 
een ritmische stuwing en een melismatisch verloop dat uitmondt op een homoritmi-
sche zetting van beide woorden. Op "in tua misericordia" kunnen we niets anders 
verwachten dan een polyfone behandeling van de tekst. Het einde van het eerste deel 
klinkt homofoon en zeer nederig : "humilitatem meam". Ook deel twee begint in een 
rustige polyfone zetting en eindigt in een vrij geblokte homofonie op "libera me et 
eripe me". 

Opvallend in Adesto dolori meo, Deus zijn de chromatische wendingen die in het 
contrapunt geïntegreerd worden. Zo horen we bij de aanvang van het werk de stem-
men imitatief inzetten. Op het woord "dolori" stijgt of daalt de melodie in elke stem 
met halve tonen. Op "et cecidit in luctum" horen we de homofone schrijfwijze ook 
met chromatische wendingen (de sopraan daalt zelfs van de c" naar de gis', een onge-
bruikelijk interval). Het fragment "et cantatio mea" is een duidelijk madrigalisme, 
niet alleen door de snelle noten, maar ook door het zeer lange melisme, het afwijken 
van het tooncentrum re, door te cadenseren op do (de compositie staat in de 
Dorische modus), en door het werken met stemgroepen (telkens twee stemmen zet-
ten gelijktijdig in). Op de tekst "in plorationem" keert De Rore weer terug naar de 
"antieke stijl", in langzaam voortschrijdende halve noten. 

Benedicta sit sancta Trinitas is het introïtus voor het feest van de Heilige Drievuldig-
heid. Het werk is geschreven in de sol-Dorische modus. De quasi-polyfone aanvang 
gaat op het tweede tekstfragment "atque indivisa unitas" over in een homofone 
schrijfwijze. Enkele halve tonen kleuren "misericordiam". Voorts gaat de compositie 
verder in een vlotte perfecte drieledige maat op "benedicamus". 

0 Crux Ave is een groet aan het kruis, het kruis dat in tijd van leed geldt als enige 
hoop. Deze compositie heeft een langzaam polyfoon karakter, al dateert het werk van 
1581. Het smekende van "auge piis iustitiam reisque dona veniam" wordt duidelijk 
door een letterlijke herhaling van tekst en muziek en door een traag en treurig, bijna 
slepend verloop van het contrapunt. 

De tekst van Quiescat vox tua is gebaseerd op een oudtestamentisch verhaal waarin 
Jeremiah zegt: "ween niet en heb geen verdriet. Zij die uit Israël verdrongen zijn, wil 
ik troosten en bevrijden uit hun lijden". Gevoelsuitdrukkende woorden zijn schering 
en inslag in deze tekst : woorden met een negatieve connotatie als "ploratu", "lachri-
mis", "consolabor", "luctum" en "dolore" zijn steeds geschreven in lange polyfone lij-
nen met een traag ritme en scherpe dissonanten; woorden met een positieve connota-
tie als "gaudium" en "laetificabo" zijn vrolijk en vitaal uitgewerkt door een snelle rit-
miek in quasi homofone passages. 
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In 0 altitudo divitiarum wordt in niet minder dan 88 maten de wijsheid en kennis 
van God geprezen in een polyfone zetting. Niettemin is de muziek hoofdzakelijk syl-
labisch geschreven, op enkele korte melismen op "divitiarum", "Dei" en "sapientiae" 
na. Zeer markant is de aanvang van dit eerste deel met een decimesprong (!) in alle 
stemmen naar het woord "altitudo" (verhevenheid, hoogheid). Het tweede deel vangt 
aan met drie vragen, gesteld door de drie bovenstemmen in een homofone schrijfwij-
ze : "Waar heeft de Heer zijn levenswijsheid eigenlijk gehaald?". Het antwoord volgt 
door de volledige, zesstemmige bezetting: "Van Hem, door Hem en voor Hem zijn 
alle dingen". Voor het laatste tekstfragment "ipsi gloria in saecula Amen" gaat De 
Wert nog even over naar de maat van drie : de eeuwige glorie van God wordt in een 
"perfecte" maatsoort uitgedrukt. 

Een gedetailleerde analyse geven van Ascendente Jesu zou ons al te ver leiden en is 
eigenlijk overbodig. De Wert heeft dit werk zo schilderend gecomponeerd, dat zelfs 
wie de tekst niet kent, zal verstaan waarover hij handelt. De componist evoceert de 
tekstinhoud met verfijnde, doch geniale ingrepen : ongewone melodische intervallen 
(grote sixt op "perimus"), verfijnde ritmische motieven die de golven illustreren 
("motus magnus" en "fluctibus"), vertraagd harmonisch ritme op "facta est tranquili-
tas", koordialogen om de directe en indirecte rede af te bakenen, aangepaste schrijf-
wijze op woorden als "secuti" en "accesserunt" (uiteraard imitatief : de ene stem volgt 
de andere). De tekst (Matt. 8, 23-26) is bedoeld voor de vierde zondag na het feest 
van de verschijning van Christus (na Epifanie). 

De tekst van Peccavi super numerum is een parafrase van een gebed uit het Oude 
Testament: op de plaats Manassa heeft het volk God getart. Het volk - in dit motet in 
de ikvorm - spuwt een stortvloed van spijt over zijn begane zonden. Het begin van 
het eerste deel, "peccavi", is strikt homoritmisch : de waarheid wordt op die manier 
berouwvol in het licht gezet. Hetzelfde principe vinden we in het tweede deel op 
"ego cognosco", hier in de betekenis van "ik beken". De twee partes van het motet 
eindigen met dezelfde tekst "Quoniam irritavi iram tuam et malum coram te feci" en 
zijn getoonzet op dezelfde muziek. Het syncopische ritme drukt de ophitsende sfeer 
van "irritavi" uit. Op "et malum coram te feci" wordt de muziek terug rustiger, wat 
niet wegneemt dat ze duidelijk syllabisch geprononceerd blijft. De relatie tussen tekst 
en muziek wordt ook nog door andere formules duidelijk gemaakt. Letten we nog 
even op de chromatische wending op "dignus" (waardig) en de hoge noten - de enige 
in deze compositie - op "coeli". 

RENATE WEYTJENS 
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FULGEBUNT IUSTI 

Fulgebunt iusti, et tanquam scintillae 
in arundineto discurrent 
iudicabunt nationes 
et regnabunt in aeternum. 

AVE MARIS STELLA 

Ave, mans stella, 
Dei Mater alma, 
Atque semper Virgo 
Felix caeli porta. 

Sumens illud Ave 
Gabrielis ore 
Funda nos in pace 
Mutans Hevae nomen. 

Solve vincla reis 
Profer lumen caecis : 
Mala nostra pene 
Bona cuncta posce. 

Monstra te esse Mat rem 
Sumat per te preces 
Qui pro nobis natus 
Tulit esse tuus. 

Virgo singularis 
Inter omnes mitis 
Nos culpis solutos 
Mites fac et castos. 

Vitam praesta puram 
Iter para tutum : 
Ut videntes Iesum 
Semper collaetemur. 

Sit laus Deo Patri, 
Summo Christo decus, 
Spiritui Sancto, 
Tribus honor unus. Amen. 

De rechtvaardigen zullen schitteren 
en als vonken in het riet zich verspreiden 
zij zullen oordelen over de volkeren 
en regeren in eeuwigheid. 

Wees gegroet, ster der zee, 
gezegende Moeder van God, 
en altijd Maagd gebleven, 
gelukzalige poort tot de hemel. 

Aanvaard dit "weesgegroet" 
uit de mond van Gabriël 
en overgiet ons met vrede, 
hernieuw de naam van Eva. 

Bevrijd de zondaars van hun boeien, 
Breng het licht aan de blinden, 
Verdrijf al onze zonden 
en vraag voor ons alle goeds. 

Toon dat Gij de Moeder zijt, 
Laat door Uw toedoen 
Hij die omwille van ons Uw Zoon wilde worden 
onze smeekbeden aanvaarden. 

Voortreffelijke Maagd, 
genadig boven allen, 
maak ons vrij van zonden, 
zacht en rein. 

Geef ons het ware leven, 
schenk ons een veilige tocht, 
opdat wij Jezus zien 
en altijd verheugd zijn. 

Eer zij God de Vader, 
eer aan de opperste Christus, 
aan de Heilige Geest, 
één eer voor drie. Amen. 
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0 CRUX SPLENDIDIOR 

0 Crux splendidior cunctis astris 
mundo celebris hominibus 
multum amabilis, sanctior universis : 
quae sola fuisti digna 
portare talentum mundi 

Dulce lignum, dulces clavos 
dulcia ferens pondera : 
salva praesentem catervam 
in tuis hodie laudibus congregatam, 
alleluia. 

DE PROFUN DIS 

De profundis clamavi ad te Domine 
Domine exaudi vocem meam. 

Fiant aures tuae intendentes 
in vocem deprecationis meae. 

Si iniquitates observaveris 
Domine quis sustinebit? 

Quia apud te propitiatio est : 
et propter legem tuam sustinui te, Domine. 

Sustinuit anima mea in verbo eius : 
speravit anima mea in Domino. 

A custodia matutina usque ad noctem, 
speret Israel in Domino. 

Quia apud Dominum misericordia: 
et copiosa apud eum redemptio. 

Et ipse redimet Israel 
ex omnibus iniquitatibus eius. 

Gloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto. 

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

0 Kruis, schitterender dan alle sterren, 
dan de wereld, dan de meest geprezen mensen, 
uiterst beminnelijk, verhevener dan het universum, 
Gij alleen dat waardig werd bevonden 
het gewicht van de wereld te torsen 

Zoet hout, zoete nagels, 
die een zoete last dragen, 
red de menigte hier aanwezig, 
hier vandaag verenigd tot uw eer, 
alleluia. 

Uit de diepten heb ik tot U geroepen, Heer, 
Heer, aanhoor mijn gebed. 

Mogen Uw oren openstaan 
als mijn smeekbede weerklinkt. 

Als Gij mijn zwakheden aanschouwt, 
ach Heer, wie zal mij dan steunen ? 

Want bij U is de verzoening 
en omwille van Uw wet zijt Gij mijn steun, o Heer. 

Mijn ziel steunde op Zijn woord: 
mijn ziel hoopte op de Heer. 

Van de ochtendwake tot de nacht 
zal Israël hopen op de Heer. 

Want bij de Heer is barmhartigheid 
en bij Hem is de verlossing in overvloed 

En Hij zal Israël bevrijden 
uit al zijn zwakheden. 

Eer aan de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, 

Zoals het was in het begin, nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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DIXIT DOM INUS 

Dixit Dominus Domino meo : 
Sede a dextris meis 
Donec ponam inimicos 
tuos scabellum pedum tuorum. 
Virgam virtutis tuae 
emittet Dominus ex Sion. 
Dominare in medio inimicorum tuorum. 
Tecum principium 
in die virtutis tuae 
in splendoribus sanctorum; 
ex utero ante luciferum genui 
te juravit Dominus, 
et non paenitebit eum : 
Tu es sacerdos in aeterrium 
secundum ordinem Melchisedech, 
Dominus a dextris tuis 
confregit in die 
irae suae reges 
a dextris tuis 
judicabit in nationibus, 
implebit ruinas 
a dextris tuis conquasgabit capita 
in terra multorum. 
De torrente in via bibet 
propterea exaltabit caput. 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio et nunc et semper 
et in saecula saeculorum. Amen. 

INFELIX EGO 

Infelix ego omnium awcilio destitutus 
qui caelum terramque offendi : 
quo ibo? quo me vertam? ubi confugiam? 
quis mei miserebitur? 
Ad caelum oculos levare non audeo 
quia ei graviter peccavi. 
In terra refugium non invenio 
quia ei scandalum fui. 
Quid igiturfaciam? Desperabo? 
Absit : misericors est Deus 
pius est salvator meus. 
Solus igitur Deus refugium meum :  

De Heer sprak tot mijn Heer: 
Zit aan Mijn rechterhand 
terwijl ik uw vijanden 
aan uw voetbank leg. 
De Heer van Sion zal de roede 
van uw deugdzaamheid uitsturen. 
Heers temidden van uw vijanden. 
Met u is het gezag 
op de dag van uw verdienste 
in de glans van de heiligen. 
Uit de moederschoot voor het licht 
heb ik U voortgebracht, zo zweert de Heer, 
en het zal Hem niet berouwen: 
Gij zijt priester voor eeuwig 
op de wijze van Melchisedech, 
De Heer aan uw rechterzijde 
breekt de macht van de koningen 
op de dag van Zijn toorn, 
aan uw rechterzijde 
zal Hij oordelen over de volkeren, 
zal Hij ondergangen teweegbrengen, 
aan uw rechterzijde zal Hij de hoofden 
van velen op aarde verbrijzelen. 
Hij zal drinken van een stroom onderweg 
en daarom Zijn hoofd verheffen. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
zoals het was in het begin, nu en altijd 
en in alle eeuwen der eeuwen. Amen. 

Ongelukkig ben ik, van eenieders hulp verstoken, 
ik die hemel en aarde heb geschonden. 
Waarheen zal ik gaan? Waarheen zal ik mij wen- 
den? Waar neem ik mijn toevlucht? 
Wie zal zich over mij ontfermen? 
Ik durf mijn ogen niet ten hemel opslaan 
omdat ik tegen hem zwaar gezondigd heb. 
Op aarde vind ik geen toevluchtsoord 
omdat ik voor haar tot ergernis ben geweest. 
Wat moet ik nu doen? Moet ik wanhopen? 
Neen, want God is barmhartig 
en trouw is mijn Redder. 
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ipse non despiciet opus suum 
non repellet imaginem suam. 

Ad te igitur piissime Deus 
tristis ac maerens venio : 
quoniam tu solus spes mea 
tu solus refugium meum 
Quid autem dicam tibi, 
cum oculos levare non audeam 
verba dolons effundam 
misericordiam tuam implorabo 
et dicam : miserere mei Deus 
secundum magnam misericordiam tuam. 

Ja, God alleen is mijn toevlucht: 
Hij zal zijn werk niet misprijzen, 
zijn beeltenis niet verstoten. 

Ja, naar U, opperste God, 
kom ik, bedroefd en teneergeslagen, 
want Gij alleen zijt mijn hoop, 
Gij alleen mijn toevlucht. 
Wat moet ik U nu zeggen, 
nu ik mijn ogen niet durf opslaan, 
en woorden van smart uitstort? 
Ik zal Uw barmhartigheid aanroepen 
en zeggen : Heb medelijden met mij, Heer, 
in Uw oneindige barmhartigheid. 

MAGNIFICAT 

Magnificat anima mea Dominum. 
Et exultavit spiritus mens 
in Deo salutari meo. 
Quia respexit humilitatem ancillae suae : 
ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes. 
Quiafecit mihi magna qui potens est : 
et sanctum nomen ejus. 
Et misericordia ejus a progenie in progenies 
timentibus eum. 
Fecit potentiam in brachio suo : 
dispersit superbos mente cordis sui. 
Deposuit potentes de sede, 
et exaltavit humiles. 
Esurientes implevit bonis: 
et divites dimisit inanes. 
Suscepit Israel puerum suum, 
record atus misericordiae suae. 
Sicut locutus est ad patres nostros Abraham 
et semini ejus in saecula. 
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. Amen. 

CLAMABAT AUTEM MULIER 

Clamabat autem mulier Charnanaea : 
Domine Jesu Christe, fil David  

Mijn ziel prijst hoog de Heer 
en mijn geest jubelt 
blij om God, mijn Redder. 
Want Hij keek neer op de nederigheid van Zijn 
dienstmaagd. 
Kijk, vanaf heden prijst 
immers elk geslacht mij zalig. 
Want Hij die machtig is, heeft aan mij grote dingen 
gedaan 
en heilig is Zijn Naam. 
Zijn barmhartigheid gaat van geslacht tot geslacht 
voor zij die Hem eerbiedig vrezen. 
Zijn arm is machtig: 
de hoogmoedigen heeft Hij uiteengeslagen, 
de machthebbers stootte Hij van hun troon 
en de nederigen heeft Hij verheven. 
De dorstigen overlaadde Hij met goede gaven; 
de rijken zond Hij met lege handen heen. 
Hij heeft Israël, zijn volk, opgenomen, 
Zijn barmhartigheid indachtig. 
Zo heeft Hij gesproken tot onze vaderen, 
Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
zoals het was in het begin, nu en altijd 
en tot in eeuwigheid. Amen. 

Een vrouw uit Charna riep: 
Heer Jezus Christus, Zoon van David, 
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adiuva me : filia mea male 
a daemonio vexatur. 
Respondens ei Dominus dixit : 
Non sum missus nisi ad oves 
quae perierunt domus Israel. 
At illa venit et adoravit cum dicens : 
Domine adiuva me. 
Respondens Jesus ait uh 
mulier, magna est fides tua, 
fiat tibi sicut vis. 

0 SACRUM CONVIVIUM 

0 Sacrum convivium 
in quo Christus sumitur, 
recolitur memoria passionis eius, 
mens impletur gratia 
et futurae gloriae 
nobis pignus datur. Alleluia. 

EGO AUTEM 

Ego autem in Domino sperabo 
exultabo et laetabor 
in tua misericordia, 
quia respexisti humilitatem meam. 

In te Domine speravi 
non confundar in aeternum, 
in iustitia tua libera me et eripe me. 

ADESTO DOLORI MEO 

Adesto dolori meo, 
Deus, nimium fatigor, 

et cecidit in luctum Cythara mea, 
et cantatio mea in plorationem. 

BENEDICTA SIT SANCTA TRINITAS 

Benedicta sit sancta Trinitas, 
atque indivisa unitas. 

Confitebimur ei, quia fecit nobisc ti m, 
Misericordiam suam. 
Benedicamus Pat rem et Filium, 
cum sancto Spiritu. Amen.  

hom mij te hulp: mijn dochter 
is bezeten van de duivel. 
De Heer gaf haar ten antwoord: 
Ik ben enkel gezonden voor de verloren schapen 
van het huis van Israël. 
Maar zij kwam in aanbidding tot Hem en zei: 
Heer, help mij. 
Jezus antwoordde aan de vrouw: 

groot is uw geloof, 
wat gij wilt, zal geschieden. 

0 heilig maal 
waarop Christus wordt gegeten, 
de herinnering aan Zijn lijden hernieuwd wordt, 
onze geest vervuld wordt van genade 
en ons geschonken wordt 
het onderpand van de toekomstige glorie. Alleluia. 

Ik zal mijn hoop stellen op de Heer, 
ik zal jubelen van vreugde en verheugd zijn 
om Uw barmhartigheid 
omdat Gij hebt neergekeken op mijn kleinheid. 

Op de Heer heb ik mijn vertrouwen gesteld, 
ik zal in eeuwigheid niet verward geraken. 
Bevrijd mij en neem mij op in Uw gerechtigheid. 

Sta mij bij in mijn smart, 
God, ik word al te zeer gekweld. 
Mijn lier is in klaagzangen vervallen, 
en mijn gezang in geween. 

Gezegend zij de Heilige Drievuldigheid, 
en onverdeeld haar Eenheid. 
Wij zullen voor haar Zijn barmhartigheid belijden, 
zoals zij met ons heeft gedaan. 
Laten wij de Vader en de Zoon verheerlijken, 
samen met de Heilige Geest. Amen. 
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GAUDETE IN DOMINO SEMPER 

Gaudete in Domino semper. Verheugt u altijd in de Heer, 
Iterum dico : gaudete. Zeg het opnieuw : verheugt u. 

0 CRUX AVE 

0 Crux Ave, spes unica, 
hoc passionis tempore 
Auge piis iustitiam 
reis que dona veniam. 

QUIESCAT VOX TUA 

Qttiescat vox tua a ploratu, 
Et oculi tui a lachrimis, 
Qui dispersit Israel, 
congregabit eum, 
et custodiet sicut pastor gregem suum. 

Revertentur filii tui ad terrninos suos, 
convertam luctum eorum, in gaudium, 
et consolabor eos 
et laetificabo a dolore suo. 

0 ALTITUDO DIVITIARUM 

Ik groet u, Kruis, mijn enige hoop, 
in deze tijd van lijden. 
Laat Uw gerechtigheid toenemen voor wie U lief- 
heeft, 
schenk vergiffenis aan wie schuldig is. 

Laat uw stem rusten van het geween, 
en uw ogen van de tranen. 
Hij die Israël verscheurd heeft, 
zal het weer verenigen 
en als een herder zijn kudde bewaken. 

Uw zonen zullen naar huis terugkeren, 
Ik zal hun rouw doen omslaan in blijdschap, 
Ik zal hen troosten 
en vreugde brengen in hun smart. 

o altitudo divitiarum sapientiae 
et scientiae Dei : 
quatn incomprehensibilia sunt judicia ejus, 
et investigabiles viae ejusl 

Quis enim cognovit sensum Domini? 
Aut quis consiliarius ejus fuit? 
Quoniarn ex ipso, et per ipsum, 
et in ipso sunt omnia : 
ipsi gloria in saecula. Amen. 

ASCENDENTE JESU 

Ascendente Jesu in naviculam, 
Secuti sunt cum discipuli eius, 
et ecce motus magnus factus est in man,  

Hoe verheven is de rijkdom, de wijsheid 
en de /tennis van God, 
hoe onvatbaar zijn Zijn oordelen, 
hoe ondoorgrondelijk Zijn wegen ! 

Wie kent immers de gezindheid van de Heer, 
of wie is Zijn raadgever? 
Want alles is uit Hem, 
en door Hem en in Hem: 
aan Hem zij lof voor eeuwig. Amen. 

Toen Jezus in de boot stapte, 
zijn Zijn leerlingen Hem gevolgd, 
en zie, op zee stak een zware storm op, 
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ita ut navicula operiretur fluctibus, 
Ipse dormiebat et accesserunt ad cum discipuli eius 
et sucitaverunt cum, dicentes. 

Domine salva nos perimus, 
et dicit eis Jesus : 
quid timidi estis 
modicae fidei? 
Tunc surgens imperavit ventis et man, 
et facta est tranquilitas magna. 

PECCAVI SUPER NUMERUM 

Peccavi super numerum arenae mans, 
et multiplicata sunt peccata mea, 
et non sum dignus videre altitudinem coeli, 
prae multitudine iniquitatis meae, 
Quoniam irritavi iram tuam, 
et malum coram te feci. 

Quoniam iniquitatem meam, 
Ego cognosco, 
et delictum meum contra me est semper, 
Tibi soli peccavi, 
Quoniam irritavi iram tuam, 
et malum coram te feci.  

zodat de boot overspoeld werd door de golven. 
Hij sliep. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe 
en maakten Hem wakker met de woorden: 

Heer, red ons, wij vergaan. 
En Jezus zei tot hen: 
waarom zijt gij bang, 
hoe klein is uw geloof? 
Toen stond Hij op en gaf bevel aan wind en zee 
en er ontstond een grote kalmte. 

Ik heb gezondigd meer dan het aantal zandkorrels 
op het strand, 
en menigvuldig zijn mijn zonden. 
Ik ben niet waardig de hoogte van de hemel te aan- 
schouwen, 
door het grote aantal van mijn zwakheden. 
Want ik heb Uw toorn opgewekt 
en ik heb kwaad gedaan tegenover U. 

Want mijn zwakheid, 
die erken ik, en mijn misstap is altijd 
in tegenspraak met mezelf. 
Tegen U alleen heb ik gezondigd, Heer, 
want ik heb Uw toorn opgewekt 
en ik heb kwaad gedaan tegenover U. 
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THE CONSORT OF MUSICKE 

ANTHONY ROOLEY, ALGEMENE LEIDING 

EMMA KIRKBY, SOPRAAN 

EVELYN TUBB, SOPRAAN 

MARY NICHOLS, ALT 

JOSEPH CORNVVELL, TENOR 

ANDREW KING, TENOR 
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ANTHONY ROOLEY, LUIT 

zie biografie p. 36 
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"IL PASTOR FIDO, UITTREKSELS UIT HET PASTORALE DRAMA VAN GIAM-

BATTISTA GUARINI" 

GIACHES DE WERT (1535-1596) 

0 primavera (a 5) 

uit: L'undecimo libro de madrigali (Venetië, 1595) 

Voi volete (a 5) 
uit :11 settimo libro de madrigali (Venetië, 1581) 

Udite lagrimosi (a 5) 

Ah dolente partita (a 5) 

Crud'amarilli (a 5) 

uit: L'undecirno libro de madrigali (Venetië, 1595) 

BENEDETTO PALLAVICI NO (155 I -16 I 0) 

Crud'amarilli (a 5) 
uit: 11 sesto libro de madrigal' (Venetië, 1600) 

MICHELANGELO GALILEI (CA. 1528-1591) 

Toccata 
uit :11 primo libro d'intavolatura di liuto (1620) 

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643) 

Baci soavi e cari (a 5) 

uit :11 primo libro de madrigali (Venetië, 1587) 

Crudel perchè mi fuggi (a 5) 

uit :11 secondo libro de madrigali (Venetië, 1590) 

Lumi, miei cari lumi (a 5) 

uit :11 terzo libro de madrigali (Venetië, 1592) 

Ah dolente partita (a 5) 

A un giro sol de'begl'occhi (a 5) 

Ohimè, se tanto amate (a 5) 

lo mi son giovinetta (a 5) 

uit :11 quarto libro de madrigali (Venetië, 1603) 

0 primavera (a 5) 

uit :11 ter-zo libro de madrigali (Venetië, 1592) 
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IL PASTOR FIDO, UITTREKSELS UIT HET PASTORALE DRAMA VAN GIAMBATTI-
STA GUARINI 

Men kan de invloed die de Ferrarese dichter en diplomaat Giambattista Guarini 
(1538-1612) op de Italiaanse literatuur en muziek heeft gehad, niet genoeg benadruk-
ken. Niet alleen was het onmiddellijke succes van zijn pastoraal drama II Pastor Fido 
uit 1589 zo groot dat het werk in 1602 al aan zijn 20ste uitgave toe was, maar de stijl 
en het pastorale aspect van het lange gedicht gaven ook de toon aan voor het grootste 
deel van de Italiaanse dichtkunst tot aan de Franse Revolutie. Hoewel Torquato 
Tasso, één van Guarini's belangrijkste concurrenten in de literaire kringen van 
Ferrara, al eerder zijn uiterst succesvolle pastorale werken Aminta en Gerusalemme 
Liberata had laten uitvoeren en uitgeven, zou Guarini's tekst vanaf het laatste decen-
nium van de 16de eeuw stilaan de bovenhand halen. Monteverdi - die in zijn eerste 
twee magidralenbundels van 1587 en 1590 nog vaak teksten van Tasso op muziek 
zette - begon vanaf 1592, in zijn derde bundel, steeds meer een beroep te doen op 
Guarini : in zijn vierde en vijfde boek zijn haast alle madrigalen op teksten van 
Guarini gezet. Philippus de Monte publiceerde in 1600 zelfs een bundel met als titel 
Musica Sopra II Pastor Fido. Verder componeerden de meest belangrijke toondichters 
uit die tijd, zoals De Wert, Pallavicino, Merula, Gastoldi, Ghizzolo, Casentini, en 
anderen - meer dan 120 componisten! - ongeveer 550 madrigalen op gedichten van 
Guarini, vooraleer zijn werk in operalibretti minstens even populair werd en de the-
matiek ervan het muzikaal toneel tot op het einde van de 18de eeuw domineerde. 

Jacques (Giaches) de Wert, werd vermoedelijk in Weert bij Antwerpen geboren in 
1535 en stierf precies vierhonderd jaar geleden in Mantua. Hij ging als kind al naar 
Italië, waar hij als zanger aan het hof van Avellino bij Napels werkte. Vanaf 1550 
vinden we hem aan de Noorditaliaanse hoven van Ferrara, Novellara en Parma, waar 
hij ongetwijfeld met Cipriano de Rore contact had. In 1565 werd hij tot kapelmeester 
van de nieuwe Santa-Barbarakerk aan het Gonzaga-hof van Mantua aangesteld, waar 
hij, uitgezonderd enkele langdurige verblijven in Ferrara, de rest van zijn leven door-
bracht. Kort na het verkrijgen van de Mantuaanse "nationaliteit" in 1580 - een grote 
eer voor vreemdelingen toen - begon De Wert aan malaria te lijden, waardoor hij 
zoveel mogelijk in Ferrara trachtte te blijven. Het moerassige Mantua was voor zijn 
gezondheid zeer nefast en bovendien was het culturele leven onder Alfonso II d'Este 
veel interessanter en progressiever geworden - met onder andere het "Concerto delle 
Donne"( zie ook p. 60) - dan aan het hof van de conservatieve en contrareformistisch 
gerichte Guglielmo Gonzaga in Mantua, waar Gastoldi steeds vaker De Wert moest 
vervangen. In Ferrara was De Wert tenslotte ook in een ophefmakende liefdesaffaire 
betrokken met Tarquima Molza, één van de sopitinen in het "Conccrto delle Donne" 
en nicht van de dichter Francesco Maria Molza. 

Met uitzondering van het vijfstemmige madrigaal Voi volete ch'io muoia, uit zijn 
zevende bundel van 1581, zijn alle composities die The Consort of Musicke vandaag 
brengt, ontleend aan het elfde en allerlaatste vijfstemmige madrigalenboek dat De 
Wert tussen 1591 en 1594 componeerde en een jaar voor zijn dood liet drukken. 
Meer dan de helft van die madrigaalteksten komen uit Guarini's II Pastor Fido. 0 pri-
mavera is in een soort koraal-recietstij1 gezet, waarbij de melodische en ritmische 
beweging heel nauw bij de gesproken declamatie met veel toonherhalingen aansluit. 
Daartegenover zijn Ah dolente partita en Cruda amarilli typische klaagzangen die 
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zo vaak in pastorales voorkomen. De zetting is veel "actiever" dan de recitando-stijl 
van 0 primavera, met veel dissonanten en harmonische voorhoudingen. Het is inte-
ressant te horen hoe dicht Monteverdi in zijn madrigaal Ahi do lente partita aansluit 
bij dat van zijn voorganger in Mantua. Hetzelfde geldt in grote lijnen voor Cruda 
amarilli, misschien één van De Werts meest geraffineerd expressieve werken in zijn 
late maniëristische stijl, een madrigaal dat Benedetto Pallavicino in zijn zesde madri-
galenboek publiceerde. Pallavicino was net als Monteverdi in Cremona geboren en 
werd na de dood van De Wert tot kapelmeester in de Mantuaanse Santa-Barbarakerk 
benoemd, waar Gastoldi hofkapelmeester was. Hij overleed op vijftigjarige leeftijd in 
1601 en werd dan door Claudio Monteverdi vervangen, die al sedert 1592 een vaste 
baan had als violist in Mantua. 

Monteverdi had zijn muzikale vorming van de Cremonese kapelmeester 
Marc'Antonio Ingegneri gekregen en publiceerde op vijftienjarige leeftijd zijn eerste 
bundel motetten. Duidelijk minder een vernieuwer binnen het genre van het madri-
gaal dan bijvoorbeeld De Rore, De Wert of Marenzio, ging Monteverdi dieper in op de 
psychologie van de emoties die hij in zijn madrigalen behandelde. Terwijl zijn eerste 
drie bundels respectievelijk de invloed van Ingegneri (in Bad soavi e cari ), Marenzio 
( in Crudel, perchè mi fuggi ) en De Wert ( in Lumi, miei cari lumi ) verraden, kwam 
hij in zijn volgende bundel - die hij pas elf jaar later, in 1603 publiceerde - voor het 
eerst tot een zekere stilistische maturiteit waarin hij elementen uit De Werts laatste 
bundel, zoals de recietstijl en dissonanten, op een persoonlijke manier verwerkte. 
Samen met het vijfde madrigalenboek behoort deze bundel uit 1603 tot de hoogte-
punten van Monteverdi's "vroege periode". De teksten, vrijwel allemaal ontleend aan 
Guarini, vertonen een grotere sensueel-erotische geladenheid dan de madrigalen in 
pastorale toon van zijn tijdgenoten, terwijl hij in de muzikale zetting vooral aandacht 
schonk aan de klaarheid en de expressie van de woorden. 

MARC VANSCHEEUWIJCK 
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0 PRIMAVERA 

0 primavera, gioventii dell'anno, 
Bella madre de fiori, 
D'herbe novelle e di novelli amori, 
Tu ben, lasso, ritorni, 
Ma senza i cari giorni 
De le speranze mie. 
Tu ben sei quella 
Ch'eri pur dianzi, si vezzosa e bella; 
Ma non son io quel che giet un tempo fui, 
Si caro a gl'occhi altrui. 

VOI VOLETE 

Voi volete ch'io muoia, 
E mi date dolor si crudo e forte 
Che mi conduce a morte. 

Ma per vederne voi cosi contenta 
Mentrlo moro, ii morir vita diventa. 
Onde vedendo, oimè, dolente voi, 
In questa vita poi, 
Mi vien tanto martire, 
Ch'ogn'orgiungo al morire. 
E cosi mill'e mille volt'il giorno 
Per voi moro, 
E morendo in vita torno. 

UDITE LAGRIMOSI 

Udite, lagrimosi spirti d'Averno, 
Udite nova sorte di penae di tormento; 
Mirate crud'affetto 
in sembiante pietoso : 

La mia donna, crudel pit i de !Inferno, 
Perch'una sola morte non pua far sazia 
La sua ingorda voglia 
(E la mia vita è quasi una perpetua morte), 
Mi comanda ch'io viva, 
Perchè la vita mia, 
Di mille mortll di ricetto sia.  

0 lente, jeugd van de jaargetijden, 
Lieflijke moeder van bloemen, 
nieuw groen en nieuwe liefde. 
Jij bent weliswaar teruggekeerd, 
maar ik zie de tijd niet terug van 
de hoop die ik koesterde, 
En jij bent nog wel dezelfde 
als voorheen, mooi en lieflijk; 
maar ik ben niet meer wie ik daarvoor was, 
hij die voor de ogen van een ander een voorwerp 
van behagen was. 

Jij wil mij laten doodgaan, 
en jij geeft mij zo'n wrede en hevige smart 
dat ze mij naar de dood voert. 

Maar omdat ik zie dat jij zo tevreden bent, 
wordt, terwijl ik doodga, het doodgaan opnieuw leven. 
Zie ik jou helaas zelf in smart, 
dan komt er daarentegen in dit leven 
zo'n lijden op mij af, 
dat ik op elk moment de dood bereik. 
En zo, duizenden heren per dag, 
sterf ik voor jou 
en kom ik al stervend weer tot leven. 

Luister naar mij, wenende geesten van d'Averno 
(ingang van de hel), 
luister naar een nieuwe folterpijn; 
kijk naar een wreedaardig gevoel 
dat er uitziet als medelijden . 

Mijn vrouwe, wreder dan de hel zelf, 
omdat eenmaal sterven haar 
vraatzucht niet han voldoen 
(en mijn leven is als een voortdurende dood), 
draagt mij op te leven, 
opdat mijn leven 
duizendmaal de dood zou kunnen ontvangen. 
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AH DOLENTE PARTITA 

Ah dolente partita! 
Ah, fin de la mia vita! 
Da te part'e non moro? 
E pur io provo 
La pena de la morte, 
E sento nel partire 
Un vivace morire 
Che clei vita al dolore 
Per far che moia immortalmeneil core. 

CRUD'AMARILLI 

Crud'amarilli, che col nome ancora, 
D'amar, ahi lasso, amarament'insegni. 
Amarilli, del candido ligustro 
Pin candida e pin bella. 
Ma de l'aspido sordo 
E pin sorda e pil:k fera e pit( fugace, 
Poi che col dir t'offendo, 
I' mi morrO tacendo. 

Ma grideran per me le piagge e i monti 
E questa selva, a cui 
Si spesso ii tuo bel nome 
Di risonar insegno. 
Per me piangendo i fonti 
E monnorando i venti, 
Diranno i miei lamenti; 
Parlerá nel mio volto 
La pietade dolore; 
E se fia muta ogn'altra cosa, al fine 
Parlerá ii mio morire, 
E ti dirá la morte ii mio martire. 

BACI SOAVI E CARI 

Baci soavi e cari, 
Cibi della mia vita, 
Ch'hor m'involate hor mi rendete il core, 
Per voi convien ch'impari 
Come un'alma rapita 
Non senta il duol di morre pur si more. 

Ach, smartelijk heengaan! 
Ach, eind van mijn leven! 
Ik ga weg van jou en toch sterf ik niet? 
Maar ik voel wel 
de pijn van de dood, 
en ik voel bij het weggaan 
een levensvol sterven 
dat leven geeft aan de smart 
opdat het hart een onsterfelijke dood zou sterven. 

Wrede amaryllis, die met de naam van de liefde dan nog, 
ach mij, een bittere les bevat! 
Amaryllis, witter en mooier 
dan de witte ligustrumbloem, 
maar wreder, schichtiger en geniepiger, 
dan de valse adder; 
als ik door jouw naam te spreken jou toch alleen 
maar kwets, 
han ik beter zwijgend sterven. 

Maar heuvels en bergen zullen in mijn plaats 
schreeuwen, 
en ook dit woud, aan wie ik 
zo vaak leer 
jouw naam te laten weerklinken. 
De bronnen die wenen voor mij, 
de winden die fluisteren voor mij, 
spreken over mijn klagen; 
spijt en smart 
spreken in mijn eigen blik; 
maar ook al verstomt al de rest, op 't eind 
zal mijn sterven zelf spreken, 
en zal mijn dood jou mijn lijden vertellen. 

Zoete en lieve kussen, 
voedsel van mijn leven, 
nu eens loop je weg met mijn hart, dan weer breng 
je het terug. 
Door u is het dat ik maar beter leer 
hoe een ziel in vervoering 
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Quant'ha di dolce amore, 
Perchè sempr'io vi baci, 
0 dolcissime rose, 
In voi tutto ripose. 
E s'io potessi ai vostri dolci baci, 
La mia vita finire, 
0 che dolce morire. 

CRUDEL, PERCHÈ MI FUGGI? 

Crudel, perchè mi fuggi? 
S'hai de la morte mia tanto desio, 
Tu sei pur ii cor mio. 
Credi tu per fuggire, 
Crudel, farmi morire? 

Ah, non si pb morir senza dolore, 
E doler non si pt) chi non ha core. 

LUMI, MIEI CARI LUMI 

Lumi, miei cari lumi, 
Che lampeggiate un si veloce sguardo 
Ch'a pena mira e fugge, 
E pot torna si tardo 
Che'l mio cor se ne strugge; 
Volgete a me, vol gete 
Queifuggitivi rai, 
Ch'oggetto non vedrete 
In altra part mat 
Con si giusto desio, 
Che tanto vostro sia quanto son io. 

AH DOLENTE PARTITA 

Ah dolente partita! 
Ah, fin de la mia vita! 
Da te part'e non moro? 
E pur to provo 
La pena de la morte, 
E sento nel partire 
Un vivace morire 
Che da vita al dolore 
Per far che moia immortalmenril core.  

de pijn van de dood niet voelt en toch sterft. 
Al wat liefde aan zoets in zich draagt 
ligt helemaal in u opgeborgen, 
om u voortdurend te laten zoenen, 
o allerzoetste rozen. 
Kon ik maar met jouw zoete kussen, 
mijn leven besluiten, - 
wat een zoete dood. 

Wreedaardige, waarom loop je van mij weg? 
Ook al verlang je nog zo naar mijn dood, 
je bent toch mijn hart. 
Denk je dan, door weg te lopen, 
wreedaardige, mij te doen sterven? 

Ach, men han niet sterven zonder pijn, 
en wie geen hart heeft kan ook niet lijden. 

Ogen, ogen van mij waar ik zo van hou, 
die zo'n snelle blik laten bliksemen, 
dat hij zodra hij kijkt al weer wegvlucht, 
en zo laat maar terugkeert 
dat mijn hart eraan stuk gaat; 
Richt toch naar mij 
die vluchtige stralen, 
want nergens 
zul je iemand vinden 
met zo'n terecht verlangen naar jou 
en die jou zo zeer toebehoort als ik. 

Ach, smartelijk heengaan! 
Ach, eind van mijn leven! 
Ik ga weg van jou en toch sterf ik niet? 
Maar ik voel wel 
de pijn van de dood, 
en ik voel bij het weggaan 
een levensvol sterven 
dat leven geeft aan de smart 
opdat het hart een onsterfelijke dood zou sterven. 
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A UN GIRO SOL DE'BEGL'OCCHI 

A un giro sol de'begl'occhi lucenti, 
Ride Paria d'intonio 
E'l mar s'acqueta e i venti 
E si fa il ciel d'un altro lum'adorno. 
Sol io le luci ho lagrimose e meste. 
Certo quando nasceste 
Cosi crudele e ria, 
Nacque la morte mia. 

OHIMÈ, SE TANTO AMATE 

Ohimè, se tanto amate 
Di sentir dir ohimè, 
Deh perchè fate 
Chi dice ohimè morire? 

S'io moro, un sol potrete, 
Languido e dol oroso ohimè sentire; 
Ma se, cor mio, volete 
Che vita habbia da voi 
E voi da me, havrete 
Mill'e mille dolc'ohime. 

10 MI SON GIOVINETTA 

"Io mi son giovinetta 
E rido e canto alla stagion novella," 
Cantava la mia dolce pastorella; 
Quando subitamente 
A quel canto ii cor mio 
CantO 
Quasi augellin vago ridente : 
"Son giovinetranchlo 
E rido e canto alla gentil 
E bella Primavera d'amore 
Che ne begrocchi tuoi fiorisce." 
Et ella: "Fuggi, se saggio sei!" 
Disse Pardore, 
"Fuggi, ch'in questi rai 

Primavera per te non sar? mai". 

Bij één enkele beweging van haar heldere ogen 
lacht de lucht om haar heen, 
gaan zee en wind liggen 
en wordt de hemel door een nieuw licht opgesmukt. 
Ik alleen heb tranende en trieste ogen. 
Voorwaar, toen jij geboren werd, 
zo wreed en boos, 
kwam ook mijn dood tot leven. 

Ach mij, als je zo graag 
"ach mij" hoort zeggen, 
zeg, waarom laat je dan 
wie "ach mij" zegt, sterven? 
Als ik sterf, dan zul je één 
smartelijk en triest "ach mij" horen; 
maar als je, hart van mij, wil 
dat ik leven van jou krijg 

en jij van mij, dan zul je 
duizenden zoete "ach mij" verkrijgen. 

"Ik ben jong 
en lach en zing bij het nieuwe jaargetij", 
zo zong mijn lieve herderinnetje; 
dan zong meteen 
bij dat lied mijn hart 
als een mooi lachend vogeltje: 
"Ook ik ben jong 
en lach en zing bij de 
lieve en mooie liefdeslente, 
die opbloeit in jouw oogjes." 
En zij: "Maak je weg, als je verstandig bent!" 
Zo sprak de "liefde", 
"Maak je weg, want in deze stralen 
zal er voor jou nooit lente schuilen." 
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"SOMETHING OLD, SOMETHING NEW, SOMETHING BORROWED" 

JACOB HASSLER (1569- I 622) 
Real natura (a 6) 
uit : Madrigali (Nrenberg, 1600) 

HEINRICH SCHUTZ (1585-1672) 
dolcezze amarissime (a 5) 

uit : II primo libro de madrigali (Venetië, 1611) 

SIGISMONDO D'INDIA (CA. 1582-1629) 
dolcezze amarissime (a I) 

uit : Le musiche (Milaan, 1609) 

LUZZASCO LUZZASCHI (1545-1607) 
dolcezze amarissime 

uit: Madrigali (1601) 

JOHANN GRABBE (1585-1655) 
Alma afflitta (a 5) 
uit: II primo libro de madrigali (Venetië, 1609) 

CLAUDIO SARACINI (1586-NA 1649) 
Alma afflitta (a 1) 
uit: Le terze musiche (Venetië, 1620) 

HEINRICH SCHLUZ (1585- I 672) 
Alma afflitta (a 5) 
uit : II primo libro de madrigali (Venetië, 1611) 

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643) 
Crud'amarilli (a 5) 
uit :11 quinto libro de madrigali (Venetië, 1605) 

JOHANN NAUVVACH (CA. 1595-CA. 1630) 
Crud'amarilli (a I) 
uit : Libro primo di arie passeggiate (Dresden, 1623) 

SIGISMONDO D'INDIA (CA. 1 582- 1 629) 
Crud'amarilli (a I of a .>) 
uit: II primo libro de madrigali (Milaan, 1606) 

PAUZE 

JOHANN GRABBE (1585-1655) 
Cor mio, deh non languire (a 5) 
uit :II primo libro de madrigali (Venetië, 1609) 

LUZZASCO LUZZASCHI (1545- I 607) 
Cor mio, deh non languire 
uit: (1606) 

SIGISMONDO D'INDIA (CA. 1582-1629) 
Cor mio, deh non languire (a 5) 
uit: II primo libro de madrigali (Milaan, 1606) 

JOHANN NAUWACH (CA. I595-CA. 1630) 
Tempesta di dolcezza 
uit: Libro primo di arie passeggiate (Dresden, 1623) 

SIGISMONDO D'INDIA (CA. 1582-1629) 
Tempesta di dolcezza (a 5) 
uit: Libro secondo di madrigali (Venetië, 161 I) 

CLAUDIO SARACINI (I586-NA 1649) 
Tempesta di dolcezza 
Uit: Le musiche Madrigali & arie (Venetië, 1614) 

JOHANN GRABBE (1585-1655) 
Ch'io non t'ami (a 5) 
uit: II primo libro de madrigali (Venetië, 1609) 

GIULIO CACCINI (CA. 1545-1618) 
Ch'io non t'ami (a 1) 
uit: Nuove musiche e nuova maniera di scriverle (Firenze, 1614) 

SIGISMONDO D'IND1A (CA. 1582-1629) 
Ch'io non t'ami (a 5) 
Uit: II primo libro de madrigali (Milaan, 1606) 

HANS LEO HASSLER (1562-16 12) 
Real natura 
uit : Madrigali a sei voci (Augsburg, 1596) 
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SOMETHING OLD, SOMETHING NEW, SOMETHING BORROWED 

Omkranst door Petrarca's sonnet Real Natura, op muziek van twee vooraanstaande 
leden van de Niirenbergse familie Hassler, volgt dit programma tegelijkertijd verschil-
lende rode draden en thema's. Ten eerste wordt de Italiaanse madrigaaltraditie en de 
invloed ervan op Duitse componisten omstreeks 1600 geillustreerd. De gemeen-
schappelijke poëtische principes, zoals die door Giambattista Guarini werden vastge-
legd, en de uitwisseling van ideeën tussen de oude stijl, de "prima prattica", en de 
nieuwe stijl, de "seconda prattica", komen eveneens aan bod. 

De familie Hassler is slechts één voorbeeld van de vele begaafde Duitse gezinnen 
waarin op het einde van de 16de eeuw het aangeboren talent al vroeg werd aange-
wakkerd door een zorgvuldige familiale opvoeding, meestal op initiatief van de vader. 
Het gezin reisde na de opvoeding naar Italië, in de eerste plaats naar Venetië, waar de 
kinderen hun late tienerjaren met extra studie beëindigden. Het was dan een natuur-
lijke gang van zaken om twee of drie jaar later terug huiswaarts te keren, met als 
bagage de laatste muzikale Italiaanse modetrends. Die meer experimentele klanken 
oefenden een wezenlijke invloed uit op hun latere composities. Naast de twee 
Hasslers volgden ook de carrières van Johann Grabbe, Heinrich Schinz en Johann 
Nauvvach hetzelfde patroon. Op deze manier werd de 17de-eeuwse Duitse muziek in 
zeer grote mate verrijkt. De belangrijkste composities uit de Duitse hoogbarok zou-
den ondenkbaar zijn geweest zonder deze internationale kruisbestuiving. 

Maar er waren nog andere parallellen. Zowel Italië als Duitsland bleven lange tijd een 
losse federatie van staten, die gedurende vele generaties in dezelfde handen bleven, 
eerder dan een eengemaakt land zoals bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk. Er waren 
een aantal Duitse beschermheren opgestaan met een groot onderscheidingsvermogen 
en inzicht, die soms zelfs van adel waren zoals hertog Julius van Brunswick, of land-
graaf Mauritz van Hesse. Anderen kwamen uit de klasse van de rijke handelaars, zoals 
bijvoorbeeld de familie Fugger uit Nrenberg. Deze beschermheren wensten hun 
welstand en macht te manifesteren in de vorm van muzikale formaties die de vergelij-
king met de anderen in Europa konden doorstaan. Aangezien Italië het centrum was 
van de muzikale vernieuwing, richtten ze hun interesse daarop. 

Het gegeven van een heleboel Italiaanse micro-staten die elkaar op alle vlakken pro-
beerden te overtroeven, leidde tot een bijzonder vruchtbare artistieke context, een 
indrukwekkende vrucht van muzikale competitiviteit. Het nu uitgevoerde program-
ma straalt de energie van die competitiviteit uit : "prima prattica" versus "seconda 
prattica", monofonie tegenover polyfonie, maniërisme tegenover naturalisme, jonge-
ren tegenover ouderen, helderheid tegenover versiering en complexiteit. 

Al deze activiteiten vonden hun oorprong in een muzikale benadering van het 
Italiaans, dat slechts vanaf het begin van de zestiger jaren van deze eeuw door alle 
Italianen wordt gesproken. Deze taal stond immers geboekstaafd als de literaire taal 
van Petrarca, het ideale model. Guarini was een exponent van de ontwikkeling van 
de tweede generatie, terwijl Marini zich bezighield met maniëristische versieringen 
van wat hem was voorafgegaan. De componisten varieerden van edellieden, zoals 
Sigismondo d'India en Claudio Saracini, tot diegenen die graag daartoe zouden beho-
ren. Van Giulio Caccini werd gezegd dat hij op dat punt altijd bijzonder lichtgeraakt 
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was. Daartussen zaten nog degenen die er vooral op gericht waren om het beste uit 
zichzelf te halen, zoals Claudio Monteverdi. 

In deze complexe wereld van hofintriges, poëtische verfijningen en muzikale experi-
menten, traden de jonge Duitse muzikanten binnen. Ze hadden een bijzonder korte 
tijd ter beschikking om een groot aantal talen tegelijkertijd te verwerven. Dit pro-
gramma is een getuigenis van hun succes daarin. 

ANTHONY ROOLEY 

Maandag. 26 augustus 1996 93 



REAL NATURA 

Francesco Petrarca 

Real natura, angelico intelletto, 
Chiar' alma, pronta vista, occhio cervero, 
Providentia veloce, alto pensiero, 
Et veramente degno di quel petto: 

Sendo di donne un bel numero eletto 
Per adornar il di festo et altiero; 
Subito scorse buon giudicio in tiero 
F ra tanti et si bei volti ii piü perfetto. 

L'altre maggior di tempo e di fortuna 
Trarsi in disparte comando con mano, 
Et caramente, accolse a se quell' una. 

Gij occhie la fronte con sembiante humano : 
Bacciole si, che rallegro ciascuna; 
Me empie d'invidia l'atto dolce e strano, 

0 DOLCEZZE AMARISSIME D'AMORE 

Giambattista Guarint 

0 dolcezze amarissime d'amore 
quant° è pin duro perdervi, che mai 
non v'haver o provate o possedute! 
Come saría l'amar felice stato, 
se'l giet goduto ben non di perdesse; 
o quando egli si perde, 
ogni memoria ancora 
del dileguato ben si dileguasse! 

0 DOLCEZZE AMARISSIME D'AMORE 

Giambattista Guarini 

0 dolcezze amarissime d'amore, 
Quest'è pur il mio cor, 
Quest'è pur il mio ben, che pif1 languisco : 
Che fa meco ii dolor, se ne gioisco? 
Fuggite amore, amanti! Amore amico, 
0 che fiero menico! 
All'hor che vi lusinga, all'hor che ride, 
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Koninklijk bloed, engelenverstand, 
[woorden gericht tot een prins die in Avignon wordt 
geëerd] 
heldere ziel, snelle blik, lynx-oog, 
vér vooruitkijkende geest, hoog verheven gemoed, 
dat waarachtig die inborst waard is: 

Nogal wat mooie vrouwen waren uitgekozen 
om de feestelijke en plechtige dag op te luisteren: 
meteen had de correcte en perfecte intuïtie 
het volmaakte gelaat tussen zovele mooie aange- 
zichten opgemerkt. 

De anderen, hoger in leeftijd en stand, 
gebood hij met zijn hand opzij te stappen, 
en met genegenheid ontving hij die éne. 

Hij zoende haar ogen en voorhoofd, zo menselijk in 
manier van doen, 
dat elke andere vrouw erdoor werd opgevrolijkt: 
de afgunst besloop mij bij zo'n zachte en bijzondere daad 

0 bittere zoetheid van de liefde, 
hoeveel erger nog is het jou te verliezen, dan 
jou nooit te hebben ondervonden of bezeten! 
Wat zou de liefde een zalige toestand zijn, 
als het genoten geluk niet zou verloren gaan; 
of anders, wanneer het dan toch verloren gaat, 
zou elke herinnering 
aan het vergane geluk ook mee moeten verdwijnen! 

0 bittere zoetheid van de liefde, 
dit is nu mijn hart, dit is nu het geluk, 
waar ik zo naar verlang: 
Waartoe brengt mij de smart, als ik er van geniet? 
Vlucht de liefde, geliefden! Liefde, onze zogenaam- 
de vriend, 
wat een wreedaardige vijand echter! 



Condisce i vostri pianti 
Con quel velen che dolcemente ancide. 
Non credete ai sembianti, 
Che par soave et è pungente e crudo, 
Et è men disarmato all'hor che' è nudo. 

ALMA AFFLITTA 

Giambattista Marino 

Alma afflitta, che fai, 
chi ti dar á piti vita, 
se colei, per cui vivi, 
hoggi è partita? 

Ah, son ben folie e cieco, 
con l'alma a ragionar, 
che non è meco, 

CRUD' AMARILLI 

Giambattista Guarini 

Crud' amarilli, che co'l name ancora, 
d'amar, ahi lasso, amaramente insegni! 

Amarilli, del candido ligustro 
pitt candida e pitt bella, 
ma de l'aspido sordo 
e pijl sorda e piti fèra e piti fugace, 
poi che col dir rollend°, 
1 mi morrb tacendo. 

COR MIO, DEH NON LANGUIRE 

Giambattista Guarim 

Cor mio, deh non languire, 
Che fai teco languir l'anima mia. 
Odi caldi sospiri a te grinvia 

La pietate e'l desire. 
Mira in questi d'amor languidi lumi 
Come ii duol mi consumi. 
Si ti potessi dar morend'aita 
Morrei per dar ti vita, 
Ma vivi, oimè, ch'ingiustamente more 
Chi vivo tien nel l'altrui petto il core. 

Wanneer hij je ophemelt, of lacht, 
is hij jouw tranen al aan het mengen 
met het gif dat zo zoetjes doodt. 
Vertrouw zijn aanblik niet, 
die zachtaardig lijkt, maar scherp en wreed is, 
en het sterkst gewapend als hij naakt is. 

Bedroefde ziel, wat doe je toch, 
wie zal jou nog leven geven, 
nu zij, voor wie je leeft, 
vandaag is weggegaan? 
Ach, wat dwaas en blind ben ik, 
te praten met de ziel, 
die niet bij me is. 

Wrede amaryllis, die met de naam van de liefde dan nog, 
ach mij, een bittere les bevat! 
Amaryllis, witter en mooier 
dan de witte ligustrumbloem, 
maar wreder, schichtiger en geniepiger, 
dan de valse adder; 
als ik door jouw naam te spreken jou toch alleen 
maar kwets, 
han ik beter zwijgend sterven. 

Mijn hart, kwijn niet weg, 
want je doet mijn ziel samen met jou wegkwijnen. 
Luister naar de warme zuchten: 
medelijden en verlangen sturen ze naar jou. 
Kijk in deze van liefde smachtende ogen, 
en hoe het leed mij verteert. 
Als ik jou kon helpen door te sterven, 
zou ik het doen, om jou het leven te geven, 
maar jij lééft, ach mij;  en die sterft onterecht 
die het hart in een anders borst levend houdt. 
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TEMPESTA DI DOLCEZZA 

Giambattista Marino 

Tempesta di dolcezza 
Su l'anima mi versa 
Amor mentre ti baccio, o mio tesoro 
Lasso, ch'io moro. 
Un diluvio di baci l'ha sommersa 
Gia di quel labro al tuon dolce sonoro 
Dietro al lampo d'un riso 
M'ha del tuo dente la saetta ucciso. 

CH'I0 NON T'AMI 

Giambattista Guarini 

Ch'io non rami cor mio 
Ch'io non sia la tua vit'e tu la mia, 
Che per nuovo desio 
E per nuova bellezza io l'abbandoni, 
Prima che questa sia Morte non mi perdoni. 
Ma se tu sei quel cor onde la vita 
M'e si dolc'e gradita, 
Fonte d'ogni mio ben, d'ogni desire, 
Come posso lasciarti e non morire? 

Een storm van zoetheid 
stort over mijn ziel, 
Amor, terwijl ik je zoen, o schat van mij; 
helaas, ik ga dood. 
Een stortvloed van ;tussen heeft haar overspoeld 
bij de zacht klinkende donderslag van die lip. 
Achter de bliksem van een schaterlach 
heeft de pijl van jouw tand mij gedood. 

Stel dat ik jou niet zou liefhebben, mijn hart, 
dat ik jouw leven niet zou zijn en jij niet het mijne, 
dat ik voor een nieuwe hartstocht 
en voor een nieuwe schoonheid jou zou verlaten; 
laat, alvorens dit geschiede, de dood mij niet vergeven. 
Maar als jij dat hart bent waardoor mijn leven 
zo zoet en aangenaam is, 
Bron van al mijn geluk, van al mijn hartstocht, 
hoe zou ik jou hunnen verlaten en niet sterven? 
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EMMA KIRKBY 

-Sinds twee decennia belichaamt Emma Kirkby's heldere en beweeglijke stem de 
ultieme uitdrukking van de vocale oude muziek" schreef de Toronto Globe and Mail 
ooit. Haar opleiding genoot Emma Kirkby aan de Oxford University. Ze nam er 
actief deel aan het muziekleven en geraakte geboeid door de renaissance- en barok-
muziek. Daarna studeerde ze bij Jessica Cash in Londen en begon haar carrière bij 
diverse ensembles voor oude muziek, met Anthony Rooley en The Consort of 
Musicke en met Christopher Hogwood en The Academy of Ancient Music. 

Als soliste trad ze in alle continenten op, samen met een steeds groter wordende 
groep van orkesten en kamerensembles, waaronder The Academy of Ancient Music, 
London Baroque, The Orchestra of the Age of Enlightenment, het Freiburger 
Barockorchester, Tafelmusik en de Studio de Musique Ancienne in Montreal. Haar 
repertoire omvat werken van minder gekende oude meesters, maar ook van Dowland, 
Monteverdi, Bach, Handel, Haydn, Mozart, Pergolesi, Purcell en Vivaldi. 

Momenteel heeft Emma Kirkby zo'n honderd opnamen op haar naam staan, waaron-
der de recent geproduceerde opera-aria's van Vivaldi voor Hyperion, de Arie Antiche 
samen met haar echtgenoot Anthony Rooley voor Musica Oscura en een interessante 
nieuwe CD met liederen van Maurice Greene, samen met klavecinist Lars Ulrik 
Mortensen, eveneens voor Musica Oscura. Zij is ook te zien in The Consort of 
Musicke's video The Ban quet of the Senses, en is met dit ensemble te horen op vele 
CD-opnamen voor L'Oiseau-Lyre, Virgin Veritas en Musica Oscura. 

Haar doortastende intelligentie samen met de unieke schoonheid van haar stem en 
haar briljante muzikaliteit maken van het luisteren naar Emma Kirkby een ervaring 
die niet snel vergeten wordt. 
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EVELYN TUBB 

Gedurende de laatste vijftien jaar is Evelyn Tubb een van de meest prominente 
namen geworden in de selecte groep van musici die niet alleen op zoek zijn gegaan 
naar de verloren schatten van de oude muziek, maar ook trachten de kleuren van 
bekende oude meesters terug op te poetsen. Deze ontdekkingstocht begon tijdens 
haar studies aan de Guildhall School of Music, waar ze ook haar latere echtgenoot 
ontmoette, Michael Fiends, een Californische gitarist die op dat ogenblik luit studeer- 
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de bij Anthony Rooley. 

Evelyn Tubb heeft er steeds voor gekozen vrij eclectisch te werk te gaan, zijstappen 
wagend naar rock, jazz, en folkmuziek. Naar eigen zeggen is haar huidige stijl in niet 
geringe mate door die ervaringen beïnvloed. Haar dansachtergrond en haar recentere 
kennis van Tai-chi en de filosofie daarachter hebben haar, samen met wat ze de 
innerlijke dans van de geest noemt, de weg gewezen naar haar huidige mentors, Ram 
Das en Al Chung-Liang Huang. 

In de loop van haar carrière is ook haar reputatie als lerares wereldwijd gegroeid. Ze 
vindt het begeleiden van een zoektocht van een student naar zijn eigen stem op elk 
niveau een stimulerend privilege. Evelyn Tubb noemt zichzelf graag een dienares van 
de muziek, die zo veel mogelijk haar ervaringen tijdens haar optredens wil delen met 
iedereen die dat wil. 

ANTHONY ROOLEY 

Anthony Rooley's carrière startte zeer bescheiden als skifflemuzikant in Yorkshire. 
Nu kan hij bogen op een internationale reputatie op verschillende vlakken. Als luit-
speler heeft hij menig vergeten muziekwerk uit de renaissance herontdekt. Samen 
met zijn ensemble, The Consort of Musicke, wijdt hij zich aan het onderzoek en de 
uitvoering van vocale, occasioneel ook instrumentaal begeleide muziek uit de 16de en 
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de 17de eeuw. Bovendien is hij artistiek directeur van Musica Oscura, een nieuwe 
platenmaatschappij die in de herfst van 1993 haar eerste CD's op de markt bracht. 
Hij is ook actief op het gebied van televisie en video, wat resulteerde in The Ban quet 
of the Senses, waarin The Consort of Musicke erotische madrigalen van Monteverdi 
bracht hi het decor waarvoor Monteverdi ze bestemde : het Palazzo Te in Mantua. 

In de toekomst wil Anthony Rooley zowel zijn functie van artistiek directeur als die 
van filmmaker verder waarmaken. Die keuze werd hem ingegeven door zijn ervaring 
met live-uitvoeringen. Dit laatste was ook het onderwerp van zijn eerste boek, 
Performance : Revealing the Orpheus Within, uit 1990. Dit boek kreeg overal ter 
wereld veel aandacht, zowel van conservatoriumstudenten als bij het grote publiek. 
Momenteel wordt dit boek in het Japans vertaald. 

Tot zijn recente realisaties behoren twee projecten in samenwerking met Radio 3 van 
de BBC. Het eerste hiervan, Perfect and Endless Circles, werd gecreëerd in samenwer-
king met de schrijver Russell Hoban om de 350ste verjaardag van de dood van 
William Lawes te herdenken. Dit fel opgemerkte programma heeft veel duidelijk 
gemaakt over het werk van deze componist en kapelmeester van Charles I. Een 
hoogtepunt van het Purcell-herdenkingsjaar 1995 was de bewerking van Henry 
Purcells en Thomas D'Urfy's muziektheaterstuk Don Quichote, waarvoor Anthony 
Rooley de partituur samenstelde. 

Niettegenstaande zijn drukke agenda slaagt Anthony Rooley er nog steeds in zijn les-
opdracht te combineren met optredens overal ter wereld, zowel als solist als met klei-
ne ensembles. 
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"FORTUNATO CANTORE" 

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643) 
0 come sei gentile 

uit: Concerto : Settimo libro de madrigali, con altri genen i de canti (Venetië, 1619) 

ANGELO NOTARI (1566-1663) 
lntenerite voi 

Piangono al pianger mio 

Girate occhi 
uit: Prime musiche nuove (Londen, 1613) 

GIOVANNI FELICE SANCES (CA. 1600-1679) 
Lagrimosa beità 

uit: Cantade Libro secondo, parte secondo (Venetië, 1633) 

CLAUDIO SARACINI (I586-NA 1649) 
Toccata (luitsolo) 

uit: Le Musiche (1614) 

NICOLO FONTEI (? -  1647?) 
Fortunato cantore 

uit : Bizzarie poetiche (1614) 

SIGISMONDO D1NDIA (CA. 1582-1629) 
Dove potre) (a 2) 

uit: Le musiche (Milaan, 1609) 

SIGISMONDO D'INDIA (CA. 1582-1629) 
Porto celato 

uit : Le musiche ... (Venetië, 1615) 

GALEAZZO SABBATINI (1597-1662) 
Fulmina da la bocca 

uit :11 primo libro (1625) 
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FORTUNATE CANTORE 

Met een titel die ontleend werd aan de prachtige dialoog van NicolO Fontei, is dit 
programma een bloemlezing van de verschillende genres - van madrigaal tot cantate - 
die componisten uit geheel Italië in de eerste helft van de 17de eeuw hanteerden voor 
de vaste bezetting van twee sopranen en continuo. 

Het madrigaal 0 come sei gentile, op tekst van Giambattista Guarini, gepubliceerd in 
het zevende boek van Monteverdi in 1619, houdt naar stijl het midden tussen de vijf-
stemmige madrigalen van Monteverdi's oudere bundels en het solo-madrigaal met 
basso continuo. De componist past nog zorgvuldig gedetailleerde woordschildering 
toe, maar combineert dit typisch polyfoon madrigalistisch gegeven met de grote voca-
le virtuositeit van de Ferrarese solostukken. 

De drie composities van de Paduaan Angelo Notari (1566-1663) maken deel uit van 
zijn bundel Prime musiche nuove. Van deze componist, die lid was van de 
Venetiaanse Accademia degli Sprovisti, kent men uit zijn Italiaanse periode slechts 
een paar canzonette, gedrukt in 1608. Twee jaar later trok hij in het gevolg van Prins 
Henry naar Engeland. Zijn bundel Prime musiche nuove, gedrukt door William Hole 
in Londen in 1613, was een zeer vernieuwende publikatie in Engeland op dat 
moment. Hij bevatte allerlei soorten gedichten, die Notari in verschillende muzikale 
stijlen zette, blijkbaar om de Engelsen een soort anthologie voor te leggen van de 
toen in Italië gangbare compositiestijlen voor een bezetting van één tot drie stemmen 
en theorbe. Bovendien leverde Notari, in een interessant voorwoord in het Engels, 
een aantal raadgevingen met betrekking tot de uitvoeringspraktijk, waarin hij het 
vooral over trillers had. Deze bundel was ongetwijfeld een zeer belangrijke bron voor 
de verspreiding van de Italiaanse vocale muziek in Engeland. Uit het merkwaardig 
aantal 17de-eeuwse handgeschreven transcripties, die bewaard worden in de British 
Library, leert men dat de "duetti da camera", zoals bijvoorbeeld Intenerite voi, of 
tweestemmige "canzonette", zoals Girate occhi en variatievormen als Piangono al 
pianger mio met variaties op het thema van de "romanesca", waarschijnlijk meer bij-
val genoten dan de monodische stukken in de bundel. 

Hoewel de Romein Giovanni Felice Sances (ca. 1600-1679) vooral bekendheid ver-
wierf als zanger en daarna als kapelmeester en operacomponist van de Oostenrijkse 
keizers Ferdinand III en Leopold I in Wenen - waar hij sedert 1636 verbleef - had hij 
vóór zijn vertrek uit Rome enkele bundels profane liederen voor één tot drie stem-
men met continuo uitgegeven. In 1633 liet hij zijn naar melodievoering zeer geslaag-
de Cantade... Libro secondo in twee delen drukken : een eerste voor solostem en con-
tinuo, het tweede met vocale duetten en trio's. Formeel gezien zijn deze composities 
vroege cantates met afwisselend reciterende en arioso-gedeelten. Lagrimosa beitel, een 
cantate in twee delen, is gebaseerd op een basso ostinato, in dit geval een zogenaamde 
chaconne-bas. 

NicolO Fontei was afkomstig uit de Centraalitaliaanse regio van de Marche, maar hij 
ontwikkelde zijn loopbaan als organist en componist in Venetië, waar hij nauwe con-
tacten onderhield met de dichter Giulio Strozzi en diens dochter, de beroemde 
sopraan en componiste Barbara Strozzi. In zijn drie bundels Bizzarie poetiche poste in 
musica, gepubliceerd tussen 1635 en 1639 - Fortunato cantore is ontleend aan de 
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tweede, uit 1636 - was hij de eerste die het rondo- of refreinprincipe in de profane 
cantate invoerde. Na een strofe, door één of beide zangers uitgevoerd, volgt telkens 
een refrein, meestal in een snelle ternaire maatsoort. 

Net als de Siennees Claudio Saracini (1586- na 1649), die in zijn eerste bundel madri-
galen en aria's uit 1614 ook twee Toccate par il liuto attiorbato had ingesloten, was 
de in Palermo geboren Sigismondo d'India een musicus die zowat overal in Italië 
actief was geweest en die na Monteverdi als één van de belangrijkste Italiaanse mono-
disten beschouwd werd. De twee duetten Dove potró mai gir tanto lantano en Porto 
celato ii mio nobil pensiero stammen respectievelijk uit Le musiche da cantar, gedrukt 
in Milaan in 1609, en uit Le musiche a 2 voci, gedrukt in Venetië in 1615. Beide 
composities zijn lang uitgewerkte strofische liederen in vier delen die in een dramati-
sche recietstijl gecomponeerd zijn. Dove potre) mai gir is op de toen zeer populaire 
"Aria di Ruggiero" gebaseerd, een melodie die in 17de-eeuws Italië, zowel in instru-
mentale als in vocale muziek vaak werd gediminueerd of gevarieerd. 

Galeazzo Sabbatini (1597-1662) was, zoals Fontei, afkomstig uit de Marche, meer 
bepaald uit Pesaro, waar hij het grootste deel van zijn loopbaan doorbracht als kapel-
meester van de kathedraal. Zowel in zijn geestelijke composities als in zijn madriga-
len toonde Sabbatmi een duidelijke voorkeur voor composities voor kleine bezettin-
gen. Hoewel hij steden als Bergamo en Rome bezocht, waar het muziekleven veel 
progressiever was dan in het provinciale Pesaro, hield hij niet van de nieuwe trends 
zoals bijvoorbeeld het gebruik van ritornelli en ternaire maatsoorten, waarmee elders 
werd geëxperimenteerd. Fulmina da Ia bocca werd in 1625 gepubliceerd in 
Sabbatinrs allereerste bundel madrigalen voor twee tot vier stemmen, een bundel die 
werd geprezen voor de schoonheid van de vocale lijn. Van enig belang was ook zijn 
in 1628 uitgegeven tractaat over de basso continuo-praktijk, dat door de grote 17de-
eeuwse Duitse theoreticus Athanasius Kircher hoog werd geschat. 

MARC VANSCHEEUWIJCK 
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O CONE SEI GENTILE 

Giambattista Guarini 

0 come sei gentile 
Caro augellino; o quant° 

mio stato amoroso al tuo simile 
Io prigion, tu prigion; tu canti, io canto. 
Tu canti per colei 
Che eha legato et io canto per lei. 
Ma in questo è differente 
La mia sorte dolente 
Che giova pur a te Pesser canoro; 
Vivi cantando et io cantando moro. 

INTENERITE VOI 

Intenerite voi, lagrime mie, 
Intenerite voi quel duro core 
Ch'invan percote Amore. 
Versate a mille a mille, 
Fate di pianto un mar, dolenti stille, 
0 quel mio vago scoglio 
D'alterezza e d'orgoglio, 
Ripercosso da voi, men duro dia 
0 se n'esca con voi l'anima mia. 

PIANGONO AL PIANGER MIO 

Piangono al pianger mio lefere, e i sassi 
A miei caldi sospir traggon sospiri. 
L'aer d'i torno nubiloso fassi, 
Mosso a ch'egli a pietà de miei martiri. 
Ovunque volgo giro e passi 
Par che ci me si pianga e si sospiri 
Par che dica ciascun mosso al mio duolo, 
"thefai tu qui meschin, doglioso e solo?" 

GIRATE OCCHI 

Girate occhi, girate 
A miei che tanto piegano 
Gli sguardi che non piegano 
Gia mia verso pietate, 
Che se da lor si tolgono 
Occhi a ragion si dol gono. 

Wat ben je toch lief 
klein vogeltje; hoezeer 
lijkt mijn liefde op jou: 
ik ben gevangen, en jij ook; jij zingt en ik ook. 
Jij zingt voor haar die 
jou vastbond en ook ik zing voor haar. 
Maar hierin verschilt echter 
mijn droevig lot : 
jij vindt plezier in het zingen; 
jij leeft al zingend, terwijl az al zingend sterf. 

Vertederen jullie toch, tranen van mij, 
vertederen jullie dat harde hart 
waar Amor tevergeefs op beukt. 
Stroom met duizend, 
maak van tranen een zee, treurende tranen. 
Laat toch mijn lieve rots 
van hoogmoed en hooghartigheid, 
door jullie bestormd, wat minder hard worden, 
of laat mijn ziel met jullie wegstromen. 

Bij mijn geween wenen ook de dieren, en de rotsen 
slaken zuchten bij mijn warm gezucht. 
De lucht rondom wordt bewolkt, 
en heeft meelij met mijn lijden. 
Waar ik ook ga of voorbij kom, 
het lijkt wel of alles mi j beweent en bezucht, 
of ieder, door mijn smart beroerd, zegt: 
"Wat brengt jou hier arme man, alleen en 
bedroefd?" 

Kijk toch, ogen, 
ogen die nooit naar meelij neigden, 
kijk toch naar deze smekende ogen van mij, 
want als ze zich van deze afwenden, 
dan treuren ze terecht. 
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I sul mattin d'aprile 
Qua do i nembi tranquillano, 
Fresche rose sfavillano 
D'un vermiglio gentile, 
E cosi dolce odorano 
Che Zeffiro inamorano. 

Vergini peregrini, 
Come lor s'avvicinano, 
Cosi lieti destinano 
Farne corona al crine; 
Al crine onde incatenano 
I cor, ch'a morte menano. 

LAGRIMOSA BELTA 

Lagrimosa beltd 
Per cui gia notee die 
Cotanto sospirai, 
Come sei tu divenuta cosi; 
11 barbaro chi fu; 
II barbaro chi fu 
Potuto he incrudelir contro di te 
Misero ben to so 
Ne poi negarlo a fe 
11 tempo fli l'eta che tanto vale 
E put,  in languidito 
Ha'l sen ha scolorito 
L'or del tuo bel crin 
Mirate donne, 
Mirate ilfin, 
Mirate che vién men 
Ogni cosa mortal. 
Col tempo arte 
Non val 
Quest() e colpo commun 
Schermir nol puote alcun 
La pioggia vién 
Talhor dopo ii seren 
E dopo ii lampo 
II tuon; 
Chi si mostro crudel 
Non merita perdon 
E l'esser infedel 
A gl'i amanti e di turca empio rigor. 

Een ochtend in april, 
als nevels rustig zijn, 
schitteren nieuwe rozen 
van lieflijk vermiljoen, 
en geuren zo zalig 
dat Zefir ervan verliefd wordt. 

Wanneer uitgelezen maagden 
naderen 
en verblijd hen voorbestemmen 
een kroon voor heur haar te worden; 
haren waarmee ze de harten ketenen 
en naar de dood leiden. 

Betraande schoonheid, 
naar wie ik dag en nacht 
zo heb gesmacht, 
wat ben je toch zo geworden? 
wie was de schurk? 
welke snode ziel 
is zo wreed voor jou kunnen zijn? 
De ellendeling - ik weet het wel, 
en ook jij kunt het niet ontkennen -, 
is de tijd geweest, de leeftijd die zo oppermachtig is; 
hij heeft jouw boezem platgedrukt, 
jouw gulden haar ontkleurd. 
Hou toch, vrouwen, 
't einde in de gaten, 
al wat sterfelijk is verdwijnt. 
Tegen de tijd is geen 
kunst gewassen. 
Dit is een doodgewone slag 
en niemand kan hem afweren. 
Na zonneschijn 
komt regen, 
en donder volgt 
op bliksem. 
Wie wreed is 
verdient geen vergiffenis, 
en ontrouw zijn 
aan minnaars is als de heidense gestrengheid van 
een Turkse. 
Bij zulk vooruitzicht 
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A spettacol simil 
Rendete donne ii cor 
Tutto pietoso e humil 
Imparate a lasciar quel fasealtier 
Raddolcite ii pensier 
Il bello non risplende in costei pitt 
Ne si pub dir qui 
Dunque chi brama haver lunga beitel 
Usi pieta. 

FORTUNATO CANTORE 

Fortunato cantore, 
Tu l'aquila di Giove, eccelsa e grande 
Mi rassembri che spande 
Dall'uno all'altro polo 
Felicissimo ii volo. 
Cantatrice beata, 
Tu sei quell'aquiletta 
Che.  di seguir la Madre al chiaro lume 
Su le tenere piume 
Fortunata s'affretta 
Ergite dunque meco 
E con alzate belle 
Sorvoliamo alle stelle. 
Vola pur ch'io ti seguo 
Arditamente e presto 
Che feroce l'artiglio e l'occhio hb desto. 
Non temer del sol il raggio; 
fissa pur nel Dio lucenta, 
Giovinetta, occhio ardente. 
Segui, segui il bel viaggio. 
M'arde il cor di bel desio 
Che di gloria auido gode 
Ama sol premio di lode 
fra mortali il volo mio. 
Ahi dove pendi e vai? 
Ohime che piornbo in terra! 
Qual vento mi fa guerra? 
Tirsi, aita ch'io cado. 
Stt, sü, librati meglio, 
sul remigio dell'ale; 
Snodati, scioglati muoviti eguale. 
Giet mi sostento e parmi 
Col tuo dolce ricordo 
Di pit sicura aliarmi.  

maken jullie, vrouwen, 
de harten beter wat nederiger en meelijvol. 
Leer toch die hooghartigheid achterwege te laten. 
Verzacht de gedachte; 
schoonheid is uit die daar verdwenen, 
en je kunt ook niet meer zeggen dat ze er ooit is 
geweest. 
Wie dus graag lang mooi blijft 
betuigt best wat medelijden aan de minnaar. 

Door het lot gezegende zanger, 
jij lijkt wel, groot en prachtig, jupiters adelaar, 
die van d'ene pool naar d'ander 
zijn geslaagde vlucht uitstrekt. 
Gelukzalige vrouwenstem, 
jij bent het lieve arendje 
dat zich bij 't heldere licht 
op tedere vleugels 
door 't lot gezegend voorthaast. 
Stijg toch met mij ten hemel 
en laten we met mooie sprongen 
naar de sterren opvliegen. 
Vlieg maar voort, ik volg jou wel, 
met durf en snelheid, 
want mijn sporen zijn wreed en mijn oog is wakker. 
Vrees de straal der zon niet; 
richt maar naar d'heldere god, 
mijn meisje, jouw felle blik. 
Vervolg en ga voort met de mooie reis. 
Mijn hart gloeit van verlangen, 
en verheugt zich en dorst naar roem; 
roem is d'enige beloning 
onder 't sterfelijk volk 
waar mijn vlucht naar verlangt. 
Ach! waarheen kantel je en ga je weg? 
- Ach mij! Ik stort ter aarde! 
Welke wind heeft het op mij gemunt? 
Thyrsis, help mij want ik val! 
- Vooruit, maak je vleugels losser 
en sla ze wat meer open; 
maak je los en beweeg regelmatig. 
- Ik heb me weer beter in de hand en heb het gevoel, 
nu je mij er zacht aan herinnerd hebt, 
dat ik weer zekerder vlieg. 
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Già sorrnontiam le stelle 
Giet siamo in Paradiso, 
In sen di Giove 
Ci hanno condotte al fine 
Queste leggiadre prove. 

DOVE POTRD 

Dove potrO mai gir tanto lontano 
Ch' io non senta d'Amor l'acuto strale? 
Dove maf fuggirb che non sia invano 

Innanzi a quel che ha si vel oci l'ale? 
Dove ne andro che quella bianca mano 
E quei begli occhi donde Amor m'assale 
Non me sian sempre innanzi in ogni loco, 
Si che arda pit quanto ho piti lungi ii loco? 

PORTO CELATO 

Porto celato ii mio nobil pensiero 
Dentro ii mio petto, ne scovrir poss' io 
L'alta cagion, ohimé, dell'arder mio. 
Nudrisco ii mesto cor pien di sospiri, 

Né veggio ove levarmi possa omai 
Da Winti acerbi e dolorosi guai. 
Giamai l'alma respira e trova pace, 
E s'io rido talor, per gli occhi fore 
Converso in pianti langue ii miser core. 
Cosi per ben amar porto, porto torment°, 
Vengo in stesso e a mille 
Sento doppiar nel cor vive faville. 

FULMINA DA LA BOCCA 

Fulmina da la bocca 
Un duro nol mio bene 
Ch'ancide ogni mia speme; 
Ma da bei lumi scocca 
Un caro si ne dolci lampi Amore 
Che ravviva la sperne entro'l mio core. 
Ah, fulminate pur Perle e Rubini 
Mille sdegnosi ne), nó, 

Che se i divini lumi 

Scoprono a me sol dolce un lampo, 
Spero a la morte mia securo scampo.  

- We vliegen al voorbij de sterren, 
we zijn al in het Paradijs. 
In Jupiters boezem 
hebben ons tenslotte gevoerd 
deze genoeglijke proeven. 

Hoe ver zal ik hunnen gaan 
om de scherpe pijl van Amor niet te voelen? 
Waarheen kan ik, - en niet vergeefs -, vluchten 
voor wat zo'n snelle vleugels heeft? 
Waar zal ik gaan om niet voortdurend 
en overal de blanke hand en 
d'heldere ogen voor me te hebben, 
waarmee Amor me dermate bestookt 
dat hoe verder de vlam is, des te sterker wordt mijn 
gloed. 

Ik draag mijn nobele gedachte 
verborgen in mijn borst, en kan niet onthullen 
de verheven oorzaak, ach mij, van mijn gloed. 
Ik voel mijn droeve hart vol van zuchten, 
en zie niet hoe ik deze talrijke 
en bittere tegenslagen van mij afschudden han. 
Nooit herademt mijn  ziel, nooit komt zij tot rust, 
en als ik soms lach, met mijn ogen aan de buitenzijde, 
dan zucht daarentegen mijn arme hart in tranen. 
En zo draag ik mijn foltering door lief te hebben, 
En in mijn hart voel ik 

wel duizend levende gensters opspringen. 

Een hard "nee" uit haar mond 
bliksemt mijn liefde neer 
en vernietigt elke hoop; 
Maar Amor schiet met zoete flits een lieftallig "ja" 
uit de mooie ogen weg; 
en dit brengt d'hoop in mijn hart weer tot leven. 
Ach, parels en robijnen, vuur maar duizendmaal 
een misprijzend "neen" af; 
want als de goddelijke ogen 
alleen voor mij een zoete flits onthullen, 
dan heb ik hoop op een zeker ontkomen aan de dood. 
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PAUL MCCREESH EN THE GABRIEL' CONSORT & PLAYERS 

Paul McCreesh werd in 1960 in London geboren en wordt momenteel beschouwd 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 The 
Gabrieli Consort & Players. 

Sindsdien verwierven zowel de dirigent als het ensemble een indrukwekkende inter-
nationale reputatie. Zij realiseren niet alleen produkties met de bekende meesterwer-
ken van Monteverdi, Purcell, Schntz, Handel en Bach, maar wagen zich ook aan een 
minder bekend repertoire. In het bijzonder oogstten zij veel bijval met de spectacu-
laire reconstructies van grote muzikale gebeurtenissen, waaronder A Venetian 
Coronation uit 1595, de Venetian Vespers van 1643 en de Mis voor Kerstmis uit 
Wolfenbuttel van Praetorius. Paul McCreesh en The Gabrieli Consort & Players zijn 
te beluisteren op concertpodia en in radio- en televisieuitzendingen, zowel in Groot-
Brittannië als in de rest van Europa. Ze hebben opgetreden voor de BBC Promenade 
Concerts, in het Londense South Bank Centre en tijdens de internationale festivals en 
concertreeksen in Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, België, Nederland, Duitsland en 
Zwitserland. 

Tijdens de voorbije seizoenen werden onder andere optredens gerealiseerd van 
Handels Saul in het Weense Konzerthaus, in Luzern en op het Covent Garden 
Festival in London. In 1995 maakte het ensemble onder meer een tournee met ope-
ra's van Purcell, trad het weerom op tijdens de BBC Proms en op het tweede 
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Brinkburn Summer Music Festival in Northumberland, dat door Paul McCreesh werd 
gesticht in 1994. 

Gedurende de volgende jaren zullen The Gabrieli Consort (ST Players verschillende 
operaprodukties presenteren, waaronder Orlando van Handel en La Didone van 
Cavalli. Ondanks het Purcell-jaar in 1995, zal het gezelschap in zijn optredens deze 
grote Engelse componist blijven eren, met uitvoeringen van King Arthur en de Odes 
voor het Bergen International Festival en het Festival van Vlaanderen. In november 
trekt de groep voor de eerste maal naar Zuid-Amerika, met The Messiah van Handel 
op het programma. Voor 1997 staat één van de meest spectaculaire religieuze com-
posities uit de barok op stapel, namelijk de Missa Salisburgensis van Biber, die zal 
uitgevoerd worden in St Paufs Cathedral. 

Nadat hun opname van A Venetian Coronation reeds verschillende keren bekroond 
was, vielen Paul McCreesh en The Gabrieli Consort & Players in 1993 opnieuw in de 
prijzen: een Gramophone Award, een ABC Record of the Year en een Grammy 
Nomination voor de Venetian Vespers, hun debuutopname voor Deutsche 
Grammophon Archiv Produktion. Latere opnamen met muziek van Palestrina, 
Praetorius, Purcell en Victoria kregen een Diaposon d'Or, de Deutschen Schallplatten 
Preis en een Edison toegekend. In 1996 verschijnt een CD van het concert dat de 
groep in Venetië gaf: Music at San Rocco. 
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"EEN PAASDIENST IN SAN MARCO" 

GREGORIAANS 
Quem quaeritis (processie) 

GIOVANNI GABRIEL! (CA. I 553/56-16 I 2) 
Canzon XVII a 12 
uit : Canzoni e sonate del signor Giovanni Gabrieli... (Venetië. 1615) 

GREGORIAANS 
Resurrexi...Alleluia (introitus) 

ADRIAAN WILLAERT (CA. 1490-1562) 
Missa Christus resurgens 

Kyrie 
Gloria 
uit : Liber quinque missarum... (Venetië, 1536) 

GREGORIAANS 
Deus qui hodierna (collecte) 

LEZING 
Expurgate vetus fermentum... 
Uit : De brieven van Paulus aan de Corinthiérs 

GIOVANNI GABRIELI (CA. 1553/56-1612) 
Canzon VIII a 8 (graduale) 
uit: Canzoni e sonate del signor Giovanni Gabrieli... (Venetië, 1615) 

GREGORIAANS 
Pascha nostrum immolatus est (halleluia) 
Victimae paschali laudes (sequentia) 

LEZING 
Maria Magdalena 
uit: het Evangelie volgens Marcus 

GIOVANNI GABRIEL! (CA. I 553/56- I 6 I 2) 
Surrexit Christus a I I (offerande) 
uit: Symphoniae sacrae...Liber secundus... (Venetië, 1615) 

VOORBEDEN VOOR PASEN 
Vere dignum est justum... 

ADRIAAN WILLAERT (CA. I 490- I 562) 
Missa Christus resurgens 

Sanctus en Benedictus 
uit: Liber quinque missarum... (Venetië, 1536) 

GIOVANNI GABRIELI (CA. 1553/56- I 612) 
Sonata XV a 12 (elevatie) 
uit : Sacrae symphoniae... (Venetië, 1597) 

GREGORIAANS 
Pater noster 

ADRIAAN WILLAERT (CA. 1490- I 562) 
Missa Christus resurgens 

Agnus dei 
uit: Liber quinque missarum... (Venetië, 1536) 

ANDREA GABRIEL! (CA. 1510-1586) 
Maria stabat a 6 (communio) 
uit: Concerti di Andrea e di Gio. Gabrieli... (Venetië, 1587) 

GREGORIAANS 
Spiritum nobis domine (postcommunio) 

GIOVANNI GABRIELI (CA. 1553/56-1612) 
Regina coeli laetare (antifoon) 
uit: Sacrae symphoniae... (Venetië, 1597) 
Sonata con voce a 20 - Dulcis Jesu (slotzang) 
uit: Ms. D-ki 2 Ms. Mus. 530 (Kassel) 
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EEN PAASDIENST IN SAN MARCO 

In 1520 verkreeg San Marco, voorheen privé-kapel van de doge, het statuut van 
kathedraal ten nadele van San Pietro de Castello. Omstreeks die tijd werd eveneens 
het muziekleven gestimuleerd door de aanstelling van een "maestro di cappella", die 
verantwoordelijk was voor het componeren van liturgische muziek en voor het 
onderwijs van de koorknapen en de jonge priesters. In die taken werd hij bijgestaan 
door twee organisten. Met de benoeming van Adriaan Willaert (ca. 1490-1562) tot 
kapelmeester in 1527, dankzij de bemiddeling van doge Andrea Gritti, haalde Venetië 
voor het eerst een belangrijk componist binnen die de stad tot een bloeiend cultureel 
centrum zou maken. 

De groei in grootte en belang van de muzikale instelling van San Marco werd bevorderd 
door de Venetiaanse regering, die niet achter wou blijven bij andere grote Italiaanse en 
buitenlandse steden in de prestigieuze wedren voor een kwalitatief hoogstaand muziek-
leven. Om dezelfde reden werden ook de muziekdruk en de instrumentenbouw onder-
steund en kwam steeds meer nadruk te liggen op de relatie tussen het burgerlijke en het 
religieuze ritueel. Bij grote christelijke feesten liepen de politieke gezagsdragers in pro-
cessie naar de basiliek. In deze processies werd de politieke orde gedemonstreerd: de 
stoet werd voorafgegaan door schildknapen met de symbolen van het gezag; centraal 
liep de doge, vergezeld van de twee belangrijkste buitenlandse ambassadeurs die in de 
stad aanwezig waren, en gevolgd door een patriciër die een met goud beklede paraplu 
boven de doges hoofd hield; de processie werd afgesloten door de zwaarddrager en de 
andere ambassadeurs. Aan het einde van de 16de eeuw nam de doge aan zo'n zestien 
jaarlijkse processies deel, waaronder die tijdens de Heilige Week. 

De aanwezigheid van de d9ge bij de symbolische voorstelling van de gebeurtenissen 
in Jeruzalem en bij de meeste liturgische vieringen wijst op het belang van mis en 
officie van de Heilige Week in de liturgische en ceremoniële kalender. De paasdienst 
werd ingezet met een processie van het paleis van de doge naar de San Marco. De 
doge klopte negen maal op de gesloten westelijke deur, waarop de cappella het Quem 
quaeritis zong. Vervolgens werd de deur geopend en kon de processie de kathedraal 
betreden. Zoals iedere eucharistieviering bevatte de dienst een aantal propriumgezan-
gen waarvan de teksten in verband stonden met het feest, in dit geval Pasen. 
Traditiegetrouw werden hiervoor gregoriaanse melodieën en reciteerformules 
gebruikt. De dienst begon met het introitus Resurrexi en eindigde met het antifoon 
Regina coeli. De vaste, bij iedere mis terugkerende vijf gezangen - het ordinarium - 
werden ontleend aan een polyfone mis van de kapelmeester. 

In 1536 publiceerde de minder bekende uitgever Francesco Marcolini een bundel met 
vijf missen van Adriaan Willaert, alle volgens het type van de zogenaamde parodie-
mis. Hierbij baseerde de componist zich op een meerstemmig model waarvan frag-
menten - vaak de inzet omwille van de herkenbaarheid - in de ordinariumdelen ver-
werkt werden. In deze praktijk komen twee esthetische principes van de renaissance 
naar voren : "imitatio" en "emulatio". Door middel van "imitatio", het nabootsen van 
een uitstekend voorbeeld, bracht de componist hulde aan bewonderde voorgangers en 
tijdgenoten. Tegelijkertijd deed hij zijn best om het model te overtreffen door bij-
voorbeeld het aantal imitatieve inzetten uit te breiden of een homofoon fragment uit 
te werken tot een polyfoon gedeelte. 
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portret van 
Adriaan Willaert 

Willaerts Missa Christus resurgens vertrekt van het gelijknamige motet van Jean 
Richafort (ca. 1480-ca. 1547), zanger aan de Franse koninklijke kapel in dezelfde 
periode dat Johannes Mouton (ca. 1459-1522) er als zanger-componist in dienst was. 
In elk misdeel neemt Willaert gedeelten van het motet over, zonder ze allemaal aan 
bod te laten komen. Het Gloria is omwille van zijn lengte onderverdeeld in frag-
menten die melismatisch geschreven zijn, waarschijnlijk voor een kleinere, solistische 
bezetting. 

Na Willaerts overlijden werd ijverig gezocht naar een waardige opvolger. Deze werd 
in 1565 gevonden in de persoon van een vroegere leerling Gioseffo Zarlino (1517-
1590), die als pedagoog en theoreticus belangrijk werk verrichtte. Omdat Zarlino 
zich voornamelijk met die taken bezig hield, kregen de organisten nu de kans hun 
composities naar voren te schuiven. 
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Eén van de eersten die na de periode van Nederlandse dominantie internationale 
erkenning opeiste voor lokale Italiaanse musici, was de Venetiaanse organist-compo-
nist Andrea Gabrieli (ca. 1510-1585). Hij leek weigerachtig om zijn muziek te publi-
ceren want het grootste deel van zijn werk werd eerst na zijn dood door zijn neef 
Giovanni (ca. 1553/56-1612) verzameld en uitgegeven. In 1587 bracht Antonio 
Gardano hun Concerti... op de markt met een groot aantal motetten voor de 
Venetiaanse feesten. Voor de meeste motetten moet het ensemble in groepen onder-
verdeeld worden zoals bij Willaerts "con i spezzati"-composities. Hiermee wordt het 
effect bereikt van een snel verlopende dialoog, waarbij de afwisseling op een onvoor-
spelbare manier gebeurt wegens de verschillende lengtes van de zinnen. Aangezien 
vanaf 1568 in San Marco een vast ensemble instrumentisten opgenomen was, werd 
het mogelijk de stemmen met blaasinstrumenten te versterken, een principe dat door 
zijn neef verder ontwikkeld werd. 

Giovanni Gabrieli, ook organist aan San Marco, nam na de dood van zijn oom diens 
taak als componist van ceremoniële muziek over. In zijn motetten van 1597 zette hij 
de "con i spezzati"-stijl voort, maar in plaats van de bijna letterlijke herhalingen in de 
dialogen gaf hij de voorkeur aan de ontwikkeling van het thematische materiaal. De 
Symphoniae Sacrae uit 1615 gingen nog een stapje verder in de vernieuwing. De 
groepen contrasteerden niet alleen meer door hun tessituur - wat al in sommige 
motetten van Andrea Gabrieli voorkwam - maar ook door idiomatisch schrijven. 
Enkele partijen werden specifiek voor instrumentale uitvoering aangeduid en anders 
behandeld dan de vocale partijen, bijvoorbeeld in het gebruik van versieringen. De 
"con i spezzati"-techniek werd met die evolutie minder bruikbaar en vervangen door 
afzonderlijke kleine ensembles voor de solostemmen, gescheiden door instrumentale 
"sinfonie" en/of een "alleluia"-refrein van de cappella. 

Gabrieli's oeuvre bevatte meer instrumentale muziek dan gebruikelijk was in die tijd, 
maar hij kon ook beschikken over de uitgebreide middelen van San Marco en over 
enkele virtuoze muzikanten. Naast de motetten met instrumentale ondersteuning 
schreef hij een aantal belangrijke composities voor ensemble, vooral "canzoni" en 
"sonate". "Sonata" was één van de vage termen die met de enorme opkomst van de 
instrumentale muziek op het einde van de 16de eeuw, gebruikt werden voor een zelf-
standig instrumentaal muziekstuk dat in contrast stond met de gezongen cantate. 
Gabrieli's "sonate con voci" kenden dan ook een korte bestaansperiode in vergelijking 
met zijn "sonate" voor twee of meer groepen. De "canzona" had een ontwikkeling 
gekend van chansonbewerking tot onafhankelijk genre, met behoud van enkele typi-
sche kenmerken als een levendig ritme en contrasterende fragmenten. De "canzoni" 
van 1615 tonen dezelfde verwijdering van de "con i spezzati"-praktijk als de motetten 
van datzelfde jaar. De korte dialogerende zinnen werden vervangen door langere 
delen voor iedere groep. Viool en cornet werden vaak idiomatisch behandeld : vooral 
het hoge register kwam naar voor, aangevuld met karakteristieke versieringen. De 
bovenpartijen werden bezet door gelijkaardige instrumenten, zodat er een kloof tus-
sen melodie en bas ontstond, die gezien het opnemen van een orgel binnen de groep 
op continuo-ondersteuning wijst. 

VEERLE STINCKENS 
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In illo tempore: 
Maria Magdalene, et Maria Jacobi, 
et Salome emerunt aromata, 
ut venientes ungerent Jesum. 
Et valde mane una sabbatorum, 
veniunt ad monumentum, orto jam sole. 
Et dicebant ad invicem : 
Quis revolvet nobis lapidem ad ostio monumenti? 
Et respicientes viderunt revolutum lapidem. 
Erat quippe magnus valde. 
Et introeuntes in monumentum viderunt 
iuvenem sedentem in dextris, 
coopertum stola candida, et obstupuerunt. 
Qui dicit illis : Nolite expavescere : 
lesum quaeritis Nazarenum, crucifixum : 
surrexit, non est hic, 
ecce locus ubi posuerunt eum. 
Sed ite, dicite discipulis eius, 
et Petro, quia praecedit vos in Galileam : 
ibi eum videbitis, sicut dixit vobis. 

SURREXIT CHRISTUS 

Surrexit Christus 
et dominus de caelo intonuit : 
alleluja, alleluja. 
Et altissimus dedit vocem suam : 
alleluja, alleluja. 
In die solemnitatis vestrae 
inducam vos in terram 
fluentem lac et mei : 
alleluja, alleluja, 
Populus acquisitionis, 
annunciate virtutes ejus : 
alleluja, alleluja. 

VERE DIGNUM EST JUSTUM 

Per omnia saecula saeculorum. Amen. 
Dominus vobiscum 
Et cum spiritu tuo 
Sursum corda 
Habemus ad Dominum 
Gratias agamus Domino Deo nostro 
Dignum et justum est. 

In die dagen kochten Maria Magdalena, 
Maria de moeder van Jacobus en Salome 
welriekende kruiden 

om Jezus te gaan balsemen. 
Op de eerste dag van de week, heel vroeg, 
toen de zon juist was opgegaan, gingen ze naar het graf. 
Ze zeiden tot elkaar: 
wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf 
wegrollen? 
Toen ze opkeken, merkten ze echter dat de steen 
weggerold was. En deze was zeer groot. 
Binnengekomen in het graf zagen ze aan de rechterkant 
een jongeman zitten in een wit gewaad. 
Ze stonden verbaasd. 
De jongeman sprak tot hen: Vreest niet. 
Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd werd. 
Hij is verrezen, Hij is niet hier, 
ziedaar de plaats waar ze Hem neergelegd hadden. 
Gaat aan Zijn leerlingen en aan Petrus zeggen 
dat Hij u voorgaat naar Galilea. 
Daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. 

Christus is verrezen 
en de Heer liet het donderen vanuit de hemel: 
Alleluia, alleluia. 
En de Allerhoogste gaf Zijn stem: 
Alleluia, alleluia. 
Op de dag van uw plechtig feest, 
zal Ik u leiden naar een land 
dat overvloeit van melk en honing. 
Alleluia, alleluia. 
Volk dat zijn erfgenaam is, 
verkondig Zijn deugden. 
Alleluia, alleluia. 

In alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw hart. 
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Vere dignum est justum 
est aequum et salutare. 
Te quidem Domine omni tempore, 
sed in hac potissimum die gloriosius praedicare, 
cum Pascha nostrum immolatus est Christus. 

Ipse enim versus est Agnus, 
qui abstulit peccata mundi. 
Qui mortem nostram moriendo destrwcit, 
et vitam resurgendo reparavit. 
Et ideo cum Angelis et Archangelis, 
cum Thronis et Dominationibus, 
cum que omni militia caelestis exercitus, 
hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes : 

PATER NOSTER 

Per omnia saecula saeculorum. Amen. 
Oremus. 
Preceptis salutari bus moniti, 
et divini institutioneformati, 

audemus dicere : 

Pater noster, 

qui es in coelis, 
sanctificetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuurt'. 

Fiat voluntas tua, 
sicut in coelo, et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. 
Et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittibus debitori bus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo. 

Per omnia saecula saeculorum. Amen. 
Pax Domini sit semper vobiscum. 

Et cum spiritu tuo. 

MARIA STABAT 

Maria stabat ad monumentum Joris plorans. 
Dum ego fleret, inclinavit se, 
et prospexit in monumentum : 
et vidit duos angelos sedentes, 
unum ad caput, et unum ad pedes,  

Het is waarlijk passend 
en goed dat wij U dankzeggen, 
U, God in alle tijden, 
maar vooral in deze tijd bezingen wij U, 
want ons Paaslam Christus is voor ons geslacht, 
Hij die voor ons geworden is het Lam 
dat de zonden van de wereld wegdraagt. 
Hij heeft door Zijn sterven onze dood tenietgedaan 
en door Zijn verrijzenis het leven nieuw gemaakt. 
En daarom, met alle engelen en heiligen, 
met allen die staan voor Uw troon, 
met heel de hemelse legerschaar, 
bezingen wij U en brengen U dit lied zonder einde: 

In alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
Laat ons bidden. 
Aangespoord door een gebod van de Heer 
en door Zijn goddelijk woord onderricht, 
durven wi j zeggen: 

Onze Vader, 
die in de hemel zijt, 
geheiligd zij Uw Naam, 
Uw Rijk home, 
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren 
en leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. Amen. 

In alle eeuwen der eeuwen. Amen. 
De vrede des Heren zij altijd met u. 

En met uw geest. 

Maria stond wenend buiten bij het graf. 

Terwijl ze weende, boog ze zich voorover 
en keek naar het graf. 
En zij zag twee engelen zitten, 

een bij het hoofdeinde, een andere bij het voeteinde, 
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waar het lichaam van Jezus gelegen had. 
Zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? 
Zij j sprak: omdat ze mijn Heer hebben meegenomen 
en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd. 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 

Overgiet ons, Heer, met de Geest van Uw Liefde, 
opdat Gij diegenen die Gij door het Paasoffer hebt 
verzadigd, 
door Uw goedheid eendrachtig maakt. 
Door onze Heer Jezus Christus. Amen. 

Gaat nu allen heen in vrede. 
Wij danken God. 

Koningin van de hemel, wees verheugd, alleluia. 
Want diegene die Gij waardig waart te dragen, alleluia, 
is verrezen, zoals Hij gezegd had, alleluia. 
Bid voor ons tot God, alleluia. 

Zoete Jezus, beeld van Uw Vader, 
en onze Redder, 
Gij die door Uw dood aan het kruis ons allen verlost 
hebt, 
bevrijd ons, behoed ons van alle kwaad, 
opdat wij waardig bevonden worden in de hemel te 
komen. 

ubi positum fuerat corpus Jesu. 
Dicunt ei illi : Mulier, quid ploras? 
Dicit eis: Quia tulerunt Dominum meum : 
et nescio ubi posuerunt cum. 

SPIRITUM NOBIS 

Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 

Spiritum nobis, Domine, 
tuae caritatis infunde : 
ut, quos sacramentis Paschalibus satiasti, 
tua facias pietate concordes. 
Per dominum... Amen. 

Ite missa est. 
Deo gratias. 

REGINA COELI LAETARE 

Regina coeli laetare, alleluia : 
quia quem meruisti portare, alleluia: 
resurrexit, sicut dbcis, alleluia: 
ora pro nobis Deum, alleluia. 

DULCIS JESU 

Dulcis Jesu, patris imago 
et salus nostra 
qui morte crucis nos omnes redemistri 
libera nos, protege nos ab omni malo. 
ut digni reperiamur esse in coelis. 
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ENSEMBLE LANATRA MATTA 

ELSA FRANK, DULCIAAN 

MIRELLA RUGROK, DULCIAAN 

BERNHARD STILZ, DULCIAAN 

MICHÈLE VANDENBROUCQUE, DULCIAAN 

WOENSDAG, 

28 AUGUSTUS I 996, 

12.00 U. 

ANTWERPEN, 

KAPEL CENTRUM 

ELZENVELD 

Het ensemble L'Anatra Matta werd eind 1995 opgericht in Gent, met als doel het uit-
voeren van instrumentale muziek uit de renaissance, in het bijzonder op dubbelriet-
instrumenten zoals dulcianen, schalmeien en pommers. De naam "anatra matta" bete-
kent letterlijk "zotte eend" en komt van de volkse benaming van de "Anas Penelope", 
wat een in België en Nederland veel voorkomende eendesoort is die in Italië overwin-
tert en opvalt door zijn specifieke geluid. Deze naam verwijst enerzijds naar de karak-
teristieke klank van hogergenoemde instrumenten en anderzijds naar de vele Vlaamse 
componisten die in de 16de eeuw naar Italië uitweken om er carrière te maken. 
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ELSA FRANK 

Elsa Frank verwierf een "medaille d'or" voor blokfluit aan het conservatorium van 
Straatsburg en een solistendiploma voor blokfluit en hobo aan de Schola Cantorum 
Basiliensis. Zij volgde les bij onder anderen Alain Sobzack, Conrad Steinmann en 
Michel Piguet. Nadien legde zij zich vooral toe op muziek uit de middeleeuwen en 
de renaissance en specialiseerde zij zich in oude blaasinstrumenten als de schalmei en 
de dulciaan. Elsa Frank is vast verbonden aan de ensembles Senfl, Tourdion, Doulce 
Mémoire en Diferencias. Zij trad ook op met het Europees Barokorkest, onder lei-
ding van toonaangevende dirigenten als Ton Koopman, Lucy Van Dael en Roy 
Goodman, en verleende haar medewerking aan diverse plaatopnamen. 

BERNHARD STILZ 

Bernhard Stilz studeerde blokfluit, muziekwetenschap en geschiedenis in 
Saarbrticken. Aan de Schola Cantorum in Bazel ging hij zich vervolmaken in oude 
muziek, waar hij in 1992 zijn studies beëindigde met een concertdiploma voor blok-
fluit, dulciaan, schalmei, pommer en kromhoorn. Als specialist oude muziek en his-
torische uitvoeringspraktijk - met bijzondere aandacht voor de periode van de 15de 
tot de 17de eeuw - doceert hij en geeft hij concerten doorheen heel Europa. 

MICHÈLE VANDENBROUCQUE 

Michèle Vandenbroucque is gespecialiseerd in de uitvoeringspraktijk van historische 
instrumenten. Ze maakt deel uit van verschillende renaissance- en barokgezelschap-
pen, waaronder Dulzainas, het Huelgas Ensemble en Il Seminario Musicale. Ze 
doceert in de centra voor oude muziek van Meaux en Tours. 

MIRELLA RUIGROK 

Mirella Ruigrok studeerde aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent en 
behaalde er naast diploma's kamermuziek en harmonie een hoger diploma blokfluit. 
Door haar groeiende interesse voor renaissancemuziek besloot ze zich verder te ver-
diepen in andere blaasinstrumenten, en vooral dubbelrietinstrumenten, uit deze 
periode. Ze volgde cursussen in binnen- en buitenland bij onder anderen Bernhard 
Jungliktel (voor dulcianen) en Katharina Ariken (voor schalmei en pommer). Ze 
treedt regelmatig op met verscheidene instrumenten in grote en kleine ensembles. 
Mirella Ruigrok concerteerde op verschillende festivals waaronder het Festival voor 
Oude Muziek in Utrecht en met The Antwerp Connection tijdens de voorbije edities 
van Laus Polyphoniae. 
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"ITALO-VLAAMSE INSTRUMENTALE MUZIEK UIT DE I 6DE EEUW" 

JACQUES BUUS (ca. 1 500- 1 565) 

Recercar segondo 

uit : Recercari di M. Jacques Buus... Libro primo a quatro voci (Venetië, 1547) 

ORLANDUS LASSUS (1532-1594) 

Fantasia 26 

uit : Bicinia, sive cantiones... duarum vocum... (Antwerpen, 1609) 

ADRIAAN VVILLAERT (ca. 1490-1562) 

Tertius del Fa 

uit : Motetta trium vocum (Venetië, 1543) 

ORLANDUS LASSUS (1532-1594) 

Fantasia 24 

uit : Bicinia, sive cantiones duarum VOCUM... (Antwerpen, 1609) 

ANTONINO BARGES (f1. 1547-1565) 

Recercar duodecimo 

uit ; Fantasie recercari, contrapunti a tre voci... Libro primo (Venetië, 1559) 

ORLANDUS LASSUS (1532-1594) 

Fantasia 25 

uit: Bicinia, sive cantiones... duarum vocum... (Antwerpen, 1609) 

ADRIAAN VV1LLAERT (ca. 1490-1562) 

Recercar segondo 

uit : Fantasie recercari, contrapunti a tre voci... Libro primo (Venetië, 1559) 

ORLANDUS LASSUS (1532-1594) 

Fantasia quarta 

uit : Bicinia, sive cantiones... duarum vocum... (Antwerpen, 1609) 

ADRIAAN WILLAERT (ca. 1490-1527) 

Ricercare X 

uit: Musica nova (Venetië, 1540) 

VINCENZO RUFFO (ca. 1508-1587) 

Hor che'l ciel e la terra (naar Cipriano de Rore) 

Quand'io penso al martire (naar Jacques Arcadelt) 

Da bei rami scendea (naar Jacques Arcadelt) 

uit : Capricci in musica, a tre voci, di Vicenzo Ruffo.. (Milaan, 1564) 

ORLANDUS LASSUS (1532-1594) 

Fantasia 13 

uit: Bicinia, sive cantiones... duarum vocum... (Antwerpen, 1609) 

G1ACHES DE \A/ERT (1535-1596) 

Fantasia 2 á 4 

uit : Chigi Manuscript Q VIII 206 
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ITALO-VLAAMSE INSTRUMENTALE MUZIEK UIT DE I 6DE EEUW 

Dankzij de groeiende institutionalisering van het nieuwe humanistische opvoedings-
ideaal, waarvan het muziekonderricht een belangrijk onderdeel vormde, kende het 
muziekleven vanaf de tweede helft van de 15de eeuw een steeds groter wordende par-
ticipatie van niet-professionele musici. Er ontstond een burgerlijke muziekcultuur 
die zich vanuit Noord-Italië zeer snel verspreidde naar Zuid-Duitsland en de zuidelij-
ke Nederlanden. Deze ontwikkeling, die een totale omwenteling teweegbracht in het 
gehele 16de-eeuwse Europese muziekleven, heeft onder meer het uitgroeien van de 
instrumentale muziek tot een volwaardig en zelfstandig genre mogelijk gemaakt. 

Binnen het middeleeuwse normenstelsel had de instrumentale muziek niet bepaald 
een hoog aanzien. Onder invloed van het humanistische ideeëngoed werd de nieuwe 
klasse van adellijke en burgerlijke amateur-musici weliswaar steeds minder afkerig 
van instrumentale muziek, maar het toenmalige professionele instrumentarium was 
helemaal niet aangepast aan de veel beperktere mogelijkheden van de dilettant en 
beantwoordde bovendien helemaal niet aan de vormelijke idealen van de welopgevoe-
de hoveling of burger. Er werden daarom een aantal nieuwe instrumenten ontwik-
keld die er voornamer uitzagen, gemakkelijker te bespelen waren en voorzien werden 
van toetsen, fretten, of een vaststaand aantal vingergaten waardoor ze onderworpen 
konden worden aan duidelijke pedagogische regels. Ze werden bovenal zo ontwor-
pen dat ze geschikt waren ,voor het uitvoeren van polyfone kunstmuziek. Zo ontston-
den het clavichord, het klavecimbel, de renaissanceluit, het gamba-, het blokfluit- en 
het kromhoornconsort. Het succes van de nieuwe instrumenten was enorm en al 
vlug bekwaamden ook professionele musici zich erop. 

De dulciaan ontstond hoogstwaarschijnlijk in Noord-Italië of de zuidelijke 
Nederlanden rond het midden van de 16de eeuw, maar kwam iets later ook reeds 
voor in Zuid-Duitsland en Engeland. Venetië was gedurende de tweede helft van de 
16de eeuw zonder meer het belangrijkste centrum voor de bouw van dulcianen. Het 
instrument werd naar het voorbeeld van de blokfluit meteen in minstens drie afme-
tingen gebouwd. Op die manier kon ook op een consort van dulcianen polyfone 
muziek worden uitgevoerd. Over de precieze omstandigheden waarin een dergelijk 
consort kon ingeschakeld worden, tast men nog in het duister; vrijwel zeker is echter 
dat dulcianen eerder door professionelen dan door amateurs werden bespeeld, vaak 
in combinatie met pommers en schalmeien. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de 
dulciaan gedurende de 16de eeuw slechts eenmaal en dan nog zeer oppervlakkig 
beschreven wordt in een gedrukt didactisch tractaat, namelijk Zacconi's Prattica di 
musica... (Venetië, 1592). 

Parallel aan de ontwikkeling van het nieuwe renaissance-instrumentarium verliep de 
publikatie van steeds meer bundels met instrumentale muziek. Als zowat het belang-
rijkste Europese centrum van de muziekdrukkunst speelde Venetië ook hierin uiter-
aard een hoofdrol. Het aanbod aan instrumentale ensembleliteratuur kan in drie 
grote groepen worden ingedeeld. 

De eerste groep zijn de didactische, tweestemmige oefenstukken, al dan niet van tekst 
voorzien, maar steeds geschikt voor zowel vocale als instrumentale uitvoering (tekst-
loze stukken werden door zangers gebruikt om te leren solmiseren, als een soort 
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16de-eeuwse notenleerlessen). Dergelijke stukken werden meestal "bicinia", of 
indien tekstloos ook wel "ricercari" of "fantasie" genoemd. Tot deze categorie stuk-
ken behoort de bundel Bicinia, sive cantiones... (Antwerpen, 1590, herdrukt in 1600 
en 1609). De 24 bicinia van Orlandus Lassus uit deze bundel (waarvan twaalf tekst-
loos) waren echter reeds eerder gepubliceerd in de bundel Novae aliquot... Cantiones 
Suavissime die in 1577 eerst in München en hetzelfde jaar nog in Antwerpen werd 
uitgegeven. Andere belangrijke uitgaven van bicinia zijn Georg Rhaws Bicinia 
Gallica, Latina et Germanica... (Wittenberg, 1545), Bernardino Luppachino's en Joan 
Maria Tasso's II Primo Libro a Due Voci... (Venetië, 1559) en Grammatico Metallo's 
Ricercare a Canto e Tenore... (Venetië, 1591). 

De tweede groep bestaat uit religieuze en profane vocale werken, voor drie tot acht 
stemmen, die ook op instrumenten uitvoerbaar zijn. Tot deze categorie behoren 
onder meer de talrijke bundels met chansons gedrukt bij Attaignant in Parijs, bij 
Susato in Antwerpen en bij Phalesius in Leuven, maar ook bijvoorbeeld de vele bun-
dels motetten van Lassus die bij Montanus in Nnrenberg en bij Gardano in Venetië 
werden gepubliceerd. Het feit dat deze stukken ook op instrumenten konden worden 
uitgevoerd stond steeds uitdrukkelijk vermeld op de titelpagina, wat er natuurlijk 
tevens voor zorgde dat er meer exemplaren verkocht konden worden. Af en toe, en 
vooral in Italië gedurende de eerste helft van de 16de eeuw, verschenen ook bundels 
waarin vocale werken werden opgenomen die zonder de bijhorende tekst werden 
afgedrukt. Tot deze categorie behoren ondermeer een aantal stukken uit Vincenzo 
Ruffo's Capricci in Musica a tre voci... (Milaan, 1564). Het handelt hier steeds om 
vocale werken van oudere componisten, die overigens niet eens met name vermeld 
worden in de inhoudstafel. Meer nog, zelfs het aantal stemmen komt niet overeen 
met de originele composities : Jacques Arcadelts madrigalen Quandlo penso al martire 
uit 1539 en Da bei rami scendea uit 1542 waren oorspronkelijk vierstemmig en 
Cipriano de Rores madrigaal Hor che'l ciel e la terra uit 1542 vijfstemmig. Ruffo 
bewerkte ze allemaal tot driestemmige "capricci" en is daarin uniek, zowel wat betreft 
de werkwijze als de benaming. Ruffo's stijl is eerder archaïsch en sluit nauw aan bij 
de ongenoteerde traditie van professionele instrumentisten. Dit blijkt onder meer uit 
de driestemmigheid van zijn composities (de meeste instrumentale muziek was reeds 
vierstemmig), de totale afwezigheid van doorimitatie en chromatiek, het gebruik van 
een cantus firmus en de vaak voorkomende associaties met dansmuziek. Interessant 
om weten is wellicht ook het feit dat Ruffo mogelijk de leraar was van Marc' Antonio 
Ingegnieri, één van de eerste componisten die instrumentale "canzoni" publiceerde. 
De "canzona" was een typische Italiaanse instrumentale muziekvorm die helemaal 
gebaseerd was op het Franse (Parijse) chanson en vooral tussen 1570 en 1630 ontzet-
tend populair was in Noord-Italië. 

De derde groep wordt gevormd door polyfone stukken, meestal drie- of vierstemmig, 
op de eerste plaats bedoeld voor instrumentale uitvoering, meestal echter zonder ver-
dere specificatie van het te gebruiken instrumentarium (soms werd zelfs bij dit soort 
literatuur een vocale uitvoering niet uitgesloten). Dergelijke stukken werden meestal 
"ricercari" of "fantasie" genoemd. Tot deze categorie behoren vooreerst alle instru-
mentale stukken van Adriaan Willaert en zijn Vlaamse en Italiaanse collegae in 
Venetië, waaronder Jacques Buus, organist aan San Marco tussen 1541 en 1550, en 
Antonino Barges, een Vlaams componist die in Treviso werkte en een goede persoon-
lijke vriend van Willaert was. De grootste verdienste voor de ontwikkeling van de 
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een instrumentaal ricercar van Adriaan Willaert 

instrumentale muziek van deze school rond de figuur van Adriaan Willaert is het feit 
dat deze componisten in hun instrumentale muziek een imitatieve contrapuntische 
stijl hanteerden.die niet langer gebaseerd was op korte motieven of ritmische cellen, 
maar op volledige en duidelijk herkenbare thema's die geïmiteerd en hernomen wer-
den in alle stemmen. Eén enkel thema kon op die manier het onderwerp vormen van 
de gehele contrapuntische ontwikkeling van een sectie van een "ricercar". In de bun-
del Musica Nova... (Venetië, 1540) vinden we dan ook de eerste voorbeelden van 
instrumentale composities van aanzienlijke lengte, opgedeeld in verschillende secties, 
die van elkaar gescheiden worden door duidelijk uitgesproken cadenzen. Een abso-
luut hoogtepunt in deze traditie vormen de vier "fantasie" uit het manuscript Chigi Q 
VIII 206 in de bibliotheek van het Vaticaan, hoewel ze op zich niets te maken hebben 
met Venetië en de school rond Willaert. De stukken worden toegeschreven aan een 
zekere Giaches en werden met vrijwel volstrekte zekerheid gecomponeerd door 
Giaches de Wert tussen 1565 en 1596. Samen met een drietal "ricercari" van 
Luzzasco Luzzaschi zijn ze representatief voor een Mantuaans-Ferrarese school van 
instrumentale muziek waarover nog maar bitter weinig geweten is. Zo vraagt men 
zich ondermeer af in welke mate deze Mantuaans-Ferrarese school de laat-16de-
eeuwse Napolitaanse klavierschool van bijvoorbeeld Giovanni de Macque en op die 
wijze onrechtstreeks ook de klavierstijl van Girolamo Frescobaldi heeft beïnvloed. 
Wat er ook van zij, de uitzonderlijk hoge kwaliteit van De Werts "fantasie" illustreert 
in ieder geval op verbluffende wijze hoe binnen een tijdspanne van grofweg zeventig 
jaar de instrumentale ensemblemuziek zich volledig heeft kunnen losmaken van het 
vocale voorbeeld en zich heeft kunnen ontwikkelen tot een volwaardig en zelfstandig 
artistiek genre. 

PETER VAN HEYGHEN 
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CANTUS GC5LLN 
KONRAD jUNGHANEL, ALGEMENE LEIDING 

ANTWERPEN, 

SINT-AUGUSTINUSKERK JOHANNA KOSLOWSKY, SOPRAAN WILFRIED JOCHENS, TENOR 

ELISABETH POPIEN, ALT STEPHAN SCHRECKENBERGER, BAS 

GERD TURK, TENOR KONRAD JUNGHANEL, LUIT 

KONRAD JUNGHANEL 
zie biografie p. 56 

JOHANNA KOSLOWSKY 
zie biografie p. 57 

ELISABETH POPIEN 

Elisabeth Popien studeerde eerst evangelische kerkmuziek aan het conservatorium 
van Keulen, waar ze in 1992 afstudeerde. Tegelijkertijd volgde ze een zangopleiding 
bij Hans-Dieter Saretzki in Düsseldorf. Haar aandacht gaat vooral uit naar oude 
muziek, waardoor ze in contact raakte met onder meer Evelyn Tubb en Anthony 
Rooley en ook samenwerkte met Sigiswald Kuijken, Hermann Max en Jordi Savall. 
Daarnaast wijdt Elisabeth Popien zich aan het romantische repertoire, geeft ze regel-
matig liedrecitals en heeft ze veel belangstelling voor hedendaagse muziek. 

GERD TURK 

Gerd Ttirk zette zijn eerste stappen als zanger bij de Limburger Domsingknaben. Hij 
studeerde kerkmuziek en koorleiding aan het conservatorium van Frankfurt. 
Aansluitend wijdde hij zich volledig aan solozang en volgde een interpretatiecursus 
aan de Schola Cantorum Basiliensis. Concertreizen brachten hem door heel Europa, 
naar Israël en Turkije. Hij participeerde aan festivals in Brugge, Berlijn, Luzern, 
Frankfurt, Parijs en Innsbruck en werkte samen met befaamde dirigenten als Philippe 
Herreweghe, René Jacobs, Jordi Savall en Ton Koopman. Zijn bijzondere belangstel-
ling gaat uit naar ensemblegezang. Gerd Tnrk is lid van verschillende gezelschappen 
die zich richten op de muziek van de middeleeuwen tot de vroeg-barok. Tenslotte 
doceert hij zang en oratoriumopleiding aan het conservatorium van Heidelberg-
Mannheim. 

VVILFRIED JOCHENS 

Wilfried Jochens werd in Hamburg geboren, waar hij aan het conservatorium en aan 
de universiteit studeerde. Sinds 1972 is hij als concertzanger actief en hij maakte 
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vooral naam als "Evangelist" in de passies van Johann Sebastian Bach. Hij werkte als 
solist mee aan talrijke operaprodukties - waaronder opera's van Monteverdi, Handel 
en Mozart - en geeft ook regelmatig liederavonden. Zijn repertoire strekt zich uit 
van de renaissance tot de moderne tijd en hij vult zijn internationale ervaring aan met 
de studie van de historische uitvoeringspraktijk van vocale muziek uit de barok en de 
klassiek. Talrijke plaat-, radio- en televisie-opnamen maakten van Wilfried Jochens 
een bekende naam. Sinds 1982 doceert hij zang aan het conservatorium van 
Hamburg. 

STEPHAN SCHRECKENBERGER 

Stephan Schreckenberger begon zijn muziek- en zangopleiding in Heidelberg en stu-
deerde verder in Berlijn en Frankfurt. Reeds tijdens zijn studies begon hij met zijn 
omvangrijke concertactiviteiten, waardoor hij zich een muzikaal repertoire van de 
renaissance tot de moderne tijd eigen maakte. Concerten brachten Stephan 
Schreckenberger de laatste jaren overal in Europa en in Zuidoost-Azië. Hij nam er 
deel aan gerenommeerde muziekfestivals. Zijn muzikale repertoire werd aangevuld 
met talrijke radio- en plaatopnamen. 

CANTUS COLLN 

Cantus Can, een solistisch bezet vocaal ensemble, werd in 1987 opgericht 
door de bekende luitspeler en Bachinterpretator Konrad Junghanel. De 
leden van het ensemble kunnen stuk voor stuk prat gaan op een succesvol-
le solocarrière. Het gezelschap richt zich in de eerste plaats op Duitse en 
Italiaanse vocale muziek uit zowel de renaissance als de barok. Vooral de 
Duitse vocale muziek van deze periode biedt een dergelijk ensemble een 
overvloed aan uitmuntende composities. 

Naast strikt vocale programma's vormen grotere sacrale werken en cantates 
- waarbij het ensemblekarakter eveneens sterk op de voorgrond staat - een 
ander zwaartepunt in het repertoire. Een paar voorbeelden van deze laatste 
zijn de cantates van de Thomaskantors en de Mariavespers van Claudio 
Monteverdi en van Johann Rosenmller. Met veelvuldige optredens op 
internationale festivals heeft Cantus 0511n een stevige internationale reputa-
tie opgebouwd, waaruit ook uitnodigingen volgden voor optredens in Azië 
en de Verenigde Staten. De muziekcritici hebben Cantus Can zonder uit-
zondering gerangschikt bij de beste vocale ensembles ter wereld. 

De meeste CD-opnamen van Cantus alln werden bekroond met internatio-
nale muziekprijzen, waaronder een "diapason d'or" voor de Diletti Pastorali van Johann 
Hermann Schein en de Madrigali Amorosi van Claudio Monteverdi, een "diapason d'or" 
evenals een "grand prix du disque" voor de Psalmen-Motetten-Konzerte van Heinrich 
Schtitz, de "Preis der Deutschen Schallplattenkritik" voor de Sacri Concerti van Johann 
Rosenmller en een "Edison Award" voor de Mariavespers van Claudio Monteverdi. 
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"DE BRILJANTE MADRIGAALKUNST VAN GIACHES DE WERT" 

GIACHES DE WERT (1535-1596) 

Voi ch'ascoltate 

uit: II secondo libro de'madrigali a cinque voci Venetië, 1561) 

Novo amor, nove fiamme 

uit : II terzo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1563) 

Dolci spoglie 

uit :11 primo libro de' madrigali a quattro voci (Venetië, 1561) 

Misera, che farO 

uit : II settimo libro de madrigali a cinque vod (Venetië, 1581) 

Solo e pensoso 

uit : II settimo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1581) 

ADRIAAN WILLAERT (CA. 1490-1562) 

Un giorno mi pregO 

uit : Canzone villanesche alla napolitana a quattro voci, Libro primo (Venetië, 1545) 

Madonna mia tamme 

uit : Canzone villanesche alla napolitana a quattro voci, Libro primo (Venetië, 1545) 

GIACHES DE WERT (1535-1596) 

Giunto alla tomba 

uit : II settimo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1581) 

lo non son perè morto 

uit : L'ottavo libro de madrigali a cinque voci (Venetië. 1586) 

Vezzosi augelli 

uit : L'ottavo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1586) 

Occhi de l'alma mia vivaci 

uit: II primo libro delle canzonette villanelle a cinque voci (Venetië, 1589) 

M'ha punt'Amor 

uit : II primo libro delle canzonette villanelle a cinque voci (Venetië, 1589) 

PAUZE 
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GIACHES DE WERT (1535-1596) 

Non sospirar, Pastor 
uit: L'ottavo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1586) 

Forsennata gridava 
uit: l'ottavo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1586) 

Questi adorate fiori galli 
uit: L'otravo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1586) 

Con voi giocando Amor 
uit: L'ottavo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1586) 

Vago augelletto 
uit: II nono libro de madrigali a cinque et sei voci (Venetië, 1588) 

L'anima mia ferita 
uit: II nono libro de madrigali a cinque et sei voci (Venetië, 1588) 

ADRIAAN WILLAERT (1490-1562) 

Madonn'io non lo so 
uit: Canzone villanesche alla napolitana a quattro voci, Libro primo (Venetië, 1545) 

A quand'a quand'havea 
uit : Canzone villanesche alla napolitana a quattro voci, Libro primo enetië, 1545) 

GIACHES DE WERT (1535-1596) 

Del vago Mincio 
uit: II decimo libro de madrigali a cinque voci (Venetië 1591) 

Amor, che sai 
uit: II decimo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1591) 

Soccorete, ben mio 
uit: II decimo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1591) 

Crudelissirna doglia 
uit : II decimo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1591) 

Ahi, come soffrir6 
uit: II decimo libro de madrigali a cinque voci (Venetië, 1591) 

Voglia mi vien 
uit: II primo libro delta canzonette villanelle a cinque voci (Venetië, 1589) 
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DE BRILJANTE MADRIGAALKUNST VAN GIACHES DE WERT ALS SCHAKEL 
TUSSEN CIPRIANO DE RORE EN CLAUDIO MONTEVERDI 

Met de Vlaming Adriaan Willaert, kapelmeester aan San Marco in Venetië van 1527 
tot 1562, werd het Italiaanse madrigaal gepromoveerd tot de meest hoogstaande vorm 
van profane vocale muziek, en dit om meerdere redenen : vooreerst gaf hij het genre 
de allures van het Latijnse motet door zijn omvang (vooral door de tweedeligheid), 
verder koos hij bij voorkeur uit de hoogstaande lyriek van Francesco Petrarca, en ten-
slotte verhoogde hij, door een enge relatie tussen tekst en muziek, de expressieve 
kracht van het madrigaal. In de 25 madrigalen uit de bundel Musica Nova, die alle, 
op één na, op sonnetten van Petrarca getoonzet zijn, bereikte Willaert een absoluut 
hoogtepunt. Deze composities, die pas in 1559 werden gepubliceerd, ontstonden 
voor het grootste deel in de jaren '40. Zijn vroegste madrigalen werden meestal uit-
gegeven in anthologieën, waar hij onder meer in het gezelschap verkeerde van zijn 
bijzonder bekwame leerling Cipriano de Rore (1515/16-1565), die zelfs een stap ver-
der ging dan Willaert door een frequenter gebruik van chromatiek en door een ster-
kere contrastwerking. De invloed van De Rore op het laat-16de-eeuwse madrigaal is 
moeilijk te overschatten. 

Een van de componisten die onvoorwaardelijk in zijn voetspoor trad, was Giaches de 
Wert (1535-1596), kapelmeester aan het hof van de Gonzaga's in Mantua. Meteen 
was De Wert de laatste componist uit de zuidelijke Nederlanden die tijdens de renais-
sance in Italië een functie van eerste rang heeft uitgeoefend. Hij was een tijdgenoot 
van Orlandus Lassus (1532-1594), kapelmeester aan het Beierse hof in München, en 
van Philippus de Monte (1521-1603), leider van de hofkapel van de Habsburgse kei-
zer in Wenen en in Praag. Giaches de Wert was wel de meest "experimentele" van de 
drie : in zijn madrigalen maakte hij het pad vrij voor de vroeg-barokke madrigaal-
kunst van Claudio Monteverdi (1567-1643), die in 1589 als instrumentist aan het hof 
van Gonzaga werd aangeworven en die later niet naliet zijn waardering zowel voor De 
Rore als voor De Wert uitdrukkelijk te verwoorden. 

Het zou evenwel getuigen van een eenzijdige benadering, indien we De Wert alleen 
als een geniaal experimentator zouden afschilderen : een aantal van zijn madrigalen 
getuigt van een meer beheerste expressie, andere zijn dan weer extreem vooruitstre-
vend. Bovendien toonde hij ook belangstelling voor de lichtere genres zoals de "can-
zonetta" en de "villanella". Opvallend is dat de verschillende tendensen die in zijn 
oeuvre tot uiting komen, vaak in eenzelfde werk aanwezig zijn: zo vindt men in zijn 
"canzonette", die opvallen door een levendig ritmische, soms dansachtige declamatie 
en een meer akkoordische schrijftrant, geregeld een madrigalistisch trekje, zoals de 
vertraging op de woorden "anzi ch'io muora" aan het slot van Occhi de l'alma mia 
vivaci, als uitdrukking van een negatief affect, namelijk de doodsgedachte. In heel 
wat van die lichtere stukjes, die verschenen in 1589, valt de realistische toonschilde-
ring op, zoals de nabootsing van oorlogsgeluiden op de woorden "all' arm'all'arme - 
guerra guerra" in M'ha puntAmor en van de doedelzak op "di lira al suon" in Voglia 
mi vien. Sommige madrigalen leunen aan bij dit lichtvoetigere genre, vooral enkele 
uit een bundel die een jaar later, in 1590, werd gepubliceerd, al laat de componist 
zich ook hier geregeld verleiden tot typische madrigalistische effecten, zoals de pauze 
tussen de lettergrepen op het woord "so-spirava" als nabootsing van de zucht in Del 
vago Mincio. 
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In heel wat madrigalen is de tekstweergave echter eerder gericht op "Ausdruck der 
Empfindung" dan op "Malerei", zoals in Ah dolente partita en 0 Primavera, op in die 
tijd bij de componisten erg geliefde fragmenten uit het pastorale gedicht 11 pastor fido 
van Giovanni Battista Guarini. Dit madrigaal komt uit De Werts laatste boek madri-
galen, uitgegeven in 1595, één jaar voor zijn dood. Zoals bekend beschikten de 
hoven van Mantua en Ferrara over een uitgelezen schare vocale solisten, zowel vrou-
wen als mannen, voor wie de componisten bijzonder virtuoze en alleen door specia-
listen uit te voeren madrigalen schreven, die niet alleen op technisch, maar ook op 
interpretatief gebied bijzonder veeleisend waren. Hier ontpopt De Wert zich geregeld 
tot een ware wegbereider van de vroeg-barok door een extreme expressie, die hij ver-
krijgt door ongewone melodische intervallen, door het gebruik van veel alteraties 
(mollen en kruisen), door een dramatische recitatief-stijl (het langdurig declameren 
op één toon), door snel wisselende contrasten in de schrijfwijze (homofonie tegen-
over imitatief contrapunt), door een voortdurend wisselende "klankregie" (bijvoor-
beeld één bovenstem tegenover vier onderstemmen, zoals op "Da te parto e non 
moro?" in Ah dolente partita), of gevoelsgeladen chromatiek, zoals op "misera e 
dolente" in 0 primavera ), of afwisseling van syllabische declamatie en vaak extreme 
melismatiek, zoals op "fugace" in 0 primavera ). Bevestigende zinnen eindigen met 
een dalende, vragende met een stijgende lijn, bijvoorbeeld op "senza morir" in Ahi, 
come soffrire,  uit diezelfde laatste bundel, emotioneel sterk geladen woorden worden 
tussen rusten geplaatst, zoals "Ahi" in Ahi, come soffrirè. Elk van De Werts madriga-
len is als het ware een miniatuurdrama, waar in kort bestek aan de sterkste emoties 
muzikaal gestalte wordt gegeven. Ik citeer nog één specifiek voorbeeld : een hoogte-
punt in De Werts oeuvre is ongetwijfeld het madrigaal Giunto alla tomba, op een 
prachtige passus uit het epos over de kruistochten, Gerusalemme liberata van 
Torquato Tasso. Dit fragment evoceert de klacht van de kruisvaarder Tancredi aan 
het graf van zijn Moorse geliefde Clorinda, die hij tegen beter weten in gedood heeft 
in een tweegevecht. De Wert beperkt zich bij de inzet tot een affectief geladen spre-
ken op één toon, als uiting van de extreme droefheid waaraan Tancredi ten prooi is, 
een schrijfwijze die duidelijk vooruitwijst naar de dramatische recitatiefstij1 van de 
vroege opera. Wanneer Tancredi uit zijn verdoving ontwaakt en in tranen uitbarst 
("al fin sgorgando un lagrimoso rivo"), breekt de muziek ook uit in overweldigende 
melismen. Sterkere contrasten kan men zich bezwaarlijk voorstellen. 

Zo zou men kunnen doorgaan en elk madrigaal in detail bespreken, precies omdat 
elke compositie, door haar relatie met de tekst, een onvervangbaar geheel vormt dat 
niet uitwisselbaar is met een ander werk. Madrigalen, vooral die van Giaches de 
Wert, waren werken voor kenners : voor solistische uitvoerders en voor intellectuele 
luisteraars - dichters, kunstenaars, musici die vaak in besloten kring samenkwamen 
op uitnodiging van prinsen, vorsten en edelen, of van hun echtgenoten en maîtresses, 
om zich te vermeien in discussies over poëzie en kunst. 

IGNACE BOSSUYT 
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VOI CH'ASCOLTATE 

Francesco Petrarca 

Voi ch'ascoltate in rime sparse'l suono 
Di quei sospiri ondlo nudriva'l core 
In su'l mio primo giovenil'errore. 
Quand'era in parte altr'uom da quel ch'i'sono; 
Del vario stile, in ch'io piango e ragiono 
Fra le vane speranze e'l van dolore, 
Ove sia chi per prova intenda amore 
Spero trovar pieta, non che perdono. 

Ma ben veggio or si come al popol tutto 
Favola lui gran tempo, onde sovente 
Di me medesmo meco mi vergogno; 
E del mio vaneggiar vergogna è'l frutto, 

pentersi, conoscer chiaramente 
Che quanto piace al mondo è breve sogno. 

NOVO AMOR, NOVE FIAMME 

Novo amor, nove jiamme e nova legge 
Sento dentr'al cor mio. 
E Palto mio disegno e gran desio 
Bassa e picciola spem'or frené regge : 
La cara pace è volta in cruda guerra; 
Il dolce e piano stile in duro e aspro, 
E veggio mi del ciel spinto sotterra. 

Tal che s'io non disas pro 
11 rio destin'con pianti e con inchiostro 
Correr mi veggio a morte; 
E ben fal duol che fuor nel viso mostro 
Fede a ciascun de la mia ingrata sorte. 

DOLCI SPOGLIE 

"Dolci spoglie, felicé care tanto, 
Mentr'al ciel piacqu'e fui da lui gradita 
Prendet'or questa miserabil'vita, 
E qui fin abbia ii duo!, le pen'e'l pianto. 

Viss'hol mio corso 
Ed ho fornito quant° mi die natura; 
Or vo'nell'altra vita. 
Vendicat'ho Sicheo, 
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Gij die in verscheiden rijmen de klank aanhoort 
Van de zuchten waarmee ik mijn hart voedde 
Over mijn eerste jeugdige dwaling, 
Toen ik deels een ander was dan wie ik thans ben, 
Voor de wisselvallige stijl, waarin ik klaag en peins 
Tussen ijdele hoop en holle pijn 
Hoop ik, bij wie uit ervaring liefde kent, 
Mededogen en vergiffenis te vinden. 

Maar ik zie ook wel hoe ik lange tijd 
Bij velen over de tong ging, waardoor ik vaak 
Mij diep in mij echt schaam over mezelf 
En van mijn ijdel streven is schande de vrucht, 
En ook berouw, en het klare inzicht 
Dat wereldse genoegens slechts broze dromen zijn. 

Nieuwe liefde, nieuwe vlammen, een nieuwe wet 
Voel ik in mijn hart 
En een bescheiden hoop remt en stuwt tegelijk 
Mijn andere streven en groot verlangen: 
De dierbare vrede sloeg om in wrede strijd 
De zoete zachte stijl werd hard en ruw, 
En ik zie hoe de hemel mij het graf induwt. 

Zodat als ik het boosaardige lot 
Niet met treurzang en inkt kan verzachten, 
Ik ijlings het graf tegemoet ga; 
En de pijn die op mijn gelaat te lezen staat 
verwoordt getrouw mijn ondankbaar lot. 

"Zoete stoffelijke resten, zo dierbaar en gelukkig 
Toen de hemel mij haar gunsten zond, 
Neem nu dit ellendige leven 
En mogen pijn, smarten en weeklacht hier een einde nemen. 

Ik heb mijn tijd nu wel gehad 
En heb gehandeld naar wat de natuur mij schonk 
Nu ga ik over tot een beter leven 
Ik heb Sychaeus gewroken 



Vist'ho fornita la terra Hier op aarde zag Oe dingen bewerkt 
Di ch'ancor mi glorié vanto. Die mij nog steeds tot roem en eer strekken 
Felice, ahimè, troppo felic'er'io Wee mij,  gelukkig, al te gelukkig, was ik 
Se le navi Troiane il nostro lido Hadden de Trojaanse schepen, met die hardvochtige 
Con quel crudel mal non avesser visto". aan boord, 
Cosi disse, premend'al petto Maar nooit onze kusten aangedaan" 
Dido la spada Aldus sprak Dido, het zwaard tegen haar borst gedrukt, 
Che mostrè di sangue un rio En haar bloed vermengde zich met een stroom 

D'ira, d'odio, d'amor di pianto misto. Van woede, haat, liefde en jammerklachten. 

MISERA, CHE FARO 

Misera, che fan° poich'io mi moro? Ellendige, hoe zal ik mijn dood bespoedigen? 

Fiera stella, empia sorte, Boosaardig gesternte, onbarmhartig lot, 

Se quel che solo adoro Als hij die ik als enige aanbid 

Si gode di mia morte? Zich verlustigt in mijn dood? 

Amor, dammi tu aita Liefde, snel mij ter hulp 

0 toglimi la vita! Of beroof mij van het leven! 

SOLO E PENSOSO 

Francesco Petrarca 

Solo e pensoso i piit deserti campi Alleen en in gepeins verzonken ga ik 
Vo misurando a passi tardi e lenti, Met trage tred de meest verlaten velden door; 
E gli occhi porto per fuggir intenti, En aandachtig speur ik met mijn ogen, en vlucht 

Ove vestigio uman Ia rena stampi. Zodra ik op de grond een voetspoor vind. 
Altro schermo non trovo che mi scampi Een andere beschutting vind ik niet 
Dal manifest° accorger de le genti; Tegen de nieuwsgierige blik van de mensen 

Perchè negli atti d'allegrezza spenti. Want aan mijn vreugdeloze handelen 
Di fuor si legge com'io dentro avampi. Ziet men van buiten welke gloed van binnen brandt. 

Sicch'io mi credo omai che monti e piagge En zo verkeer ik in de waan dat bergen en heuvels 

E fiumi e selve sappian di che tempre En rivieren en wouden weten welke stemming 
Sia la mia vita, ch'è celata altrui; Mijn leven beheerst, verborgen voor de mensen. 

Ma pur si aspre vie ne si selvaggie Maar geen weg zo steil of onbegaanbaar 
Cercar non so, ch'Amor non venga sempre Of liefde komt mij op mijn tocht vergezellen, 
Ragionando con meco, ed io con lui. En praat met mij, en ik met haar. 

UN GIORNO MI PREGO 

Un giorno mi preg° una vedovella Op een dag vroeg mij een weduwetje 
D'andar un dur scoglio con lei passare met haar een scherpe rots te passeren 
Navigando su la sua navicella. op een boottochtje. 
Con arte ii timon sa ben governare, Kunstig kon zij het roer bedienen, 
Ma con la lingua intriga maar met haar tong bleef zij maar roepen: 

Gridando : barca, sia, schip, ja zo, koers houden, 
Stali tien duro, voga, volhouden, voort zeilen, 
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Premia sta bona via. 
rem'in mezo mi miss'a vogare, 

A lei molto piacque'l mio gran stentare. 
Co'l vent'in poppa pensai d'anegare, 
Ma m'aiuto da berghem mio compare; 
Et sospirando dissi: 
Deh, cara vedovella, 
Cosi tratti gramici 
Su la tua navicella. 

MADONNA MIA FAMME 

Madonna mia Jamme bon'offerta, 
Ch'io porto per presente sto galuccio, 
Che sempre canta, quand'è di, 
Alle galine e dice : chichirchi, 
E tanto calca forte la galina, 
Che lifa nascer l'ov'ogni matina. 

Quisto mio galo sempre sta a la lerta, 
Quando il di dorme sotto la coperta, 
Che sempre... 

Presto, madonna, se lo voi vedere, 
Ca te lo facio mo quisto piacere, 
Che sempre... 

GIUNTO ALLA TOMBA 

Torquato Tasso 

Giunto alla tomba, ove al suo spirto vivo 
Dolorosa prigion'il cie! prescrisse; 
Di color, di calor, di moto privo 
Giet marmo in vista al marmo ii viso affisse, 
Al fin sgorgando un lagrimoso rivo, 
In un languido oimè proruppe, e disse : 
0 sasso amato tanto, 
amaro tanto, 
Che dietro hai le mie fiamme, e fuor'il pianto! 

Non di morte sei tu, ma di vivaci 
Genen albergo, ov'è nascosto amore. 
Sento dal freddo tuo l'usate faci 
Men dolci si, ma non men cald'al core. 
Dek prendi questi piant'e questi baci 
Prendi, chlo bagno di doglioso umore, 
E dalli tu poich'io non posso, almeno. 
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goed zo, rustig nu, vooruit maar. 
En met de roeiriem in het midden begon ik aan de vaart. 
Zij hield er blijkbaar van dat ik zo'n moeite deed. 
Met de wind vanachter dacht ik welhaast te verdrinken, 
maar mijn kameraad van Bergamo kwam mij te hulp; 
Al zuchtend zei ik: 
Wel, beste weduwe, 
zo behandel je dus 
de vrienden op jouw schuitje! 

Madonna, geef me maar iets moois, 
want ik geef je dit haantje cadeau, 
dat altijd voor de hennetjes zingt 
wanneer het dag is en zegt: hileirdzi! 
En hij trapt zo hevig op het hennetje 
dat hij haar elke dag een eitje doet leggen. 

Dit haantje van mij staat altijd klaar om op te springen 
wanneer het overdag onder de dekens slaapt; 
want hij zingt altijd... 

Haast je maar, madonna, als je hem wil zien, 
want dat plezier wil ik je meteen doen; 
want hij zingt altijd... 

Bij het graf aangekomen, dat, zo schreef de hemel voor, 
De smartelijke cel voor zijn levende geest zou worden, 
Drukte hij zijn gelaat, wezenloos, zonder kleur of warmte 
En als van marmer, tegen 't marmergraf, 
En uiteindelijk, een vloed van tranen stortend 
Zei hij, met een smachtend "Ach Wee": 
0 steen, zo geliefd en toch zo bitter, 
Met binnenin mijn liefde, aan de buitenkant mijn tranen! 

Niet van een dode, maar van levende asse 
Waarin liefde smeult, zijt gij de rustplaats, 
Bij uw kilte voel ik de vlam die mij verteert 
Minder zoet misschien, maar niet minder warm 
Ach neem deze tranen, neem deze kussen 
Die ik met een vloed van tranen overspoel, 
En bezorgt gij ze tenminste, want dat han ik niet, 



All'amate reliquie, c'hai nel seno. 

10 NON SON PERO MORTO 

Io non son perO morto, 
Donna, come pensate 
Perchè non piü m'amate; 
Anzi ritornIn vita, 
Che l'alma in voi sepolta 
Da voi sendosi sciolta 
Si trova esser uscita 
D'una prigion mortale; 
E cangia in vit'e in ben la mort'e'l male. 

VEZZOSI AUGELLI 

Torquato Tasso 

Vezzosi augelli infra le verde fronde 
Tempran'a prova lascivette notie. 
Mormora l'aura, e fa le foglie e l'onde 
Garrir che variamente dia percote : 
Quando taccion gl'augelli, alto risponde 
Quando cantan gl'augei, piit lieve scote; 
Sia caso od'arte, or accompagn', ed ora 
Alter-na i versi lor, la Musica ora. 

OCCHI DE L'ALMA MIA VIVACI 

Occhi del'alma mia vivaci e soli, 
Deh, s'io ardo per voi dentr'e di fuora, 
Lasciate ch'io vi bacci, 
Anzi ch'io muora. 

Aan de geliefde resten die gij in uw binnenste bewaart. 

Ik ben niet dood, 
Mijn beminde, zoals gij misschien denkt 
Omdat gij niet meer van mij houdt, 
Neen, ik kom terug tot leven 
Daar de ziel in u begraven, 
En vervolgens uit u weggegleden 
Merkt dat zij is ontstegen 
Aan een dodelijk graf; 
En zo verandert dood en kwaad in goed en leven. 

Tussen het groene gebladerte kwetteren bekoorlijke vogels 
Om strijd de meest verlokkelijke klanken. 
De fluisterende wind laat de bladeren en golven 
Die hij afwisselend beroert zachtjes ruisen: 
Wanneer de vogels zwijgen, klinkt zijn antwoord luid: 
Wanneer de vogels zingen, is zijn trilling zachter 
Zij het toeval of kunst, nu eens begeleidt, dan weer 
onderbreekt 
De muziek van de wind hun fraaie verzen. 

Opgewekte ogen, mij dierbaar als mijn ziel, 
Indien ik brand voor u, van binnen en van buiten, 
Laat dan toe dat ik u kus 
Voor ik aan mijn einde hom. 

M'HA PUNT' AMOR 

M'ha punt'Amor con velenoso dardo, 
E va gridando per mar'e per terra: 
All'arm', all'arme! Guerra, guerra, guerra! 

NON SOSPIFtAR PASTOR 

Torquato Tasso 

Non sospirar, Pastor, non lagrimare : 
Queste lagrime amare 
Che spargi da'tuoi lumi, 
Non spegneran scintille de l'ardore  

Mij trof Amor met giftige pijl 
En schreeuwend trekt hij over land en zee 
Te wapen, te wapen, - oorlog, oorlog! 

Zucht niet, 0 Herder, pleng geen traan: 
Deze bittere tranen 
Die gij uit uw ogen schreit 
Zullen de vonken van de gloed 
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Ond'ogn'or ti consumi; 
Che s'Amor dalle fiamme del tuo core 
Pub trarre humor'e vena 
Trarrá dal piant'ancor faville ardenti. 

FORSENNATA GRIDAVA 

Forsennata gridava : "0 tu che porte 
Teco parte di me, parte ne lassi : 
0 prendi run', o rendi l'altra, o morte 
Da insieme ad ambe : arresta, arresta i passi 
Sol che ti sian le voci ultime porte 
Non dico i baci : altra pitt degn'avrassi 
Quelli da te, 
Che temi, empio, se resti? 
Potrai negar, poi che fuggir potesti."  

Die u nu verteert niet doven; 
Want als liefde uit de gloed van uw hart 
Een storm van tranen vermag te halen 
Zal zij uit uw klacht weer vurige vonken puren. 

Uitzinnig riep zij: "0 gij die een deel van mij 
Meeneemt, een deel hier achterlaat 
Neem 't ene ook, laat mij 't andere, of dood 
Ze allebei: staakt uw stappen 
Richt nog een laatste maal het woord tot mij 
Geen kussen : een ander en beter zal 
Die van u krijgen 
Wat vreest gij, hardvochtige, als ge blijft 
Ge kunt ontkennen, want uw vlucht lag open. " 

QUEST! ADORATE FIORI 

Questi adorate fiori 
Gialli, Persi, Vermigli, Azzuri e Bianchi 
Ch'in su gl'estivi ardori 
E freschi e dolce nidi 
Erano agrAmoretti afilitti e stanchi; 
Braman, Donna real, aver ricetto, 
Sotto il bel vel che vi nasconde il petto. 

CON VOI GIOCANDO AMOR 

Con voi giocando Amor, a voi simile, 
Involast'a l'incauto la faretra, 
Egli, perchè s'aretra 
Per poco offesa a le pia gravi umile, 
Scoperto ii f-urto, di ch'al fin s'avvide, 
Irossi, e non fu parco 
A por la mano a Parc° 
Per ferirvi, 
Ma vide 
La saetta dal fianco suo divise, 
E le due luci fide 
A rimirar si mise, 
E invaghito di voi, di se sorrise. 

Deze aanbeden bloemen 
Geel, Purper, Vermiljoen, Hemelsblauw en Wit 
Die in de zomerse gloed 
De koele zoete nesten waren 
Voor de gekwelde en vermoeide gezanten van Venus; 
Zij verlangen vurig, Hoge Vrouwe, hun intrek te nemen 
Onder de mooie sluier die uw boezem verhult. 

Toen Amor, op u lijkend, met u speelde, 
Ontfutselde gij de onvoorzichtige zijn pijlenhoker 
En hij, omdat een kleine belediging 
Slechts in weinig van een ernstige verschilt, 
Ontstak, toen hij uiteindelijk de diefstal zag, 
In vurige woede, en ging hevig tekeer 
En sloeg de hand aan de boog 
Om u te kwetsen 
Maar hij zag 
De pijl, die van zijn flank verdwenen was, 
En de vertrouwde ogen, 
En door u betoverd, lachte hij om zichzelf. 
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VAGO AUGELLETTO 

Francesco Petra rca 

Vogeltje dat zingend door de wereld dwaalt 
Of treurend om de tijd die voorbij is 
Met de nacht of de winter in aantocht 
En de dag of de mooie maanden achter de rug; 
Indien gij, naast uw eigen zware verdriet, 
Ook mijn staat kende, zo gelijk aan die van u 
Zoudt ge dit troosteloze gezelschap houden 
En met hem zijn pijnlijke smarten delen. 

Ik weet niet of de last gelijk verdeeld zou zijn; 
Want zij die gij beweent is wellicht nog in leven, 
Terwijl voor mij de dood en de hemel zo inhalig zijn 
Maar het seizoen, en het weinig aangename uur, 
Met de herinnering aan de zoete en bittere jaren 
Noodt mij om in deemoed met u te spreken. 

Mijn gewonde ziel 
Stort langs mijn ogen 
Een rivier van pijn uit 
In betere tijden heb ik gehuild 
Uit verontwaardiging of vrees 
Dit zijn geen tranen van liefde meer 
Bloed van de ziel zijn nu de tranen 
Die uit de wonde stromen 
Waaruit met de pijn ook de ziel en het leven vlieden. 

Madonna, ik weet niet waarom, 
maar steeds ben je boos op mij. 
Waarom ben je zo ondankbaar, 
je weet toch dat ik blind ben door jou, 
en toch is de smart altijd aan mijn zij. 

Mijn God! bevrijd me toch van al die tegenspoed; 
want ik heb geen tweede adem om te overleven. 
Waarom ben je... 

Of ik nu sterf of blijf leven, het kan me niet schelen, 
deze wereld is een dief voor wie wat geluk heeft. 
Waarom ben je... 
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Vago augelletto che cantando vai 
0 ver piangendo ii tuo tempo passato 
Vedendoti la notte e'l verno a lato 
El di dopo le spalle e i mesi gai; 
Se, come i tuoi gravosi affanni sai 
Cosi sapessi ii mbo simile stato 
Verresti in grembo d questo sconsolato 
A partir seco i dolorosi guai. 

To non so se le parti sarian pari; 
Chè quella che tu piangi ë forse in vita, 
Di ch'a me morte e'l ciel, son tanto avari; 
Ma la stagion'e l'ora men gradita 
Co'l membrar de'dolci anni e de gl'amari, 
A parlar teco con pietá m'invita. 

L'ANIMA MIA FERITA 

ralli777(I I nia ferita 
Versa per gl'occhi fuore 
Un fiume di dolore. 
A miglior tempo ho pianto 
Per sdegn'o per timore. 
Queste non son pilt lagrime d'ainore; 
Sangue dell'alma è ii pianto 
Che vien della ferita. 
Ond'esce col dolor Palma e la vita. 

MADONN'I0 NON LO SO 

Madonn'io non lo so, perchè lofai, 
Che me ti mostr'in tutto scorrucciata. 
Perchè sei cosi ingrata, 
Se sai per te son cieco, 
Dolor sta sempre meco. 

0 dio, lamme nescir de tand guai, 
Ca non gin camparaggio un'altra fiata. 
Perchè sei... 

0 mora o camp'hormai, non me ne curo, 
Sto mondo latei fatto a chi ha ventura. 
Perchè sei... 



A QUAND'A QUAND'HAVEA VICINA 

A quand'a quand'havea vicina, 
Ch'er'a vedere la stella Diana. 
Tu, tu la vedevi, 
Tu, tu Ii par/avi, 
Beato te, se la basciavi tu. 

Chè veramente pare una regina, 
Ch'ogni uno ne faria inamorare. 
Tu, tu la vedevi... 

Chè quando se levava la matina, 
Phebo per scorno se ne ritornava. 
Tu, tu la vedevi... 

Mo mi credeva starne, starne contento, 
E trovomi le mani pien di vento. 
Tu, tu la vedevi... 

DEL VAGO MINCIO 

Del vago Mincio su l'adorne sponde 
Al momorar de l'onde, 
Di Fiori al verdeggiar, fido pastore 
Sospirava d'amore. 
Pallido ii volto mesto, il cor lontano 
Dal suo bel sol sovrano, 
L'immote humide luci al ciel poi fisse, 
E in flebil voce disse : 

"Invido fiume, ai miei desir tuben°, 
Deh, perch'il vago e bello 
Specchio del volto de la Ninfa mia 
M'ascondi, hai, sorte ria?" 
E languendo il pastor pietosi accenti 
Risonar l'ond'e i venti : 
"Deh vieni, Silvia a darmi aita 
Con tua beha infinita." 

AMOR, CHE SAI 

Amor, che sai in quel statIo mi viva, 
E di qual cib'io pasca il tristo core, 
Fa noto il mio dolore, 
A chi di pace e di riposo il priva. 
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Ach! toen ik de ster Diana zo dicht bij me had 
dat ik ze kon zien. 
Jij, jij zag ze, 
jij, jij sprak ermee, 
gelukzak, je kuste ze ook. 

Want het lijkt waarachtig een koningin, 
die iedereen verliefd laat worden. 

Jij, 

Want wanneer hij 's ochtends opkwam 
draaide Phoebus zich minachtend om. 

Jij, 

Nu dacht ik eindelijk voldoening te krijgen 
en ik sta hier met mijn handen vol wind. 

Jij, jij-- 

Op de schone oevers van de machtige Mincio 
Bij het fluisteren van de golven 
Zuchtte hij van liefde 
Bleek, met treurig gelaat, het hart beroofd 
Van zijn schone heer en leidsman 
In tranen staarde hij naar de hemel 
En sprak met treurige stem: 

"Afgunstige rivier, gij dwarsboomt mijn verlangens, 
Ach, waarom hebt gij de schone lieftallige 
Spiegel van 't gelaat van mijn Nimf 
Voor mij verborgen, onbarmhartig lot?" 
En terwijl de herder smachtend zijn leed klaagde 
Lieten golven en winden weerklinken: 
"Ach Silvia, hom en snel mij ter hulp 
Met je hemelse schoonheid." 

Liefde, gij weet in welk een staat ik mij bevind 
En welke spijs mijn treurig hart tot voedsel is, 
Maak mijn pijn bekend 
Aan wie het van vrede en rust beroofd heeft 



Digli com'ogni notee di m'adduce 
Novo pianto e martire, 
E che tern'e desire 
Di rivederla á morte mi conduce. 

SOCCORETE, BEN MIO 

Soccorete, ben mio, per pieta, soccorete 
Al misero mio core! 
Spegnete in parte il loco onde l'ardete, 
Ch'omai del viver mio son poche l'ore. 
Fia de'vostr'occh'aita, 
11 bel guardo soave 
Ch'Amor altra non have 
Virtute onde tenermi possa in vita. 

CRUDELISSIMA DOGLIA 

Crudelissima doglia 
Che di e notte m'affligg'e strugg'il core, 
Cresci tanto ch'amore. 
Sai del mio martir l'empia sua voglia. 
Ch'allor sar á compita 
Quando vedrámi al fin della mia vita. 

AHI, COME SOFFRIRD? 

Ahi, come soffrirO, dolce mia vita, 
Che giacc'in braccia al mio nemico unita 
Senza morir? 
Come potrè partire 
Ch'altri di tefruisca e non morire? 
Miracolo d'Amore 
Che con nuovo dolore 
Fa ch'in punto i'provi vita e morte! 
Chiudendosi le porte 
Al gaudio ed al diletto 
Ne le pitt interne parti del nio petto; 
Dun que risuonand'ogni intorno omai 
Lamenti, pianto e guai. 

VOGLIA MI VIEN 

Voglia mi vien per dar al cor ristoro, 
Se ben non son d'Amfriso il bel Pas tore, 
Di lira al suon cantar versi d'amore. 

Zeg hoe elke dag, elke nacht 
Slechts nieuwe treurnis en pijn brengt 
En dat vrees en verlangen 
Haar weer te zien mij naar de dood doen uitzien. 

Ter hulp, mijn beminde, ik bid u, snel ter hulp 
Aan dat beklagenswaardige hart van mij 
Doof deels het vuur waarmee gij het verschroeit 
Want ik heb nog slechts luttele uren te leven 
Moge de zoete mooie blik 
Van uw ogen een steun zijn 
Want liefde heeft geen andere 
Kracht die mij in leven kan houden. 

Allerwreedste smart 
Die mi j dag en nacht kwelt en teistert 
Gij groeit zo sterk als de liefde 
Gij kent de kwaadwilligheid van wie mij kwelt, 
En weet dat diens wens in vervulling zal gaan 
Als ik aan mijn eind zal komen. 

Ah, hoe han ik verdragen, mijn teerbeminde, 
Dat gij in de armen van mijn vijand ligt 
Zonder te sterven ? 
Hoe zal ik ooit hunnen verkroppen 
Dat een ander zich in u verlustigt, en toch niet sterven? 
Wonder van liefde 
Die met nieuwe pijnen 
Bewerkt dat ik dood en leven in één ervaar 
Wijl in mijn binnenste 
De deuren dichtgaan 
Voor vreugde en behagen; 
Laat voortaan maar allerwegen 
Jammerklachten en smartkreten weerklinken. 

Mijn verlangen, kom tot vertroosting van mijn hart, 
Ook al ben ik niet de mooie Herder van Amphirysus, 
Op de tonen van de lier liefdesverzen zingen. 
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Technique van Valdagno. Hij bespeelt een waardevolle viola da gamba, gebouwd 
door Raffaele en Antonio Gagliano. 

ACCADEMIA STRUMENTALE ITALIANA 

De Accademia Strumentale Italiana werd in 1981 in Verona opgericht door Patrizia 
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Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland, waar zij telkens weer enthousiaste kritieken 
kreeg. De leden van de Accademia zijn allemaal gerenommeerde specialisten op het 
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basis van het ensemble wordt gevormd door een groep gambisten. Gastmuzikanten 
worden uitgenodigd om de groep te versterken voor grotere projecten. 
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"0 DOLCE VITA MIA" 

STEFANO LANDO (CA. 1530-1571) 

lo vivea com' Aquila (madrigale) 

uit : Canzon napolitane a 3 voci... (In Vinegia, 1566) 

ANONIEM ( 1 6DE EEUW) 

La morte de la ragione (pavana) 

uit : British Library, Royal App. 59-62. 

CIPRIANO DE RORE ( I 515/16-1565) 

Ancor che col partire (madrigale) 

uit :11 primo libro de madrigali a 4 voci (Ferrara, 1550) 

VINCENZO RUFFO (CA. 1508-1587) 

La danza (capriccio xv) 

uit : Capricci a 3 voci (Milaan, 1564) 

ANTONIO SCAN DELLO (15 I 7-1580) 

Voria che tu cantassi una canzone (villanella) 

uit: II secondo libro delle canzoni napolitane 4-5 voci (Monaco, 1577) 

FRANCESCO CANOVA DETTO DA MILANO (1497-1543) 
Ricerare e Fantasia 

uit : Libro II (Milaan, 1548) 

VINCENZO RUFFO (CA. 1508-1587) 

Lieti felici spirti (madrigale) 

uit : Musica libro primo a tre voci di Adrian Wigliar... (In Vinegia, 1566) 

VINCENZO RUFFO (CA. 1508-1587) 

La gamba (capriccio mi) 

uit : Capricci a tre voci (Milaan, 1564) 

PEREGRINUS VERONENS1S (I6DE- 1 7DE EEUW) 

Non posso abandonarte (frottola) 

uit : Frottole, libro 111 n. 25 (Petrucci) 

ADRIAAN WILLAERT (CA. 1490-1562) 

Ricercare IX a 3 

uit : Ricercare a tre voci (1551) 

PERISSON E CAM BIO (CA. 1520-1551) 

E la morte di manco (villotta) 

uit : Canzone villanesche alla napoletana a 4 voci (Venetië, 1545) 

ANONIEM (I 6DE EEUW) 

La battaglia (pavana) 

uit : British Library, Royal App. 59-62 

PERISSONE CAMBIO (1520-CA. 1551) 

Non Carricordi e quando me dicevi (canzon villanesca) 

uit: Canzone villanesche alla napoletana a 4 voci (Venetië, 1545) 

ANONIEM (I6DE EEUW) 

La spagna 

uit : Libro II (Milaan, 1548) 
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ADRIAAN VV1LLAERT (CA. 1490-1562) 

0 dolce vita mia (villanella) 
uit : Canzon villanesche alla napolitana di Messer Adriano a 4 voci (Venetië, 1545) 

VINCENZO RUFFO (CA. 1508-1587) 

II capriccioso (Capriccio VII) 

uit : Capricci a 3 voci (Milaan, 1564) 

FILIPPO AZZAIOLO (CA. 1530-1569) 

Chi passa per sta strada (villotta) 

uit :11 primo libro de villotte alla padoana, con alcune napolitane (1557) 

VINCENZO RUFFO (CA. 1508-1587) 

El melanchonico (Capriccio XIX) 

uit : Capricci a tre voci (Milaan, 1564) 

PHILIPPE VERDELOT (CA. 1470/80-CA. (552) 

Madonna il bel desire (madrigale) 

uit :11 secondo libro di madrigali di verdelot... (Venetië, 1536) 

ANONIMO (16DE EEUW) 

Canario 

uit : Bewerking volkslied 

FILIPPO AZZAIOLO (CA. 1530-1569) 

E me levai d'una beh. mattina (villotta),  

uit :11 primo libro de villotte alfa padoana, con alcune napolitane (1557) 
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VOCALE EN INSTRUMENTALE MUZIEK UIT DE ITALIAANSE RENAISSANCE 

In de Italiaanse muziek uit de 16de eeuw, met inbegrip van de hoofse, meer academi-
sche genres als het madrigaal, is wel degelijk een constante te vinden. In alle composi-
ties zijn sporen aan te treffen van volkse lichtvoetigheid. Ze steunen bovendien alle-
maal op een ongeschreven traditie. Ook in live-uitvoeringen kwam die lichtvoetigheid 
tot uiting, zodat je zelfs over die ongedwongenheid zou kunnen spreken als over een 
muzikale moedertaal. 

Het veeleer monotone, dreunende ritme overheerste in de 15de eeuw, als een natuurlijk 
gegeven van een orale muzikale traditie. In het begin van de 16de eeuw moest de orale 
traditie echter plaats maken voor nieuwe verspreidingskanalen, die steunden op nieu-
we, revolutionaire reproduktietechnieken. De "frottola" is het eerste traditionele genre 
dat van deze nieuwe fenomenen kon profiteren. Tussen 1504 en 1514 publiceerde de 
pionier van de muziekdrukkunst, Ottaviano Petrucci, elf boeken met "frottole". 
Hiermee ging een lange periode van start waarin de Venetiaanse muziekdrukkers 
onmiskenbaar de meesters van het vak waren. De "frottola" bleek de gangmaker van 
een nieuwe bloeiperiode van de Italiaanse muziek. Befaamde centra van frottolamuziek 
waren de streek van Padano en Veneto, met het Mantua van Isabella d'Este als epicen-
trum, en Verona, waar de grootste meesters van het genre vandaan kwamen, zoals 
Marco Cara, Bartolomeo Tromboncino en Michele Pesenti. Dit genre bracht de meest 
uiteenlopende elementen tezamen. Allerlei populaire versmaten - een bron uit die tijd 
somt op : "canzone, madrigale, soneti, capitoli et stramboti, versi latini et ode latine, et 
vulgar barzelete, frotole (schema di ballata con ripresa) e dialogi" - werden in een muzi-
kale zetting voor drie- of vierstemmige vocale ensembles samengebracht met de over-
eenkomstige strofische schema's. Zo bleek het genre uitermate geschikt voor de combi-
natie van instrumenten met stemmen, zoals het meestal werd uitgevoerd. Dit brengt de 
15de-eeuwse "Aeri da cantar" voor luit of viola da gamba in herinnering, waarop de 
meest getalenteerde virtuosi van die tijd improviseerden. 

Tegelijkertijd met en ook na de "frottola" - dat als genre na 1520 in verval kwam - 
bloeiden eveneens andere genres als de "villotte", de "canzoni villanesche" en de 
"danze". Deze nieuwe genres hadden zowel hun oudere traditie als hun toekomst 
gemeenschappelijk: ze zouden stuk voor stuk uitgroeien tot meer beschaafde muziek-
vormen. Zowel muziek als tekst werden na verloop van tijd gesofisticeerder. De genres 
gingen dan ook bij uitstek fungeren als vormen van verfijnder vermaak. Door het over-
wicht van de gedrukte bronnen raakte de volksere oorsprong op de achtergrond. Het is 
dan ook niet toevallig dat de genres in de eerste plaats begonnen te bloeien binnen de 
betere kringen. Daarnaast was er in de loop van de 16de eeuw bij componisten een 
aanhoudende interesse voor de bijtende humor van de "villanesca", een genre dat zich 
in vergelijking met de verfijnde madrigalen meer openstelde voor stijlvariaties. Door 
melodische, compacte lijnen ontwikkelde het zich tot een luchtiger genre. Dit alterna-
tieve genre vond na 1540 een hele schare van toegewijde fans. Onder hen de Franse 
Vlaming Perissone Cambio, componist van een bundel Canzone villanesche alla napole-
tana uit 1545 en actief in de Venetiaanse kring die zich gevormd had rond Adriaan 
Willaert. Ook deze laatste wijdde zich aan dit genre en publiceerde eveneens in 1545 
een bundel onder dezelfde titel. Anderen die zich met dit genre bezig hielden, waren 
Filippo Azzaiolo, met zijn drie boeken Villotte delle Fiore uit 1557, 1559 en 1569, 
waarin onder andere de Villotte alla pad oana con alcune napolitane te vinden is, en 
Antonio Scanden° met zijn twee Napolitaanse liedboeken voor vier stemmen uit 1566 
en 1577. Zowel Azzaiolo als Scanden° hebben muziek gecomponeerd op het gedicht 

144 Donderdag. 29 augustus 1996 



Voria che tu cantassi una canzone, dat met kwaadmoedige zinspelingen de traditionele 
opvoeringspraktijk beschrijft van een solostem met gambabegeleiding. Het is met zijn 
strofische structuur en beweeglijk ritme een typisch produkt van het genre. Verwant 
hiermee is To vivea com' Aquila van Stefano Lando, luitspeler in dienst van het hof van 
zijn geboortestad Napels. Lando was vooral bekend door zijn boek met vierstemmige 
madrigalen uit 1558 en door enkele "villanelle". Aan het einde van de eeuw trok de 
verfijnde polyfonie van de "canzonetta" de spontane "cantar villanesco" naar zich toe en 
verminderde of verdween zelfs de spontane levendigheid en de kleurrijke invloed van 
het dialect, dat stukken als Non t'arricordi e quando me dicevci en E me levai d'una bella 
mattina zozeer had verlevendigd. Op zijn beurt ging het ruwe van de "danza" en de 
"arie di canzone a balio", van het wijdverspreide La spagna tot La morte de la ragione 
en La battaglia, een meer hoofse inslag krijgen, vergelijkbaar met een kruisbestuiving 
die zo typisch was voor deze eeuw: de pavana-gagliarda. De "danza" was een ander 
vruchtbaar terrein waarop de lichtvoetigheid van populaire muziek een kruisbestuiving 
aanging met een academische, hoofse atmosfeer. 

Harmonisch-ritmische structuren die uit hun gebruikelijke context gelicht werden, 
zoals bij de Canario of La spagna, die oorspronkelijk echte dansstukken waren, wer-
den opengetrokken door improvisatie, variatie en contrapuntische versieringen en wer-
den stijlvoller, ver verwijderd van de oorspronkelijke dansfunctie. Wat betreft het meer 
verfijnde uitzicht van de 16de-eeuwse contrapuntisch opgebouwde en voor polyfonie 
bestemde muziek, traden vooral de volgende stukken sterk op de voorgrond: de "ricer-
care" van Giulio Segna uit Modena, de "fantasie" van Pietro Paolo Borrono, en de 
"ricercare" en "fantasie" van Francesco Canova uit Milaan, gevierde luitspelers uit de 
eerste helft van de 16de eeuw. Van de grote Francesco da Milano kennen we ook het 
elegante en behendige Passeggio, op de melodie van La spagna en oorspronkelijk 
bedoeld voor twee luiten. Het gevierde lied La battaille de Marignan uit 1528 van de 
hand van Clement Janequin, met zijn verbluffende beschrijvende virtuositeit prototype 
voor veel vroeg-16de-eeuwse instrumentale stukken, fungeerde als vocaal model voor 
het anonieme La battaglia. Het stuk neemt van het origineel een deel van de melodie 
en het contrapuntische karakter over. 

Het madrigaal was vanaf het ontstaan een hoofs genre, zoals in recente studies wordt 
aangetoond. Het ontstond in Midden-Italië, in de streek tussen Firenze en Rome. Van 
daaruit verspreidde het zich over heel Italië en dus ook tot in Venetië, waar grondlegger 
Adriaan Willaert verbleef. Hij was in de dogenstad kapelmeester van 1527 tot 1562. 
Cipriano de Rore was er een van zijn leerlingen. Ook Verona werd een belangrijk cen-
trum. Vooral de daar gevestigde Accademia Filarmonica, opgericht in 1543, was een 
belangrijk instituut voor de madrigaalkunst. Vincenzo Ruffo was één van de meest 
vooraanstaande 'Veronese vertegenwoordigers van het genre, met tussen 1545 en 1560 
negen eigen bundels en een aanzienlijk aantal stukken verspreid in diverse antholo-
gieën. In totaal schreef hij tweehonderd madrigalen. Lieti felici spirti verscheen in 1551 
in een verzameling van driestemmige stukken. A priori bestemd voor een ensemble van 
solostemmen ging het madrigaal onder invloed van de nog sterk levende mondelinge 
muzikale traditie desalniettemin uitgevoerd worden met een instrumentale begelei-
ding. Bijvoorbeeld de Veronese Accademia Filarmonica gaf concerten voor zowel 
stemmen als instrumenten. Ook hier dus geven de overgeleverde documenten slechts 
aan dat muziek vanuit zichzelf steeds ontsnapt aan het statische waartoe de notatie 
van muziek steeds lijkt te dwingen. 
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MARCO MATERASSI 

10 VIVEA COM'AQUILA 

lo vivea com' Aquila mirando 
Sempre del mio bel sole ii lum'adorno 
Soavemeneoimè! la notee'l giorno. 

Hor vivo come Nottula felice 
Anzi come 'na Tal pa ognor sotterra, 
Poi ch'Amor e Fortuna mi fan guerra, 

E tra pianti, sospiri, doglie e pene, 
Vo tutta la mia vita consumando 
E come Cigno poi moro cantando. 

ANCOR CHE COL PARTIRE 

Ancor che col partire 
lo mi senta morire 
Partir von-ei ogno'hor, ogni momento 
Taneè il piacer ch'o sento 
De la vita ch'aquisto nel ritorno; 
E cosi mill'e mille volt'il giorno 
Partir da voi vorei 
Tanto son dolci gli ritorni miei. 

VORIA CHE TU CANTASSI UNA CANZONE 

Voria che tu cantassi una canzone 
Quando mi stai sonando la viola 
e che dicessi : Fa-mi-la-mi-so-la. 

Voria lo basso fare col violone 
Tutto di contrappunto alla spagnuola 
e che dicessi : Fa-mi-la-mi-so-la. 

LIETI FELIC1 SPIRTI 

Lietifelici spirti, 
Ch'ogn'hor lodand'amore 
Vi stat'a l'ombra de vivaci mirti, 
Piacciavi dir quaneallegrezza s'have 
Colá nei campi elis', e quanehonore 
Si fec'al bon Cariglio et noi di pOi 
Vi narrarem quaneil partir n'aggrava 
D'un tant'almo pastore, 

Ik leefde als de adelaar met de blik voortdurend gericht 
op het stralende licht van mijn mooie zon, 
op zoete wijze, ach mij!, dag en nacht. 

Mijn bedroefde ziel en mijn hart voedden zich, 
zoals een salamander doet op elke plek, 
in de vlam van mijn zoet brandend vuur. 

En temidden van tranen, zuchten, smart en pijn, 
loop ik hier mijn leven te verteren 
en als een zwaan zal ik dan zingend sterven. 

Ook al voel ik bij het weggaan 
mijzelf sterven, 
toch wil ik weggaan, op elk oor en ogenblik, 
zo hevig voel ik het genot 
van het leven dat ik krijg als ik terugkom. 
En daarom zou ik duizend en duizend keer per dag 
van jou willen weggaan, 
zo zoet is telkens mijn terugkeer. 

Ik wou dat je een canzone zong 
terwijl je de viola voor me speelt, 
en dat je zou zeggen: Fa-mi-la-mi-so-la. 

Ik wou de bas spelen op de violone 
Helemaal in contrapunt, op zijn Spaans, 
en dat jij zou zeggen: Fa-mi-la-mi-so-la. 

Vrolijke en gelukkige geesten, 
die op elk uur van de dag met een lofzang voor de liefde 
in de schaduw staat van de levenbrengende mirt, 
gelieve ons te zeggen hoe groot de vrolijkheid is die 
heerst 
in de Elyseische velden, en hoeveel eer betuigd wordt 
aan die goede Cariglio; dan zullen wij van onze kant 
jullie vertellen hoezeer het vertrek ons bezwaart 
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E'l nostro gran valore. 

NON POSSO ABANDONARTE 

Non posso abandonarte 
E s'io potesse anchora 
Non voglio altra signora 
Né mai restar d'amarte. 
Non posso abandonarte 
Abandonarte. 

Non posso abandonarte 
Tu sei el mbo conforto 
Tu se mia guida e porto 
To voglio vivo et mono 
Al tutto seguitarte. 
Non posso... 

I cieli m'an costretto 
Ad esserti suggetto 
Non trovo altro diletto 
Che con il cor amarte. 
Non posso. 

E LA MORTE DI MARITO 

E la morte di marito 
m'aspetto, ma no per altro, 
Ma mi dubito che nanzi mor'io. 
Deh, quanta sei bella tu 
Deh, ch'io la vonia trovare, 
ma non la posso acchiare 
cosi bella come te. 

E se tu mariti e tu non pigli mene 
In capo de l'anno vedova ti veggia 
Deh, quant° sei bella tu 
Deh, ch'io... 

NON T'ARRICORDI E QUANDO ME DICEVI 

Non t' arricordi e quando me dicevi 
Che tu m'amavi si perdutamente 
0 d'abraciami, giocami, stringemi  

van zo'n prachtige herder, 
die zulke waarde voor ons betekende. 

Ik han je niet verlaten, 
en stel dat ik het kon, dan nog 
wil ik geen andere vrouw, 
en wil ik ook niet ophouden jou te beminnen. 
Ik han je niet verlaten, 
jou niet verlaten. 

Ik han je niet verlaten, 
jij bent mijn toeverlaat, 
jij bent mijn gids, mijn haven, 
ik wil, dood en levend, 
jou naar alles volgen. 
Ik kan je niet... 

De hemel heeft mi j gedwongen 
jou onderdanig te zijn. 
Ik vind geen ander genot 
dan met mijn hart jou lief te hebben. 
Ik kan je niet... 

Naar de dood van de echtgenoot kijk ik uit, alleen 
maar omwille van jou, 
Maar ik denk dat ik nog vroeger doodga. 
Zeg, wat ben jij mooi, 
Zeg, zo'n mooie als jij zou ik willen vinden, 
maar ik kan er geen te pakken krijgen, 
die zo mooi is als jij. 

En als jij trouwt en mij niet neemt, 
dan wil ik jou als weduwe zien bij het begin van het jaar. 
Zeg, wat ben jij mooi 
Zeg,... 

Jij weet niet meer dat je me ooit zei 
dat je zo zielsveel van mij hield. 
Omarm mij, speel met mij, omhels mij, 
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basciami, ridemi trad itora. 
0 signora, o patrona, 
0 regina del mio core. 

0 DOLCE VITA MIA 

0 dolce vita mia, che 't haggio fatto 
Che mi minacci ognor con tue parole; 
Et io mi struggo come nev'al sole. 

Se sai ca per tuo amor son quasi morto, 
Ca te del arder mio niente ti duole; 
Et io mi struggo come nev'al sole. 

CHI PASSA PER STA STRADA 

Chi passa per sta strad'e non sospira, 
Beato s'è, fa la li le la 
Bea to è chi lo puoto fare 
Per la reale, 
Affaccciati mo, se non ch'io MOr0 MO. 

Affacciati che tu me dai la vita, 
meschino me, fa la iiie la 
Se'l cielo non ti possa consolare 
Per la reale, 
Affacciati mo... 

Et io ci passo da sera e rnattina, 
meschino me, fa la li le la 
E tu, crudel, che non t'affacci mai, 
Perchè lofai? 
Affacciati mo... 

Compar Vessillo, che sta a luoco suo, 
Beato s'è, fa la li le la 
Salutami 'no poco la comare 
Per la reale : 
Affacciati mo.. 

MADONNA IL BEL DESIRE 

Madonna ii bel desire 
che m'accendeste in petto è si possente, 
Che mi convien morire. 

Kus mij, lach naar mij, jij verraadster. 
0 vrouw, o dame, 
0 koningin van mijn hart. 

0 mijn zoet leven, wat heb ik jou misdaan, 
dat je mij voortdurend met je woorden bedreigt; 
ik ga eraan kapot als sneeuw voor de zon. 

Besef je wel dat ik bijna doodga door jou lief te hebben, 
dat jij geen zier geeft om mijn liefde; 
ik ga eraan kapot als sneeuw voor de zon. 

Wie langs deze weg komt en niet zucht, 
is een gelukzalig man, fa la li le la 
Gelukzalig is hij die dat kan doen, 
voorwaar, 
Kom nu toch aan het venster, anders ga ik dood. 

Kom aan het venster, want jij geeft mij het leven, 
ongelukkige die ik ben, fa la li le la 
als de hemel je niet kan troosten, 
voorwaar, 
Kom nu... 

.1k ga er 's avonds en 's ochtends voorbij, 
ongelukkige die ik ben, fa la li le la 
en jij, wreed als je bent, komt maar niet aan het venster, 
waarom toch niet? 
Kom nu... 

Baas Vessillo, die op de goede plaats staat, 
die is gelukzalig, fa la li le la 
breng mijn groet aan het dametje 
voorwaar: 
Kom nu... 

Mijn lief, het fijne verlangen 
dat je in mijn borst hebt doen ontvlammen is zo machtig 
dat ik eraan moet bezwijken. 
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Non lo vorrei scoprire, 
Ma voi, ch'ogni mio stato v'è presente, 
Quant° gran torto avete. 
Non scemar tanto duol, quanto sapete 
Che nel mio petto acerbamente accoglio, 
Poichè son fatto altehom ch'esser non sogno. 
Adonque per ver dire : 
Voi sete causa d'ogni mio martire. 

E ME LEVAI D'UNA BELLA MATTINA 

E me levai d'una bella mattina 
sol per andare, andare allo giardin; 
e me scontrai d'una bella fantina, 
ch'io Ii basciai ii suo dolce bocchin 
Ella mi presse a dir: 
- Caro infamor, dolce mio fin! 

Quando ritornerasea me ? - 
Ella rispose : - Torné doman matin. - 
Ella mi prese a dir: 
- Caro mi'amor dolce mio fin! 
0 dolce amor, mio fin. - 

L'altra rnattina e doh ch'a me levai 
sol per tornare, tornar allo giardin 
quella fantina che ieri la lasciai 
la m'aspettava di fuori allo giardin 
Ella mi prese a dir: 

Che sei stá tard', amor mio fin 
Quando ritornerast'a me? - 

Elia rispose : - Torné due volte il di. - 
Ella mi prese a dir: 
- Ve ne prego ski de si, 
torné due volte al di. -  

Ik zou er geen ruchtbaarheid aan willen geven, 
Maar jij, die elk van mijn gevoelens kent, 
hebt toch zulk een groot ongelijk. 
Onderschat mijn smart niet, die ik - en jij weet dat best - 
in mijn borst zo bitter opberg, 
nu ik een ander man ben dan die ik in mijn dromen ben. 
Voorwaar kan ik nu zeggen: 
jij bent de oorzaak van mijn martelgang. 

Een mooie morgen stond ik op 
en ging op mijn eentje naar de tuin; 
daar ontmoette ik een mooie meid, 
die ik op haar mondje zoende. 
Zij zei mij: 

Mijn liefste, mijn zoete wens! 
- Wanneer kom je terug? 
Zij antwoordde al: - Kom morgen ochtend weer. 
Zij zei mij: 
- Mijn liefste, mijn zoete wens, 
Mijn zoetje, mijn wens. 

De volgende morgen, toen ik opstond om op mijn eentje 
opnieuw naar de tuin te gaan, 
stond de meid, die ik de dag voorheen had achtergelaten, 
al buiten de tuin op mij te wachten. 
Zij zei mij: 

Wat ben je laat, mijn lief - 
Wanneer kom je terug? 

Zij antwoordde al: - Kom terug tweemaal per dag. 
Zij zei mij: 
- Ik bid je, laat het "ja" zijn, 
hom terug tweemaal per dag. - 
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ENSEMBLE DAEDALUS 

Het Ensemble Daedalus werd opgericht in Genève in 1986. De leden van het ensem-
ble hadden elkaar ontmoet aan het Centre de Musique Ancienne en aan de Schola 
Cantorum van Bazel en vonden elkaar in hun gemeenschappelijke bekommernis om 
een esthetisch ideaal voor de uitvoering van oude muziek. De rode draad doorheen 
hun activiteiten werd de zoektocht naar een nieuwe benadering van de muziek uit de 
middeleeuwen en de renaissance. 

Met het doel de middeleeuwse muziek op een filologische maar daarom niet minder 
spontane en lichte manier te brengen, heeft de groep zich in de eerste plaats gecon-
centreerd op profane muziek en op de "kleinere" liturgische genres. De klemtoon 
wordt steeds gelegd op de linguïstische en literaire aspecten van de teksten, wat resul-
teerde in diverse themaprogramma's. Hiermee ontwikkelde het Ensemble Daedalus 
een intense activiteit, die het ook de begeesterde aandacht van zowel critici als 
publiek opleverde. 

Het Ensemble Daedalus werkt op twee verschillende manieren. De eerste is geba-
seerd op de "case-study" van één stuk, met aandacht voor de tijd waarin en de plaats 
waarop het gerealiseerd werd. De benadering van het manuscript bijvoorbeeld wordt 
bepaald door het respect voor de oorsprong van de tekst en de manier waarnp die bij 
zijn ontstaan gefunctioneerd heeft. Een tweede manier van werken richt zich op sti-
listische en formele parallellen van een muzikaal genre dat moeilijk precies in de tijd 
te situeren valt omdat het geen specifieke periode karakteriseert. De "lauda" bijvoor-
beeld heeft meer dan vierhonderd jaar voortgeleefd, zonder dat de basisintenties ver-
anderden en zonder dat het formele karakter van de basiscomponenten gewijzigd 
werd. Het zou bijgevolg fout zijn om te stellen dat het Ensemble Daedalus zich lou-
ter en alleen wenst te beperken tot de muziek uit de middeleeuwen en de renaissance. 
Precies de studie van deze periodes verplicht het gezelschap immers het spoor verder 
te volgen tot in periodes die veel dichter bij ons liggen en die al evenzeer hun cultu-
rele sporen op de muziek hebben achtergelaten. 
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Het Ensemble Daedalus trad overal in Europa op. Zo stond het ondermeer al vier 
keer op het programma van het Festival van Vlaanderen-Brugge en was het twee keer 
te gast op de Internationale Dag van Oude Muziek in Alden Biesen. Verder waren ze 
ondermeer te beluisteren tijdens Antwerpen 93, in het Teatro Communale van 
Bologna en op de festivals van Beaune en Ambronay. De discografie van het ensem-
ble omvat momenteel vijf CD's, waaronder het met een "diapason d'or" bekroonde 11 
Cantar Moderno en het door critici geestdriftig ontvangen Canzon Villanesche alla 
Napolitana. Onlangs verscheen de opname van La Favola d'Orlando. Alle CD's van 
Daedalus verschenen bij het label Accent. 
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"MADRIGALEN UIT LA FAVOLA DI ORLANDO" 

PROEMIO 

INTERLUDIO STRUMENTALE 

HOSTE DA REGGIO (fl. 1545-60) 

Le donne, i cavallier', l'arme, gli amori 

uit : II terzo libro delli madrigali a quattro (1554) 

JACQUET DE BERCHEM (ca. I500-ca. 1565) 

0 gran bonta de cavallier' antiqui 

uit : II primo, secondo et terzo libro del capriccio (1561) 

LAMENTO D'ORLANDO 

INTERLUDIO STRUMENTALE 

JACQUET DE BERCHEM (ca. I500-ca. 1565) 

La donna sua che gli ritorna in mente 

uit : II primo, secondo et terzo libro del capriccio (1561) 

INNOCENTIO ALBERT! (ca. 1535-1615) 

Deh dove senza me dolce mia vita 

uit :11 terzo libro delli madrigali a quattro (1607) 

JACQUET DE BERCHEM (ca. I500-ca. 1565) 

0 infelice, o misero! Che voglio 

uit : II primo, secondo et ter-zo libro del capriccio (1561) 

ORLANDUS LASSUS (1532-1594) 

Queste non son piû lacrime, che fuore 

uit : II guano libro delli madrigali a quattro (1555) 

BARTOLOMEO TROMBONCINO (ca. 1470-ca. 1535) 

Non son, non son io quel che paio in viso 

uit : Canzoni, sonetti, strambotti et frottole (1517) 

FOLLIA D'ORLANDO 

PERISSONE CAMBIO (1520-ca. 1551) 

Chi [-nette 1 piè nell'amorosa pania 

uit : II primo libro dei madrigali a quattro (1547) 

INTERLUDIO STRUMENTALE 

JACQUET DE BERCHEM (ca. I500-ca. 1565) 

Gli agricultori accorti all'altrui essempi 

E Dio per questo fa ch'egli va folie 

uit: II primo, secondo et terzo libro del capriccio (1561) 

INTERLUDIO STRUMENTALE 

JACQUET DE BERCHEM (ca. I500-ca. 1565) 

Era come un liquor sottile e molle 

Piangeano quei signor per la pi6 parte 

uit :11 primo, secondo et terzo libro del capriccio (1561) 

EPILOGO 

BARTOLOMEO TROMBONCINO (ca. 1470-ca. 1535) 

Vota rampolla Orlando e riave ii senno 

uit : Strambotti, ode, frottole, sonetti,... Libro IV (1517) 
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DE ARIOSTISCHE MADRIGALEN EN HET CAPRICCIO 
VAN JACQUET DE BERCHEM 

Onder de madrigaleske composities uit de renaissance nemen de melodieën die geba-
seerd zijn op ariostische rijmen een uitzonderlijke plaats in. Ariosto, die zeker geen 
auteur van amoureuze madrigalen was, koos voor zijn Orlando Furioso een strofe 
van acht verzen - een vorm die reeds tijdens de voorgaande eeuwen werd gebruikt 
door dichters en luitspelers aan de academies in heel Italië. De achtregelige strofe 
inspireerde een groot deel van de profane muziek tijdens de Italiaanse renaissance, 
maar op het ogenblik dat de gezangen bij de gedichten van Ariosto werden gecompo-
neerd, werd deze vorm eerder gebruikt door volksdichters dan door hofdichters. De 
keuze voor de poëzie van Ariosto had enerzijds te maken met de inhoud die hij in 
zijn gedichten verwerkte, anderzijds was de achtregelige strofe gemakkelijk te gebrui-
ken en geschikt voor verhalende teksten. Zo komt het dat we in Orlando Furioso 
een volks accent ontdekken, dat zijn sporen naliet tot in de muziek die de verzen 
begeleid. 

De Orlando Furioso, die reeds van in het begin een overweldigend succes kende, 
vond al snel ingang bij een breed en heterogeen publiek. In zijn Journal de voyage, 
over zijn reis door Italië in 1580 en 1581, vertelt Montaigne hoe hij overal "...boeren 
met een luit in de hand en de pastorale van Ariosto op de lippen" was tegengekomen. 
Een cyclus, die naar het voorbeeld van Orlando Furioso het epische gedicht, de 
amoureuze en pastorale lyriek, het avontuur en het fantastische in zich droeg, kon 
musici in geen geval onverschillig laten. Daarom komen er in anthologieën en verza-
melingen van madrigalen zoveel voorbeelden voor die getuigen van de fascinerende 
invloed van dit werk op zijn tijdgenoten. 

Het lijkt ons verstandig om binnen de madrigaalproduktie van de renaissance mel-
ding te maken van drie bundels die volledig zijn gewijd aan het gedicht van Ariosto. 
De eerste twee, Tutti i principii di canti dell'Ariosto posti in Musica, van de Siciliaan 
Salvatore di Cataldo uit 1559 en Madrigali del reverendo don Francesco RicOardo, 
maestro di cappella della città di Cassano, sopra Ii principii dell'Ariosto uit 1600, zijn 
op analoge wijze opgevat : het gaat in feite om verzamelingen van madrigalen, waarbij 
enkel muziek was gecomponeerd voor de eerste achtregelige strofe van alle gezangen 
uit Orlando Furioso. 

Heel anders zijn Il primo, secondo e terzo libro del capriccio van Jacquet de Berchem. 
De Berchem was een van de vele Vlaamse musici die actief waren in het Italië van de 
16de eeuw. Na in Venetië te hebben gewerkt, werd hij aangesteld als kapelmeester 
van de dom van Verona, een post die hij verliet in 1552 toen hij besloot van de stad 
Monopoli in Puglia zijn nieuwe woonplaats te maken. Daar leidde hij de domkapel 
tot aan het einde van zijn leven in 1565. Zonder enige twijfel was De Berchem de 
eerste toondichter die de term "capriccio" gebruikte voor muziek. In de uitgave die 
in 1561 werd gepubliceerd door Gardano komt alleen een opdracht voor van de uit-
gever aan de hertog van Ferrara. Daar een woord vooraf van de auteur ontbreekt, is 
het onmogelijk te verklaren wat De Berchem ertoe heeft aangezet de term "capriccio" 
te gebruiken om de inhoud van zijn oeuvre te definiëren. 

Het Capriccio omvat de muziek van 94 ariostische strofen. Maar in tegenstelling tot 
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Ricciardo en di Cataldo wordt het tekstuele materiaal er ingedeeld in drie delen, alsof 
het ging om een werk dat in scène moest worden gebracht. Toch zijn de drie boeken 
opgevat als zelfstandige aktes. De Berchem moet dus rekening hebben gehouden met 
de mogelijkheid dat ze afzonderlijk zouden worden uitgevoerd. Om de narratieve 
continuïteit van het gereciteerde te bewaren, karakteriseert hij de weerhouden episo-
des door zeer specifieke modale keuzes en door verschillende vocale registers. Door 
op deze manier te spelen met diverse tonaliteiten en klankkleuren stelt hij ons in 
staat de verschillende gebeurtenissen gemakkelijk te volgen. 

Zoals we al zegden, was Jacquet de Berchem de eerste toondichter die de term 
"capriccio" gebruikte. De humanist Benedetto Varchi definieerde in zijn Lezzioni 
"capriccio" als "een ingenieuze fantasie, een goddelijke uitvinding". In de jaren zestig 
van de 16de eeuw ontstonden trouwens een overvloed aan composities met die naam. 
Denken wij bijvoorbeeld aan de "capricci in musica" van Vicenzo Ruffo, en aan die 
van Balbi, Fonghetti en Bassano die erop volgden. Het ging hier om componisten die 
actief waren in Noord-Italië en we kunnen daar op zijn minst uit afleiden dat het 
genre specifiek was voor deze streek. Vele "capricci" die te vinden zijn in de reeds 
genoemde verzamelingen, zijn gebaseerd op bestaand materiaal, en ook in enkele van 
de madrigalen van Jacquet de Berchem kunnen we de sporen terugvinden van veel 
oudere "arie per cantar stanze". Dit is bijvoorbeeld het geval in de madrigalen Tu 
m'hai lasciato, Ruggier of Dunque fia ver, om er maar twee te noemen. In de actuele 
stand van de opzoekingen is dit de enige hypothese op grond waarvan we kunnen 
begrijpen waarom De Berchem de term "capriccio" heeft gekozen voor dit werk. Van 
de oude "arie per cantar stanze" blijven ons alleen deze sporen in de "klassieke" wer-
ken van de renaissance, want ze behoorden tot het repertoire van de volkszangers, die 
nooit de behoefte hebben gevoeld ze op te schrijven voor het nageslacht. 

ROBERTO FESTA 

ORLANDO FURIOSO, EEN REIS TUSSEN LITERATUUR EN TRADITIE 

Zoals Italo Calvino opmerkte in zijn presentatie van Orlando Furioso, nemen de oor-
logen van Karel de Grote tegen de Arabieren weinig plaats in in de geschiedenis van 
de keizer der Franken, in tegenstelling tot de andere oorlogen die hij ondernam en 
won tegen de Beieren, de Friezen, de Slaven, de Avaren, de Bretoenen en de 
Lombarden. Maar in de literatuur vullen de boeken over de Arabische oorlogen bijna 
hele bibliotheken. Om de oorsprong terug te vinden van deze uitzonderlijke mytho-
logische proliferatie verwijzen historici gewoonlijk naar een obscure en ongelukkige 
historische episode : in 780 stuurde Karel de Grote een expeditie uit om te proberen 
Zaragoza te bevrijden, maar die werd al snel tot de aftocht gedwongen. De 
Frankische achterhoede werd aangevallen en verslagen bij Ronceveaux. Onder de 
belangrijke gesneuvelden vermeldden de kronieken Hruodlandus (Roeland). 

Het Roelandslied wordt evenwel pas drie eeuwen na deze historische nederlaag 
geschreven door een onbekend auteur wiens naam in het laatste vers van het gedicht 
wordt vermeld : Turold. Dit was de tijd van de eerste kruistochten en Europa was 
helemaal bevangen door de geest van de Heilige Oorlog waarbij de christelijke wereld 

154 Donderdag, 29 augustus 1996 



tegenover de islamitische stond. We betwijfelen of Turold putte uit een reeds gevestig-
de traditie, met andere woorden, of de legende van Ronceveaux deel uitmaakte van het 
repertoire van de troubadours. Zeker is evenwel dat het Roelandslied het begin vormt 
van een lange traditie en dat de daden van de paladijnen van Karel de Grote - eerst in 
Frankrijk, daarna in Spanje en tenslotte in Italië - een immense verspreiding kenden. 
Over de Pyreneeën werd Roland Rodlan, en aan de overkant van de Alpen Orlando. De 
liederen werden vooral bekend via de pelgrimsroutes : de weg naar Compostela, die 
langs Ronceveaux loopt, waar de pelgrims het vermoedelijke graf van Roeland bezoe-
ken; en de weg naar Rome, die Karel de Grote nam in zijn oorlogen tegen de 
Lombarden en bij zijn bezoeken aan de Paus. De daden van de ridders werden gedeel-
telijk bekend in Italië door de Franse troubadours. In Venetië bijvoorbeeld werden de 
Franse liederen vertaald in een taal die veel dichter stond bij het dialect van de 
Paduaanse vlakte. Zo ontstond een Frans-Venetiaanse literatuur die de oude Franse 
geschiedenissen veranderde en verrijkte met nieuwe avonturen. Daarna volgden de 
Toscaanse vertalingen van de Karolingische liederen. De oude metrische structuren 
werden op de achtregelige strofe gezet, met een breder en ontroerender ritme. 

Over Roland verhaalt de Franse traditie de ultieme slag en zijn dood. De rest van zijn 
leven - geboorte, stamboom, kindertijd, jeugd, avonturen - werd geleverd door Italië, 
en onder de naam Orlando. Zo wordt verteld dat zijn vader Milon de Clermont 
(Chiaromonte) was, vaandeldrager van Karel de Grote en zijn moeder Bertha, de zus-
ter van de vorst. Nadat Milon het jonge meisje had verleid, ontvoerde hij haar en 
vluchtte voor de woede van zijn koninklijke schoonbroer naar Italië. Volgens ver-
schillende bronnen werd Orlando geboren in Imola; andere spreken dan weer van 
Sutri - maar het staat vast dat het in Italië was. 

Terwijl aan de Europese hoven de Bretoense cyclus van de Ronde Tafel - het univer-
sum van magische en amoureuze geschiedenissen - de Karolingische verdrong, was 
Italië koppiger. Het volk bleef er trouw aan Orlando (Roeland), Gano (Ganelon) en 
Rinaldo (Renaud). De rivaliteit tussen de paladijnen was een onderdeel geworden 
van de zeer conservatieve culturele oriëntatie van de folklore. In de 15de eeuw 
komen de fantastische avonturen van Orlando en de paladijnen echter terug in de 
mode aan de twee meest verfijnde Italiaanse hoven : het hof van de Medici in Firenze 
en dat van Este's in Ferrara. De renaissance-riddercyclus begon met Morgante van 
Luigi Pulci.(1432-1484), een werk in opdracht van de moeder van Lorenzo il 
Magnifico. In Ferrara schreef Matteo Maria Boiardo, graaf van Scandiano (1441-
1494), Orlando innarnorato, een onafgewerkt gedicht dat als het ware de proloog 
vormt tot het chevalereske gedicht van Ludovico Ariosto, die zijn Orlando Furioso 
schreef in 1504. Nadat hij een eerste versie in veertig gezangen had gepubliceerd in 
1516, legde Ariosto zich verder toe op het perfectioneren van zijn gedicht, een lang 
werk dat in feite al merkbaar werd in de tweede versie van Orlando Furioso in 1521. 
De enige manier om een gedicht aan te passen aan de polycentrische en synchrone 
structuur van dit verhaal - waarin de gebeurtenissen van alle kanten komen, zich 
groeperen, daarna weer eindeloos andere richtingen uitgaan - bestond erin het van 
binnenuit te verruimen, episode na episode duidelijk af te bakenen en nieuwe sym-
metrieën, nieuwe contrasten te creëren. Het gedicht was van in het begin al op deze 
manier geconstrueerd, maar de auteur bleef er verbeteringen in aanbrengen tot aan de 
vooravond van zijn dood: de definitieve uitgave dateert van 1532. 
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Al kenden de daden van de paladijnen tijdens de renaissance een grote bekendheid 
bij een breed en heterogeen publiek, in modernere tijden vonden zij enkel een plaats 
in de traditionele cultuur. Hun populaire succes zette zich verder tot in onze dagen 
bij de Napolitaanse "cuntastorie" (vertellers), de "pupari" (poppenspelers), met de 
versierde wagens en de gereciteerde "cuntastorie" op Sicilië. 

Aan dit project rond Orlando Furioso werken vijftien muzikanten en een recitant 
mee. De voordracht heeft twee zeer precieze functies. Aan de ene kant krijgt het 
spektakel daardoor narratieve eenheid, opgevat als een recital bestaande uit noten en 
woorden. De tweede, even belangrijke functie, bestaat erin een band te leggen tussen 
de antieke madrigaalcultuur van de renaissance en de nog steeds levende traditie van 
de Siciliaanse "cuntastorie" en "pupari". De schoonheid van de traditionele Orlando 
Furioso en de fascinerende invloed die ervan uitgaat, wordt gevormd door de zeer 
bijzondere manier waarop de stem wordt gebruikt, een zo typisch en exclusief voor-
recht van de Siciliaanse volkskunstenaars. De "cuntastorie" improviseert een tekst in 
Siciliaans dialect - het debiet syncoperend, uitbarstend in woorden, zinnen vormend - 
probeert hij ritme en pathos van de vertelling terug tot leven te brengen. In het pop-
pentheater is de gereciteerde tekst in het Italiaans. De poppenspeler moet verschil-
lende rollen spelen en daarbij zijn eigen stem voortdurend aanpassen aan de manne-
lijke en vrouwelijke rollen. Om ons te overtuigen van de vocale kunde van deze kun-
stenaars volstaat het een Will eksel te citeren uit het reisdagboek Diversions n Sicily 
van Henry Festing Jones, een Engelsman die een eeuw geleden gefascineerd werd 
door het "teatro dei pupi" : "De toeschouwers dronken gulzig de sublieme druppels 
die van zijn lippen vielen, onbeweeglijk, in een stilte die slechts werd onderbroken 
door een geweldige snik op het ogenblik dat het doek viel. Wat betekenden voor hen 
deze lenige poppen, deze miniatuurscènes? Ze bevonden zich niet langer in het 
theater. Ze waren door de bossen gedwaald met Marfisa; hadden haar gevonden, ster-
vend, in een grot; en hadden de laatste zucht opgevangen; en de wereld zou voor hen 
nooit meer dezelfde zijn. Een stem die daartoe in staat is is zeldzaam, en - omdat het 
hier gaat om de kracht van een reus - is het nog zeldzamer dat degene die over zo een 
stem beschikt ze nog kan gebruiken ook." 

ROBERTO FESTA 
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LA FAVOLA DI ORLANDO HET VERHAAL VAN ROELAND 

PROEMIO VOORWOORD 

DECLAMAZIONE 

Senza cavaddi, e senza nuddu aiutu, 
signuri mei sugnu juntu a Vui, 
p'arricuntarivi 'na storia bedda e granni, 

di un omu forti ch'era guerrieru e amanti! 

Sugnu filici di cuntari Ariostu 
e li so' versi di pueta finu 
`nna stu paisi di nuvuli annigghiatu 
a vuatri signuri, dame e cavaleri 
ca vi squitastivu pi viniri a'ttintari. 
E>nna ̀ stu locu ii vogghiu dilizziari 
cu'la me storia antica di musica e puisia! 

DIDASCALIA 

Per il re Agramante, quando venne in Francia con-
tra re Carlo, imperator romano. 

CANTO 

Le donne, i cavallier', l'arme, gli amori 
Le cortesie, l'audaci imprese io canto, 
Chi fur al tempo chi passaro i Mori 
D'Africa ii mare, e in Francia nocquer tanto. 
Seguendo l'ire e giovenil furori 
D'Agramante lor re, che si die vanto 
Di vindicar la rnorte de Troiano 
Sopra Re Carlo, Imperator Romano. 

DECLAMAZIONE 

Orlando si chiamava ed era capu 
di paladini onesti e valurusi, 

ca sutta Carlo Magno re gluriusu, 
si cummatteru cu Ii saracini! 
Ora accuminciu e si Vui vi dignati, 
cu ii paroli iu vi portu luntanu 
e cu la musica di li me cumpari 
`nna tuttu 'u munnu vifazzu viaggiari! 

VOORDRACHT 

Zonder paarden, zonder enige hulp, 
ben ik, beste mensen, tot bij u gekomen, 
om u een mooi en groots verhaal te vertellen, 
over een moedig man, die zowel krijger als minnaar was! 
Ik ben verheugd voor u Ariosto voor te dragen, 
en de verzen van zo'n verfijnd dichter, 
in dit land door wolken beneveld, 
voor u, dames en ridders, 
die u de moeite hebt getroost te komen en te luisteren. 
Op deze plaats wil ik u verblijden 
met mijn aloud verhaal van muziek en poëzie. 

AANWIJZING 

Voor honing Agramante, toen hij naar Frankrijk kwam 
om Karel de Grote te bestrijden, Romeins keizer. 

ZANG 

De vrouwen, de ridders, de wapenfeiten, de liefdes, 
de hoofse avonturen en de moedige daden bezing ik, 
die plaatsgrepen toen de Moren 
de Afrikaanse zee overstaken en in Frankrijk zo 
lelijk huishielden; 
zij volgden de woede en de jeugdige drift 
van hun honing Agramante, die snoefde 
dat hij de dood van Troiano zou wreken 
op de heerser Karel, Romeins keizer. 

VOORDRACHT 

Roel and heette hij en hij was de chef 
van eerlijke en moedige paladijnen, 
die onder Karel de Grote, de roemrijke vorst, 
met de Sarazijnen vochten! 
Nu ga ik beginnen en als u zich waard acht, 
breng ik u met mijn verhaal ver weg van hier, 
en laat ik u de hele wereld bereizen 
met de muziek van mijn kameraden! 
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DIDASCALIA AANWIJZING 

L'amor, la bontd de cavallier' antiqui. De liefde en de waarde van de voorvaderlijke ridders. 

CANTO 

0 gran bontá de cavallier' antiqui, 
Fran rivali, eran' dile diversi, 
E si sentian degli aspri colpi iniqui 
Per tutta la persona ancho dolersi; 
E pur per selve scure e calli obliqui 
Insieme van senza sospete haversi : 
Da quattro sproni ii destrier punearriva 
Dove una strada in due si dipartiva. 

DECLAMAZIONE 

Ora Orlando valenti guerrieru 
s'avia `nnamuratu di Angelica 
di razza nobili e biddizza rara 
figghia di riccu re d'orienti. 
Lu valurusu Orlando e con i ginirusu 
s'affruntava a cunfissari a li cumpagni 
ca s'avia svintatu la testa di bidizza pagana 
e d'accusi la cunsigne) a Carlo Magno. 
La bedda Angelica allura fu prumisa 
a cu' ammazzava chiu nimici `nguerra 
e pi guardalla da tanti occhi disiusi 
fu cunsignata o' Duca di Baviera. 
Ma la nobili fanciulla fu scuntenta 
di 'sta laria sorti distinata 
e pigghiatu un cavaddu d'un cristianu 
accumincie) a scappari assai luntanu. 

LAM ENTO D'ORLANDO 

DECLAMAZIONE 

La notti Orlando 
`ricapu a lu so'jazzu 

ZANG 

0, grote waarde toch van de voorvaderlijke ridders! 
Rivalen waren zij, en van verschillend geloof, 
en zij voelden over heel hun lichaam pijn 
van de stevige en meedogenloze slagen; 
en, nochtans, door donkere wouden en kronkelende 
paden lopen zij nu tesamen zonder achterdocht. 
Door vier sporen aangetikt komt het ros 
op een plek waar de weg in tweeën splitst. 

VOORDRACHT 

Nu was Roeland, de moedige strijder, 
verliefd geworden op Angelica, 
van edele afkomst en van zeldzame schoonheid, 
dochter van een welvarend oosters vorst. 
De edelmoedige Roeland met de genereuze inborst 
sloeg het schaamrood om de wangen toen hij aan 
zijn strijdmakkers opbiechtte 
dat hij zijn hoofd op hol had laten brengen door een 
ketterse schoonheid, 
en zo leverde hij haar over aan Karel de Grote. 
De mooie Angelica werd dan toegewezen 
aan wie de meeste vijanden in de pan zou hakken, 
en om haar te bewaken temidden van zoveel begeri- 
ge ogen 
werd zij aan de hertog van Beieren toevertrouwd. 
Maar het nobele kind was niet tevreden 
met het haar beschoren onzalige lot; 
zij pikte een paard van een christen 
en begon aan een ontsnapping die haar een heel eind 
weg voerde. 

DE WEEKLACHT VAN ROELAND 

VOORDRACHT 

'S Nachts, 
op zijn legerstede gelegen 
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nun putia dorrniri pinsannu 
e ripinsannu senza mai truvari strata: 
comu u lustru di la luna ca luci `ncapu a l'acqua 
ca trema, trema e un si po' affirrnari. 

"Unni si, spiranza mia? 
Tu, sula, ̀ nnuccenti e spirduta 
`mmenzu a sti lupi arraggiati 
senza u, cunfortu di lu fideli Orlando?" 

DIDASCALIA 

Lamento d'Orlando per Angelica. 

CANTO 

La donna sua che gli ritorna in mente, 
Anzi che mai non era indi partita, 
Gli riaccende nel cor', e fa piti ardente 
La fiamma che nel di parea sopita : 
Costei venuta seco era in Ponente 
Fin dal Cathaio e qui l'avea smarrita, 
Nè ritrovato poi vestigio d'ella 
Che Carlo rotto fu presso Bordella. 

DIDASCALIA 

Seguita Orlando con una bella sirnilitudine 

CANTO 

Deh dove senza me, dolce mia vita, 
Rimasa sei si giovane e si bella? 
Come poi che la luce è dipartita, 
Riman tra boschi la smarrita agnella, 
Che dal pastor sperando esség.  udita, 
Si va lagnand'in questa parte e in quella; 
Tanto ch'el lupo l'ode da lontano 

misero pastor piange in vano. 

DIDASCALIA 

Seguita Orlando piangendo e sospirando.  

kon Roeland de slaap niet vinden, piekerend 
en peinzend, zonder zicht op een oplossing: 
zoals de maneschijn op het trillende water meetrilt, 
zo beeft ook Roeland en kan geen rust vinden. 

"Waar ben jij, mijn hoop en verwachting? 
Jij, zo alleen, onschuldig en verdwaald, 
temidden van de razende wolven, 
zonder de steun van de trouwe Roeland?" 

AANWIJZING 

Weeklacht van Roeland voor Angelica. 

ZANG 

Zijn vrouwe komt hem weer voor de geest, 
zij was er eigenlijk nooit uit weg geweest, 
zij maakt de vlam weer vuriger 
die overdag wat leek uitgedoofd, en wakkert ze aan: 
met hem was zij meegekomen naar het westen 
vanuit Cathay, en hier was hij haar verloren, 
zonder enig spoor van haar te vinden, sinds 
Karel bij Bordeaux was verslagen. 

AANWIJZING 

Roeland gaat nu verder met een mooie vergelijking. 

ZANG 

Ach, zoete leven van mij, waar ben je zonder mij 
gebleven, zo jong en zo mooi? 
Zoals, na het vallen van de duisternis, 
het verdwaalde lammetje tussen de struiken achterblijft, 
hopend dat de herder haar hoort, 
en links en rechts al klagend rondloopt, 
waardoor van ver al de wolf het hoort 
en de arme herder tevergeefs weent. 

AANWIJZING 

Roeland gaat wenend en zuchtend verder. 
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CANTO 

"0 infelice, o misero, che voglio 
Se non morir s'el mio bel fior colehanno? 
0 sommo Dio, fammi sentir cordoglio 
Prima d'ogn'altro che di questo danno; 
Se quest'è ver, con le mie man' mi toglio 
La vita e l'alma, disperata danno!" 
Cosi piangendo forre sospirando, 
seco dicea l'addolorato Orlando. 

DECLAMAZIONE 

Lu paladinu Orlando 
avia la so' menti nobili 
'nfrusca di sintimenti 

ca nuddu accanusceva 
picchi un forti guerrieni 
`un si cucendi mai 
sta sorti di turmentu 
pi curpa di un amuri 

e assai `rigusciusu. 
E quannu pi sonnu, chiudi 
ii pinnulara l'occhi 
subitu s'apprisenta 
Angelica : lu so' amuri. 

Allura iddu s'addanna 
picch'idda e' ormai pirduta. 
U `ncorpu si 'cd apprisenta 
`nna menti so' assunnata 
ca'bballa `nna spunna `o ciumi. 
U `ncorpu a vidi 
nno menzu da timpesta 
e quannu i trona abbeicanu 
spirisci comu spiddu 
ca trova u so' rifuggiu 
sap'iddu a quali munnu. 

Allura s'arruspigghia chiancennu e suspirannu 
cridennu ramuri so' mpiriculu assai granni. 

DIDASCALIA 

Orlando per il gran dolor si trova la vita all'hore 

ZANG 

"0 ongelukkige! Ocharme! wat han ik anders verlangen 
dan te sterven, als men mijn mooie bloem al heeft 
geplukt? 
0 hoogste God, laat mij de smart beproeven over dit 
verlies, eer dan over gelijk welk ander. 
Als het is zoals ik denk, dan ontneem ik mij met 
deze handen het leven, wanhopige ziel die ik ben." 
Alzo sprak tot zichzelf, wenend en zuchtend, 
de bedroefde Roeland. 

VOORDRACHT 

De paladijn Roeland 
had in zijn nobele geest 
troebele gedachten 
die niemand begreep, 
want een moedig krijger 
geeft nooit toe 
aan dit soort kwelling, 
die voortkomt uit een 
ongelukkige en verontrustende liefde. 
Wanneer hij voor de slaap 
ogen en oogleden sluit, 
dan verschijnt meteen 
Angelica, zijn geliefde. 
Dan wordt hij wanhopig 
want zij is voorgoed verloren. 
Een lichaam komt dan 
in zijn verdwaasde geest tevoorschijn, 
dat danst op de oever van een stroom. 
Een lichaam ziet hij 
temidden van een storm; 
en wanneer de donder dreunt 
verdwijnt zij als iemand 
die een schuilplaats vindt, 
wist hij maar op welke wereld. 
Dan wordt hij wakker, wenend en zuchtend, 
roepend dat zijn geliefde in groot gevaar verkeert. 

AANWIJZING 

Door de grote smart ziet Roeland zijn leven ten 
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estreme. 

CANTO 

"Queste non son piü lacrime, che fuore 
stillo dagli occhi con si larga vena. 
Non supliron Ie lacrime al dolore : 
Finir, ch'a mezzo era il dolor' a pena. 
Dal fuoco spinto hora era ii vital humore 
Fugge per quella via, ch'agrocchi mena : 
Et e quel che si versa, et trarrá insieme 
e'l dolor' e la vita all'hore estreme". 

DIDASCALIA 

Orlando pensa esser mono essendo vivo. 

CANTO 

"Non son', non son' io quel che paio in viso, 
Quel ch'er'Orland'è mort'et è sotterra. 
La sua donna ingratissima l'ha ucciso, 
Si, manchando di fè, gli ha fatto guerra. 
lo son' lo spirto da lui diviso, 
Ch'en queseinferno tormentandosi erra, 
A cia con l'ombra sia, ch'el sol l'avanza, 
Esempio qu'in amor' pone speranza." 

FOLLIA D'ORLANDO 

DIDASCALIA 

Consiglio di non innamorarsi. 

CANTO 

Chi mette il piè nell'amorosa pania, 
cerchi ritrarlo, e non inveschi l'ale; 
Che non è in sommo amor' se non insania, 
A giuditio de' savi universale : 
et se ben egualmeneogn'huom'non smania,  

einde lopen. 

ZANG 

"Dit zijn geen tranen meer, die ik 
met brede vloed uit de ogen druk. 
Er zijn niet genoeg tranen voor de smart: 
zij droogden op toen mijn droeflieid nauwelijks in 

de helft was. 
Het vuur heeft het levenssap zelf naar buiten geduwd, 
dat nu wegvloeit langs de weg die naar de ogen leidt: 

dat is het wat zich nu uitstort, dat is het wat leven 
én smart samen naar het eindpunt zal sleuren." 

AANWIJZING 

Roeland dacht dood te zijn, alhoewel hij nog leefde. 

ZANG 

"Ik ben niet, ik ben niet wie ik uiterlijk lijk te zijn: 
hij die Roeland was is dood en begraven; 
zijn hoogstondankbare vrouwe heeft hem gedood: 
ja, door hem ontrouw te zijn, heeft zij hem de oor-
log aangedaan. 
Ik ben de geest die van hem werd gescheiden, 
die zichzelf foltert in deze hel en er ronddwaalt, 
om bij zijn schaduw te komen, die alléén voortgaat, 
als voorbeeld voor al wie zijn hoop in Amor plaatst. 

DE RAZERNIJ VAN ROELAND 

AANWIJZING 

Ik geef de raad niet verliefd te worden. 

ZANG 

Wie zijn voet zet in de vogellijm van de liefde, 
haalt hem er best weer uit en zorgt ervoor dat ook 
zijn vleugels niet vast zitten; 
want in de hoogste liefde vindt men alleen maar 
onverstand, 
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suo furor mostr'a qualch'altro segnale; 
E qual è di pazzia segno piti espresso 
che per altrui voler'perder' se stesso? 

naar het algemene oordeel van de wijzen: 
en ook al raast niet iedereen als Roeland, 
toch toont hij zijn dwaasheid door een ander teken. 
Want welk ander teken is duidelijker bewijs van 
dwaasheid 
dan, omwille van een ander, zichzelf te verliezen? 

VOORDRACHT 

Beste mensen, die mij aanhoren..., 
in het hart van Roeland 
was het duister en onweerachtig... 
en in de ban van zijn gedachten, 
begon hij met zijn zwaard Durlindana 
verschrikkelijke slagen uit te delen, 
en alles los te rukken en te bewerken wat hij 
onder zijn dolle ogen vond. 
Takken en stenen, wortels en aardkluiten deed hij 
rondvliegen 
om de naam van Angelica en Medoro te verwijderen, 
die gegrift stond op een rots naast een bron. 
De rotsscherven hadden in het rond gevlogen, 
toen hij moe en badend in het zweet 
op het gras ging liggen, en zijn blik aan de hemel 
opgehangen 
en zuchtend, drie dagen 
zonder slapen of eten 
op de grond bleef wachten, totaal leeg en uitgeput 
door de grote pijnen, tot zijn verstand 
zich vrijmaakte en hem verliet. 

AANWIJZING 

Over Roelands razernij. 

ZANG 

De boeren, die het voorbeeld van anderen zagen, 
laten hun ploegen, hakken en zeisen op het veld achter: 
de één kruipt op het dak van een huis, de ander op 
een tempel 
(want olmen en wilgen bieden geen zekerheid), 
en vandaar aanschouwen zij de gruwelijke furie, 
die met vuisten, stompen, beten, krabben en schoppen, 
paarden en runderen breekt, vermorzelt en vernielt; 
wie erin slaagt van hem weg te komen kan voor-
waar snel lopen. 

DECLAMAZIONE 

Signuri mei ca m'ascutati..., 
nna lu con di Orlando 
scurO granna malutempu... 
e pigghiatu di li so'sintimenti, 
cu la spata Durlindana 
accumincia a cafuddari corpa tirribbili 
e a struncari e tagghiari tuttu chiddu 
ca truvava sutta l'occhi so' arraggiati. 
E ramt e petri e zucchi e terra facia vulari 
pi'sfrantumari lu nomu di Angelica e Medoru 
`ncarcatu n'capu a petra 'o latu 'na surgiva. 
I scagghi sfaiddavanu avuti `rina Paria 
quannu stancu e culatu di sudura, 
`ncapu all'erva cari, 
e appizzannu l'occhi `ncelu 
e suspirannu, pi tri ghiorna 
senza dorrniri e mancu manciari 
arresta `nterra sdivacatu e sfattu 
pi granni duluri, ca lu sensu so', 
si pigghia libbirtati e nesci fora. 

DIDASCALIA 

De lapazzia d'Orlando. 

CANTO 

Gli agricultori accorti all'altrui essempi, 
Lascian' net campi arratri e marr'efalci : 
Chi monta sulle case e chi su' templi 
Poi chè non son sicuri oimi, nè salci; 
Onde l'horrenda furia si contempli, 
Ch'a pugni, a morsi, a graffi, a calci, 
Cavalli, e buoi romp'e fracassa e strugge; 
E ben è corridor chi da lui fugge. 
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DIDASCALIA AANWIJZING 

Va folie Orlando. 

CANTO 

E Dio per questo fa ch'egli va folie, 
E mostra nudo ii ventre, il petto e'l fianco; 
E rintelletto gli s'offusca e tolle, 
Che non pub altrui conoscer', e se manco. 
A questa giusa, si legge, chi vuole 
Nabuccodonosor Dio punir' anco, 
Che sett'ann'il mand,) di furor pieno, 
SI che, qual bue, pasceva l'herbael fieno. 

DECLAMAZIONE 

Lu sensu di Orlando 
`nnb cielu acchiant,  
e Asturfu a cavaddu 
di curiusu arrnalu 
vulannu vulannu 
',ma luna 'u circb. 
Chi viaggiu granniusu! 
Chi munnu artnuniusu 
di Spagna, di Franza, 
di man i africanu, 
vulannu vulannu 

luna arrivb. 
E tantu circari 
chi fici lu nostru 
e tantu vagari 
cu fedi e spiranza 
`ntra milli stranizzi 
chi cceranu ddocu 
passati assai jorrta 
attrova lu locu. 
Di tanti buttigghi 
di vitru rutunni 
pigghib la cchitt granni 
unni c'era scrittu : 
LU SENSU DI ORLANDO. 

Roeland loopt als gek rond. 

ZANG 

En daarom laat God hem voor gek rondlopen, 
zijn naakte buik, borst en flanken tonen; 
Hij verduistert en ontneemt hem zijn verstand, 
zodat hij niemand han herkennen, ook zichzelf niet. 
Op dezelfde manier, zo han men lezen, 
wou God ook Nabukodonosor straffen, 
die hij zeven jaar vol stopte met razernij, 
en als een rund gras en stro liet grazen. 

VOORDRACHT 

Het verstand van Roeland 
was naar de hemel opgestegen 
en Astolfo ging het halen 
op de maan, 
vliegend, vliegend, 
te paard gezeten op een eigenaardig dier. 
Wat een wonderbare reis! 
Wat een prachtig stuk wereld - 
Spanje, Frankrijk, 
de Afrikaanse zee - 
vloog hij voorbij 
tot hij op de maan landde. 
En zo hard zoeken 
deed onze Astolfo, 
en zo veel rondlopen, 
dat dankzij trouw en hoop, 
te midden van duizend curiositeiten 
die daar te vinden waren, 
hij na heel wat dagen 
de plek vindt. 
Tussen de talrijke 
ronde flessen in glas 
nam hij de grootste, 
waarop stond te lezen: 
HET VERSTAND VAN ROELAND. 
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DIDASCALIA AANWIJZING 

Trova l'ampolla ove èii senno d'Orlando. Hij vindt de fles met het verstand van Roeland. 

CANTO 

Era come un liquor' sottile e motie, 
Atto a eshalar se non si tien ben chiuso; 
E si vedea raccolto in varie ampolle, 
Qual pat., qual men cappace, atto a quell'uso. 
Quella maggior di tutte, in che del folie 
Signor d'Atlaneera ii gran senno infuso; 
Efu dall'altre conosciuta, quando 
Avea scritto di fuor : Senno d'Orlando. 

DIDASCALIA 

.S'avventan per pigliar ii pazzo Orlando. 

CANTO 

Piangeano quei signor per la pitt parte, 
Si lor ne dolse, e lor n'increbbe tanto; 
"Tempo è - lor disse Astolfo - Trovae arte 
Di rissanarlo, e non di fargli ii pianto"; 
E salt° a piede, e cosi Brandimarte, 
Sansonetto, Olivier° e Dudon santo; 
E s'avventaron al nepote di Carlo 
Tutti in un tempo, che volean pigliarlo. 

DECLAMAZIONE 

Ora quannu Orlando si vitti attornu 
tutta sta genti, pigghib u vastuni 
e accuminci° a cafuddari 
cu forza foddi e dispirata. 
E pigghia 'n testa a poviru Dudoni 
ca si parava cu so' scudu forti 
scricchiannuccillu pizzuddicchia 

ZANG 

Het zag eruit als een vluchtige en zachte vloeistof, 
die snel vervliegt als de fles niet goed dicht blijft; 
en men vond ze opgeslagen in meerdere flesjes, 
die hiervoor konden dienen, het één met meer, het 
ander met minder volume. 
Die, waarin het groot verstand van de gekke Heer 
van Anglante 
was gegoten, was de grootste van allemaal; 
en ze was te onderscheiden van de andere, door wat 
er buiten op geschreven stond: Het verstand van 
Roeland. 

AANWIJZING 

Ze we'pen zich op de razende Roeland om hem te grijpen. 

ZANG 

Voor het grootste deel waren de heren aan het wenen, 
zozeer bedroefde het hen, zo erg leden ze eronder; 
"Het wordt nu stilaan tijd - zo zei Astolfo - het 
kunstmiddel te vinden om hem te genezen, in plaats 
van hem te bewenen"; 
En hij sprong recht, en Brandimarte volgde hem, 
en ook kleine Samson, Oliviero en de vrome Dudo; 
En allen wierpen ze zich tegelijk op de neef van Karel, 
want ze wilden hem grijpen. 

VOORDRACHT 

Toen nu Roeland al die lui 
rond zich zag staan, nam hij een stok 
en begon te slaan 
met razende en wanhopige kracht. 
De klap komt terecht op het hoofd van de arme Dudo : 
die weert de slag af met zijn sterk schild, 
dat echter in duizend splinters uit elkaar valt. 
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ca ddu mischinu cadi a pisu mortu. 
Allura Sansunettu tagghia 
cu `ncorpu sulu di spata lu vastuni 
e mentri Brandimarti c' annagghia i cianchi 
Asturfu strinci i'ammi di lu foddi Orlandu 
Ca iddu tuttu si strantulia facennu vulari 
so' cucinu Asturfu luntanu mentri Brandimarti 
arresta appinnuliatu. A Oliviero ca' troppu 
s'avia abbicinatu c'abbusca na tirribbili gargiata 
Ca chiddu cari cu occhi e naschi chini i sangu 
comu si la morti ci detti e l'arma `mbrazzu a Diu. 

Ca si unn'era pi l'elmu fattu forti 

cu `ncorpu simili avia sicura morti. 

Nno mentri Dudoni e Asturfu s'arripigghiaru 
e susennusi di `nterra duluranti, 

tutti dui si cci abbintaru i `ncapu 
cu tutta a facci vuncia e mascariata 
E Sansunettu puru 

e tutti `nsemmula 
cu forza lu firmaru. 

DIDASCALIA 

Vota l'ampolla Orlando e riave ii senno. 

CANTO 

Haveasi Astolfo apparecchiato ii vaso 
In che ii senno d'Orlando era rinchiuso; 

E quello in modo appropinquogli al naso, 
Che nel tirar che fece ilfiato in suso, 
Tutto ii votn, meraviglioso caso! 
Che ritornO la mente al primero uso; 

E nei suoi bei discorsi l'intelletto 
Rivenne, pin che mai lucido e netto. 

DECLAMAZIONE 

Setti voti Asturfu lu fa lavari 
e setti voti c'affunna la testa sutta l'acqua 
pi livaricci muffa di la facci 
e di lu corpu tuttu. 

De arme man valt voor dood neer. 
Dan houwt kleine Samson 
met één zwaardslag de stok in twee 
en terwijl Brandimarte zijn heupen omklemt 
houdt Astolfo de razende Roeland bij zijn benen vast. 
Deze schokt heen en weer en laat zijn neef Astolfo 
ver door de lucht vliegen terwijl Brandimarte 
aan hem blijft bengelen. Oliviero was te dicht genaderd 
en krijgt een verschrikkelijke klap op zijn kaak 
die hem doet vallen, en het bloed uit ogen en neus 

doet stromen, 
alsof hij dood was en zijn ziel nu al God ging omhelzen. 
Als het niet was door zijn ijzersterke helm, 
dan was hij met zo'n klap nu zeker dood. 
Terwijl nu Dudo en Astolfo op krachten kwamen 
en weer rechtop kropen met pijnlijke ledematen, 
vlogen ze er beiden weer op af 
met hun opgezwollen en bloederig gelaat, 
en kleine Samson kwam er ook bij, 
en allen samen kregen ze hem onder de knie. 

AANWIJZING 

Roeland maakt het flesje leeg en krijgt zijn verstand 
terug. 

ZANG 

Astolfo had nu het flesje klaargezet 
waarin Roelands verstand zat opgesloten; 
en hij bracht het tot onder zijn neus, 
zodat de adem, die de lucht naar boven opzoog, 
het helemaal leeg maakte: wonderbaarlijke zaak! 
want onmiddellijk kwam zijn verstand terug; 
en aan de mooie zinnen kon je zien dat ook zijn 
intelligentie 
weer naar boven was gekomen, méér dan ooit helder 
en klaar. 

VOORDRACHT 

Zeven maal moet Roeland zich wassen van Astolfo, 
en zeven maal dompelt hij zijn hoofd in het water 
om de schimmels ervan af te wassen, 
en ook van heel het lichaam. 
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Doppu, cogghi iddu stissu 
un tipu di erva 
e accusi' la yucca aperta 
assintumata pi lu troppu ciatu 
chiudiri ci ja 

finu a quannu Orlando 
rispira comu cristianu 
turnatu a nova vita. 

EPILOGO 

DECLAMAZIONE 

Signuri mei! E d'accusi 
finiu lu cuntu di lu furiusu Orlando 
e lu so' amuri. 
E d'accusi, filici comu vinni 
cchitt dispiaciutu mi nni vaiu 

sapennu di lassari sta genti e sta citati. 
Ma...mentri scinnu Ii scaluna 
di stu locu `ncantatu e senza tempu... 
a Vui signuri, pensu 
ca m'attintastivu c'aricchi e cu la menti 
Allura cchitt filicitati sentu 
si pensu ca v'intricastivu gudennu 
di sta storia d'amri e di fuddia 
ca vi cuntavi cu' cantu, sonu e cchi paroli 
spirannu ca arrivamu a pusari `nta lu vostru pettu 
e a tuccari pi un mumentu 
lu vostru con. 

Daarna, plukt hij zelf 
een bijzonder soort kruid, 
en zo laat hij diens open mond, 
ongevoelig geworden door het vele briesen, 
weer sluiten, 
tot wanneer Roeland 
opnieuw ademt als een normaal mens, 
herboren voor een nieuw leven. 

EPILOOG 

VOORDRACHT 

Geacht publiek! Zo loopt ten einde 
het verhaal van de razende Roeland 
en van zijn liefdesavonturen. 
En zo gelukkig als ik was toen ik hier aankwam, 
zo ongelukkig ben ik nu, bij het heengaan, 
wetende dat ik dit publiek en deze stad moet verlaten. 
Maar.., terwijl ik de trappen afdaal 
van deze heerlijke aan de tijd onttrokken plek... 
denk ik aan u, beste mensen, 
die mij aandachtig, met oor en geest, hebt gevolgd. 
En ik voel mij wat meer opgelucht, 
wanneer ik bedenk dat u zich met plezier hebt opgehouden 
bij dit verhaal van liefde en waanzin, 
dat ik voor u heb verteld met zang, klank en woord, 
en met de hoop dat dit alles tot in uw geest kan door- 
dringen 
en even uw harten han beroeren. 
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ELZENVELD 

VIER OP 'N RIJ 

& JILL FELDMAN 

JILL FELDMAN, SOPRAAN 

BART SPANHOVE, BLOKFLUIT 

PAUL VAN LOEY, BLOKFLUIT 

JORIS VAN GOETHEM, BLOKFLUIT 

FUMIHARU YOSHIMINE, BLOKFLUIT 

JILL FELDMAN 

De sopraan Jill Feldman werd geboren in de Verenigde Staten. Door haar interpreta-
tie van muziek uit de barok en de klassiek heeft ze een internationale reputatie ver-
worven. Haar bijzonder expressieve zangkunst combineert een grote vocale soepel-
heid met een sterk dramatisch gevoel, steeds gepaard gaande met een groot respect 
voor de tekst, 

Jill Feldmans eerste interesse ging echter uit naar de hedendaagse muziek. Ze stu-
deerde muziekwetenschap en Europese literatuur aan de universiteit van Californië. 
Haar passie voor Shakespeare leidde haar tot diepgaand onderzoek rond de muziek 
van het Elisabethaanse Engeland. In San Francisco kreeg Jill Feldman vervolgens les 
van Lilian Loran en in 1980 werd ze laureate van de prijs Alfred Hertz. Deze onder-
scheiding stelde haar in staat om haar interpretatie van oude muziek op punt te stel-
len. Na het beëindigen van haar studies werkte ze mee aan drie opeenvolgende pres-
tigieuze projecten: ze vertolkte "Musica" in L'Orfeo van Claudio Monteverdi in 
Berkeley, "Clerio" in Erismena van Cavalli in Spoleto en had een eersterangsrol in 
Ordo Virtutum van Hildegard von Bingen in een tournee van het ensemble Sequentia. 

De opname van haar titelrol in Médée van Marc-Antoine Charpentier werd beloond 
met de Gramophone Award 1985, de Grand Prix Charles Cros en de Grand Prix du 
Disque in Montreux. Dit was voor Nicolas McGegan, dirigent van het Philharmonia 
Baroque Orchestra, de aanleiding om haar als soliste mee te vragen op een tournee 
doorheen de Verenigde Staten. Deze samenwerking werd voortgezet met andere con-
certen en plaatopnames voor Harmonia Mundi USA. Ze werkte verder onder meer 
samen met Andrew Parrott, René Jacobs, Jordi Savall, Alan Curtis, Jean-Claude 
Malgoire en Frans BrUggen. 

In het totaal heeft Jill Feldman momenteel veertig opnames op haar palmares, waar-
onder drie recitals. De twee CD's die ze onlangs voor het label Arcana maakte, in 
samenwerking met het Italiaanse ensemble Mala Punica, hebben haar in staat gesteld 
om haar onderzoek naar middeleeuwse muziek nog verder door te zetten. 
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VIER OP 'N RIJ 

Vier op 'n rij is een eigenzinnig ensemble van vier blokfluitisten, opgericht in 1987, 
en in het buitenland bekend onder de naam "Flanders Recorder Quartet". Reeds 
vroeg in zijn loopbaan werd het ensemble laureaat van verschillende internationale 
kamermuziekwedstrijden. De eerste grote bekroning van de professionele samenwer-
king kwam er toen het ensemble de eerste prijs wegkaapte op het prestigieuze Musica 
Antigua Concours, georganiseerd door het Festival van Vlaanderen-Brugge in 1990. 

Deze prijs betekende meteen ook de doorbraak naar de internationale podia. Het 
Flanders Recorder Quartet "Vier op 'n rij" was in de afgelopen jaren te gast op presti-
gieuze festivals in Europa, Noord- en Zuid-Amerika. Daarnaast geeft het ensemble 
masterclasses in binnen- en buitenland en maakte het opnamen voor diverse radiosta-
tions en platenmaatschappijen, waaronder Arcobaleno, Vox Temporis, Harmonia 
Mundi, en vanaf 1996 Ricercar. Vier op 'n rij werd voor het eerst uitgenodigd in de 
Verenigde Staten in 1993 om masterclasses te doceren en te concerteren in het kader 
van het Amherst Early Music Festival, een toonaangevend festival voor oude muziek 
in Massachusetts. Zij keerden er het volgende seizoen terug en in het najaar van 
1994 en 1995 volgden echte concerttournees door de Verenigde Staten, waarbij het 
ensemble belangrijke podia aandeed, onder meer in New York, Milwaukee, 
Pittsburgh, Durham, San Francisco, Columbus, Boston en Vermillion. Voor novem-
ber 1996 staat opnieuw een tournee in de Verenigde Staten op stapel. In juli 1995 
maakte het ensemble een zeer geslaagde debuuttournee in Japan, waar het concerteer-
de in Tokio, Osaka, lbarigi, Hamamatsu en Kanazawa. Er zijn concrete plannen voor 
een nieuwe Japanse tournee irr oktober 1996. 

Sinds 1992 werkt Vier op 'n rij intensief samen met de vooraanstaande Nederlandse 
blokfluitiste Marion Verbruggen. Hun dynamische aanpak van blokfluitmuziek en 
consortspel leidde tot een schitterend debuut in het Amsterdamse Concertgebouw, 
internationale concerten en een CD met Engelse consortmuziek, Browning my Dere. 

Begin 1996 verscheen bij Harmonia Mundi de CD The Four Seasons, een bewerking 
van Vivaldi's gelijknamige strijkerscompositie voor vijf blokfluiten, waaraan Marion 
Verbruggen opnieuw haar medewerking verleende. In het voorjaar van 1996 ging 
Vier op 'n rij op tournee met Musica Antigua KOln onder leiding van Reinhard 
Goebel. Momenteel werkt het ensemble samen met de Amerikaanse sopraan Jill 
Feldman, alsook met hedendaagse componisten uit binnen- en buitenland. Het speelt 
hierbij een actieve rol in het promoten van Vlaamse hedendaagse muziek, wat resul-
teerde in niet minder dan twintig werken die speciaal voor hen geschreven werden, 
onder meer door Piet Swerts, Jan Van Landeghem en Frederik Devreese. 

De leden van Vier op 'n rij bespelen een honderdtal blokfluiten van zeer gerenom-
meerde bouwers, van het slechts vijftien centimeter metende "Garkleinfltitlein" tot de 
meer dan twee meter hoge grootbas. Bijzonder trots is het ensemble op het renais-
sanceconsort van de Canadese bouwer Marvin. Het uitgebreide arsenaal aan instru-
menten en de virtuoze vertolking van een gevarieerd programma maken van elk con-
cert een onvergetelijke gebeurtenis. Pers, publiek en internationale jury's loven hun 
glashelder samenspel, hun technische perfectie, hun homogene klank en hun stijlge-
trouwe interpretatie. 
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"VLAAMSE COMPONISTEN IN ITALIË OP HET EINDE VAN DE I SDE EN HET 
BEGIN VAN DE 160E EEUW" 

HEINRICH ISAAC (CA. 1450-1517) 
Palle Palle 
uit : Ms. Capella Giulia XIII (Biblioteca del Vaticano, Rome) 
A la bataglia 
uit : Ms. An Pantiatichi 27 (Biblioteca Nazionale, Firenze) 

ALEXANDER AGRICOLA (CA. 1446-1506) 
0 Venus bant 
uit : Ms. Banco rari 229 (Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze) 
0 Venus bant 
uit : Ms. 2856 (Biblioteca Casanatense, Rome) 

JOSQUIN DESPREZ (CA. 1440-1521) 
0 Venus bant 
uit : Harmonice Musices Odhecaton A (Venetië, 1501) 

JACQUES BARB1REAU (CA. 1420-1491) 
Een vroylic vvesen 
uit : Ms. (Catedral, Segovia) 
Qu'en dictes vous 
uit : Ny. Kgl. Samling, Ms. 1848 Bis (Kongelige Bibliotek, Kopenhagen) 

JACOB OBRECHT (CA. 1450-1505) 
Ein frelich wesen 
uit : Ms. 462 (Stiftsbibliothek, Sankt-Gallen) 

ANONIEM 
La spagna 
uit : Cod. Q 18 (Civico Museo Biblioteca Grafico Musicale, Bologna) 
La guercia 
uit : Ms. Basevi 2439 (Biblioteca del Conservatorio, Firenze) 

ROBERT MORTON (CA. 1430-1476) 
L'homme arme 
uit : Ms. 2856 (Biblioteca Casanatense, Rome) 

JACOB OBRECHT (CA. 1450-1505) 
Jay pris amours 
uit : Canti B numero cinquanta (Venetië, 1502) 

HEINRICH ISAAC (CA. 1450-1517) 
Jay pris amours 

uit : Banco rari 229 "Henricus Yzac" (Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze) 

ALEXANDER AGRICOLA (CA. 1446-1506) 
In minen zin 
uit Ms. Fonds fr. 2245 (Bibliothèque Nationale, Parijs) 
& Ms. 462 (Stiftsbibliothek, Sankt-Gallen) 

JOSQU1N DESPREZ (CA. 1440-152 I ) 
Entree je suis en grant pensée 
uit : Ms. 2794 (Bibliotheca Riccordiana, Firenze) 
Par vous je suis 
uit : Ms. 2439 (Biblioteca del Conservatorio, Firenze) 

ANONIEM 
Myn morken gaf 
uit : Canti B numero cinquanta (Venetië, 1502) 

JACOB OBRECHT (CA. 1450-1505) 
Tandernaken 
uit : Harmonice Musices Odhecaton (Venetië, 1501) 

Heth sold ein meisken 
uit: Ms. A.R. 940/41, Nr. 35 (Proske-Bibliothek, Regensburg) 

"SAM PSON" 
T'sou een meisken 
uit : Pratum Musicum (Antwerpen, 1584) 
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VLAAMSE COMPONISTEN IN ITALIE OP HET EINDE VAN DE I5DE EN HET 
BEGIN VAN DE I6DE EEUW 

Informatie over de muziek uit de middeleeuwen en de vroege renaissance is afhanke-
lijk van bewaarde manuscripten. Tot 1500 was de gedrukte muziek uitsluitend een-
stemmig, en zelfs daarna verscheen slechts een deel van het polyfone repertoire in 
gedrukte vorm zodat de traditie van het handgeschreven kopiëren bleef bestaan. 

De wereldlijke polyfone genres waaraan het concert is gewijd, kregen hun volwaardi-
ge plaats in de laatste decennia van de 15de eeuw. Van die periode dateren de eerste 
handschriften die volledig of grotendeels uit profane composities bestaan. Uit het for-
maat, dat kleiner is dan bij andere genres, blijkt dat de muziek gewoonlijk door één 
muzikant per partij uitgevoerd werd. Bovendien hebben de composities meestal geen 
tekst voor de laagste twee of drie stemmen en soms geen of enkel een incipit voor de 
bovenstem, zoals bij de vierstemmige La spagna en La guercia. Dit gegeven wijst 
erop dat ze ofwel door een zanger met instrumentale begeleiding ofwel zuiver instru-
mentaal gebracht werden. In de instrumentale muziek die in manuscripten van die 
tijd bewaard bleef, gaat het meestal om bewerkingen van populaire vocale werken. 

Vanaf het einde van de 15de eeuw lijken de handschriften met een specifiek doel 
gepland te zijn, want hun inhoud is homogener dan tevoren. Gemengde verzamelwer-
ken met profane en religieuze muziek werden eerder zeldzaam. Meestal ging het dan 
om anthologieën voor eigen gebruik van individuele muzikanten of van leden van de 
welstellende burgerij. Een voorbeeld van zo'n bloemlezing is de bundel die rond 1525 
in Lyon gekopieerd werd door een zekere Charneyron en die nu in Kopenhagen 
bewaard wordt. In dit manuscript is een versie van de bekendste compositie van 
Maistre Jaques Danvers of Jacobus Barbireau (ca. 1420-1491) opgenomen, namelijk van 
Een vroylic wesen. Dit driestemmige lied lijkt een internationale hit te zijn geweest. Het 
komt in tientallen bewerkingen voor over heel Europa. De muziek van Barbireau is 
trouwens bijna uitsluitend uit latere buitenlandse bronnen bekend, hoewel hij zelf nau-
welijks reizen maakte. Wellicht zijn veel manuscripten verloren gegaan bij de vernie-
ling van de katholieke bibliotheek van Antwerpen tijdens de beeldenstorm in 1566. In 
zijn functie van kapelmeester aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal werd Barbireau 
door Jacob Obrecht (ca. 1450-1505) opgevolgd, die een eigen versie van Een vroylic 
wesen bracht door aan het driestemmige origineel een altpartij toe te voegen. 

Obrecht leverde, met Alexander Agricola (ca. 1446-1506) en Heinrich Isaac (ca. 
1450-1517), een belangrijke bijdrage tot het repertoire van instrumentale bewerkin-
gen van volksliederen, waarvan een groot aantal op Nederlandse tekst. Obrechts 
bewerkingen worden gekenmerkt door een energiek en volks karakter, ook als de 
melodie op een contrapuntische manier behandeld wordt. 

Terwijl Obrechts activiteiten in Italië zich rond het hof van Ferrara concentreerden, 
had Isaac nauwe banden met de Medici, en vooral met Lorenzo de Medici, in Firenze. 
Uit Florentijnse manuscripten zijn twee muzikale strijdtonelen van zijn hand bekend, 
Palle Palle en A la bataglia, met nabootsing van trompetfanfares door middel van 
herhaalde tonen en motieven met kwintsprongen, kenmerkend voor het genre. Het 
laatstgenoemde werk schreef Isaac in 1485 voor de ceremonie bij de aanstelling van 
een nieuwe legeraanvoerder. 
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Dat de Vlaamse polyfonisten van de derde generatie dezelfde voorkeur voor bepaalde 
liederen hadden, blijkt uit meerdere voorbeelden tijdens het concert. Isaacs Jay pris 
amours, met dezelfde basismelodie als Obrechts vierstemmige versie, ligt nog in het 
verlengde van de stijl van het Bourgondische chanson : driestemmig met een domine-
rende vocale bovenstem en twee instrumentale lage partijen in lange notenwaarden. 
Het populaire In minen zin werd niet alleen door Isaac bewerkt. Ook Agricola en 
Josquin Desprez (ca. 1440-1521) gebruikten dit Vlaamse lied hoewel Desprez' polyfo-
ne zettingen een Franse tekst meekregen. Van deze twee componisten zijn ook nog 
driestemmige bewerkingen van 0 Venus bant bekend. In beide gevallen werd de ori-
ginele melodie als cantus firmus gebruikt met twee of drie nieuwe contrapuntische 
partijen. 

Twee buitenbeentjes in dit programma vormen de Engelse componist Robert Morton 
(ca. 1430-1476) en een zekere Sampson. Alle bewaarde documenten over Mortons 
leven behandelen zijn carrière aan het kapelkoor van het Bourgondische hof tussen 
1457 en 1476. Uit deze gegevens kan men afleiden dat hij bij zijn aanstelling in 
Brussel woonde. Van deze componist wordt het combinatiechanson II sera pour vous 
conbattu/L'homme arme uitgevoerd. Met dit werk hoort hij thuis in een lange lijst 
van componisten, waaronder een groot aantal Vlaamse, die L'homme armé als cantus 
firmus kozen. Opgebouwd als een rondeau kadert Mortons lied in de Bourgondische 
traditie van de "formes fixes". De tekst verwijst schertsend naar zanger Simon le 
Breton die in 1464 de hofkapel verliet. 

Over Sampson zijn nauwelijks gegevens bekend. De naam komt in een aantal Duitse 
drukken uit de eerste helft van de 16de eeuw voor en indien het om dezelfde compo-
nist gaat, heeft hij naast het lied T'sou een meis ken nog een miscyclus en enkele 
motetten op zijn naam staan. Zijn componeerstijl wijst op zijn kennis van "Vlaamse" 
technieken, zoals zijn gebruik van korte motieven in imitatie en het vermijden van 
lange melismen. Mogelijk is deze componist de Engelse advocaat en diplomaat 
Richard Sampson (?-1554) die vooral bekend is door zijn diensten voor kardinaal 
Wolsey en Henry VIII maar die tussen 1507 en 1517 op het Europese vasteland ver-
bleef. 

Gezien de dominerende aanwezigheid van Vlaamse polyfonie in Italiaanse handschrif-
ten is het niet verwonderlijk dat ook in de eerste Italiaanse drukken van polyfone 
muziek de "fiamminghi" in groten getale voorkomen. Het verschijnen van Petrucci's 
Harmonice Musices Odhecaton A ("Honderd composities met meerstemmige muziek", 
maar in feite waren het er 96) in 1501 was voor muzikanten van uitzonderlijk belang. 
De bundel was het eerste voorbeeld van een druk die volledig aan polyfone muziek 
gewijd was. In de volgende drie jaren gaf hij nog twee volumes uit met een gelijkaar-
dige inhoud, namelijk profane polyfone muziek - veelal Franse chansons - van de late 
15de eeuw met een ruime vertegenwoordiging van Vlaamse polyfonisten, vooral die 
van de derde generatie : Desprez, Agricola, Isaac, Compère, Obrecht, en anderen. 
Met de perfectionering en de vereenvoudiging van de muziekdruk in de jaren 1520 
vestigden zich over heel Europa muziekuitgevers zodat het polyfone repertoire overal 
verspreid en uitgevoerd kon worden. 

VEERLE STINCKENS 
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0 VENUS BANT 

0 Venus bant, o vierich brant, 
Hoe heeft dat vrouken fijn plesant, 

Mijn hertekijn nu bedwonghen! 
Dat doet haer troostelijc onderstant, 
Dwelc mij heeft in der vroudenlant, 
Gheswonghen, 
Ontdanck dyr nyders tonghen. 

Dat blyde woert es mijn confoert 
Dat hij nu strijt in mij ghestoert 
Mijn zyele mach verenen. 
Och hertte, hoert metten monde accort, 
Ghij si jt die allen mijn cracht doerboert 
Altenen 
Lief, wilt mich trost verlienen. 

0 vrouwen raet is dic wael quaet! 
Maer dat sy meynt en nae versmaet 
Ten sien ghen abel sieden! 
Doch hop ic daer allen myn trost aenstaet 
Dat est int wort als in den daet 
Besneden 
Ich bens te vor tevreden. 

Die zwane sinct wenner haer dwinct 
Die doot dyt al ter niet brinet, 
Dus volge ic haer natuere; 
Ich proeve vroech alsoe mij dinct 
Dat sy voor my een ander neyt 
Ter doeren 
Mijn eedelste figuren. 

0 minnlic hertte, o roosegaert, 
0 reynste in wye dat Venys daert 
My alsoe net ghezochte, 
0 fraeste en wes my verlicht ghepaert 
Dyner aerbeyt is wael dancs waert 
Ghedochte 
Nat sterker mynne en vruchte. 

Myn orlof leyt ghewucht als riet, 
Ik en meyne den utersten orlof niet, 
Maer altoes trost begheven,  

0 klusters van Venus, o vurig wezen, 
Zoals dat fijne, plezierige meisje, 
Mijn hart in haar macht heeft! 
Hoe zij troostende hulp aanreikt, 
Waarmee ze mij in vrouwenland 
Heeft getrokken 
Ondanks al die nijdige tongen. 

Haar blijde woord is mijn geluk 
Waardoor mijn innerlijke strijd verstomt 
Die mijn ziel verenigt. 
Och hart, wees één met haar mond, 
Gij zijt het die mijn krachten aanhoudend 
Breekt. 
Lief, verleen mij uw troost. 

0 raad van vrouwen is dikwijls venijnig 
Maar dat ze zich in mij verlustigt en daarna veracht 
Dat is als een kwaadaardig vuur! 
Maar ik hoop dat mijn troost haar behaagt, 
Dat het in woord en daad zal 
Verminderen. 
Daarmee zou ik weerom tevreden zijn. 

De zwaan zingt wanneer men haar knijpt, 
Al dan niet tot de dood, 
Dus volg ik haar wezen; 
Ik word me al snel bewust, zo lijkt het me, 
Dat zij voor mij een ander bevrijt 
In haar deur. 
Mijn meest edele vrouwe. 

0 beminnelijk hart, o rozentuin, 
O reinste in wie Venus leeft 
Die mij gevangen houdt, 

Oh vrolijke dame die mij vleugels geeft. 
Jouw werk is mijn grote dank waard 
En mijn gedachten 
Met sterkere liefde en geestelijke vruchten. 

Mijn afscheid komt eraan, 
Ik bedoel echter geen vaarwel 
Steeds nog zoek ik troost, 
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Maer dat ghy liever een anderen aensiet 
Dat doet me druck ende ooch verdriet 
Ter uren 
Alst past soe salt noch karen. 

QU'EN DICTES VOUS 

Qu'en dictes vous? Feres vous rien 
De ce dont tant vous ay requise? 
Estes vous fort de moy enquise? 
Qui trouves vous ou mal ou bien? 

Je n'entends point votre maintien; 
M'estes vous eschappée ou prise? 
Qu'en dictes vous? 

C'est un peu ordonner du sien, 
Et vous du votre a votre guise? 
Vous estes sage et bien aprise. 
Mon cuer sera il votre ou mien? 
Qu'en dictes vous? 

EIN FRDLICH WESEN 

Ein rolich wesen 
hab ich erlesen 
Und sich mich um 
wo ich hin hum 
In fremde land 
wirt mir behant 
Jetz arg, dann gat 
durch senes flik 
Gleich heur als pferd 
auf dieser erd 
ThÜ ich mich selbs erkennen. 

Wann ich dann leng 
lang als behend 
Mit grosser gir 
begegnet mir 
Manch wander da. 
Wa ich kumm scha 
Gilt es mir gleich 
in allem reich : 
Km was ich well 
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Maar dat gij liever een ander bekijkt, 
Dat weegt op me en doet me verdriet. 
Maar ooit hoop ik dat, 
Als het past, ze niet zal aarzelen. 

Wat is je antwoord? Zal je iets doen 
van datgene waarom ik je zó verzocht heb? 
Deed je de moeite over mij navraag te doen? 
Wie vindt genade in jouw ogen, en wie niet? 

Ik begrijp geen snars van jouw manier van doen. 
Ben je me ontsnapt, of heb ik je gewonnen? 
Wat is je antwoord? 

Beschikken over het zijne houdt niets in; 
beschik jij over wat je toebehoort naar eigen believen? 
Je bent wijs en wel belezen. 
wil je mijn hart, of laat je het mij? 
Wat is je antwoord? 

Een vrolijck wesen 
mijn oochkens sagen 
Wien ich ghetrouwicheyt 
moet toe schrijven 
Al wilt haer ionst 
mit liefden drijven 
Nae dese gheen ander 
in mijn behaghen. 

(Enkel de eerste strofe van de oorspronkelijke, 
Nederlandse versie kon worden teruggevonden). 



hein geit, hein gsell. 
Doch thii ich mich fit nennen. 

So es nun hem 
dass mir gezem 
Gieng wie es wolt 
thet was ich solt 
Recht willig gern 
in zucht und eern 
Fir mein person 
auf guten won 
In treuer pflicht 
on args geschicht. 
Doch hUmmert mich gross senen. 

L'HOMME ARME 

L'homme, Phomme, Phomme armé, 
L'homme armé doibt on doubter, 
On a fait partout crier. 
Que chascun se viegne armer 
d'un haubre gon de fer. 

ENTREE JE SUIS EN GRANT PENSÉE 

Entrée je suis en grant pensée 
Pour faire ung nouvel amy. 
Mais je m'en treuve courousée. 
Le cueur triste doulant et marry 
Mais je ne scay 
Se cela me sera bon 
En se joly moys de may. 
Le saray non. 

MYN MORKEN GAF 

Myn morken gaf my een ionck wi jff, 
Die niet verscoent en mochte zijn. 
Zij sanch zo wel naer mijn motijff : 
"Adieu naturelic leven mijn," 
"T'Andernaken op den Rijn." 
"In mijnen zyn haddic vercooren," 
"Het soude een meishen gaen om wijn." 
"Haer lief had zij verlooren."  

De man, de man, de gewapende man, 
Vervult het volk met angsten. 
Overal hoor ik hen vrezen en tieren. 
Dat degenen die de storm hunnen weerstaan 
Zich met een machtig maliënkolder bewapenen. 

Ik heb vele gedachten gewijd, 
Aan het vinden van een nieuwe liefde, 
Maar steeds beland ik slechts in verveelde gedachten 
Met het hart vol weemoed en smart. 
Maar ik weet nog steeds niet, 
Of me dit enige baat zal brengen 
In deze mooie meimaand. 
Het zal me nog lang een raadsel blijven. 

Mijn moeder gaf me een jong wijf, 
Die niet aantrekkelijker kon zijn. 
Ze zong helemaal op mijn eigen toon: 
"Adieu, ongerepte leven," 
"Het Andernaken aan de Rijn." 
"Ik heb mijn idee erover gevormd." 
"Een meid werd geacht om de wijn te gaan." 
"Haar geliefde had zij verloren." 
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T'SOU EEN MEISKEN 

T'sou een meishen gaen om wijn. 
Hout u canneken vaste, 
'S avons in de maneschijn, 
By nachte, by nachte. 
Hout u canneken proper, Diannehen. 
Hout u canneken vaste. 

Wat vants in haeren weghen staen, 
Hout u canneken vaste, 
Een fijn gesel en dat was waer. 
By nachte, by nachte. 
Hout u canneken proper, Diannehen. 
Hout u canneken vaste. 

Den ruyter sprac dat meys ken toe, 
Hout u canneken vaste, 
Of sij sijnen wille wou doen. 
By nachte, by nachte. 
Hout u canneken proper, Dianneken. 
Hout u canneken vaste. 

Hoe weygerich dat dat meyshen was, 
Hout u canneken vaste. 
Hy swanchse neder int groene gras. 
By nachte, by nachte. 
Hout u cannehen proper, Diannehen. 
Hout u canneken vaste. 

Doen hy sijn willeken hadde gedaen. 
Hout u canneken vaste. 
"Schoon lief, ghij moecht wel thuyswarts gaen." 
By nachte, by nachte. 
Hout u canneken proper, Diannehen. 
Hout u canneken vaste. 

Die ons dit liedeken eerstmael sanch, 
Hout u canneken vaste. 
Syn bellekens en gauen geen geclanch. 
By nachte, by nachte. 
Hout u canneken proper, Diannehen. 
Hout u canneken vaste. 

Een meisje zou wat wijn gaan halen, 
Hou je kannetje vast, 
'S avonds, in de maneschijn, 
Bij nachte, bij nachte, 
Hou je kannetje schoon, kleine Diane. 
Hou je kannetje vast. 

Wat vond ze op haar weg, 
Hou je kannetje vast, 
Een geknipte gezel, het was waar. 
Bij nachte, bij nachte. 
Hou je kannetje schoon, kleine Diane. 
Hou je kannetje vast. 

Deze ruiter sprak het meisje aan, 
Hou je kannetje vast, 
Of zij hem de vrije hand zou geven. 
Bij nachte, bij nachte. 
Hou je kannetje schoon, kleine Diane. 
Hou je kannetje vast. 

Hoe weigerig dat dat meisje was, 
Hou je kannetje vast, 
Hij gooide haar neer in het groene gras 
Bij nachte, bij nachte. 
Hou je kannetje schoon, kleine Diane. 
Hou je kannetje vast. 

Toen hij zijn wil had doorgedreven, 
Hou je kannetje vast. 
"Schoon lief, nu mag je huiswaarts heren." 
Bij nachte, bij nachte. 
Hou je kannetje schoon, kleine Diane. 
Hou je kannetje vast. 

Degene die ons dit lied heeft voorgezongen, 
Hou je kannetje vast. 
Zijn belletjes bleven als verstomd. 
Bij nachte, bij nachte. 
Hou je kannetje schoon, kleine Diane. 
Hou je kannetje vast. 
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HET HOLLAND FESTIVAL 

OUDE MUZIEK UTRECHT 

MANFRED CORDES, DIRIGENT 

SUSANNE RYDEN, SOPRAAN 

RALF POPKEN, ALTUS 

JAN STRC/MBERG, TENOR 

HARRY GERAERTS, TENOR 

HANS WIJERS, BAS  

WILLIAM DONGOIS, ZINK 

YUJI FUJIMOTO, TROMBONE 

MATTHIAS SPRINZ, TROMBONE 

CAS GEVERS, TROMBONE 

HENNING PLUMEYER, TROMBONE 

MANFRED CORDES 

Manfred Cordes werd in 1953 geboren in Hildesheim, waar hij ook zijn eerste erva-
ringen als organist en koorleider opdeed. Na zijn opleiding in school- en kerkmuziek 
in Hannover en Berlijn begon hij koordirectie, muziektheorie en zang te studeren aan 
de Hochschule der Minste van Berlijn. Manfred Cordes breidde zijn kennis verder uit 
door studies klassieke filologie en zangpedagogiek. Nadien werd hij aangesteld tot 
gastdocent voor muziektheorie in Groningen. 

Tijdens optredens met verschillende ensembles voor oude muziek trad hij op als zan-
ger, trombonist, continuospeler en dirigent. In 1985 nam hij de leiding van het 
Vokalensemble des Forum Alte Musik Bremen over en begon met hen aan een 
omvangrijk concertwerk. Door zich nog verder te specialiseren in het repertoire uit 
de 16de en de 17de eeuw en het aantrekken van bespelers van historische instrumen-
ten, werd het ensemble Weser=Renaissance geboren. Manfred Cordes doceert sedert 
1986 muziektheorie, contrapunt en samenspel aan de Akademie fnr alte Musik in 
Bremen. In 1991 promoveerde hij over de samenhang tussen tonaliteit en affekten-
leer tijdens de renaissance. In 1994 werd hij benoemd tot professor aan de 
Hochschule fnr Knnste van Berlijn. 

WESER=RENAISSANCE 

Weser=Renaissance werd genaamd naar de architectuurstijl die omstreeks 1600 bloei-
de in het stroomgebied van de Weser, die zich tot doel stelde de Italiaanse renaissan-
ce na te bootsen en in de Noordduitse cultuur te integreren. Het ensemble zet het 
initiatief dat Manfred Cordes in 1985 in Bremen begon verder en omvat naast hoog-
gekwalificeerde ensemblezangers ook vocale solisten en bespelers van historische in-
strumenten. Voor het repertoire van de 16de eeuw zijn dat overwegend blaasinstru-
menten (zink, trombone, dulciaan en pommer). Voor de muziek uit de vroeg-barok 
ligt het accent meer op strijk- en continuo-instrumenten. 

In talrijke concerten, voornamelijk in Noord-Duitsland en op internationale festivals, 
is het doel van Weser=Renaissance in de eerste plaats en steeds meer om een musico- 
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logisch feilloze, maar tevens een levendige en afwisselende uitvoering te brengen van 
de muziek uit een periode die voor de ontwikkeling van Europa zo ongemeen belang-
rijk was. 
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"GEESTELIJKE EN WERELDLIJKE MOTETTEN VAN CIPRIANO DE RORE UIT DE 
MUNCHNER PRACHTCODEX" 

CIPRIANO DE RORE (1515/16-1565) 

Laudem dicite (a 5) 

Ave Regina (a 7) 

J ustus es (a 5) 

Miserere nostri (a 4) 

0 Crux (a 4) 

Pater noster (a 5) 

Da pacem Domine (a 5) 

0 fortuna (a 5) 

Mirabar solito (a 6) 

0 qui populos (a 5) 

PAUZE 

Descendi in hortum meum (a 7) 

Caro mea (a 4) 

Beati omnes (a 4) 

Quem vidistis (a 7) 

Hodie Christus natus est (a 6) 

Agimus tibi gratias (a 5) 
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GEESTELIJKE EN WERELDLIJKE MOTETTEN VAN CIPRIANO DE RORE UIT DE 
MUNCHNER PRACHTCODEX 

De Manchner Prachtcodex, of meer precies het handschrift Mus. Ms. B uit de 
Bayerische Staatsbibliothek in M6nchen, is één van de belangrijke muziekhandschrif-
ten van de 16de eeuw. Het werd besteld door de prins van Beieren Albrecht V en 
werd afgewerkt in 1559. De codex bestaat uit twee boekdelen : een eerste bevat 26 
geestelijke en wereldlijke Latijnse motetten van Cipriano de Rore en is overvloedig 
versierd met miniaturen van hofschilder Hans Mielich, en het tweede bestaat hoofd-
zakelijk uit een commentaar door de humanist Samuel Quickelberg over de illustra-
ties in het eerste boekdeel. 

Hertog Albrecht V von Wittelbach mag terecht de eerste renaissanceprins van Zuid-
Duitsland worden genoemd. Hij maakte van München een bloeiend centrum. 
Intensieve bouwcampagnes gaven niet alleen een hernieuwde pracht aan de stad, 
maar ook aan het gehele hertogdom. Toen Albrecht in 1568 festiviteiten organiseer-
de ter gelegenheid van het huwelijk van zijn zoon Wilhelm V, kon hij zich qua pracht 
en praal meten met de belangrijkste Europese hoven. Hij slaagde er zelfs in indruk te 
maken op de Turkse sultan. Hoewel de realisaties van hertog Albrecht in de eerste 
plaats in de architectuur te zien waren, was hij naar het voorbeeld van de Italiaanse 
vorsten ook een verwoed kunstverzamelaar en mecenas. De beroemde schilder en 
miniaturist Hans Mielich (1516-1571) was één van zijn vaste hofkunstenaars. 
Albrechts interesses voor muziek - en vooral voor de Vlaamse polyfonie - leidden 
ertoe dat hij constant jonge musici uit Vlaanderen voor zijn muziekkapel recruteerde. 
Toen hij aan Philippus de Monte het hulpkapelmeesterschap in München aanbood en 
deze laatste de post weigerde, werd hem door zijn raadgever, de bankier en kunst-
minnaar uit Augsburg, Hans Jacob Fugger, de jonge Orlandus Lassus aangeraden, die 
in het begin van 1557 een baan als zanger aanvaardde. Lassus werd dan 
"Kapellmeister" na het vertrek van Daser in 1563. De hertog had daarvoor ook 
geprobeerd om Adriaan Willaert uit Venetië aan te trekken, maar deze was tevreden 
met zijn post in San Marco. 

Cipriano de Rore (1515/16-1565), van 
wie men nu aanneemt dat hij uit 
Ronse en niet uit Mechelen of 
Antwerpen afkomstig was, werd ver-
moedelijk in de kathedraalschool van 
één van die twee steden opgeleid. 
Wanneer hij precies naar Italië trok, is 
niet geweten, maar hij zal wellicht in 
de jaren 1530 in Venetië aangekomen 
zijn, waar hij leerling werd van 
Willaert. In 1647 werd hij "maestro 
di cappella" van de familie d'Este in 
Ferrara en bleef er tot 1558, toen hij 
weer naar het Noorden begon te rei-
zen. Op één van die tochten moet hij 
een tijd in München gebleven zijn: 
Hans Mielich schilderde in 1558 het 
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portret van De Rore dat in de Prachtcodex bewaard is. Tijdens De Rore's verblijf in 
Antwerpen overleed zijn werkgever in Ferrara en diens zoon Alfonso d'Este wenste 
een einde te maken aan de betrekking van zijn kapelmeester, zodat De Rore via een 
contact met Margaretha van Parma in Brussel aan het hof van haar echtgenoot 
Ottavio Farnese in Parma werd benoemd. Na de dood van Willaert in 1562 werd De 
Rore in San Marco aangesteld, maar na anderhalf jaar keerde hij naar Parma terug en 
stierf er in 1565. 

De 26 motetten van het Mus. Ms. B werden uiteraard niet allemaal speciaal gecompo-
neerd voor de codex. Een aantal, zoals het zessternmig motet Mirabar solito - 
Virtutum ant' alios waren al eerder aan Albrecht V opgedragen : de laatste regels van 
elk van de twee delen luiden respectievelijk "Vivat hic Albertus dux modo Bavariae" 
en "Vivat in aeternum dux modo Bavariae". Het Latijns bijwoord "modo" betekent 
"nu", zodat "dux modo Bavariae" zinspeelt op "degene die net nu hertog van Beieren 
is geworden". Aangezien Albrecht V maar in 1550 werd gekroond, is dat motet wel-
licht rond die periode gecomponeerd. Andere motetten uit de codex, maar die niet in 
dit concert gebracht worden, waren al in 1549 in druk verschenen. 0 qui populos 
suscipis was anderzijds duidelijk aan kardinaal Ippolito II d'Este, de broer van Ercole 
Il van Ferrara, geadresseerd : het laatste deel van de tekst "Supplice te nunc voce 
praecantem, iactatam undis profecto inique Cypriam gentem suscipe quaeso, gloria 
regis regum Hippolyte" is een niet zeer subtiele allusie op de nog onstabiele profes-
sionele situatie van De Rore zelf, die toen naar een vaste baan zocht. Deze allusie 
situeert meteen de compositie van dat motet rond 1546-7, ook omdat toen Cyprus 
geteisterd werd door overstromingen. In dit geval had de verborgen vraag naar hulp 
aan de kardinaal zijn vruchten gedragen, want De Rore kreeg in 1547 de post in 
Ferrara en daar heeft vermoedelijk de tussenkomst van de kardinaal mede voor 
gezorgd. 

In de codex zijn de 26 motetten volgens een welbepaalde orde georganiseerd. De 
meest indrukwekkende composities zijn de drie zeven- en achtstemmige motetten - 
een ongewoon grote bezetting voor De Rore - aan het begin en de vier zes- en zeven-
stemmige motetten aan het einde. Daarvan brengt het Ensemble Weser=Renaissance 
het Ave Regina caelorum, Mirabar solito, Descendi in hortum meum, Quern vidistis 
pastores en Hodie Christus natus est. De overige motetten zijn alle vier- of vijfstem-
mig, een meer "normale" textuur voor De Rore. In de meest weelderige motetten 
voor zes tot acht stemmen vinden we een dubbele en soms driedubbele canonische 
presentatie van het cantus firmus. 

Hoewel Cipriano de Rore in de eerste plaats voor zijn Italiaanse madrigalen werd 
bewonderd, legde hij in eerste instantie zijn compositiestijl en -techniek aan de dag in 
zijn vandaag al te vaak verwaarloosde geestelijke werken. Terwijl hij in zijn missen 
het dichtst aansloot bij de traditie van de Vlaamse polyfonisten en hij in zijn madriga-
len het verst ging in het combineren van die polyfonie met het Italiaans lyrisme en 
tekstexpressie, hield hij in zijn motetten ongeveer het midden tussen beide. 

MARC VANSCHEEUWIJCK 
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LAUDEM DICITE 

Laudem dicite Deo nostro, Brengt eer aan onze God, 
omnes sancti eius, allen Zijn heiligen, 
et qui timetis eum, en gij die Hem vreest, 
pusilli et magni. klein en groot. 
Quoniam regnavit Dominus Want de Heer onze God 
Deus noster omnipotens. regeert almachtig. 
Gaudeamus et exultemus Laten wij ons verheugen, juichen wij van vreugde 
et demus gloriam ei. en brengen wij Hem eer. 

AVE REGINA CAELORUM 

Ave Regina caelorum, Gegroet, Koningin van de hemel, 
Mater Regis Angelorum, Moeder van de Koning der engelen, 
0 Maria flos virginum, 0 Maria, bloem van de maagden, 
Velut rosa vel lilium: als een roos of een lelie: 
Funde preces ad Dominum, stort de gebeden uit bij de Heer 
Pro salute fidelium. voor het heil van de gelovigen. 
Amen. Amen. 

JUSTUS ES DOMINE 

Justus es Domine, 
et omnia iudicia tua vera sunt, 
et omnes viae tuae misericordia, 
et v eritas et iudicium. 
Nunc autem Domine, 
memor esto mei, 
et ne vindictam 
sumas depeccatis meis : 
sed parce mihi quaeso, 
aula peccavi 

MISERERE NOSTRI 

Miserere nostri, Deus omnium, 
et respice nos, 
et ostende nobis lucem 
miserationum tuarum, 
et immitte timorem tuum 
super gentes 
quae non exquisierunt te: 
Ut cognoscant 
quia non est Deus nisi tu. 

Gerechtig zijt Gij, Heer, 
al Uw oordelen zijn juist, 
al Uw wegen zijn barmhartigheid, 
waarheid en gerechtigheid. 
Gedenk mij nu, 
0 Heer, 
en straf mij niet 
voor mijn zonden: 
ik smeek U, vergeef mij, 
want ik heb zwaar gezondigd. 

Ontferm U over ons allen, Heer, 
en zie op ons neer. 
Toon ons het licht 
van Uw barmhartigheid 
en zend Uw vrees 
over de volken 
die U niet aanbidden: 
dat zij erkennen 
dat er geen God is buiten U. 
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Alleva manum tuam 
super gentes alienas, 
ut videant potentiam tuam. 
Sicut enim in conspectu eorum 
sanctificatus es in nobis, 
sic in conspectu nostro 
magnificaberis in eis: 
Ut cognoscant 
quia non est Deus nisi tu. 

Verhef Uw Hand 
over de vreemde volken, 
dat zij Uw macht zien. 
Want zoals Gij voor hun ogen 
bij ons geheiligd zijt, 
zo zult Gij voor onze ogen 
bij hen verheerlijkt worden: 
dat zij erkennen 
dat er geen God is buiten U. 

0 CRUX 

0 Crux benedicta, 0 gezegend Kruis, 
quae sola fuisti digna Gij alleen dat waardig werd bevonden 
portare tal entum mundi : het gewicht van de wereld te torsen: 
Dulce lignum, dulces clavos, Zoet hout, zoete nagels, 
dulcia ferens pondera, die een zoete last dragen, 
super omnia ligna cedrorum boven alle cederhout 
tu sola excelsior: zijt Gij alleen verheven. 
In qua vita mundi pependit, Aan U hing het leven van de wereld, 
in qua Christus triumphavit, op U triomfeerde Christus 
et mors mortem superavit en overwon Zijn dood 
in acte mum. de dood voor eeuwig. 

PATER NOSTER 

Pater noster qui es in caelis; 
sanctificetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua, 
sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie. 
Et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus 
debitori bus nos tris. 
Et ne nos inducas 
in tent ationem. 
Sed libera nos a malo. 

DA PACEM DOMINE 

Da pacem Domine, 
in diebus nostris : 
quia non est alius  

Onze Vader die in de hemel zijt, 
geheiligd zij j Uw Naam. 
Uw Rijk home, 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden 
ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wi j vergeven 
aan onze schuldenaren. 
En leid ons niet 
in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. 

Geef vrede, Heer, 
in onze dagen, 
want niemand anders 
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qui pugnet pro nobis, 
nisi tu Deus noster. 

0 FORTUNA 

0 fortuna potens, 
tantum iuris atrox 
Quae tibi vendicas 
evertisque bonos, 
Eligis improbos, 
nec servare potes 
Muneiibus fidem. 
Fortuna immeri tos 
auget honoribus; 
Fortuna innocuos 
cladibus afficit; 
lustos illa viros 
pauperie gravat; 
Indignos eadem 
divitis beat. 

Haec aufert iuvenes 
et retinet senes, 
Quod dignis adimit, 
tradit ad impios, 
Nec discrimen habet 
rectaque indicat. 
Inconstans fragilis, 
perfida lubrica, 
Nec quos clarificat, 
perpetuo fovet, 
Nec quos deseruit, 
perpetuo premit. 

MIRABAR SOLITO 

Mirabar solito laetas magis esse Camoenas, 
Atqu' agitare novis gaudia tanta modis. 

Acced' ut videam, festive an Phoebus Apollo 
Exultans hilares duceret ipse chorus. 

Ast alium video Phoebo ma gis gratum, 
Cui vid' intentas advigilare deas.  

trekt voor ons ten strijde, 
dan Gij, die onze God zijt. 

0 machtig lot, 
ongenadig wreed 
de goeden straft gij 
en brengt gij ten val. 
De slechten kiest gij uit 
en zelfs met offers kunt gij 
de trouw niet bewaren. 
Het lot maakt groot en eert 
zij die het niet verdienen. 
Het lot treft met tegenslagen 
de onschuldigen. 
Rechtschapen lieden 
straft het met armoede. 
Onrechtvaardigen zegent het 
met rijkdommen. 

De jongelingen rooft het weg, 
het laat de grijsaards leven. 
Wat het wegneemt van de vromen, 
geeft het aan de zondaars. 
Het maakt geen onderscheid 
tussen recht en onrecht. 
Onstandvastig, breekbaar, 
trouweloos en wankel. 
Het begunstigt niet altijd 
wie het grootmaakt, 
het verdrukt niet altijd 
wie het verlaten heeft. 

Het verwonderde mij dat de Muzen ongewoon ver- 
heugd waren 
en zo'n grote vreugden verkondigden in nieuwe liederen. 

Ik nader en zie hoe Phoebus Apollo 
blij en uitgelaten, zelf de opgewekte horen leidt. 

Maar ik zie iemand nog meer geliefd dan Phoebus, 
ik zag hoe voor hem de godinnen vol spanning waakten. 
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Acclamant concord' animo vox omnibus una : 
Vivat hic Albertus dux modo Bavariae. 

Virtutum ant' alios in quo genus omne relucet, 
Splendor ut herorum est verus et unus honos. 

Gratior hic nobis Phoebo ter maxi mus ipso, 
In nos haud similis ut suus extat amor. 

Ornamur virtute sua, turn voce canora 
Iure choragus erit noster et ipse deus. 

Indefess' igitur laudes glomeremur ovantes : 
Vivat in aeternum dux modo Bavariae. 

0 QUI POPULOS 

0 qui populos suscipis aequos, 
Qui recta foves virtute tua; 
0 praesidium miseris aequum : 
Supplice te nunc voce praecantem 
Iactatam undis profecto inique 
Cypriam gentem suscipe quaeso, 
gloria regis regum Hippolyte. 

DESCENDI IN HORTUM MEUM 

Descendi in hortum meum, 
ut viderem poma convallium, 
et inspicerem si floruisset vinea, 
et gerrninassent mala punica. 
Revertere, Sulamitis, revertere, 
ut intueamur te. 

Zij roepen eensgezind allen met één stem: 
Leve Albrecht, de nieuwe hertog van Beieren. 

In hem weerspiegelt zich het hele geslacht, hij over- 
treft de anderen in deugd, 
zodat hij de glans der helden is, de enige en ware roem. 

Deze man, driemaal de grootste, is voor ons dier-
baarder dan Phoebus zelf. 
Bij ons bestaat er niets dat vergelijkbaar is met zijn 
liefde. 

Laten wij ons bekleden met zijn deugdzaamheid, 
dan zal hij 
met welluidende stem terecht onze koorleider zijn, 
ja zelfs een god. 

Laten wij ons onvermoeid jubelend om hem scharen 
met deze lofprijzingen: 
"Leve voor eeuwig de hertog van Beieren!" 

Gij die de volkeren billijk ontvangt, 
die de rechtvaardigheid voedt met Uw deugdzaamheid, 
Gij, welwillende bescherming voor de ongelukkigen, 
Aanhoor, zo smeek ik, het volk van Cyprus, 
dat waarlijk onterecht geslagen werd, 
en tot U bidt met smekende stem, 
door de roem van de koning der koningen, 
Hippolytus. 

Ik ben afgedaald in mijn tuin 
om de vruchten van de dalen te zien, 
om te kijken of de wijngaarden bloeien 
en de granaatappelen twijgjes krijgen. 
Keer terug, Sulammietische, heer terug, 
opdat wij U aanschouwen. 

CARO MEA 

Caro mea vere est cibus, 
et sanguis meus vere est potus. 
Qui manducat meam carnem 
et bibit meum sanguinem, 
in me manet, et ego in illo. 

Mijn vlees is het ware voedsel 
en mijn bloed de ware drank. 
Wie Mijn vlees eet 
en Mijn bloed drinkt, 
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Sicut me misit vivens Pater 
et egi vivo propter Pat rem, 
et qui manducat me, 
et ipse vivet propter me. 

Hic est panis, 
qui de caelo descendit : 
Non sicut manducaverunt 
patres vestri manna, 
et mortui sunt. 
Qui manducat hunc panem, 
vivet in aeterrium. 

BEATI OMNES 

Beati omnes qui timent Dominum, 
qui ambulant in viis eius. 
Labores manuum tuarum quia manducabis : 
beatus es, et bene tibi erit. 
Uxor tua sicut vitis abundans, 
in lateribus domus tuae. 
Filii tui sicut novellae olivarum, 
in circuitu mensae tuae. 

Ecce sic benedicetur homo 
qui timet Dominum. 
Benedicat tibi Dominus ex Sion : 
et videas bona Jerusalem 
omnibus diebus vitae tuae. 
Et videas filios filiorum tuorum, 
pacem super Israel. 

QUEM VIDISTIS 

Quem vidistis pastores? dicite : 
annuntiate nobis in terris, 
quis apparuit? 
Natum vidimus 
et chorus Angelorum 
collaudantes Dominum, 
alleluia. 

blijft in Mij, en Ik in hem. 
Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft 
en Ik leef door de Vader, 
zo zal wie Mij eet, 
zelf leven door Mij. 

Dit is het brood 
dat uit de hemel is neergedaald, 
niet zoals uw vaders het 
manna hebben gegeten 
en gestorven zijn. 
Wie dit brood eet, 
zal leven in eeuwigheid 

Zalig allen die de Heer vrezen, 
die gaan langs Zijn wegen. 
Want gij zult u voeden met het werk van uw handen, 
gij zijt gezegend en het zal u goed gaan. 
Uw vrouw zal zijn als de vruchtbare wijnstok 
binnen in uw huis, 
uw kinderen als olijftakken 
rondom uw tafel. 

Zie, zo zal de man gezegend worden 
die de Heer vreest. 
De Heer van Sion zegent u 
en gij zult het geluk van Jeruzalem zien 
alle dagen van uw leven. 
En gij zult de kinderen van uw kinderen zien, 
vrede over Israël! 

Wie hebt gij gezien, herders? Zeg het ons: 
verkondig het op aarde, 
wie is er verschenen? 
Wij hebben een kind gezien 
en een hoor van engelen 
dat de Heer loofde, 
Alleluia. 

Vrijdag. 30 augustus 1996 187 



HODIE CHRISTUS NATUS EST 

Hodie Christus flatus est : Vandaag is Christus geboren, 
hodie Salvator apparuit : vandaag verscheen de Redder, 
hodie in terra canunt angeli, vandaag zingen de engelen op aarde 
laetantur archangeli : en jubelen de aartsengelen. 
hodie exultant iusti, dicentes : Vandaag verheugen zich de rechtvaardigen, zeggend: 
gloria in excelsis Deo, Eer aan God in den hoge, 
alleluia. Alleluia. 

AGIMUS TIBI GRATIAS 

Agi mus tibi gratias, Wij brengen U dank, 
rex omnipotens Deus, God, almachtige Koning, 
pro universis beneficis tuis: voor al Uw weldaden, 
qui vivis et regnas Gij die leeft en heerst 
per omnia saecula saeculorum. in alle eeuwen der eeuwen. 
Amen. Amen. 
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MAITE ARRUABARRENA 

Mezzosopraan Maite Arruabarrena werd geboren in San Sebastian en studeerde aan 
het conservatorium van haar geboortestad. Tezelfdertijd zong ze in het koor Andra 
Marl de Renterta en volgde ze zangles aan het Orfeón Donostiarra. Later verhuisde ze 
naar Italië, waar ze haar zangopleiding voltooide bij Claude Thiolas. Ze behaalde ook 
een licenciaatsdiploma in de psychologie. 

In 1989 won Maite Arruabarrena de eerste prijs van de internationale zangwedstrijd 
Toti dal Monte en debuteerde even later in Treviso in Don Giovanni van Mozart. 
Sindsdien trad ze op in verscheidene festivals en operahuizen, onder meer in Madrid, 
Barcelona, Bilbao, San Sebastian, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de 
Mallorca, Santander, Montpellier, Straatsburg, Rovigo en Messina. Onlangs debuteer-
de ze in Mexico City met haar vertolking van Cenerentola in de gelijknamige opera 
van Rossini. Ze trad op met bekende dirigenten zoals Peter Maag, Ivan Fischer en 
Jordi Savall. 

Het repertoire van Maite Arruabarrena is vrij gevarieerd. Enerzijds legt ze zich toe op 
de muziek uit de renaissance en de barok, met ensembles als La Capella Reial de 
Catalunya en Hespèrion XX. Anderzijds vertolkt ze regelmatig operapartijen, onder 
andere in La Cenerentola en 11 barbiere di Siviglia van Rossini, Le nozze di Figaro, 
Don Giovanni, en Cosi fan tutte van Mozart, Faust van Gounod, La forza del destino 
en Falstaff van Verdi en Les contes d'Hoffmann van Offenbach. In de nabije toe-
komst heeft Maite Arruabarrena nog meer operaprojecten op het getouw staan: 
Annio in La Clemenza de Tito van Mozart op het Mozartfestival van Madrid, Despina 
in Cosi fan tutte van Mozart, Lola in Cavalleria rusticana van Mascagni en Suor 
zelatrice in Suor Angelica van Puccini in het A.B.A.0.-festival van Bilbao, Meg in 
Falstaff van Verdi in het Teatro Arriaga in Bilbao en La Cenerentola in het Palacio 
de Festivales van Santander. 

ROLF LISLEVAND 

Rolf Lislevand werd geboren in Oslo in 1961. Van 1980 tot 1983 studeerde hij klas-
sieke gitaar en luit aan het plaatselijke conservatorium. Hij verliet deze instelling in 
1984 met een eerste prijs voor luit op zak. Tegelijkertijd verwierf hij enige nationale 
faam met zijn activiteiten als jazzgitarist in verschillende groepen, waarvoor hij mee-
werkte aan plaatopnamen zowel als aan radio- en televisieoptredens. Van 1983 tot 
1987 studeerde hij bij Hopkinson Smith en Eugène Dombois barokgitaar en luit aan 
de befaamde Schola Cantorum Basiliensis in Zwitserland. 
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Rolf Lislevand ontwikkelde sindsdien een grote concertactiviteit in de Verenigde 
Staten, Canada en heel West-Europa. Hij werd als solist uitgenodigd op onder meer 
het internationaal gitaarsyr,nposium in Londen, het festival van de oude muziek in 
Barcelona en de Begegnungen Alte Musik in Heidelberg. Hij trad ook op voor ver-
scheidene radiostations, onder meer voor Radio France en de Snddeutscher 
Rundfunk. 

In augustus 1990 bezocht de Noorse televisie NRK-TV Rolf Lislevand in zijn woning 
nabij Verona. Bij die gelegenheid kon Lislevand het onderzoek tonen dat hij verricht 
naar de authentieke stijl van de Venetiaanse muziek uit de 16de eeuw, wat de aanlei-
ding was voor een documentaire over dit onderwerp. In 1992 nam Lislevand voor het 
Parijse platenlabel Astree een CD op, gewijd aan de muziek van Johann Hieronymus 
Kapsberger, een Venetiaans componist uit de eerste helft van de 16de eeuw. 

Sinds 1986 speelt Rolf Lislevand samen met Jordi Savall en Montserrat Figueras, en 
met het ensemble Hespèrion XX, een van de meest prestigieuze groepen wat betreft 
de vertolking van renaissance- en barokmuziek. Met Hespèrion XX nam hij deel aan 
vele festivals in Europa en Amerika, zowel als aan verschillende CD-opnames en con-
certen voor radio en televisie. Rolf Lislevand geeft masterclasses en zomercursussen 
in Spanje, Oostenrijk en Noorwegen. Hij is ook docent luit en barokgitaar aan het 
conservatorium van Toulouse. 
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"LUITMUZIEK VAN VLAAMSE EN ITALIAANSE COMPONISTEN" 

FRANCESCO CANOVA DA MILANO (1497-1543) 
Ricercate 
uit : Intavolatura de viola o verolauto (Napels, 1536) 

PHILIPPE VERDELOT (CA. 1470/80-VOOR 1522) 
Quanto sia liet'il giorno 
uit : Intavolatura de li madrigali di Verdelotto, da cantare et sonare nel 'auto. intavolati per messer 
Adriano (Venetië, 1536) 

FRANCESCO CANOVA DA MILANO (1497-1543) 
Ricercate 
uit : Intavolatura de viola o veto lauto (Napels, 1536) 

PHILIPPE VERDELOT (CA. 1470/80-VOOR 1522) 
Madonna, per voi ardo 
S'io pensasse, Madonna 
uit : Intavolatura de li madrigali di Verdelotto, da cantare et sonate nel lauto, intavolati per messer 
Adriano (Venetië, 1536) 

JOHANNES MATELART (VOOR 1538-1607) 
Fantasia 
uit : Intavolatura de leuto (Rome, 1559) 

PHILIPPE VERDELOT (CA. 1470/80-VOOR 1552) 
Divini occhi sereni 
Fuggi, fuggi, tor mio 
uit : Intavolatura de li madrigali di Verdelotto, da cantare et sonate nel lauto, intavolati per messer 
Adriano (Venetië, 1536) 

ANONIEM 
Se ben io vo lontan 
Stella crudel 
Venga quel bel narcis° 
uit : Pratum musicum Redacta per Emanuelem Hadrianum (Antwerpen, 1584) 

ALFONSO FERRABOSCO (VOOR 1578-1628) 
lo mi son giovinetta 
Pavana 
uit : Pratum musicum Redacta per Emanuelem Hadrianum (Antwerpen, 1584) 

CIPRIANO DE RORE (1515/16-1565) 
Anchor che col partire 
uit : Pratum musicum Redacta per Emanuelem Hadrianum (Antwerpen, 1584) 

VINCENZO CAPIROLA (1474-NA 1548) 
Ricercata 
uit : Pratum musicum Redacta per Emanuelem Hadrianum (Antwerpen, 1584) 

JOAN AMBROSIO DALZA (FL. 1508) 
Calata spagnola 
uit : Pratum musicum Redacta per Emanuelem Hadrianum (Antwerpen, 1584) 

ANONIEM 
S'el dolce sguardo (cancion napolitane a 3) 
Fiamenga fredda (cancion napolitane a 3) 
uit Pratum musicum Redacta per Emanuelem Hadrianum (Antwerpen, 1584) 

ANONIEM 
Pavana canto d'Orlando 
Galliarda 
Villanesche 
uit : Chansons de Arcadelt reduites en tabulature par Adrien le Roy (Parijs, 1554) 

JACQUES ARCADELT (CA. 1505-1568) 
La pastorella mia 
uit : Chansons de Arcadelt reduites en tabulature par Adrien le Roy (Parijs, 1554) 
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LUITMUZIEK VAN VLAAMSE EN ITALIAANSE COMPONISTEN 

De luit was beslist één van de lievelingsinstrumenten van de 16de-eeuwse, zelfbewus-
te sociale en culturele bovenlaag. Het instrument werd vanaf 711 door de Moren in 
Spanje geïntroduceerd en verspreidde zich onder invloed van de kruistochten en de 
handel met het Nabije Oosten ook in de rest van Europa. De relatief late opbloei in de 
16de eeuw van de instrumentale muziek in het algemeen en de luitmuziek in het bij-
zonder is enerzijds te verklaren door de afkeer van de sociale elite voor de "speellie-
den", en anderzijds door het feit dat het instrumentale spel in eerste instantie op 
improvisatie stoelde, zodat de muziek pas laat werd genoteerd en uitgegeven. 
Aangezien aankomende professionele musici, net als in ieder ander ambacht, in de 
leer gingen bij een meester die hen de knepen van het vak leerde, verschenen er ook 
vrij weinig speeltechnische traktaten. 

Deze situatie veranderde toen de burgerij van de renaissance het genot van het musi-
ceren ontdekte en er een enorm potentieel aan amateurmusici ontstond. Het huma-
nisme, dat terugblikte op de hypothetische instrumentale muziekpraktijk uit de oud-
heid, bevorderde deze ontwikkeling. Om aan de groeiende vraag te voldoen, kwamen 
er nu zeer regelmatig drukken op de markt die zowel speeltechnische informatie en 
oefenstukken als bewerkingen van de toenmalige "hits" bevatten. Het repertoire 
bestond dus hoofdzakelijk uit transcripties van vocale werken, naast vrije improvisa-
torische stukken en dansen. Een handschrift uit ca. 1517 met luitcomposities van 
Vincenzo Capirola (1474-na 1548) illustreert dit. 

De notatie van instrumentale muziek verschilde tijdens de middeleeuwen en renaissance 
grondig van het ons nu bekende muziekschrift. Het toen algemeen gangbare systeem, de 
zogenaamde tabulatuur, geeft immers niet de absolute toonhoogte aan, maar wel de 
"greep" die de instrumentist moet nemen om het gewenste klankresultaat te bekomen, 
wat enigszins te vergelijken is met de notatie van gitaarakkoorden in de hedendaagse 
populaire muziek. Aangezien dit gebruik zo courant was, ging men instrumentale bewer-
kingen van vocale composities eveneens met de term tabulatuur aanduiden. Dit concert 
biedt een greep uit het bijzonder omvangrijke repertoire. 

Francesco Canova da Milano (1497-1543) staat bekend als de eerste Italiaanse musi-
cus uit de renaissance die internationale faam verwierf. Deze luitist en componist, die 
door tijdgenoten met de titel "11 divino" bedacht werd, was het grootste deel van zijn 
leven actief in Rome, waar hij in dienst stond van verschillende pausen en andere 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. In 1538 reisde hij met paus Paulus III naar 
Nice, waar een diplomatieke ontmoeting plaatsvond tussen Karel V en Frans I. Van 
zijn werk is meer bewaard dan van enig ander luitist uit die periode. Meer dan veertig 
drukken met tabulaturen verschenen tussen 1536 en 1603 in zowat alle landen van 
West-Europa, en van de vijfentwintig overgeleverde manuscripten zijn er drie die ook 
werken bevatten van John Dowland (1563-1626), de Engelse componist die tegen het 
einde van de 16de eeuw de luitmuziek naar een onovertroffen hoogtepunt voerde. 

Francesco's werk is ook veelvuldig gebruikt door andere componisten. Zo bevat 
Johannes Matelarts bundel Intavolatura de leuto uit 1559, naast vijftien fantasia's van 
Matelart zelf, ook bewerkingen van ricercate van Francesco. Deze Johannes Matelart 
(vóór 1538-1607) was wellicht afkomstig uit West-Vlaanderen, maar week omstreeks 
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1565 definitief uit naar Rome. Op zijn naam staan de hierboven vermelde luittabula-
tuur en een bundel vocale liturgische muziek. 

Zowel ricercare (of ricercate) als fantasia's waren aanvankelijk vrije, improvisatori-
sche stukken (ricercare = vinden), die soms een preludiërende functie hadden. Naar 
het einde van de 16de eeuw toe werden zij het instrumentale equivalent van het 
motet, omwille van de toepassing van de imitatietechniek en het verwerken van 
(bestaand) thematisch materiaal. 

Uit 1536 dateert de bundel Intavolatura de li madrigali di Verdelotto da cantare et 
sonare nel lauto, intavolati per messer Adriano. Zoals blijkt uit de titel gaat het hier om 
arrangementen voor luit en sopraan door Adriaan Willaert (ca. 1490-1562), van stuk-
ken uit het eerste madrigaalboek van Philippe Verdelot (ca. 1470/80-vóór 1552). De 
combinatie van deze twee componisten is niet oninteressant in het kader van het 
genre van het madrigaal. Het is immers Verdelot, werkzaam aan het hof van de 
Medici's in Firenze, die als grondlegger van het genre wordt beschouwd, terwijl 
Willaert het naar een eerste hoogtepunt voerde met zijn bundel Musica Nova uit 
1559 (zie ook p. 111). De vierstemmige madrigalen van Verdelot zijn nog eerder 
beknopt en de teksten zijn hoofdzakelijk petrarchistische verzen, al primeert Petrarca 
zelf nog niet, zoals bij Willaert en de vroege De Ron- In hoeverre Willaert persoon-
lijk tot deze uitgave, die weliswaar onder zijn naam verscheen, heeft bijgedragen, is 
ons niet bekend. Wel is het waarschijnlijk dat hij de bewerkingen minstens heeft 
nagekeken, gezien het minieme aantal fouten. De arrangementstechniek is eerder een-
voudig te noemen. De drie lage partijen zijn quasi identiek overgenomen en er zijn 
nauwelijks versieringen in de luitpartij aangebracht. De voornaamste reden hiervoor 
ligt ongetwijfeld in het feit dat bij het ernstige madrigaal het zwaartepunt op de tekst 
van de zangstem ligt, waarvan de intensiteit enkel zou geschaad worden door een te 
sterke uitwerking. 

Dat Antwerpen tijdens de 16de eeuw een voornaam centrum van de muziekdruk-
kunst was, werd tijdens Laus Polyphoniae 1995 genoeg beklemtoond. In 1584 publi-
ceerde de Antwerpse drukker Petrus II Phalesius de bundel Pratum Musi cum met 
werk van Emanuel Adriaenssen (ca. 1554-1604), de eerste belangrijke luitcomponist 
uit de Nederlanden. Onder politieke druk bekeerde deze protestant zich na de val van 
Antwerpen in 1585 tot het katholicisme, en bewoog zich nadien in de hoogste 
Antwerpse sociale kringen. Zijn publikaties bezorgden hem ook een reputatie in het 
buitenland en als uitstekend pedagoog lag hij aan de basis van een Antwerpse luit-
school. Kenmerkend voor zijn werk zijn de overvloedige ornamentiek, het vernuftig 
contrapunt en bepaalde elementen die reeds vooruitwijzen naar de barok, vooral in 
zijn fantasia's. Naast een aantal fantasia's bevat de druk uit 1584 een groot aantal 
tabulaturen van madrigalen, chansons, een motet, napolitana's, Vlaamse liederen, airs 
- alle van tijdgenoten - en tenslotte dansen, zoals de langzame, binaire pavane en de 
snellere, ternaire gaillarde. 

Adrien Le Roy (ca. 1520-1598) en zijn neef Robert Ballard kregen in 1553 van de 
Franse koning Hendrik II de titel van koninklijk muziekdrukker. Beiden waren 
afkomstig uit een zeer welgesteld milieu en hadden toegang tot de kringen van de 
hofadel. Hun bedrijf kende een enorm succes, hetgeen aan deze contacten zeker niet 
vreemd zal geweest zijn. In het tweemanschap vervulde Ballard de rol van commer- 
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cieel directeur, terwijl Le Roy vooral het artistieke deel op zich nam. Zelf was hij 
immers een virtuoos instrumentist - hij speelde luit, gitaar en cister. Bovendien 
oogstte hij een aanzienlijk succes als componist en pedagoog. Beroepshalve onder-
hield hij uitstekende contacten met de vooraanstaande componisten uit zijn tijd, 
zoals natuurlijk Orlandus Lassus (1532-1594), maar ook Jacques Arcadelt. Of 
Arcadelt (ca. 1505-1568) van Vlaamse dan wel van Franse afkomst was, staat niet 
vast. Na talrijke omzwervingen langs verschillende Europese steden, waarbij hij in 
contact kwam met zijn tijdgenoten Verdelot en Willaert, trad hij in dienst van de 
paus en later in die van Karel van Lorreinen en de Franse koning. In zijn chansons 
schreef Arcadelt imitatief en vaak ook strikt canonisch, maar volgde hij Gombert niet 
in diens extreem gebruik van doorimitatie. Ook stond hij min of meer buiten de 
kring van Franse componisten, die het lichte Parijse chansontype â la Sermisy beoe-
fenden. De componist was zich niettemin bewust van de aan de gang zijnde vernieu-
wingen, maar trachtte deze steeds in te passen in zijn eigen, op Josquin Desprez (ca. 
1440-1521) gebaseerde stijl. 

De instrumentale "kunst"-muziek die, zoals nu wel duidelijk zal zijn, nog als het 
ware met de navelstreng aan de vocale muziek gekoppeld was, kwam hiervan tegen 
het einde van de 16de eeuw langzaam los. De evolutie van het Parijse chanson naar 
de instrumentale canzona, waaruit zich in extremis de klassieke sonate ontwikkelde, 
is hiervan een uitstekend voorbeeld. De c5n70na nam aanvankelijk nog zeer veel ken-
merken van het chanson over, maar werd hoe langer hoe meer abstract. Zo ontstond 
de sonata, en was de barok, waarin de instrumentale muziek definitief en triomfante-
lijk doorbrak, meteen vlakbij. 

HANS AERTS 
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QUANTO SIA LIET'IL GIORNO 

Machiavelli 

Moge het een vrolijke dag worden, 
waarop jullie de dingen uit de oudheid 
eert en luister bijzet! 
Men kan goed zien waarom hier in het rond 
al deze vriendelijke lui 
zich op deze plek verzameld hebben: 
Ook wij, die onze dagen 
in bos en woud doorbrengen, 
zijn naar hier gekomen, 
ik, nimf, en wij, herders, 
en wij stappen samen al zingend over onze liefdes. 

Madonna, voor jou sta ik in vuur en vlam, 
maar jij wil me niet geloven, 
want je bent niet zo lief als je mooi bent: 
voortdurend wil ik weten en nagaan 
of je die wreedheid niet wil laten omslaan; 
madonna, zie je dan niet 
dat ik verteerd word door liefde voor jou, 
en, om jouw oneindige schoonheid te aanschouwen, 
en jou te dienen, naar het leven verlang. 

Als ik nog maar zou denken, Madonna, dat mijn dood 
jouw zoetste en meest begeerde zaak was, 
wees er dan van overtuigd dat de tijd 
van mijn bitter bestaan zeer vluchtig en hort zou zijn: 
maar precies om jou je goddelijke beeld aan mij te 
laten tonen, 
nu eens hardheid, dan weer meelij, 
blijf ik, minnaar die tot alles bereid is, in leven, 
alleen maar, denk ik, voor jouw vertier: 
Ik verlang er alleen naar, begeerde vrouw, 
elk verlangen van jou door mij bevredigd te zien, 
want ik geef niet om mijn eigen vreugd of smart, 
zo wil het immers mijn lot. 

Quant° sia liet'il giorno, 
Nel qual le cose antiche 
Son hor da voi dimoste e celebrate! 
Si vede perch' intern° 
Tutte le gent' amiche 
Si sono in questa parte radunate : 
Noi che la nostr' etate 
Ne' bosch' et nelle selve consumiamo, 
Venut' anchor qui siamo, 
lo nympha, e noi pastori, 
Et giam cantando insieme i nostri amori. 

MADONNA, PER VOI ARDO 

Madonna, per voi ardo, 
Et voi non me'! credete 
Perche non pia quanto bella sete : 
Ogn' hora miro e guardo, 
Se tanta crudeltà cangiar volete; 
Donna, non v'accorgete 
Che per voi mor'e ardo, 
E per mirar vostra beha infinita, 
E voi sola servir, bramo la vita. 

S'I0 PENSASSE, MADONNA 

Giudetti 

S'io pensasse, Madonna, che mia morte 
Vi fosse sopr'ogn'altra dolce e cara, 
Di questa viramara 
Sarebbe Phor'assai fugace et corte : 
Ma per mostrarm' el vostro div'aspetto, 
Hor durezz', hor pietade, 
Credo, piti prest'amante, 
Che sol per vostro gioco io rest' in vita: 
Io bramo sol veder, donna gratida, 
Satia di me qualunque vostra voglia, 
Che mia gioia, o mia doglia, 
Non curo, poi che cosi vuol mia sorte. 
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DIVINI OCCHI SERENI 

Aretino 

Divini occhi sereni, 
Occhi sempre di gratia e d'amor pieni, 
Perdonimi gli altr'occhi, 
Vostro sol è'l splendore; 
Et se questa parola parche tocchi 
Al Sol il ver' honore, 
Faccia egli chiaro a noi 
Giorno la notte, come latte voi. 

FUGGI, FUGGI, COR MIO 

Fuggi, fuggi, cor mio 
L'ingrat'e crud' Amore! 
Che tropp' è grand errore, 
Fars' un cieco fanciul si alto iddio. 
Conosci il tempo perso, 
Per una finta se colma d'inganni! 
Esci di servitti, esci d'affani! 
Non istar pift sommerso 
In gelosia, sospetti, sdegn' e pianti! 
Che'l fin de ciechi amanti 
E in van pentirs' e finir in dolore, 
Per esser tropp' errore 
Fars' un cieco fancuil si alto iddio. 

SE BEN 10 VO LONTAN 

Se ben io vo lontan non t'abandono 
Che sol amor lo fa perdarmi pena 
E non mi poligar altra catena. 

Del misero mio cor ho fatto dono 
A tui begli o occhi e la fronte serena 
E non mi po ... 

Sempre ti miro sol e teco sono 
Ne lontanza ii mio desir affrena 
E non mi po ... 

Tu sola sei la luce de mia vita 
Tu sola mi dai pace con dolore 
Portando insieme ii mioferito core. 

Goddelijke ogen, zo helder, 
ogen vol gratie en liefde, 
vergeef mij de ogen van die ander, 
de echte pracht ligt alleen bij u: 

en als deze woorden de ware eer van de Zon 
in gevaar lijken te brengen, 
dat Hij dan de nacht maar eens 
heldere dag laat worden, zoals u dat doet. 

Hart van mij, vlucht toch 
de ondankbare en wrede Amor! 

Want het is toch een reusachtige vergissing 

een blind kereltje tot almachtige god te verheffen. 
Besef toch hoeveel tijd je verliest 
voor een komediante vol met listen. 
Bevrijd je uit de slavernij, weg met de zorgen! 
Laat je toch niet meer onderdompelen 
in afgunst, verdenkingen, verontwaardiging en verdriet! 
Want het lot van verblinde aanbidders 
is tevergeefs spijt hebben en eindigen in smart, 

omdat het toch een monstervergissing is 
een blind kereltje tot almachtige god te verheffen. 

Al ga ik ver weg, ik laat je niet alleen, 
want Amor is het die mij weg laat gaan, om mij te pijnigen, 
en hij han mij geen andere ketens aanbinden. 

Mijn miserabel hart heb ik geschonken 
aan jouw mooie ogen en helder gelaat, 
en hij kan mij ... 

Ik kijk alleen maar naar jou, onophoudelijk, en ben bij jou, 
en afstand remt geenszins mijn verlangen, 
en hij kan mi j ... 

Jij alleen bent het licht van mijn leven, 
jij alleen geeft mij rust met smart, 
en draagt in één beweging mijn geschonden hart. 
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STELLA CRU DEL 

Stella crudel perche for non mi guidi 
Di questa mare di dolorosi pianti 
Que sommersi gia son 

Fra gran fortuna e fra grande procelle 
Va la mia barca Colma di tormenti 
Combatuta da varij e triste venti : 

Ne spero altro soccorso altro riparo 
Se non gittarmi in mezzo di quest'onde 
Poi che lusata luce tua s'asconde : 

E questo legno dar l'inpredo ai scogli 
E sio non giongo al defiato porto 
Tu dolerai crudel d'haver mi morto. 

VENGA QUEL BEN NARCISO 

Ven ga quel bel narciso che nel fonte 
S'in amoro e mirau'una volta 
E fugga poi si puo con l'alma sciolta. 

Venga quel Greco che distrusse Troia 
E mira s'occhi sol una volta 
E fugga poi si puo : 

E venga ancor Orfea con sua Lira 
E sentavi parlar sol una volta 
E fugga poi si puo : 

E non sol quelli ma ancor venga Giove 
E mira s'indarate trezze ene 
E fugga sciolto al ciel si potra poi. 

10 MI SON GIOVINETTA 

"Io mi son giovinetta 
E rido e canto alla stagion novella," 
Cantava la mia dolce pastorella; 
Quando subitamente 
A quel canto il cor mio  

Wrede ster, waarom leid je me niet 
wég uit deze zee van smartelijk geween 
want duizend minnaars zijn hier al verdronken. 

Te midden van rampen en gevaren, 
vaart mijn schip vol met tegenspoed, 
ten prooi aan veranderlijke winden. 

Ik hoop op geen andere hulp of bescherming 
dan mi j te midden van deze golven te storten, 
omdat jouw helder licht zich verbergt, 

en dit schip als aas voor de rotsen werpen; 
en als ik niet in de begeerde haven binnenloop, 
dan zul jij, wrede ster, mijn dood betreuren. 

Laat die mooie Narcissus maar eens komen, die in 
de bron keek en verliefd werd: laat hem één keer 
kijken, en dat hij dan wegvluchte, als hij nog kan, 
met opgeloste ziel. 

Laat die Griek die Troje verwoestte maar komen 
en één keer kijken met zijn ogen, 
en dat hij dan wegvluchte, als hij nog han. 

Laat ook nog Orpheus komen, met zijn lier, 
laat hem één keer naar haar luisteren, 
en dat hij dan wegvluchte, als hij nog han. 

En laat hen niet alleen komen, maar ook nog Jupiter, 
en laat ook hem kijken, 
en wegvluchten als hij nog kan. 

"Ik ben jong 
en lach en zing bij het nieuwe jaargetij", 
zo zong mijn lieve herderinnetje; 
dan zong meteen 
bij dat lied mijn hart 
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Carla) 
Quasi augellin vago ridente: 
"Son giovinett'anch'io 
E rido e canto alla gentil 
E bella Primavera d'amore 
Che ne begrocchi tuoi fior isce." 
Et ella: "Fuggi, se saggio sei!" 
Disse Pardore, 
"Fuggi, ch'in questi rai 
Primavera per te non saret mai." 

ANCOR CHE COL PARTIRE 

Alfons° d'Avalos 

Ancor che col partire 
To mi senta morire, 
Partir vorrei ogn'hor, ogni momento, 
Tant'e il piacer ch'io sento, 
De la vita ch'aquisto nel ritorno; 
E cosi mill'e mille volt'il giorno 
Partir da voi vorrei, 
Tanto son dolci gli ritorno miei. 

S'EL DOLCE SGUARDO 

S'el dolce sguardo del divin tuo volto 
Non porge a la mia pena alcun aita 
To perdero per voi l'alm'e la vita. 

Da mezzo il petto il Cor m'havete tolto 
Si como'il ferro fa la calamitra 
Soccori dun que a la pena infinita : 

S'io non per voi d'ogn'altro amor disciolto 
Hor perche morte piu a morir m'invita 
Se la fiamma del petto e gia finita : 

S'amor morte fortuna e tu mia stella 
M'havete Palma mia gia fatta ancella 
Non fiate dunque di pieta rabella. 

FIAMENGA FREDA 

Fiamenga freda core di diamante  

als een mooi lachend vogeltje: 
"Ook ik ben jong 
en lach en zing bij de 
lieve en mooie liefdeslente, 
die opbloeit in jouw oogjes." 
En zij: "Maak je weg, als je verstandig bent!" 
Zo sprak de "liefde", 
"Maak je weg, want in deze stralen 
zal er voor jou nooit lente schuilen." 

Ook al voel ik mij 
sterven bij het vertrek, 
toch wil ik op elk uur vertrekken, op elk ogenblik. 
Zo groot is het genot dat ik voel, 
van het leven dat ik bij de terugkeer verkrijg; 
en daarom wil ik wel duizend en duizend keer per dag 
van jou weggaan, 
zo zoet is telkens mijn terugkeer. 

Als de zoete blik van jouw goddelijk gelaat mijn 
smart niet verlicht, 
dan zal ik door jouw schuld, 
mijn ziel en mijn leven verliezen. 

Je hebt mijn hart uit mijn borst gerukt, 
zoals een magneet doet met ijzer; 
kom dus mijn oneindige pijn ter hulp. 

Nu ik, maar niet voor jou, van elke andere liefde 
afstand heb genomen, 
waarom nodigt de dood mij uit tot sterven, 
als de levensvlam al opgebrand is. 

Nu Amor, dood en noodlot en ook jij, mijn ster, 
mijn ziel tot slaaf hebben gemaakt, 
verzet u niet tegen het medelijden. 

Kille Vlaamse schone, met een hart van diamant, 
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Petto di giaccio et alma d'un fedele 
Ai come sei crudele rispond'al mio parlar 
Niet te verstaen, niet te verstaen, niet te verstaen 
Et s'io ti tocco dici laet mij staen. 

Sei cieca sorda cruda al tuo amante 
Anzi col scruo tuo tanto fidele 
Ay corne sei crudele, rispond'al : 

Mas'io ti posso un giorno riscahare 
Tutta sta lengua ti faro imperare 
S'enten.do ii mio parlare 

In cambio di me dir niet te verstaen 
Saccio che mi diray tis wel gedaen. 

LA PASTORELLA MIA 

La pastorella mia 
Scnza altra compagnia, 
Solett'al suo giardino 
Per coglier pet rosino 
Se'nandava 
La non parlava 
Ma si sforzava 
Di monstrarrni con la mane 
Fuor de la villa ó bel villano 
Ch'io me ne vado poco lontano 
Venirai pian pian 
0 bel villan'é belt villano. 

N'andava contignosa 
E mesta e vergognosa 
Cantand' una canzona, 
Tu porti la corona 
E poi rideva 
Io la sentiva 
Quel'che diceva 
Sotto voce piano piano, 
Fuor de la villa é bel villano, 
Ch'io me ne vado poco lontano, 
Venirai pian pian 
0 bel villan'é bel! villano. 

Questa mia pastorella  

ijskoude boezem en ziel van onwrikbare trouw, 
ach, hoe wreed antwoord je op mijn woorden: 
"Niet te verstaen, niet te verstaen, niet te verstaen ..." 
En als ik je durf aan te raken, zeg je "laat me staan". 

Je bent blind, doof en wreed voor je aanbidder, 
of beter nog: voor je allertrouwste slaaf; 
ach hoe wreed antwoord je ... 

Maar als ik jou ooit kan bevrijden, 
dan laat ik jou gans deze taal studeren 
om mijn woorden te verstaan. 

In plaats van me te zeggen "niet te verstaen", 
weet ik zeker dat je me zeggen zult "t is wél gedaen". 

Mijn herderinnetje ging op haar eentje, 
zonder ander gezelschap, 
in haar tuintje 
peterselie plukken. 
Daar gekomen 
sprak ze niet meer, 
maar deed mij teken met de hand 
om te zeggen 
dat ze uit de hoeve ging - o knappe man! 
en een eindje verder liep, 
en dat ik pian piano bij haar moest komen 
- o knappe man! 

Zij stapte deftig, met neergeslagen ogen 
en heel gereserveerd, 
bij 't zingen van een lied, - 
"Jij mag de bloemenkrans dragen" -, 
ze lachte 
en ik hoorde 
wat ze zei, 
stilletjes en zo zacht: 
"Kom uit de hoeve, o knappe man! 
want ik ga een eindje verder, 
en dan kom je maar naar mij, 
o knappe man! 

Mijn lief 
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Tanto leggiadra e bella 
suo pol ito viso 

Monstrava ii paradiso 
E lieto il giorno 
Coglieasi intorno 
Co'l viso adorno 
Fior'herbette con la mano, 
Fuor, etc. 

Quando la mi chiamava 
Tutt'a me si monstrava 
Scoprendo ii bianco petto 
E per non dar sospetto 
S'adirava 
Poi caminava 
Ma ritardava 
Li suoi passi piano piano. 
Fuor, etc. 

Io poi poi la seguitava 
Tanto ch'io Parrivava 
Vicina al suo boschetto 
Giungendo petto á petto 
La basciava 
Lei che m'amava 
La sospirava 
Pur dicendi piano piano. 
Io eh° purgionto amor mio charo, 
Chlo me ne venni pocco lontano, 
Torrierai pian piano, 
0 bel villan'e,  bel villano.  

en mooi herderinnetje 
liet mij het paradijs aanschouwen 
in haar fijne gezichtje. 
En op zo'n stralende dag 
plukte ze in het rond, 
met haar lieflijke blik, 
en met haar handje, bloemen en kruiden. 

Toen riep ze mij 
en liet mij alles zien 
bij 't ontsluieren van haar blanke boezem. 
En om geen argwaan te wekken 
werd ze boos 
en liep wat verder, 
maar hield 
pian piano haar pasjes in. 

Ik liep haar na, 
kwam heel dicht 
bij haar bosje, 
raakte met mijn boezem de hare 
en kuste haar, 
zij die mij liefhad. 
Zij zuchtte 
en zei pian piano 
"Nu ben ik toch bij joii, mijn schoon lief, 
na dat eindje lopen; 
maar mi ga je terug pian piano, 
o knappe man! 
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FESTIVAL OUDE MUZIEK 

UTRECHT 

PAUL HILLIER. 

Paul Hillier was naast de stichter en artistiek leider van The Theatre of Voices ook 
mede-oprichter van het internationaal vermaarde Hilliard Ensemble. Met deze groep 
toerde hij uitgebreid door Europa, Noord-Amerika, Japan, Australië en Nieuw-
Zeeland. Als artistiek verantwoordelijke stippelde hij ook het artistieke beleid van 
het ensemble uit en bereidde hij de vele opnames voor, die met internationale prijzen 
werden gelauwerd. 

Paul Hillier wordt regelmatig als gastdirigent gevraagd bij koren en orkesten in de 
Verenigde Staten, Estland, Italië en Japan. In Engeland richtte hij zowel het Hilliard 
Festival of Voices als het Western Wind Chamber Choir op. Als kenner van de 
muziek van Arvo Part heeft hij Britse en Amerikaanse premières gedirigeerd van Parts 
Johannespassie, alsook de opname van dit stuk, die werd bekroond met een Edison en 
genomineerd voor een Grammy Award. Paul Hillier was één van de zeven artisten 
die deelnamen aan het Art Project '92, het internationale muziekfestival van 
München. Daarnaast dirigeerde hij The Cave, een documentaire-muziekvideo-toneel-
stuk van de hand van Steve Reich en Beryl Korot, dat in première ging in 1993. 

In 1990 begon Hillier te werken aan de University of California, waar hij tot hoogle-
raar werd benoemd in 1992. Hij is tegelijkertijd uitgever van de Fazer Editions of 
Early Music in Helsinki. Momenteel bereidt hij een boek voor over Arvo Part. 

THE THEATRE OF VOICES 

Zingen of spreken voor een publiek is per definitie een theatrale daad. Al is er geen 
decor en zijn er geen kostuums, verhalen of karakters, wanneer er iemand iets op een 
podium uitvoert en iemand anders luistert, is er sowieso sprake van theater. De ver-
menging van woord en muziek, een zangstem en de omtovering van woorden in een 
lied, zijn de basiselementen van de artistieke visie van Paul Hillier, die The Theatre of 
Voices oprichtte in 1989. 
De bedoeling van het gezelschap is om een repertoire uit te bouwen dat opvalt door 
zowel de grote verscheidenheid als de originaliteit. Hierbij wordt zoveel mogelijk 
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teruggegrepen naar interessegebieden als de etnomusicologie, oude én nieuwe muziek 
en poëzie. The Theatre of Voices is een ensemble dat een grote variatie kent in zowel 
het vocale repertoire als in de opnames. Het toert regelmatig door binnen- en buiten-
land maar heeft een permanente basis voor onderzoek en educatieve projecten gevon-
den aan de University of California. 

De voorbije jaren bracht The Theatre of Voices verscheidene succesvolle CD's op de 
markt, waaronder de Cantigas de Santa Maria van Alfonso X El Sabio, Cantigas aan 
het hof van Dom Dinis, de Mattheuspassie van Orlandus Lassus en Carols from the 
Old and New Worlds bij Harmonia Mundi. 
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"MADRIGALEN EN CHANSONS VAN VLAAMSE COMPONISTEN IN ITALIË" 

JACQUES ARCADELT (CA. 1505-1568) 

Chiare fresch'e dolce acque 

Chiare fresch'e dolce acque (a 5) 

S'egli è pur mio destino (a 4) 

Tempo verrá ancor forse (a 3) 

Da' bei rami scendea (a 4) 

Quante volte diss'io (a 5) 

uit: II primo libro delle musea cinque voci (Rome, 1555) 

ADRIAAN VVILLAERT (CA. 1490-1562) 

Aller m'y faut sur la verdure 

Mort ou mercy en languissant j'attens 

Voulez ouir chansonette 

uit: Livre des meslanges de chansons (Parijs, 1572) 

CIPRIANO DE RORE (1515/16-1565) 

En vos adieux 

uit : II primo libro de madrigali a4 (Ferrara, 1550) 

Tout ce qu'on peut 

uit: Huitième livre de chansons (Parijs, 1557) 

Susann' un jour 

uit : Premier livre de chansons (Leuven, 1570) 

GIACHES DE VVERT (1535-1596) 

Vous qui voyex le pas 

uit : II quinto libro de madrigali a 5 (Venetië, 1571) 

PAUZE 

JACQUES ARCADELT (CA. 1505-1568) 

Margot labourez les vignes 

Nous voyons que les hommes 

uit : Troisième livre de chansons (Parijs, 1554) 

Hélas amy 

uit : Sixième livre de chansons (Parijs, 1556) 

ADRIAAN VVILLAERT (CA. 1490-1562) 

1 piansi, or canto 

uit: Musica Nova (Venetië, 1559) 

CIPRIANO DE RORE (1515/16-1565) 

Mia benigna fortuna 

uit : II primo libro de madrigali (Venetië, 1547) 

Ancor che col partire 

uit :11 secondo libro de madrigali a 4 (Venetië, 1557) 

GIACHES DE VVERT (1535-1596) 

0 primavera, gioventil de l'anno 

0 primavera, gioventU de l'anno 

0 dolcezze amarissime d'amore 

Ma, se le mie speranze 

E, s'altri non m'inganna 

0 lungamente sospirato invano 

uit: L'undecimo libro de madrigali (Venetië, 1595) 
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MADRIGALEN EN CHANSONS VAN VLAAMSE COMPONISTEN IN ITALIE 

Naast tal van andere verwezenlijkingen leverden de "fiamminghi" in het 16de-eeuwse 
Italië een belangrijke bijdrage tot de bloei van nieuwe genres zoals het madrigaal. 
Het madrigaal, dat in de loop van de jaren twintig van de 16de eeuw ontstond, werd 
op korte tijd het meest geachte genre van de profane muziek, vooral dankzij het werk 
van de Vlaamse componisten. 

Tot de eerste generatie madrigalisten behoorden Philippe Verdelot (1470/80-vóór 
1552), Jacob Arcadelt (ca. 1505-1568) en Costanzo Festa (ca. 1490-1545). Verdelot, 
de eigenlijke stichter van het genre, was werkzaam aan het hof van de Medici in 
Firenze, een vorstenhuis waarmee ook Arcadelt in contact stond. Handschriften en 
drukken van 1530, waarin werk van Verdelot en Arcadelt voorkomt, wijzen op nauwe 
banden tussen beide componisten. Hun vier- en vijfstemmige, nog eerder beknopte 
madrigalen tonen een combinatie van de Florentijnse schrijfwijze voor de dansachti-
ge, homofone carnavalsliederen en de traditie van het Vlaamse contrapunt waarin ze 
waren opgeleid. In de teksten overheerst de eigentijdse, op Petrarca geïnspireerde 
poëzie hoewel het aantal gedichten van Petrarca zelf aanvankelijk relatief klein is. 

Met de snelle wijzigingen die het genre in de jaren 1550 onderging, veranderde ook 
Arcadelts tekstkeuze. In plaats van één enkele strofe op muziek te zetten, gaven de 
componisten nu de voorkeur aan uitgebreide cyclische werken waarin elke strofe van 
de canzona of sestina apart behandeld werd. In 1555 verscheen Il primo libro delle 
muse a cinque voci bij Gardano in Venetië. Deze bundel bevatte uitsluitend madri-
gaalcycli, van onder andere Areadelt, op teksten van Petrarca en van de Italiaanse 
humanist Sannazaro. 

In 1539 had Gardano de eerste vier madrigaalboeken van Arcadelt gepubliceerd. 
Hiermee was een lange periode van madrigaaluitgaven van componisten uit heel Italië 
begonnen, waarbij de Venetiaanse drukkers het voortouw namen. Het is niet onwaar-
schijnlijk - de onderlinge strijd van de Medici in Firenze sinds 1537 in acht genomen 
- dat Arcadelt zich in die periode in Venetië gevestigd had en op die manier in con-
tact kwam met de plaatselijke muzikale kringen. De ontwikkeling van het madrigaal 
in Venetië is echter niet in eerste plaats schatplichtig aan zijn werk. De belangrijkste 
plaatselijke muzikale figuur was Adriaan Willaert (ca. 1490-1562), de hoog geachte 
kapelmeester van de San Marcobasiliek. Hoewel Willaert zich buiten het centrum van 
het ontstaan en de ontwikkeling van het madrigaal bevond, onderhield hij contacten 
met de eerste componisten van het genre en vooral met Verdelot. Willaerts eerste 
madrigalen verschenen tussen 1534 en 1541 in bundels op naam van Verdelot en slo-
ten ook qua stijl aan bij diens werken. Nadien werden ze opgenomen in de madri-
gaalboeken van zijn leerling Cipriano de Rore (1515/16-1565). Het hoogtepunt van 
Willaerts madrigaalkunst vormen de vijfentwintig composities uit Musica Nova van 
1559. De keuze van de teksten, sonnetten van Petrarca, is niet zo verwonderlijk 
gezien de enorme invloed van Pietro Bembo (1470-1547). Deze humanist beschouw-
de Petrarca als het stilistische model voor de poëzie omwille van de verwezenlijking 
van de "variete, de afwisseling tussen "gravità" (ernst) en "piacevolezza" (gratie). 
Met behulp van een wisselend ritme, samenklank, melodie en bezetting paste Willaert 
dit esthetisch principe in Musica Nova toe. 
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Willaerts faam bezorgde hem een groot aantal leerlingen, waarvan de meest talentvol-
le zijn landgenoot Cipriano de Rore was. Hoewel De Rore zijn leermeester in de 
meeste principes volgde, zoals de voorkeur voor Petrarca, de structuur van de compo-
sitie in het "prima pars" voor de kwatrijnen en het "secunda pars" voor de terzinnen 
en de aandacht voor de declamatie van de tekst, ging hij vooral in de tekstexpressie 
een stapje verder. Hij concentreerde zich op de weergave van de gevoelsmomenten 
die in de tekst waren weergegeven en werd zo de eerste vertegenwoordiger van het 
dramatische madrigaal. 

Het streven naar een intens emotioneel effect en de onverschilligheid ten opzichte 
van het formele werden verder uitgewerkt door Giaches de Wert (1535-1596), de 
laatste eersterangsfiguur uit de zuidelijke Nederlanden, die in Italië een leidende 
muzikale rol speelde. De meest ontwikkelde fase van zijn stijl komt naar voren in het 
laatste madrigaalboek dat onder andere een passage uit 11 pastor fido bevat. De com-
posities behoren tot het type van het recitativisch madrigaal, gekenmerkt door extre-
me eenvoud. Ze zijn wezenlijk homofoon - imitatie en contrapunt doen slechts 
dienst als versiering of expressiemiddel - en er wordt veel gebruik gemaakt van het 
parlando-effect. De Wens madrigalen vormden een van de belangrijkste schakels tus-
sen de muziek van De Rore en die van Claudio Monteverdi (1567-1643). 

Op het einde van de 15de eeuw verdwenen de "formes fixes" van het Bourgondische 
chanson om geleidelijk plaats te ruimen voor een nieuwe vorm waarin het volkslied 
een belangrijke rol speelde : het "chanson rustique" dat onder meer door Josquin 
Desprez (ca. 1440-1521) beoefend werd. Onder invloed van de eenvoudige "chan-
sons rustiques" en de opgewekte Italiaanse "frottola's" kwam het in de jaren twintig 
van de 16de eeuw in Parijs tot een reactie tegen het doorgecomponeerde, meer con-
trapuntisch-imitatieve chanson van een aantal Vlaamse polyfonisten als Nicolaas 
Gombert en Clemens non Papa. Het Franse chanson werd dan ook gekenmerkt door 
een doorzichtige schrijfwijze, veel herhalingspatronen en een melodieuze bovenstem. 

Opmerkelijk is de grote belangstelling die het chanson tijdens de eerste helft van de 
16de eeuw in Italië genoot. De belangrijkste centra waren Rome, Firenze, Ferrara en 
Venetië. 

In tegenstelling tot zijn madrigalen, die vooral tussen 1539 en 1544 uitgegeven wer-
den, kende Arcadelts chansonproduktie een gestage groei vanaf 1537. De drie chan-
sons die vanavond worden uitgevoerd, werden in 1554 en 1556 in Parijs gepubliceerd 
door Adrien le Roy en Robert Ballard. Het is onduidelijk waar de componist zich 
toen bevond. Van de periode tussen 1532, wen hij nog Langes was aan de Sixtijnse 
Kapel, en 1557, toen hij op de titelpagina van een Parijse uitgave kapelmeester van de 
kardinaal van Lotharingen genoemd werd, zijn geen gegevens bekend. In zijn chan-
sons volgde Arcadelt de Franse traditie met sentimentele en soms erotische teksten 
hoewel hij onder invloed van zijn madrigaalkunst technieken wilde toepassen om de 
inhoud van de tekst voor te stellen. 

Le Roy en Ballard brachten ook chansons van Willaert uit. In 1560 verscheen de ver-
zameldruk Livre de mes langes met honderdtwintig chansons waarvan een vijfentwin-
tigtal composities van Willaert. Geheel zijn leven door werden chansons van zijn 
hand uitgegeven, buiten Parijs nog in Rome, Venetië, Antwerpen en Augsburg. In het 
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totaal schreef de componist 60 â 65 chansons die in navolging van Johannes Mouton 
(ca. 1459-1522) en Josquin Desprez de twee richtingen omvatten : een aantal zijn 
bewerkingen van "chansons rustiques", de anderen volgen het Nederlandse imitatieve 
chanson met gebruik van canons. 

Na Willaert verdween het chanson in Italië naar de achtergrond. De Rore heeft er 
slechts zeven nagelaten, die naar het voorbeeld van zijn leraar uitgewerkt zijn. Nog 
later dook af en toe een enkel chanson op in een bundel madrigalen of canzonette 
zoals Vous qui voyez le pas van Giaches de Wen in zijn vijfde madrigaalboek. 

VEERLE STINCKENS 
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CHIARE FRESCH'E DOLCE ACQUE 

Francesco Petrarca 

Chiare fresch'e dolce acque 
ove le belle membra 
pose colei che sola a me par donna; 
gentil ramo ove piacque 
(con sospir mi rimembra) 
a lei di fare al bel fianco colonna; 
erba e fior che la gonna 
leggiadra ricoverse 
co l'angelico seno; 
aere sacro sereno 
ove Amor co' begli occhi ii cor m'aperse : 
date udienza insieme 
a le dolenti mie parole estreme. 

S' egli è pur mio destino, 
e '1 cielo in ció s'adopra, 
eh' Amor quese occhi lagrimando chiuda, 
qualche grazia il meschino 
corpo fra voi ricopra 
e torni l'alma al proprio albergo ignuda; 
la morte fia men cruda 
se questa spene porto 
a quel dubbioso passo, 
ché lo spirito lasso 
non poria mai in piü riposato porto 
ne in pijl tranquilla fossa 
fuggir la carrie travagliata e l'ossa. 

Tempo verrel ancor forse 
ch'a l'usato soggiorno 
tor-ni la fera bela e mansueta, 
e leev'ella mi scorse 
nel benedetto giorno 
volga la vista disiosa e lieta, 
cercandomi; ed o pieta! 
giet terra infra le pietre 
vedendo, Amor l'inspiri 
in guisa che sospiri 
si dolcemente che mercé m'impetre, 
e faccia forza al cielo 
asciugandosi gli occhi col bel velo. 

Heldere, frisse en zoete waters, 
waar zij haar mooie leden vlijde, 
die in mijn ogen de énige vrouw is; 
nobele stronk, die het haar behaagde 
(het is met een zucht dat ik eraan denk) 
als steun te gebruiken voor haar mooie lichaam; 
groen en bloem, die haar lieflijk kleedje 
met de engelenboezem 
bedekte; 
heilige en heldere lucht, 
waar Amor met haar mooie ogen mijn hart openreet: 
geeft tezamen gehoor 
aan mijn treurende laatste woorden. 

Als het dan toch mijn lotsbestemming is, 
en ook de hemel zich hiervoor inspant, 
dat Amor mijn ogen door 't vele wenen moet sluiten, 
laat dan tenminste, als gunst, mijn vege lijf 
in jullie midden rusten, 
en laat mijn ziel naakt naar haar rustplaats wederkeren. 
De dood moge iets minder wreed zijn, 
als ik deze hoop in mij han dragen 
op weg naar de beangstigende overgang: 
want de vermoeide geest 
zou nooit in een rustiger haven 
of in een stiller graf 
de beenderen en 't getormenteerde vlees kunnen ont- 
vluchten. 

Misschien komt ooit nog 't ogenblik, 
waarop de mooie en wrede Laura, zachtmoedig 
geworden, 
naar haar gebruikelijke plek terugkeert, 
en daar, waar zij 
op die gezegende dag naar mij keek, 
opnieuw haar blik, vol verlangen en vreugde, 
op zoek laat gaan naar mij : en wanneer zij  j dan - 
o meelijwekkend schouwspel - mijn stoffelijke resten 
tussen de stenen ziet, 
laat Amor haar dan ingeven dat zij mij zó zacht 
bewene, 
dat zij genade voor mij verkrijgt, 
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en zelfs de hemel overweldigt, 
en haar tranen met de mooie sluier droogt. 

Da' bei rami scendea 
(dolce ne la memoria) 
una pioggia di fior sovra '1 suo grembo; 
ed ella si sedea 
umile in tanta gloria, 
coverta giet de l'amoroso nembo; 
qual fior cadea sul lembo, 
qual su le treccie bionde, 
ch' oro forbito e perle 
eran quel di a vederle; 
qual si posava in terra e qual su l'onde, 
qual con un vago errore 
girando parea dir: "Qui regna Amore." 

Quante volte disslo 
allor pien di spavento 
"Costei per fermo nacque in paradiso!" 
Cosi carco d'oblio 
ii divin portamento 
e 'I volto e le parole e '1 dolce riso 
m'aveano, e si diviso 
da l'imagine vera, 
ch' dicea sospirando : 
"Qui come venn' io o quando?" 
credendo esser in cie?, non let dov'era. 
Da indi in qua mi piace 
quest'erba si ch' altrove non é,  pace. 

ALLER M'Y FAUT SUR LA VERDURE 

Aller m'y faut sur la verdurc 
Chercher party en quelque bonne part, 
Estre hardy fris que et gaillard, 
On ne trouva covart pas ture, 
Amy je n'ay qui me procure. 
Du jeu d'amours las trop j'endure, 
Aller m'y faut sur la verdure. 
Si trouvois un galois 
De mon vouloirferois ouverture, 
Si j'entrois en ce bois 
Rencontrois quelque creature, 
Aller m'y faut sur la verdure. 

Uit het mooie loof 
(hoe zoet is die herinnering) 
daalde een regen van bloemen neer in haar schoot; 
en zij ging zitten, 
ootmoedig bij zoveel glorie, 
bedolven onder deze liefdeswolk. 
Eén bloem viel op de zoom van haar kleed, 
een ander op haar blonde vlechten, 
die wel paarlen en glanzend goud leken die dag; 
nog één viel op de grond, een ander op het water; 
nog een ander tolde lieflijk dwarrelend naar beneden 
en leek te zeggen: "Hier heerst Amor". 

Hoe vaak zei ik toen niet, 
vol ontzetting: 
zij is zeker in de hemel geboren. 
Haar goddelijke houding, 
haar gelaat, haar woorden en haar zoete glimlach 
hadden mij zo van de wijs gebracht, 
en de werkelijkheid doen vergeten, 
dat ik al zuchtend uitriep: 
- hoe ben ik hier terecht gekomen, en wanneer? -, 
want ik dacht in de hemel te zijn en niet waar ik in 
werkelijkheid was. 
Sedertdien en tot vandaag hou ik zo 
erg van dit groen, dat ik elders geen rust vind. 

In 't groen wil ik me gaan vermeien, 
vertier zoeken in vrolijk gezelschap, 
ondernemend zijn, kwiek en ondeugend, 
want schuchter komt men niet aan zijn trekken. 
Een vriend heb ik niet die me voldoet. 
Van het liefdesspel zie ik te veel af. 
In 1 groen wil ik me gaan vermeien. 
Vond ik een knappe jonge man, 
dan deed ik onvervaard de eerste stap. 
Indien ik in dit bosje ging, 
dan ontmoette ik er gewis gezelschap. 
In 't groen wil ik me gaan vermeien. 
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MORT OU MERCY EN LANGUISSANT J'ATTENS 

Mort ou mercy en languissant j'attens 
Ma-is con gnoissant qu'en vein je pers mon tems 
Raison le veut et conseil m'en enhorte 
De laisser tout mais l'amour est si forte 
Que mes esprits ne sont pas bien contens. 

VOULEZ OUIR CHANSONETTE 

Voulez ouir chansonette 
Qu'à Paris advint l'autre hier 
De trois dames de Montmarthe 
Qui dansoient dedans un pré. 
A la plus belle des trois 
Son psautier luy cheut en terre 
In jan voire. 

Et mon Dieu s'adit l'abesse 
Je ne lescavoie pas, 
Que la racine des dens 
On Palat chercher si bas, 
L'on vous rembourra voz bas 
En vous serrant la croupière, 
In jan voire. 

EN VOS ADIEUX 

tn vos adiewc, dames, cessés voz pleurs 
Pour le retour d'une princess'en France. 
C'est le jardin du quel tant belles fleurs, 
Elle et ses seurs out eu propre naissance. 
Ne plourés plus de sa beauté l'absence, 
Dont vous pensés estre privez voz yeubc, 
Car tost sera si grande puissance, 
Que la verrés, yci et en tous liewc. 

Hellas, comment voulés vous que noz yeulx  

Kwijnend wacht ik op dood of mededogen, 
wel wetend dat ik vergeefs mijn tijd verdoe. 
De rede wil het, vriendenraad spoort er mij toe aan 
alles te laten vallen, maar de liefde is zo sterk 
dat mijn gemoed onvoldaan blijft smachten. 

Wil toch in dit lied aanhoren 
wat onlangs voorviel in Parijs 
toen drie dames uit Montmartre 
dansten in een wei. 
Bij de mooiste van de drie 
gleed de sluier' op de grond. 
In jan voire. 

0 mijn, God! zei de abdis, 
ik wist niet 
dat de tandwortels 
zo diep moesten worden gezocht. 
Men zal je de kousen opvullen 
door je de gordel aan te snoeren. 
In jan voire. 

'De hele "pointe" van dit cryptografisch chanson 
draait rond de betekenis van psautier, want dit 
woord betekent zowel psalmboek, grote paternoster, 
als nonnesluier. De laatste betekenis lijkt hier de 
meest aannemelijke, maar het geheel blijft eerder 
onduidelijk, vooral naar het einde toe. 

Houdt op, dames, bij het vaarwel wenend 
van deze prinses de terugkeer te wensen naar Frankrijk. 
Het is de tuin waarin zoveel mooie bloemen 
- zij en haar zusters - zijn opengebloeid. 
Stort geen tranen om haar afwezige schoonheid 
die zich niet langer in uw ogen weerspiegelt, 
want weldra zal haar macht zo groot zijn 
dat men ze hier en overal zal kunnen aanschouwen. 

Helaas, hoe kan men wensen dat onze ogen 
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Cessent leurs pleurs laissant telle princesse? 
Las, et comment luy disant noz adieux 
Pourroient noz cuers estr'exemptz de tristesse? 
Elle s'en va avec grand'allegresse 
Voir le jardin ou croistront ses valeurs, 
Et pour confort tant seulement nous laisse 
Les yeulx en pleurs et les cuers en douleurs.  

geen tranen storten bij het afscheid van deze prinses? 
En hoe kunnen wij haar vaarwel toewensen 
zonder dat ons hart van droefheid overvloeit? 
Zij vertrekt vol blijdschap, om te aanschouwen 
de tuin waarin haar gaven zich zullen ontvouwen, 
en als enige troost laat zij ons 
ogen vol tranen en harten vol droefheid. 

TOUT CE QU'ON PEUT EN ELLE VOIR 

Tout ce qu'on peut en elle voir 
N'est que douceur et amytié, 
Beauté, bonté et un vouloir 
Tout plein d'amoureuse pitié. 
Mais je n'en suis Mij:ie 
De Tien miewc, car le regard d'ele 
Me met en time peine telle 
Que ne la puis dire a moytié. 
Si ne la voy, je me lamente, 
Quand je la voy je me tourmente 
Le doux n'est jamais sans l'armer, 
Voyla que c'est de trop aymer. 

Alles wat men in haar kan zien 
is tederheid en vriendschap, 
charme, goedheid, en een hart 
vol minnend mededogen. 
Toch brengt dit mij niet in vervoering, 
want één enkele blik van haar 
stort mij in een intens verdriet 
dat zelfs niet half in woorden is te vatten. 
Zie ik haar niet, dan jammer ik; 
zie ik haar wel, dan pijnig ik mezelf. 
Zoetheid is nooit van bitterheid gespeend. 
Dat komt ervan zo fel te minnen. 

SUSANN' UN JOUR 

Susann' un jour d'amour solicitée 
Par deux vieillards convoitans sa beauté, 
Fut en son coeur triste et desconfortée, 
Voyant reffort faict á sa chasteté. 
File leur dict : si par desloyauté 
De ce corps mien vous avec jouissance, 
C'est faict de moy; si je fais resistance, 
Vous me ferez mourir en deshonneur. 
Mais j'ayme mieubc perir en innocence, 
Que d'offenser par peché le Seigneur. 

VOUS QUI VOYEX LE PAS 

Vous qui voyex le pas que je chemine 
Sans cesse aprés ce Dieu d'amour puissant, 
Pouvez bien juger que sans feint et mine 
Suis en mes jeunes amours si avant 
Qu' autre que Fortune et coquine 
Peut faire que n'en soye jouissant; 
Priez-la tant qu'en ce pays terrestre  

Op een dag werd Suzanne verleid 
door twee oude mannen die haar schoonheid begeerden, 
haar hart was triest, 
toen ze die aanval op haar kuisheid zag. 
Ze zei hun: 
als jullie dit lichaam misbruiken, 
zal ik weerstand bieden, 
jullie zullen mij in oneer laten sterven; 
maar ik sterf nog liever in alle onschuld, 
dan te zondigen voor de Heer. 

Gij die mij ziet zonder verpozen 
het pad betreden van de almachtige liefdesgod, 
kunt wel denken dat ik, zonder enig veinzen, 
in mijn jong verliefd streven zo opschiet, 
dat alleen de schelmse Fortuna 
mi j het genot ervan nog han ontzeggen. 
Bidt haar, opdat ik in dit aardse dal 
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Jouisse d'une hérédité celeste. het genot van een hemelse schoonheid moge erven. 

MARGOT LABOUREZ LES VIGNES 

Margot labourez les vignes, 
Vignes, vignes, vignolet, 
Margot, labourez les vignes bien tost. 
En revenant de Lorraine 
Rencontray trois capitaines; 
Ils mont salué vilaine, 
Je mis leurs fièvres quartaines. 

NOUS VOYONS QUE LES HOMMES 

Nous voyons que les hommes 
Font tous vertu d'aimer, 
Et sottes que nous sommes, 
Voulons Pamour blasmer. 
Ce qui leur est louable 
Nous tourne d deshonneur, 
Et faute inexcusable, 
0 dure loy d'honneur. 
Nature plus qu'eux sage, 
Nous en a un corps mis, 
Plus propre cet usage, 
Et nous est moins permis. 

0 peu de conoissance 
De leur trop grand vouloir 
Et de leur impuissance 
Et de notre pouvoir. 
0 malheureuse envie 
Des hommes rigourewc, 
Qui privent notre vie 
Des plaisirs amoureux. 
Si des le premier sage 
Ce sexe audaciewc 
Par injure et outrage 
Voulut forcer les cieux. 

Et si fut si moleste 
Jadis au dien des dieux 
Osant sont feu céleste 
Porter en ces bas lieux. 
Ce n'est point de merveille  

Margot, bewerk de wijngaarden, 
Margot, bewerk de wijngaarden gauw 
Toen ze terugkwam van Lotharin gen 
ontmoette ze drie kapiteins. 
Ze hebben me ondeugend begroet, 
Ik breng hen allevier buiten zinnen. 

Wij merken dat de mannen 
er allen prat op gaan te minnen, 
en, gekkinnen dat we zijn, 
willen er de liefde om verwijten. 
Wat hun tot lof strekt, 
wordt ons als oneer toegeschreven 
en °vergeeflijke misstap. 
0 strenge erecode! 
De natuur, wijzer dan zij, 
schonk ons een lichaam 
daartoe nog meer geschikt, 
en toch is ons minder veroorloofd. 

Hoe weinig weten wij 
over hun onstuimige lust, 
over hun onvermogen, 
en over onze macht! 
0 ellendige afgunst 
van al te strenge mannen 
die onze dagen beroven 
van de genoegens van het minnespel. 
Alsof, sedert de eerste wijze, 
dit stoutmoedig geslacht 
door smaad en hoon 
de hemel wil openbreken. 

En aangezien weleer de oppergod 
Prometheus zo zwaar deed boeten 
omdat hij het waagde het hemelse vuur 
naar dit ondermaanse te brengen, 
zo is het niet te verwonderen 
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dat hij ook ons 
bijna even streng behandelt 
- wij die niets misdeden - 
door boosaardig 
te doen uitschijnen 
dat het minnen alleen de vrouwen 
tot vergrijp wordt aangerekend. 

En daar hun eigendunk 
door de goden werd bestraft, 
koesteren wij de hoop 
dat zij ons zullen wreken. 
En de wraak zal erin bestaan 
dat de enen zullen sterven 
aan overdaad van zinsgenot, 
en dat de anderen zullen toezien. 

Helaas mijn liefste, je lange afwezigheid 
doet mij kwijnen en weegt zwaar. 
Want zonder jou te zien zijn een dag, of zelfs een uur, 
zo lang, dat ze niet te tellen zijn. 
En niemand is er die kan troosten 
mijn ellendig hart dat luid weeklaagt. 
Geen enkel genoegen han verlichting brengen 
zolang ik van jou, mijn liefste, ben gescheiden. 

Hiervoor weende ik, en nu kan ik dichten, want het 
hemellicht 
onttrekt de levende zon (Laura) niet aan mijn ogen; 
hierdoor openbaart de billijke Amor 
zijn zachte kracht en zijn heilige gewoonte; 
aan mijn ogen liet hij vaak, 
om het weefdoek van mijn leven te verkleinen, 
zo'n stroom van tranen ontspringen, dat brug noch 
wad, riem noch zeil, 
vleugel noch veer, mij toelieten eraan te ontsnappen. 
Zo diep was de tranenstroom, zo'n brede ader vorm- 
de hij, met zo'n verre oever, 
dat ik er nauwelijks in gedachten bij kon komen. 
Geen laurierkroon of palmtak, maar de zachtaardi- 
ge olijftak, 

S'il nous a aussi fait 
Presqu'injure pareille 
Sans luy avoir méffait. 
Ayant par sa malice 
Int roduit finement 
Qu'aimer ne seroit vice 
Qu'aux femmes seulement. 

Si leur outrecuidance 
Sceurent punir les diewc 
Nous avons espérance 
Qu'ils nous vengeront d'ewc. 
Et sera la vengence 
Les uns mourans d'avoir 
Eu trop de jouyssance, 
Les autres de le voir. 

HÉLAS AMY 

Hélas amy, que ta longue demeure, 
M'est ennuyeuse et fotre a. supporter. 
Car sans te voir un jour une seule heure 
Me sont si longs que ne les puis compter. 
Et n'y a nul qui peut réconforter, 
Mon povre cuer qui si fort se lamente, 
N'ayant plaisir qu'va' se desconforter 
Tant que seray de toy amy absente. 

I PIANSI OR CANTO 

Francesco Petrarca 

Ipiansi, or canto, chel cel este lume 
quel vivo sole alli occhi mei non cela, 
nel qual onesto amor chiaro revela 
sua dolce forza e suo santo costume : 
onde e' suol trar di lagrime tal fiume 
per accorciar del mio viver la tela, 
che non pur ponte o guado o remi o vela, 
ma scampar non potienmi ale né piume; 
si profondo era e di si larga vena 
il pianger mio, e si lunge la riva, 
eh' i' v' aggiungeva col penser a pena. 
Non lauro o palma, ma tranquilla oliva 
pietet mi manda, e '1 tempo rasserena, 
e 'I pianto asciuga, e vuol ancor ch' viva. 
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stuurt mij Medelijden (Laura); zij maakt de lucht 
weer helder, de tranen droog, en wil dat ik in leven 
blijf. 

Het mij welwillende lot, het vrolijke leven, 
de heldere dagen, de zachte nachten, 
de zoete zuchten en de zachte stijl, 
die in verzen en strofen weerklinkt, 
plots omgeslagen in leed en tranen, 
doen mij het leven haten en naar de dood smachten. 

Wreedaardige, bittere, meedogenloze Dood, 
jij bent er de oorzaak van dat ik nooit meer vrolijk ben, 
dat ik mijn leven in tranen doorbreng, 
mijn dagen in duisternis en mijn nachten in gewee-
klaag; 
mijn diepe zuchten vinden geen plaats in gedichten 
en mijn harde foltergang is sterker dan eender 
welke stijl. 

Ook al voel ik mij sterven, 
telkens als ik wegga, 
toch wil ik steeds opnieuw weggaan, 
zo groot is immers het gesmaakte genoegen 
van het bij de terugkeer herwonnen leven. 
En daarom wil ik wel duizend en duizendmaal per 
dag van jou weggaan, 
zo zoet is telkens mijn terugkeer. 

0 lente, jeugdig jaargetijde, 
Lieflijke moeder van bloemen, 
nieuw groen en nieuwe liefde. 
Jij bent nu wel terug, maar mét jou 
heren niet weer de heldere 
en gelukzalige dagen van mijn vreugde; 
Jij keert nu wel terug, jij wel, 
maar mét jou zie ik niet méér weerkeren 
dan de droeve en treurige herinnering 
aan mijn verloren en gekoesterde schat. 

MIA BENIGNA FORTUNA 

Francesco Petrarca 

Mia benigna fortuna e'l viver lieto, 
I chiari giorni e la tranquille notti 
E i soavi sospiri, e'l doce stile 
Che solea resonare in versi e'n rime, 
Volti subitamente in doglia e'n pianto, 
Odiar Vita mi fanno e bramar Morte. 

Crudele, acerba, inesorabil Morte, 
Cagion mi dai di mai non esser lieto, 
Ma di menar tutta mia vita in pianto, 
E i giorno oscuri e le dogliose nota; 
I miei gravi sospir' non vanno in rime 

mio duro martir vince ogni stile. 

ANCOR CHE COL PARTIRE 
Alfons() d'Avalos 

Ancor che col partire 
Io mi sento morire, 
Partir vorrei ogni momento, 
Tanto piacer ch'io sento 
De la vita ch'acquisto nel ritorno. 
E cosi mille e mile volte ii giorno 
Partir da voi vorrei, 
Tamo son dolci gli ritorno miei. 

0 PRIMAVEFtA, GIOVENTti DE L'ANNO, 

Giambattista Guarini, act 3, scene 1 uit "II pastor fido" 

o primavera, gioventit de l'anno, 
Bella madre di fiori, 
D'erbe novelle e di novelli amori, 
Tu torni ben, ma teco 
Non tornano i sereni 
E fortunati di de le mie gioie; 
Tu torni ben, tu torni, 
Ma teco altro non torna 
Che del perduto mio caro tesoro 
La rimembranza misera e do lente. 
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Tu quella se', tu quella 
Ch'eri pur dianzi st vezzosa e bella; 
Ma non son io giet, quel ch'un tempo fui, 
Si caro agl'occhi altrui. 

0 dolcezze amarissime d'amore, 
Quanto è piti duro perdervi, chè mai 
Non v'aver o provate o possedute. 
Come saria l'amar felice stato, 
Se `1 gia goduto ben non si perdesse; 
0, quand'egli si perde, 
Ogni memoria ancora 
Del dileguato ben si dileguasse. 

Ma, se le mie speranze oggi non sono, 
Com'è l'usato lor, di fragil vetro, 
0 se maggior del vero 
Non fa la speme ii desiar soverchio, 
Qui pur vedra colei 
Ch'è '1 sol degrocchi miei. 

E, s'altri non m'inganna, 
Qui pur vedrolla al suon de' miei sospiri 
Fermar ii piè fugace. 
Qui pur da le dolcezze 
Di quel bel volto avret soave cibo 
Nel suo lungo digiun l'avida vista; 
Qui pur vedro quell'empia 
Girar inverso me le luci altere, 
Se non dolci, almen fère, 
E, se non carche d'amorosa gioia, 
Si crude almen, ch'io moia. 

0 lungamente sospirato invano 
Avventuroso di, se, dopo tanti 
Foschi giorni di pianti, 
Tu mi concedi, Amor, di veder oggi 
Ne' begl'occhi di lei 
Girar sereno il sol degl'occhi miei. 

Jij, Lente, bent nog steeds even lieflijk 
en mooi als voorheen; 
maar th ben niet meer wat ik vroeger was, 
geliefd voor haar ogen. 

0 bittere zoetheid van de liefde, 
hoeveel erger nog is het jou te verliezen, dan 
jou nooit te hebben meegemaakt of bezeten! 
Wat zou de liefde een zalige toestand zijn, 
als het genoten geluk niet zou verloren gaan; 
of, wanneer het dan toch verloren gaat, 
zou elke herinnering 
aan het vergane geluk ook mee moeten verdwijnen! 

Maar, als mijn hoop niet is, 
zoals gewoonlijk, van breekbaar glas, 
of, als de hoop - groter zelfs dan de waarheid - 
het verlangen niet buitensporig maakt, 
dan zal ik hier weerzien 
zij die de zon in mijn ogen is. 

En, zo een ander mij niet bedriegt, 
zal ik haar hier, bij de klank van mijn zuchten, 
haar vluchtige voet zien inhouden. 
Ook zal hier, na lang vasten, 
de begerige blik met zoet voedsel verzadigd worden, 
door de zoete trekken van haar mooi gelaat. 
Hier zal ik ook door die onmeedogende, hooghartige 
blikken op mij zien richten. 
Wezen zij, zo al niet zoet, dan minstens wreed, 
zo al niet van vreugde vervuld, 
dan minstens zet onbarmhartig, dat ik eraan dood ga. 

Dit is dan de zo lang vergeefs verwachte 
én voorspoedige dag, 
als na zoveel duistere dagen van tranen, 
jij mij nu toestaat, Amor, 
in haar mooie ogen 
de zon van mijn ogen te zien wentelen. 
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titelblad van : Salomone Rossi, 11 secondo libro delle sinfonie è gagliarda, Venetië, 1608 
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"DE TWEE ZIELEN VAN SALOMONE ROSSI" 

SALOMONE ROSSI ( I 570-CA. 1630) 

Sinfonia a 5 

uit : II primo libro delle sinfonie et gagliarde (1607) 

Ornasti ii veggio (prima parte) 

Già dal volto (seconda parte) 

uit: II quarto libro de madrigal' a 5 (1610) 

Keter 

uit: Ha-shirim asher li-Shelomo (1623) 

Rimanti in pace (prima parte) 

Ond'ei di morte (seconda parte) 

uit: II primo libro dei madrigal' a 5 (1600) 

Sinfonia grave a 5 

uit :11 primo libro delle sinfonie et gagliarde (1607) 

Queste lagrime amare 
uit :II guano libro de' madrigali a 5 (1610) 

Gagliarda a 5, detta la Massara 

uit : II primo libro delle sinfonie et gagliarde (1607) 

Cor mio deh non languire 

uit : II primo libro dei madrigal' a 5 (1600) 

Odheka ki' anitani 

Barekhu 

uit : Ha-Shirim asher li-Shlomo (1623) 

Tu parti, ahi lasso 
uit :11 quarto libro de' madrigal' a 5 (1610) 

ANONIEM 

zonder titel 

uit : Liceo musicale ms q 77 (Bologna) 

SALOMONE ROSSI (1570-CA. I 630) 

Adon'olan 
uit : Ha-Shirim asher li-Shlomo (1623) 

MAURIZIO CAZZATI (CA. I 620- I 677) 

Alemana detta la Ghisalardi 

Giga detta la Bargelina 

uit: Capricci per camera e per chiesa (1639) 
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SALOMONE ROSSI HEBREO, 
CONCERTMEESTER AAN HET HOF VAN VINCENZO I 

De poging om twee verschillende culturen, de joodse en de christelijke, te integreren, 
domineert ongetwijfeld het muzikale oeuvre van Salomone Rossi. Enerzijds heeft hij 
geprobeerd de accenten van de christelijke muziek over te brengen op de joodse 
muziek door de polyfonie te introduceren in de de synagoge van Mantua, en ander-
zijds voerde hij een gelijkaardige operatie uit, maar dan in tegengestelde richting, 
voor onze muziek. De "Hebreo" speelde inderdaad een essentiële rol bij de uitvinding 
van de basso continuo en bij de overgang van de polyfonie uit de renaissance naar de 
begeleide monodie in de 17de eeuw. Aan de hand van de profane publikaties van 
Salomone Rossi kunnen we de bruggetjes onderscheiden van de ene begeleidings-
praktijk naar de andere en de daaropvolgende transformatie van het klankideaal dat 
ons geleidelijk naar de barok zal brengen. 

In zijn Primo libro dei madrigali (Venetië, 1596) vertaalde Salomone Rossi zijn per-
soonlijke inspiratie in perfecte overeenstemming met de compositieleer en de 
gewoonten van de renaissance. In de eerste uitgave van deze bundel, waarin geen 
enkele vorm van instrumentale begeleiding voorzien werd, was Rossi gefascineerd 
door de zuivere polyfonie van het a-capella-ensemble. Maar vanaf de tweede uitgave 
van dezelfde bundel (Venetië, 1600) voegde hij de volgende vermelding bij de titel: 
"enkele van de genoemde madrigalen zijn te zingen met de chitarrone...". Het resul-
taat is uiteraard dat we hier te maken hebben met een vrij betekenisvolle evolutie : 
ten nadele van het polyfone ensemble begon men geleidelijk de meer beperkte bezet-
ting van een solostem met chitarrone te verkiezen en de rol van de sopraanpartij te 
verheerlijken, waarbij men zich voor de begeleiding beperkte tot een gereduceerde 
partituur van de andere partijen. Het belang van deze evolutie werd nog duidelijker 
bij het verschijnen van het Secondo libro de' madrigali a cinque voci... "met begelei-
ding van basso continuo te spelen ...". De oudste versie van Rossi's tweede madrigaal-
bundel werd in 1602 in Venetië gedrukt door Ricciardo Amandino, maar in 1599 zou 
er nog een eerdere uitgave zijn geweest die verloren ging. De invoering van de "basso 
continuo", van een becijferde bas voor de geïmproviseerde begeleiding van de vocale 
partijen, vormt het ontstaan van een praktijk die zijn hoogtepunt bereikte tijdens de 
barok, op hetzelfde ogenblik dat de triomf van de begeleide monodie op de polyfonie 
werd erkend. 

Alle publikaties van Salomone Rossi die dateren van na deze twee boeken, bevestig-
den alleen maar deze voorkeur. De vermelding "met de basso continuo op de chitar-
rone te spelen of op elk ander instrument" komt voot in de uitgaven van zijn drie 
andere madrigaalboeken, net als in zijn vier bundels Sinfonie, gagliarde e sonate... . 
De evolutie die zojuist werd beschreven doorheen de profane publikaties van 
Salomone Rossi maken ontegensprekelijk deel uit van een ruimer en algemener feno-
meen dat zich manifesteerde in de muzikale stijl in Italië tijdens de late renaissance. 
Maar het feit dat een joods musicus een zo doorslaggevende rol speelde in de evolutie 
van de Europese muziek is volgens mij geenszins toeval. Rossi heeft in de christelijke 
westerse muziek namelijk een soort begeleiding geïntroduceerd die in de joodse 
muziek reeds een lange traditie kende. We mogen niet vergeten dat de joodse 
gemeenschap op het einde van de 16de eeuw in heel Noord-Italië, en meer bepaald 
aan het hof van de Gonzaga's, zonder problemen toegang had tot de culturele wereld 
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GRAMMATICA 
EBREA 

SPIEGATA IN LINGUA ITALIANA 

COMPOS7","1 

DA SIMON CALIMANI 

RABBINO VENETO 

Can un breve trattata della Toefia anrica  

modem, di effii Lingua Ebrra 

IN VENEZIA. 

NELLE STAMPARIA BRAGADINA MDCCLI, 
Crn Ikereen de' Supeekel e Pehelisle 

Frontespizio della grammatica ebraica di Simone Cali-
mani (1699-1784). 

van de christenen, wat onvermijdelijk heeft bijgedragen 
tot de beïnvloeding ervan. 

Salomone Rossi vertegenwoordigt ongetwijfeld de aller-
hoogste uitdrukking van de integratiedroom die in die 
tijd bij de joodse gemeenschap leefde. In zijn oeuvre 
zien we een vurig streven naar een wereld die de segrega-
tie beu is en die trots is op zijn eigen identiteit en de 
deuren van het ghetto eindelijk kan openzetten. 

titelblad van: Simon Calimani, Hebreeuwse grammatica, Venetië, 

1751? 

ROBERTO FESTA 

JOODSE POLYFONIE AAN HET HOF VAN DE GONZAGA'S 

De verstrengeling van de joodse en de christelijke cultuur is altijd intens geweest, 
maar zorgde tegelijk ook voor problemen en zelfs conflicten. Vanaf de hellenistische 
tijd tot aan de ontvoogding en ook daarna nog is het jodendom altijd aangetrokken 
geweest door de andere culturen, zonder er zich echter ooit door te laten opslorpen. 
Maar ook de christelijke wereld is steeds gefascineerd geweest door de joodse cultuur. 

Hoewel het gezang uit de synagoge aan de basis lag van de gregoriaanse kerkmuziek, 
is het trots zijn eigen weg blijven volgen volgens de oude traditie, zonder te worden 
beroerd door de bewogen ontwikkeling van de christelijke muziek in het westen. 
Maar na eeuwen van schijnbare onverschilligheid tegenover de prachtige liederen die 
werden gezongen in de wereld waarin ze was ondergedompeld, lijkt de joodse muziek 
het tijdens de renaissance plots over een andere boeg te gooien en te bezwijken voor 
de verleiding, voor de vleierij van de andere gezangen. 

In de tweede helft van de 16de eeuw en tijdens de eerste jaren van de 17de eeuw ver-
scheen bij het jodendom namelijk een diepgaande interesse voor de christelijke cul-
tuur en muziek - net zoals ook de christenen interesse kregen voor de joodse cultuur. 
Op het vlak van de muziek was de uitwisseling bijzonder intens en werd ze bevor-
derd, enerzijds door de interesse van het neoplatonisme tijdens de renaissance voor 
bepaalde aspecten van de joodse cultuur - de Kabbala bijvoorbeeld - en anderzijds 
door het feit dat vele joodse artiesten gunstig werden onthaald aan de Italiaanse 
hoven. Onder hen waren bijvoorbeeld de madrigalisten David da Civita en Allegro 
Porto; de Napolitaan Muzio Effrem (hij was eerst in dienst van Carlo Gesualdo, prins 
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van Venosa, en daarna vinden we hem terug aan de hoven van Mantua en Ferrara) en 
Abramo en Abramino dell'Arpa, die te gast waren aan het hof van Guglielmo 
Gonzaga. 

Vanaf 1587 vinden we Salomone Rossi "Hebreo" bij diens opvolger, Vincenzo 
Gonzaga, de werkgever van Claudio Monteverdi. Salomone Rossi stamde af van een 
oude, adellijke joodse familie. Zijn joodse naam was Shlomo me Ha-Adummim. Als 
violist en directeur van het muziekensemble van het hof componeerde hij een groot 
aantal instrumentale stukken, canzonette en madrigalen, waarin hij vooral openstond 
voor de experimenten en de vrijheden van de "stile moderno". Met zijn vier boeken 
Sinfonie, gagliarde e corrente ... (1607-1622) gaf hij de idiomatische taal van de viool 
en de definitie van de moderne "sonata a tre" een enorme impuls. 

Salomone Rossi was ook één van de hoofdrolspelers van wat we kunnen omschrijven 
als een poging tot hervorming van het gezang in de synagoge. In die tijd ontstond bij 
de joodse musici die tijdens de renaissance aan de hoven werkten namelijk het ver-
langen om de accenten van de muziek die buiten de synagoge weerklonk tot in de 
synagoge te brengen. De belangrijkste verspreider van dat ideaal was de rabbijn Leo 
da Modena, die in 1605 een koor van zes tot acht stemmen - samengesteld volgens de 
regels van de "muziekwetenschap" en de moderne harmonie - in de synagoge van 
Ferrara oprichtte. Naar het voorbeeld van het werk van Leo da Modena publiceerde 
Salomone Rossi in 1622 een bundel met 33 composities - psalmen, kerkliederen en 
hymnen -, bestemd voor de liturgie van de synagoge van Mantua. Onder de titel Ha-
Shirim asher li-Shlomo (De liederen van Salomon) stelde Salomone Rossi het werk 
voor waarmee hij wilde bijdragen tot de modernisering van het synagogegezang. De 
bloemlezing van de "Hebreo" bevatte stukken voor drie tot acht stemmen. Daaruit 
blijkt duidelijk dat de componist de hiërarchische superioriteit van het woord wilde 
verzekeren, door terug te grijpen naar het reciteren van lettergrepen, naar de homofo-
ne verticaliteit en naar het duidelijk declameren van de tekst. 

Het gewaagde experiment van deze groep componisten leidde tot verbijstering en 
polemieken binnen de joodse gemeenschap van die tijd. De scherpe aanvallen klin-
ken nog na in de inleiding van de vermelde uitgave, die Rossi zelf schreef. Maar in 
1605 voelde Leo da Modena zich verplicht een Responsorum te publiceren, omdat hij 
verontrust was door de reacties die zijn poging tot hervorming had doen ontstaan. 
De bezwaren kunnen als volgt worden samengevat: ten eerste mocht het gezang in 
de synagoge niet het voorrecht worden van beroepsmusici, maar moest het levend 
erfgoed blijven van de hele gemeenschap; ten tweede, aangezien de uitvoering van 
polyfonie per definitie erg moeilijk is, werd hiervoor een specifieke muzikale ervaring 
vereist; ten derde werden in de polyfonie woorden of zinnen herhaald door de ver-
schillende stemmen en werd dus het rechtlijnig reciteren van het gebed verlaten. 

Het is duidelijk dat de polemiek gebaseerd was op een hele reeks allerminst eenvou-
dige problemen, die niet noodzakelijk te maken hadden met een muzikale eigenheid. 
In de christelijke wereld was muziek namelijk altijd gemaakt vanuit een bijzonder 
hedonistisch standpunt. In de liturgische gezangen werd muziek beschouwd als ver-
siering, die misschien niet essentieel was maar soms toch wel nuttig op pedagogisch 
vlak. Soms was muziek verwerpelijk, als ze haar grenzen te buiten dreigde te gaan 
om een overheersend element te worden. Maar ze was altijd een lust voor het oor en 

220 Zondag, 1 september 1996 



crre,r1 
rrnSch 

inavnim met WIM) 
inp,aant rum 11.1.12 keán 

rn5lph'n nr0/05 
134  12,13,10O 

loOrmhírh.rrin5 
Tarn mix» vn 

, r1.0 

nvo, 
.1ntat13 LrannYnntro 

,,norSop n,3z 
AppWro U luwt. Sig. 
her. c 1orrn zo Bug. 

,LiCE0 ICISICALE 
'93etile,  

voor de zinnen, ontdaan van elk gewijd karakter, of erger 
nog: een instrument van de duivel. In het beste geval 
nodigde ze uit tot gebed. De "Meesters van de Talmud" 
daarentegen zegden dat, als de Tora niet zou worden 
gezongen, het de Tora niet zou zijn, en een oude 
"Midrash" vertelde dat God aldus had gesproken: "Als 
dit gezang er niet was geweest, had ik de wereld nooit 
geschapen; ik geef alle schepsels een stem, opdat ze Mij 
eeuwig zouden loven; als de gezangen er niet waren 
geweest, had ik nooit de wereld geschapen". En zo zijn 
er ontelbare citaten, niet alleen uit de Talmud, maar ook 
uit de hele latere joodse literatuur, die aantonen dat het 
lied in het joodse geloof altijd werd gezien als een ele-
ment dat even natuurlijk is als het woord zelf, doordron-
gen van datzelfde gewijde karakter, en dat het de enige 
geschikte manier is om de heilige tekst correct uit te spre-
ken in de joodse gemeenschap. 

Salomone Rossi heeft de complexiteit van het probleem 
ongetwijfeld goed ingezien op het ogenblik dat hij zijn 
Canti di Salomone publiceerde. Deze liederen zijn namelijk heel wat eenvoudiger en 
doorzichtiger op het vlak van de polyfone verstrengeling van de stemmen dan zijn 
profane stukken, die perfect aansluiten bij de madrigaalstij1 van de late renaissance. 
In een poging de nieuwe liederen te vereenvoudigen en de teksten begrijpbaar te 
maken, probeerde hij zoveel mogelijk het herhalen van woorden en zinnen te vermij-
den. Ondanks dat compromis kwam de droom van een hervorming van het synago-
gelied in aanvaring met de gevestigde tradities. Het doorbreken van die tradities ver-
eiste noodzakelijke reliéfwijzigingen in het denkbeeld van het jodendom zelf. De 
Canti di Salomone waren wel eenvoudig, maar bleven toch geschreven in polyfone 
stijl, waardoor ze werden onttrokken aan de gemeenschap en moesten worden uitge-
voerd door specialisten, of in ieder geval door beroepsmusici. Bovendien was het 
gezongen reciteren van het gebed grondig gewijzigd, met als resultaat dat het lied 
gescheiden werd van het fraseverloop, van zijn betekenis, die in de traditionele 
monodische zang één geheel vormde met de muzikale frasering. Tot slot zag de com-
ponist zich verplicht, in zijn poging de traditionele melodieën te bewaren, deze aan te 
passen aan de modale toonaarden en de regels van het moderne contrapunt, en de 
wijzigingen door te voeren die de oude monodische zang harmoniseerbaar maakten 
volgens de regels van de christelijke liturgische muziek. 

De integratie waarvan de joodse musici aan de Noorditaliaanse hoven droomden werd 
bruusk verbroken door de invasie van de troepen van Ferdinand Il van Oostenrijk en 
door een pestepidemie waardoor het hertogdom Mantua zwaar werd getroffen in 
1628. Meer dan tweeduizend joden werden uit de stad verdreven en de "ars nova" 
van Salomone Rossi mocht niet meer weerklinken binnen de muren van de synagoge 
van Mantua. 

ROBERTO FESTA 

titelblad van: 
Salomone Rossi, 
la-Shirim asher 

Ii Shlomo, 1623 
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ORNASTI IL VEGGIO 

Giambattista Marino 

Ornasti ii veggio û si degn'opeeletto, 
Fabro gentil di quesealtra e ria, 
Bella fera d'amor nemica e mia. 
II viso almen di mansueto affetto, 
Ne desti solo al simulato aspetto 

gratia, vaghezz'e leggiadria. 
Ma lei ch'è si crudel, benigna e pia, 
Fingesti ond'habbia ii cor pace e diletto. 

GI;tt DEL VOLTO 

Giambattista Marino 

Giet del volto in se stesso cispr'e selvaggio, 
Pur lampeggiar ne Puna e Paltra stella, 
Scorgo fra Pombre tue cortese un raggio, 
Si poscia altra dirá se sei rubella 
Di pieta, fe, natura, ecco pii.i saggio, 
Questi la fè pietosa insieme e bella. 

KETER 

Keter yitnu lahh hamónei ma'ala 'im gevutsei matta. 
kevódó malé 'ólam rnesharetav shoalim ze laze ayyé 
megóm kevódo. Mimmegomó yefen leammó hamya-
hadim et shemó 'erev vavoiger tamid bekhol yóm. 
Ehad elóheinu hu avinu hu mal kénu humoshi'énu hu 
yashimi'énu veraharnav shénit leenei  khol hai. Ani 
edónai eloheikhem. Yimlókh adónai le'olam elohay-
ikh ledór vadór, ledór vadór haleluyah, haleluyah, 
haleluyah. 

Jij hebt de kolenpan versierd, voor zo'n waardig 
werk uitgekozen, 
edele smid, met deze hooghartige en boosaardige, 
mooie leeuwin, vijand van de liefde en van mij. 
Van het gezicht tenminste, zachtmoedig van gevoelen, 
laat je alleen, bij 't geveinsde uitzicht, 
schoonheid, gratie, lieflijkheid en bekoorlijkheid 
ontspringen. 
Maar zij die zo wreed is, heb jij welwillend en mee- 
lijvol gevormd, 
waaruit het hart vrede en genot put. 

Van het bittere en weerbarstige gezicht 
zie ik nochtans flikkeren, in de éne en de andere ster, 
te midden van jouw uit hoofsheid aangebrachte 
schaduwen, een straal. 
Als daarna een ander zegt dat je de vijand van het 
medelijden bent, 
van de trouw, de natuur, ziehier een wijzer iemand 
die haar zowel aantrekkelijk als meelijvol gemaakt 
heeft. 

Wij willen Uw macht en heiligheid verkondigen, 
zoals die tot uiting gebracht wordt in de hemelse 
gewijde sfeer van de heilige Serafiem, die, zoals dat 
beschreven is door Uw profeet, Uw heilige Naam in 
de hemelse heilige sfeer wijding gaven : De een 
roept het de ander toe en zegt : Heilig, heilig, heilig 
is de Eeuwige-Tsewaot, de hele aarde is vol van zijn 
Majesteit! Zijn Majesteit vult de wereld; Zijn dienst-
doende engelen vragen elkaar: Waar is de plaats 
van Zijn Majesteit? En tezamen zeggen zij: 
Geprezen! Geprezen de Majesteit van de Eeuwige 
van de plaats waar Hij is. Vanaf Zijn plaats moge 
Hij zich in Zijn barmhartigheid wenden tot en gena-
dig zijn voor het volk dat de eenheid van Zijn Naam 
belijdt. 's Avonds en 's morgens telkens iedere dag 
twee maal zeggen zij met liefde het Sjema. Sjema - 
Hoor Jisrael, de Eeuwige, onze God, de Eeuwige is 
EEN. Eén is onze God, Hij is onze Vader, Hij is 
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onze Koning, Hij is onze verlosser en Hij zal ons in 
Zijn barmhartigheid voor de tweede heer ten over-
staan van al wat leeft doen horen: Voor jullie God 
te zijn, Ik, de Eeuwige, jullie God. En in Uw heilige 
geschriften staat geschreven : De Eeuwige regeert 
voor altijd, Uw God, Tsion, in alle geslachten, 
Halleloeja! 

"Blijf in vrede", zo sprak zuchtend Tyrsus tot de 
treurende mooie Fillida. Zuchtend zei hij: 
"Blijf in vrede! Ik ga weg zoals mij voorgeschreven 
door de wet, het onmenselijke lot en de bittere 
tegenspoed." 
En daarop richtte zij vanuit haar beide sterren, 
bij het storten van bittere tranen, haar ogen 
op die van haar Tyrsus en zij doorboorde op meelij- 
wekkende wijze 
zijn hart met een brede naald. 

Waarop hij met een door de dood getekend gelaat 
zei: "Ach! Hoe kan ik gaan zonder mijn zon? 
Van foltering naar foltering, van smart naar smart. 
En zij, door snikken en tranen bedrukt, 
vormde zachtjes deze woorden: 
"Ach, mijn lieve ziel, wie neemt jou van mij weg?" 

Deze bittere tranen, 
dit geween, vol angst, 
is geen weeklacht, maar het bloed 
van mijn arm hart, 
getroffen door de pijl 
van jouw scherp en kwaadaardig misprijzen. 
Ach helaas! en zozeer lijdt erdoor 
mij levensadem, 
dat ik mij voel sterven. 
Wreed misprijzen, onmeedogend hart, bitter verlangen! 
Wil jij dan dat ik sterf? 
Ik zal sterven, maar wie nu sterft is één die u aanbidt. 

RIMANTI IN PACE! 

Anoniem 

"Rimanti in pace!" alla dolente e bella Fillida 
Tirsi sospirando disse. Tirsi sospirando disse : 
"Rimanti! io me ne vO tal mi prescrisse 
Legge, empio fato e soreaspra e rubella." 
Ed ella hora da l'una e Paltra stella 
Stillando amaro umore i lumi affisse 
Nei lumi del suo Tirsi e gli trafisse 
II cor di pietosissime quadrella. 

OND'El DI MORTE 

Anoniem 

Ond'ei di morte la sua faccia impressa, 
Disse : "Ahi! Come n'andrà senz'il mio sole? 
Di martir in martir, di doglie in doglie. 
Ed ella da singhiozz'e pianti oppressa, 
Fievolmente formà queste parole : 
"Deh car'anima mia, chi mi vi toglie? 

QUESTE LAGRIME AMARE 

Giambattista Marino 

Queste lagrime amara, 
Quseangoscioso pianto, 
Pianto non è ma sangue 
Del misero cor mio, 
Ferrito da lo strale 
Del vostro sdeg-no adamantino e rio. 
Ahi lasso! e si ne langue 
11 mio spirto vitale 
Ch'io mi sento morire 
Fero sdegn'empio cor, aspro desire! 
Volete pur ch'io mora? 
Mi morrà, ma chi more un che v'adora. 
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COR MIO DEH NON LANGUIRE! 

Giambattista Guarini 

Cor mio deh non languire! 
Che fai teco languir ranima mia. 
Odi i caldi sospiri a te grinvia. 
La pietat'el desire. 
S'i ti potessi dar morendo aita, 
Morrei per darti vita. 
Ma viv'ohimè ch'ingiustamente more, 
Chi vivo tien nel altrui petto il core. 

ODEKHA Kl'ANITANI 

Psalm 118;21-24 

Ódekha hi ̀ anitani vatehili lishu'a. Even maasu habó-
nim hayeta lerosh pinna. Meet adónai hayeta zót hi 
niflat be'eineinu. Ze hayyám 'aso aóonai, ze hayyóom 
`cisa. `cisci adónai nagila. nagila venismeha vó. 

BAREKHU 

Barekhu et adónai hamevórakh. Barekhu adónai 
hame vórakh le'ólam va'ed. 

TU PARTI, AHI LASSO! 

Giambattista Marino 

Tu parti, ahi lasso! e'l care 
Mi parte ii tuo partire. 
E fral dubbio e'l martire, 
Mentre ch'io trem'e piango, 
Muto amante rimango. 
Ma se tremand'agghiaccio 
Miseramente taccio, 
Parla ii silenzio e fann'ufficio intanto 
Gl'occhi di bocca, e di parole i pianto. 

ADON' OLAN 

Adon `Crlam asher malakh beterem ho/yetisir nivra 
leet na'asa beheftsó kool azai melekh shemó nigra. 

Mijn hart, kwijn niet weg, 
want je doet mijn ziel samen met jou wegkwijnen. 
Luister naar de warme zuchten: 
medelijden en verlangen sturen ze naar jou. 
Kijk in deze van liefde smachtende ogen, 
en hoe het leed mij verteert. 
Als ik jou kon helpen door te sterven, 
zou ik het doen, om jou het leven te geven, 
maar jij leeft, ach mij; en die sterft onterecht 
die het hart in een anders borst levend houdt. 

Dit is de poort naar de Eeuwige, de rechtvaardigen 
mogen er door. Ik dank U omdat U mij verhoord 
hebt en een hulp voor mij was. De steen die de bou-
wers versmaad hebben is een hoeksteen geworden. 
Van de Eeuwige kwam dit; wonderbaarlijk is het in 
onze ogen. Dit is de dag die de Eeuwige gemaakt 
heeft. Laten wij hierop jubelen en blij zijn. 

Voorlezer: Prijst de Eeuwige die te prijzen is! 
Gemeente: Geprezen de Eeuwige die te prijzen is, 
voortdurend en altijd. 

Je gaat weg, helaas, en jouw vertrek 
breekt mijn hart. 
En tussen angsten en folter, 
terwijl ik beef en ween, 
blijf ik een zwijgende geliefde. 
Maar als ik bevend verstijf 
blijf ik, ongelukkige, zwijgen; 
de stilte is het die spreekt en ondertussen dienen 
de ogen tot mond en de tranen tot woord. 

Heer van de wereld die regeerde voor enig wezen, 
geschapen was, werd toen het heelal naar Zijn wil 
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Veaharei kikhlen hakól levadó yimlók nóra. vehu 
haya vehu hóve vehu yiheye betifara. Vehu ehad 
veem n shéni lehamshil ló lehahbira beli réshit beli 
takhlit veló ha'óz vehammisra. Vehu éli vehai góali 
vetsur hevli beyóm tsara. Vehu nissi umanós Ii 
menat kósi beyóm eqra. Beyadó afgid ruhi be'et 
ishan yea'ira veim ruhi geviyyati adónai ii velo ira.  

gemaakt werd, reeds Koning genoemd. En later als 
alles vergaan mocht zijn zal Hij alleen de ontzag-
wekkende Koning zijn. Hij was, Hij is en steeds zal 
Hij er zijn, in volle glorie. Hij is EEN, en geen 
ander is met Hem gelijk te stellen of met Hem te 
verbinden. Zonder begin, zonder einde, bij Hem is 
de macht en de heerschappij. Hij is mijn God, mijn 
levende verlosser, mijn rotsvaste steun in tijd van 
nood. Hij geeft me richting en is mijn toevlucht, 
bereid mij te helpen als ik roep. In Zijn hand geef ik 
mijn ziel, als ik slaap en als ik waak. En met mijn 
ziel ook mijn lichaam. God is met mij, az ben niet 
bang. 
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NEDERLANDS KAMERKOOR 
ZONDAG, 

I SEPTEMBER 1996, 

20.00 U. 

ANTWERPEN, 

SINT-AUGUSTINUSKERK 

PAUL VAN NEVEL, DIRIGENT 

BARBARA BORDEN, SOPRAAN 

ADINDA DE NIJS, SOPRAAN 

TANNIE WILLEMSTIJN, SOPRAAN 

MERCEDES LARIO, SOPRAAN 

ANANDA GOUD, ALT 

MYRA KROESE, ALT 

KATHRIN PFEIFFER, ALT 

ROBERT COUPE, TENOR 

MICHIEL TEN HOUTE DE LANGE, TENOR 

BRUCE SELLERS, TENOR 

HENK VELS, TENOR 

MARCEL BEEKMAN, TENOR 

DAVID BARICK, BAS 

JELLE DRAIJER, BAS 

BAS RAMSELAP,R, BAS 

LODEWIJK MEEUWSEN, BAS 

HANS POOTJES, BAS 

DONALD BENTVELSEN, BAS 

PAUL VAN NEVEL 

Paul Van Nevel verwierf vooral bekendheid als stichter en leider van het Huelgas 
Ensemble, dat hij oprichtte na zijn activiteiten aan de Schola Cantorum Basiliensis. 
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 beur-
zen bestudeerde Van Nevel muziekmanuscripten in Spanje, Italië en Frankrijk. 

Sinds zijn exclusieve contract met Sony Classical verwierf hij 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 gastdi-
rigent bij het Nederlands Kamerkoor voor de produkties van oude polyfonie. Hij is 
ook docent oude muziek aan het Sweelinckconservatorium in Amsterdam. 

Naast radiocauserieën schreef Paul Van Nevel vele artikelen over bronnen en inter-
pretatie. Hij is de laatste tijd intensief bezig met een interdisciplinaire benadering van 
oude muziek, waarbij zoveel mogelijk de tijdgeest (literatuur, temperament en tempo, 
redenaarskunst - iets anders dan retoriek -) bij de interpretatie wordt betrokken. 

Bij uitgeverij Barenreiter 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 avant! en de Lagrime di San Pietro van Orlandus Lassus. In 1995 
kregen Paul Van Nevel en het Huelgas Ensemble de "Cannes Classical Award" voor 
oude muziek voor de CD-opname van de Codex Las Huelgas. 
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NEDERLANDS KAMERKOOR 

De meeste professionele symfonie-orkesten zijn zelfstandige organisaties. Bij profes-
sionele koren is dit veelal niet het geval - vaak zijn zij verbonden aan operahuizen of 
radio-omroepen. Het professionele Nederlands Kamerkoor is wat dit betreft een 
unieke uitzondering, doordat de Nederlandse rijksoverheid de financiële verantwoor-
delijkheid op zich heeft genomen voor de salariëring van de zangers. Het Nederlands 
Kamerkoor is een full-time, zelfstandig en professioneel vocaal ensemble, dat bestaat 
uit 26 geschoolde zangers en zangeressen, die allen volwaardige solisten zijn en ook 
met veel plezier in ensembleverband zingen. Het koor richt zich op de eerste plaats 
op het a cappella-repertoire, van de vroege middeleeuwen tot vandaag. Het werkt in 
de vertolking ervan samen met dirigenten met naam, zoals bijvoorbeeld Reinbert de 
Leeuw, Eric Ericson, Huub Kerstens, René Jacobs, John Alldis en Paul Van Nevel. 

Het Nederlands Kamerkoor werkt daarnaast ook regelmatig samen met diverse 
ensembles, zoals het Koninklijk Concertgebouworkest, het Sch6nberg Ensemble en 
het Orkest van de Achttiende Eeuw. Uwe Gronostay, afkomstig uit Berlijn, is de 
artistiek leider en chefdirigent van het Nederlands Kamerkoor. Zijn doel is om een 
standaardrepertoire met werken uit de 19de en 20ste eeuw op te bouwen en de conti-
nuiteit van deze koortraditie te waarborgen door het geven van compositie-opdrach-
ten. Ieder seizoen heeft het Nederlands Kamerkoor eigen concertseries in diverse 
Nederlandse steden en werkt het mee aan de grote festivals in binnen- en buitenland. 
De lijst met recente uitgaven van CD's is inmiddels uitgegroeid tot meer dan dertig 
titels. In 1995 ontving het Nederlands Kamerkoor een "Edison" voor de opname van 
het Requiem van Daniël de Lange. 
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"CIPRIANO DE RORE OF MUZIEK ALS WOORDKUNST" 

CIPRIANO DE RORE ( I 5 I 5/16-1565) 

Ave Regina caelorum (motet a 7) 

uit : Bayerische Staatsbibliotheek, Ms. Ms. B l(München) 

Schiet arbuscel (madrigale a 4) 

uit: II secondo libro de madregali (Venetië, 1557) 

Plange quasi virgo (motet a voce pad a 5) 

uit : Motetti a 5 (Venetië, 1545) 

Mia benigna fortuna (madrigale a 4) 

uit II secondo libro de madregali (Venetië, 1557) 

Missa Guazzabuglio 

Kyrie (a 5 voce pari) 

uit : Missa "Vous ne l'aurez" 

Gloria (a 5) 

uit : Missa "Vivat felix Hercules" 

Credo (a 7) 

uit : Missa "Praeter rerum seriern" 

PAUZE 

Sanctus (a 5) 

uit : Missa "Anote negre" 

Agnus dei (a 5 & 6) 

uit : Missa "Doulce mémoire" 

Da le belle contrade d'oriente (madrigale a 5) 

uit : 11 quinto libro de madrigali (Venetië, 1566) 

Calami sonum ferentes (madrigale a 4 voce pari) 

uit: (1555) 

Se ben il duol (madrigale a 5) 

uit : II quarto libro dei' madrigali (Venetië, 1557) 

Dissimulare etiam sperasti 
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CIPRIANO DE RORE OF MUZIEK ALS WOORDKUNST 

Wie het aangezicht van Cipriano de Rore op de beide nog bekende afbeeldingen 
bekijkt (zie ook de kaft van dit boek), kan niet om de specifieke trekken heen van dit 
getaand gelaat. Doorrimpeld gezicht, kommervolle diepliggende blik, een uitstraling 
door het leven en de zorgen getekend; men kan zich opgewekter figuren inbeelden. 
De Rore's voorkomen is een weerspiegeling van zijn onrustig, emotioneel leven en 
van zijn bewogen compositiekunst. Zijn muziek is een mijlpaal in de renaissance-
kunst geweest, waarbij voor het eerst muziek en woordemotie samenvallen, klank 
geen emotie beschrijft maar is. Om het met de woorden van de specialist Alfred 
Einstein te zeggen : " All madrigal music of the 16th century that lays claim to 
serious dignity is dependent upon Rore. Lasso and Monte are inconceivable without 
him...". 

Zijn op de toppen van de gevoeligheid geschreven oeuvre is onlosmakelijk verbonden 
met zijn turbulent leven. Zijn Vlaams-gotische afkomst, tegenslag, zeldzame vreugde, 
treurnis, koppigheid, neerslachtigheid, politiek engagement, heimwee, eigengereid-
heid: al deze trekken zijn in De Rore's werken aanwezig. Alleen, deze kenmerken 
zijn voor de oren van de 20ste eeuw minder evident te ontdekken dan de emoties die 
wij onmiddellijk bij een Verdi of zelfs een Monteverdi aanvoelen. Dit komt omdat De 
Rore op een ongelooflijk virtuoze manier de grammatica van de muziek "bespeelde" 
tot in het kleinste detail, een grammatica die wij ofwel niet meer aanvoelen, ofwel te 
evident geworden is voor onze met Mahler-erupties en Wagner-bestormingen geteis-
terd gehoor. 

De Rore's grammatica van klanken vertaalde moeiteloos elk woord, elk beeld, elke 
betekenisverschuiving, soms zelfs de fonetiek, in een muziek die tekst werd. Om dit 
te kunnen doorvoelen en horen moet de uitvoerder en de luisteraar zich terugplaat-
sen in de muzikale technieken van de renaissance. Deze waren niet gebaseerd op de 
akkoordenleer maar op de modusleer. Alfa en omega van Cipriano de Rore's compo-
sitiekunst is zijn omgang met de acht gekende modi : dorisch, phrygisch, lydisch en 
mixolydisch, telkens authentiek of plagaal (afhankelijk van de finalis, de stemomvang 
en de melodische topoi). De modus van een werk werd bepaald door de cantus en de 
tenor. Het is pas vanuit deze modusleer dat wij alle vrijwillige afwijkingen die De 
Rore hierop toepaste, kunnen begrijpen. Zo paste hij "clausulae peregrinae" (onre-
gelmatige cadenzen) toe op woorden zoals "altro", "volta" of bij tekstpassages die met 
vluchten te maken hebben. Of hij plaatste de cadenzen die niet overeenkomen met 
de "luogo delle cadenze". Een goed verstaan van de modus-grammatica is ook nood-
zakelijk om de "commixtio tonorum" te begrijpen : dikwijls paste De Rore deze tech-
niek toe om onevenwichtigheid, onzekerheid of beweging te symboliseren. In de 
stemmen werden dan tegelijkertijd, of na elkaar, niet-verwante modi gebruikt. Om 
dezelfde reden paste De Rore het "fuggir le cadenze" toe : hij "vluchtte" een normale 
cadens om een modus-vreemde afsluiting te gebruiken, bijvoorbeeld een fa-afsluiting 
in een D-modus. 

Om tekstuele redenen verliet De Rore soms het modus-principe om tonale majeur-
mineur effecten te bekomen. Hij werd hierdoor door tijdgenoten en volgelingen, 
zoals Vincentino en Zarlino, speciaal genoemd. Al deze uitzonderingen bewijzen dat 
de modusleer de basis vormde van De Rore's tonaal kader. Het hoeft ons dan ook niet 
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te verwonderen dat enkele drukken van de madrigalen gerangschikt zijn volgens de 
gebruikte modi. 

De door de tekst ingegeven afwijkingen van het modale systeem zijn slechts één van 
vele middelen die Cipriano de Rore gebruikte om het ideaal van "imitar le parole" te 
verwezenlijken. Onvoorstelbaar rijk was De Rore's inspiratie om het landschap van 
de tekst in klanken om te zetten. Enkele voorbeelden. Het gebruik van laddervreem-
de tonen - halve tonen - reserveerde De Rore voor het uitdrukken van droefheid, 
rouw en bitterheid; opvallende stemmencombinaties en hun tessituren verwijzen dik-
wijls naar de tekst. Dit principe van "accomodar le parti" gaf De Rore de gelegenheid 
om speciale kleureffecten en bijzondere emoties uit te tekenen. Schokeffecten in de 
tekst werden bijvoorbeeld weergegeven door het ruimtelijk ver uit elkaar plaatsen van 
de stemmen. Melancholie, "res tristes", werd dan weer getoonzet met behulp van 
"fauxbourdon", parallelle sextakkoorden. Orazio Vecchi noemde Cipriano de Rore 
een specialist in het gebruik van vrije dissonanten als "adornamento" van de tekst: 
voor beelden van duurzaamheid, herhaling en standvastigheid gebruikte De Rore de 
"redictae"-figuur : drieklanken (melodisch) en gerepeteerde tonen. Een herhaling 
van een woord of een beeld bij een nieuw vers, de "anaphora", illustreerde De Rore 
met de herhaling van een opvallend thema : zo wordt het tweede deel van Mia benig-
na fortuna ingezet met het opvallend grote-sextmotief dat in de laatste tenor- en basi-
mitatie van het eerste deel opduikt. Woorden die een ontkennende betekenis hebben 
("no", "non", "niente") beginnen opvallend veel met een syncope. En zo zouden wij 
nog lang kunnen doorgaan met de opsomming van de stijlmiddelen waarmee 
Cipriano de Rore steeds opnieuw de muziek op de huid van de tekst schreef. 

Cipriano de Rore werd omstreeks 1516 in Ronse geboren, op een boogscheut van de 
Franse grens. Zijn opleiding genoot hij waarschijnlijk nog in zijn geboorteland. Zeker 
is dat hij al vóór 1540 zanger was aan de kapel van San Marco in Venetië, die toen 
geleid werd door een streekgenoot van hem, Adriaan Willaert. Zij werden beiden in 
één adem vernoemd door de Italiaan Zacconi, die in zijn Prattica di Musica van 1596 
schreef: "... Ma poi col tempo per opera d' Adrian° Vuilarth et di Ciprian Rore che 
furono quei vecchi nella professione si intelligente...". In Venetië verschenen in 1542 
zijn eerste madrigalen in druk (vijfstemmig, op persen van Gardano), gevolgd door een 
tweede vijfstemmige madrigalenbundel in 1544, een eerste motetbundel in 1545, een 
derde vijfstemmige madrigalenbundel in 1548 en een eerste vierstemmige madrigalen-
bundel in 1550. Vanaf deze jaren, en dat tot het einde van de 16de eeuw, zou de 
stroom van drukken, herdrukken, piraatdrukken, bewerkingen, parodieën, tabulaturen 
en citaten niet ophouden. Al in 1546 verscheen er in Padua een dichtbundel waarin 
een sonnet is opgenomen ter ere van Cipriano de Rore, geschreven door de Venetiaanse 
prelaat Hieronimo Fenaruolo. Het gedicht bevat bovendien een acrostichon: de eerste 
letters van elke regel vormen samen de naam Cipriano de Rore. 

Ook G.B. Doni, theoreticus, musicus en tijdgenoot van De Rore schreef in zijn Lyra 
Barberina : "...met elke vezel van zijn genius wijdde hij zich aan het begrijpelijk 
maken van verzen en woorden in zijn madrigalen. Deze grote man vertelde mij zelf 
in Venetië dat dit de enige, ware manier van componeren was." 

Maar uit deze periode stammen ook de eerste tekenen van Cipriano's onrust en tegen-
slagen. Hij schreef twee motetten (tekst en muziek) waarin hij zinspeelt op zijn 
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C ia che prima a me piacque hor û me spiace Wat eertijds in mijn smaak viel mishaagt me, nu 
1 mmerso nella nova e placid'onda ik dobber op een nieuwe en aangename vloed 
P ur pergliosa quei di cui s'abbonda die echter zo gevaarlijk is voor d'overtalrijke 
R ozzi nocchieri e ciechi ad ogni face maar onervaren bootslui die blind zijn voor elke toorts. 

1 nclita guida chi vorrá á con pace Veilige gids, wie zich met een gerust gemoed 
A sé legarti come foglia á fronda aan U wil vastklampen als een blad aan 't lover 
N ome tuo solo invocherá e gioconda zal voortaan alleen nog bij Uw naam zweren en goedgelukt 
0 gnor sará opra sua enon men vivace zal telkens zijn werkstuk zijn en toch niet minder pittig. 

D' Adria è quell'onda che ha ventura ecui Van d'Adriatische komt deze vloedgolf onweerstaan- 
E sser pietosa al paragon non cale baar opzetten, 
R otta ai perigli e alle fatice; e cui die er niet om geeft bij vergelijking meelijwekkend uit 

te vallen, 
gewoon als hij is aan gevaren en vermoeienis en die 

0 rdina al ciel flussi e riflussi sale, alleen door d'hemel zijn eb en vloed laat regelen, nu 
R iscende e torna & surgere per 7/Ui komt hij op, 
E mulo d'Adriano, a te diamvale. vloeit weer af en wendt zich, om bij ons door te breken. 

Volgeling van Adriaan: wij wensen U veel succes. 

ellendige situatie. Het ene motet, 0 qui populos suscipis, is gericht aan kardinaal 
Ippolito II d' Este (1509-1772), de broer van Ercole II van Ferrara. De andere com-
positie is geadresseerd aan de Italiaanse prins Guidubaldo II della Rovere. In beide 
werken vroeg De Rore om in hun dienst te mogen treden. Einde 1546, begin 1547 is 
het dan zover: onze componist werd benoemd tot "maestro di capella" aan het hof 
van Ercole II d'Este in Ferrara, één van de grote humanistische geesten in Italië. 
Ercole 11(1508-1559) was redenaar, schreef Latijnse poëzie, was bedreven in de oor-
logskunst en diplomatie en beoefende muziek. Hij hield van de diatonische en chro-
matische kunst. Voorgangers van De Rore waren Agricola, Obrecht, Brumel, Josquin 
Desprez en Adriaan Willaert geweest; zijn meest beroemde leerling was Luzzasco 
Luzzaschi. In het jaar van De Rore's indiensttreding bestond de Ferrarese hofkapel uit 
negen zangers en vijf instrumentalisten. Een jaar later had Cipriano de kapel sterk uit-
gebreid tot elf zangers en twaalf instrumentalisten. Vanaf dan tot 1559 schommelde 
de bezetting van de muziekkapel tussen tien en zestien, een vermindering dus, te wij-
ten aan de oorlogsomstandigheden waarin het hof van Ferrara verkeerde. 

Want inderdaad, De Rore was in een politiek wespennest terechtgekomen. Alhoewel 
Ercole II zich losgemaakt had van het pauselijk juk - hij had er 180.000 goudstukken 
voor betaald - was de vrede allerminst teruggekeerd. Instabiliteit en veldslagen waren 
het gevolg van het diplomatisch politieke spel dat Ercole II d'Este voerde in de hoop 
de verstandhouding met de Habsburgers (Karel V), de Franse kroon en het pausdom 
gunstig te houden. En een ongeluk komt nooit alleen: alhoewel Ercole II pro-keizers 
gezind was, huwde hij in 1528 Renée de France, dochter van Louis XII en tegelijker-
tijd schoonzus en nicht van de Franse protestantse koning Francois 1(1515-1574). 
Door dit huwelijk werd niet alleen de relatie met de aanstaande katholieke keizer 
Karel V bemoeilijkt, maar ook deze met de paus. De arme Ercole II heeft zich in zijn 
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eerste huwelijksnacht de catastrofe niet kunnen indenken : onder invloed van Renée, 
die een overtuigde calviniste was, werd het hof van Ferrara een centrum van prote-
stantse propaganda, zodat Ercole II zich verplicht zag zijn vrouw te verbannen uit het 
paleis van Ferrara! Ercole's zoon Alfonso 11(1533-1597) kon dit alles niet langer 
aanzien, en vertrok buiten medeweten van zijn vader naar het Franse hof om tegen 
het katholieke leger te gaan vechten. En zoals zo dikwijls in de muziekgeschiedenis, 
zal ook deze spanning en schokkende gebeurtenis een uniek kunstwerk voortbrengen 
: Cipriano de Rore schreef naar aanleiding van de droefenis, teweeggebracht door het 
vertrek van zoon Alfonso, het pakkende Calami sonum ferentes. 

Overigens is de hele Ferrarese periode zeer vruchtbaar geweest voor Cipriano de 
Rore. Elke compositie weer bewees hij zijn begaafdheid om elke tekst, elk stem-
mingsbeeld het juiste muzikale élan en reliëf mee te geven. Bovendien stond zijn 
kunst hier volledig ten dienste van de gebeurtenissen aan het hof en commentariëer-
de hij zelf politieke toestanden aan de hand van madrigalen en motetten : muziek als 
tijdskroniek. De madrigalen Schiet' arbuscel, Mia benigna fortuna en Se ben il duol 
zijn in deze periode gecomponeerd. Zij illustreren alle drie op diverse wijze het 
meesterschap dat De Rore op dat ogenblik bereikt had. De twee laatste madrigalen 
werden jaren later door Claudio Monteverdi aangehaald als bewijs dat Cipriano de 
Rore werkelijk de vernieuwer, "11 rinovatore", en grondlegger van de "seconda praai-
ca" was. 

Ook in het misrepertoire maakte De Rore intussen geschiedenis. Hij componeerde in 
Ferrara onder andere de Missa Vivat felix Hercules en de monumentale zevenstemmi-
ge Missa Praeter rerum seriem. De eerste mis is een zogenaamde "cantus firmus"-mis : 
aan de grondslag van het contrapunt ligt een melodie die een lofzang is op Ercole II. 
De mis Praeter rerum seriem, waarvan wij het credo uitvoeren, ging de roem van zijn 
maker vooraf. De Rore combineerde hier twee technieken : de "cantus firmus"-tech-
niek (in de tenor weerklinkt een melodie ter ere van Ercole II) en de parodie-schrijf-
wijze (de componist parodieerde een gelijknamig motet van Josquin Desprez). Het 
werk is met zijn contrapuntische hoogstandjes een monument in de mistraditie van 
de renaissance. Geen wonder dat Ercole II deze mis als geschenk opstuurde naar een 
collega van hem, Albrecht V van Beieren. Albrecht V schreef in een brief van 25 april 
1557 hoezeer de mis door de hofkapel werd geapprecieerd. Dit blijken geen ijdele 
woorden te zijn, want nog in 1568 wordt deze mis onder leiding van Orlandus Lassus 
uitgevoerd, naar aanleiding van de huwelijksfestiviteiten van prins Wilhelm met 
Renata van Lotharingen. 

Vanaf 1557 ontving De Rore regelmatig berichten over de minder rooskleurige toe-
stand van zijn familie in Vlaanderen, en mede door de benarde oorlogssituatie in 
Ferrara - Ercole II keerde zich tegen Filips II - en de penibele toestand waarin de hof-
kapel verkeerde, besloot Cipriano de tocht naar zijn ouders aan te vatten. Hij 
bekwam de toelating van Ercole II en vertrok op 7 maart 1558. In normale omstan-
digheden duurde de reis van Ferrara naar Vlaanderen zeventien dagen. De Rore 
maakte echter een "een ommetje" en zijn reis nam twee maanden in beslag. Cipriano 
begaf zich eerst naar de "Bayerische Hofkapelle" in München, waar hij als componist 
bovenaan de hitlijst stond, en waar zopas een landgenoot de leiding van de beroemde 
muziekkapel op zich had genomen: Orlandus Lassus. In München viel De Rore een 
exclusieve eer te beurt : een speciaal handschrift werd volledig aan zijn werk gewijd 
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(26 werken) en prachtig geïllumineerd door Hans Mielich, de hofkunstenaar. Op één 
van de pagina's prijkt een groot portret van De Rore (zie afbeelding op de kaft van dit 
boek). Het manuscript is het mooist en rijkst versierde muziekmanuscript van de 
16de eeuw en wordt thans bewaard in de Bayerische Staatsbibliotheek in MUnchen. 
Het motet Ave Regina caelorum staat in deze codex genoteerd. 

Van Beieren ging het naar Vlaanderen, waar Cipriano eindelijk zijn ouders weerzag. 
Hij nam enkele maanden de tijd om thuis orde op zaken te stellen, zeker ook om 
terug contact op te nemen met enkele muziekmilieus die hem goed bekend waren. 
Zijn eerste contacten met het hof op de Coudenberg in Brussel dateren waarschijnlijk 
uit deze periode. Eind september vertrok Cipriano terug naar Ferrara, waar hij ver-
wacht werd op Allerheiligendag. Hij arriveerde er echter pas op het einde van decem-
ber : waarschijnlijk heeft De Rore op de terugreis hetzelfde "ommetje" gemaakt als bij 
de heenreis. Dit vermoeden wordt gestaafd door het feit dat men in München de 
laatste hand legde aan zijn geïllumineerde bloemlezing (het manuscript kwam pas in 
1559 klaar) en de meester dus zelf de eindredactie ervan onder ogen wilde zien. 

De heimwee na zijn terugkeer uit Vlaanderen liet Cipriano niet meer los, want amper 
zes maanden na zijn terugkeer in Ferrara besloot De Rore zich definitief bij zijn 
ouders te gaan vervoegen. Het is mogelijk dat de vrede van Cateau Cambrésis - op 3 
april 1559 staakten Frankrijk en Spanje de strijd en Vlaanderen kende eindelijk weer 
rust - De Rore ertoe heeft aangezet het woelige Ferrara te ruilen voor het rustige 
Vlaanderen. Op 27 juli 1559 werd Cipriano het laatst uitbetaald in Ferrara. Op het 
einde van dat jaar trad hij in dienst van landvoogdes Margaretha van Oostenrijk, her-
togin van Parma, die sinds augustus 1559 haar hofhouding op de Coudenberg in 
Brussel centraliseerde. 

Vanaf dat ogenblik vervulde De Rore zijn geliefkoosde rol van "muzikaal commenta-
tor" : hij schreef madrigalen ter ere van Margaretha van Parma; hij droeg werken op 
aan de gevreesde kardinaal Granvelle, de rechterhand van de Habsburgers; in andere 
werken zinspeelde hij op stadhouder Lamoraal, graaf van Egmont. In deze periode 
componeerde hij ook een madrigaal voor de gemaal van Margaretha, Ottavio Farnese, 
hertog van Parma. Wanneer op het einde van 1560 deze laatste Cipriano de Rore ver-
zocht kapelmeester aan het hof van Parma te worden, zei de componist onmiddellijk 
toe, ook omdat de financiële voorwaarden in Brussel abominabel waren geworden. 
Intussen was de roem van de componist tot een hoogtepunt gekomen. Steeds meer 
uitgevers joegen op werken van Cipriano. In Venetië vochten Gardano en Scotto, 
twee van de beroemdste uitgevershuizen, verbeten om elke nieuwe compositie van de 
meester te mogen drukken. En elk reeds gedrukt motet en madrigaal werd steeds 
weer heruitgegeven in combinatie met andere werken, dikwijls van andere componis-
ten. 

In Parma, waar De Rore in mei 1561 arriveerde, kreeg hij tweehonderd goudstukken 
per jaar en een eigen woonstede. Temidden van het luxueuze paleis van Ottavio 
Farnese kon hij zich eindelijk ongestoord bezighouden met zijn muziekkunst. 
Maar externe gebeurtenissen oordeelden er anders over. Op 8 december 1562 over-
leed Adriaan Willaert in Venetië. De plaats van "maestro di capella" was vacant. En 
De Rore werd door de "Procuratori di San Marco di Sopra" aangeduid als opvolger 
van Willaert. De Rore, in Venetië zeer geëerd, hield het er echter niet lang uit. 
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Moeilijkheden binnen de muziekkapel, gedeeltelijk te wijten aan de houding van De 
Rore zelf, maakten een jaar later al een eind aan deze verbintenis. Alhoewel de kei-
zerlijke orator te Venetië, Francesco de la Torre, nog schreef dat Cipriano "...musico 
eccelente et reputato, hoggi il principale fra quanti ne sono in Italia" was, vinden we 
De Rore terug in Parma, waar hij vanaf september 1564 opnieuw werd betaald. Hij 
bleef steeds meer aanvragen voor composities ontvangen, en er werd hem zelfs de 
plaats van kapelmeester in Praag aangeboden door Aartshertog Ferdinand II. 
Cipriano de Rore, wiens karakter blijkbaar behoefte had aan een standvastige en ver-
trouwde werkkring, besloot wijselijk in Parma te blijven. Hij stierf er onverwacht op 
49-jarige leeftijd in de zomer of herfst van 1565. Zijn grafschrift deelt mede dat hij 
een zoon naliet. 

De invloed die de componist op latere generaties heeft uitgeoefend, is nauwelijks te 
overzien. Na zijn dood verschenen er postume drukken, uitgegeven door zijn trouwe 
medewerker Gardano. Deze laatste schreef in het voorwoord van het postume vijfde 
madrigaalboek in 1566: "...aan Josquin moeten wij de aangename kunst van de meer-
stemmige gezangen toekennen; aan Mouton de ware kunst van de contrapuntische 
variatiekunst en aan Willaert de kunst van de zoete harmonieën. De hemel echter 
heeft aan Cipriano, de unieke, de samensmelting van deze drie toevertrouwd." De 
componist Vincenzo Galilei sprak in 1584 in exalterende woorden over De Rore's 
contrapunt. De groten van het eind van de eeuw -Vecchi, Monteverdi, Zarlino en De 
Wert - hadden De Rore als voorbeeld voor ogen. Hoe diep De Rore's "woord-ver-
talingen-in-muziek" gegrift bleven in het geweten van de musici wordt aangetoond 
door de tientallen citaten die in composities van andere kunstenaars opduiken. 
Componisten zoals Alessandro Romano, in 1565, en Barnaba Cerbo, in 1574, geven 
als ondertitel van hun madrigalencollecties : "Ad imitatione di Cipriano". Zonder De 
Rore had de muziekgeschiedenis er anders uitgezien. 

PAUL VAN NEVEL 
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AVE REGINA CAELORUM 

Ave Regina caelorum 
Mater Regis Angelorum 
0 Maria jlos virginum, 

Velut rosa vel lilium : 
Funde preces ad Dominum 
Pro salute fidelium 
Amen. 

SCHIET'ARBUSCEL 

Schiet'arbuscel, di cui ranno nè foglia 
Non mosser mai gli ardenti miei sospiri 
E di cui sempre ovunque l'aura spin 
Sento l'odor ch'a lagrimar m'invoglia : 

S'un giorno a l'ombra tua si accesa voglia 
Temprar potessi e si caldi desiri 
Dolci le pene mie dolc'i martiri 

Dolce saria ogni mal dolce ogni doglia. 

Ma poi che ria fortuna mi disdice 
Stanco posar sotto i bei verdi rami 
Ch'in mezzo del mio cor han la radice 

Convien ch'io arda e mi lamenti e brami 
Finir la vita misera infelice 
In tale stella presi l'esca e gli hanni. 

PLANGE QUASI VIRGO - ACCINGITE VOS 

Plan ge quasi virgo, plebs mea : 
ululate pastores in cinere et cilicio : 
quia veniet dies Domini magna 
et amara valde. 

Accingite vos, sacerdotes, 
et plangite ministri altaris, 
et aspergite vos cinere: 
quia veniet dies Domini magna 
et amara valde. 

Wees gegroet Koningin der hemelen 
Moeder van de honing der engelen 
0 Maria bloem der maagden 
Zoals een roos of een lelie 
gebeden brengend aan de Heer 
Tot heil der gelovigen 
Amen. 

Onschuldige takkenbos, wiens twijg   noch blad 
Op het ritme mijner vurige zuchten bewegen 
En zo de briesjes, waaiend zichzelf nooit overleven: 
Ik ruik je geuren die mij domplen in een tranenbad. 

En als ik op een dag beschutting in uw schaduw vind 

Lenig dan mijn hoop, temper mijn verlangen, 
Verzacht mijn smart, troost gemartelde gezangen 
Zodat elk kwaad zoet wordt, zachtheid pijn overwint. 

En als het wrede geluk zich dan van mij wendt 
Rust ik moede onder je veilige groene kleed 
Waarvan zelfs de wortels door mijn hart worden verwend. 

Steeds weer brand en klaag ik, begeren is mijn leed 
Gedaan het leven dat in treurnis mij zo ment; 
Onder zulk gesternte houd ik voor mij 't einde der 
jaren gereed. 

Weeklaag als een maagd, gij, mijn volk: 
Jammert Herders, in as en boetekleed: 
Want gekomen is de dag des Heren, 
de dag groot en bitter bovenmate. 

Trekt het boetekleed aan, gij priesters, 

En weeklaagt, gij bedienaren des altaars 
en bestrooi u met as. 
Want gekomen is de dag des Heren, 
de dag groot en bitter bovenmate. 
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MIA BENIGNA FORTUNA - CRUDELE ACERBA 

Mia benigna fortuna, e'l viver lieto, 
I chiari giorni e Ie tranquille noti 
E i soavi sospiri, e'l dolce stile 
Che solea resonar in versi e rime, 
Volti subitamente in doglia e'n pianto 
Odiar vita mi fanno e bramar morte. 

Crudele acerba in esorabil morte, 
Cagion dai di mai non esser lieto, 
Ma di menar tutta mia vita in pianto, 
E i giorni oscuri e le dogliose notti; 
I miei gravi sospir non vano in rime 

mio duro martir vince ogni stile. 

MISSA GUAZZABUGLIO 

voor de mistasten zie p. 51 

DA LE BELLE CONTRADE D'ORIENTE 

Da le belle cont rade d'oriente 
Chiara e lieta s'ergea Ciprigna et io 
Fruiva in braccio al divin idol mio 
Quel piacer che non cape humana mente. 

Quando sentii dopo un sospir ardente 
Speranza del mio cor dolce desio 
Te `n vai haime sola mi lasci adio 
Che sará qui di me scura e dolente? 

Ahi crudo Amor ben son dubiose e corte 
Se tue, dolcezze poich'ancor to godi 
Che l'estremo piacer finisca in pianto. 

Nè potendo, dir pin c'inseme forte 
Iterando gl'amplessi in tanti nodi 
Che giamai ne fer pin l'edra o l'acanto. 

CALAMI SONUM FERENTES 

Calami sonum ferentes 
siculo levem numero 
Non pellunt gemitus pectore  

Zachte bedding van mijn leven dat zonder klachten 
Lichtende dagen kent en rustige nachten 
De tedere zuchten die mijn zoete stijl omboorden 
Klinken doorheen mijn verzen en mijn woorden; 
Maar eensklaps gekeerd in treuren en tranende wangen 
Doen zij het leven haten en de dood verlangen. 

0 wrede, bittere, onvermijdbare dood 
Gij die mijn vreugde nooit kansen bood 
Maar mijn leven dompelde in diepe rouw, 
Gij kleurt mijn dagen somber, mijn nachten hebben kou 
Mijn verzen zijn door diepe zuchten omgeven, 
Mijn stijl door kwelling en pijn gedreven. 

Uit mooie gewesten, uit een oostelijk land 
Komt deze Cypriote, bevallig en frivool 
En ik geniet in d'armen van mijn godlijk idool, 
Dit geluk, ongrijpbaar voor het menselijk verstand. 

Toen voelde ik, na een brandende zucht, 
Hoop van mijn hart, verlangen zo zoet, 
Je nakend vertrek, ik bleef met je groet 
En werd somber, was voor smart beducht. 

Ach wrede liefde, onstandvastig en aanlokkelijk 
Toch geniet ik van uwe zachtheid 
Ook al eindigt 't ultiem geluk met tranen. 

Ik han nooit meer zeggen: begerig en aanminnelijk 
Zijn de omhelzingen, steeds weer, van uw bevalligheid 
Zij zullen nooit meer als klimop onze eenheid beamen. 

De rietfluiten weerklinken met een zacht 
geluid zoals in Siciliaanse liederen, 
en verdrijven nochtans niet de zeer zware zuchten 
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ab imo nimium grave 
Nec constrepente su 
ab Aufido revulsi. 

Musa, quae nemus incolis 
Si rmionis amoenum, 
Redita qua lenis 
Lesbia dura fuit, 
Me adi recessu principismei tri stem. 
Musa, deliciae tui Catulli, 
Dulce tristibus his tuum 
iunge carmen avenis. 

SE BEN IL DUOL 

Se ben il duol che per voi donna sento 
Non vi fo manifesto con la voce 
Questo m'avien perchè lasso pavento 
La luce de' bégli occhi che mi noce. 

Pol ne'miei danni Amor è si feroce 
Che mi face manchar forza e ardimento 
Tal che per tener chiuso ii mio tormento 
Amor a doppio mi distrugge e coce. 

Ben voi a pitt di mille segni 
Conoscerlo potete e aita danni 
Quantunque taccia l'aspra doglia mia. 

Pen?) non sendo piu che Circe ria 
Cedano l'ire alla pieta e gli sdgeni 
E piacciavi di duol si acerbo trarmi. 

DISSIMULARE ETIAM SPERASTI 

Vergilius 

Dissimulare etiam sperasti, perfide, tantum 
posse nefas tacitusque mea decedere terra? 
Nec te noster amor, nec te data dextera quondam, 
nec moritura tenet crudeli funere Dido?  

die uit de diepte van mijn borstkas opwellen. 
Mijn zuchten worden evenmin weggenomen 
door de kabbelende Aufidus'. 

Muzen, gij die verblijft in de lieflijke 
landouwen van Sirmio2, waar zelfs 
Lesbia haar hardvochtigheid liet varen' 
kom tot mij, ik die treur om de 
afwezigheid van de princeps3. 
Muze, vreugde van Uw Catullus4, 
vermeng uw zacht gezang met de 
treurige geluiden van de fluiten. 

Aufidus = Ofanto, rivier in Apulia. 
Nu Sirmione, stad aan het Gardameer, 
geboorteplaats van Catullus 
De zoon van de hertog van Ferrara 
Minnaar van Lesbia 

De zoete smart die ik, vrouwe U lijd 
Laat onberoerd mijn woord dat echter baadt 
In onverholen vrees voor gij die zijt 
't Licht van mooie ogen, mijn verraad. 

Aldus wordt in mijn smart die Liefde zo wreed 
Dat zij in mij kracht ontneemt en moed verbant 
Zodanig dat, in 't betrachten van mijn leed 
De liefde mij tweevoudig uitblust en verbrandt. 

Ofschoon door meer dan duizenden signalen 
Uw hulp aan mij zou willen halen 
En U tot zwijgen brengt mijn wrange pijn, 

Beschouw ik U alleen maar als pervers Venijn, 
Vervang ik toorn door medelijden en gespot 
Terwijl het U voorwaar bevalt, mijn hard en treurig lot. 

Heb je dan, trouweloze, gehoopt te kunnen verber-
gen een zo grote wandaad, en mijn land te kunnen 
verlaten zonder een enkel woord? 
Houdt niet onze liefde, noch de ooit aan jou 
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Quin etiam hiberno moliris sidere classem, 
et mediis pro peras aquilonibus ire per altum, 
crudelis? Quid si non ar-va aliena domosque 
ignotas peteres et Troia antiqua maneret, 
Troia per undosum peteretur classibus aequor? 

Me ne fugis? Per ego has lachrimas dextramque 
tuam te, 
quando aliud mihi jam miseriae nihil ipsa reliqui, 
per connubia nostra, per inceptos hymenaeos, 
si bene quid de te merui,fuit aut tibi quioquam 
dulce meum, miserere domus labentis et istam, 
oro, si quis adhuc precibus locus, exue mentem.  

geschonken hand, 
noch de wrede dood die Dido moet sterven je tegen? 

Zelfs onder wintergesternte scheep je je in, 
en in winterstormen haast je je 't zeegat te kiezen, 
wreedaard? Indien je niet hunkerde naar andere 
landen en steden, 
aan jou onbekend, en indien het oude Troje nog 
daar was, 
waarom ben je dan over de schuimende zeespiegel 
naar Troje gevaren? 

Ontvlucht je dan niet mij? Bij deze mijn tranen, bij 
jouw hand van belofte, 
- wanneer mij, ellendige, niets anders mocht over-
blijven - 
bij ons huw'lijle, ons amper begonnen leven als echt-
paar smeek ik je: 
als ik iets je waard ben, ooit iets van mij je lief is 
geweest, 
ontferm je dan over mijn wankele huis, zo bid ik, en 
als er nog enige 
ruimte mocht zijn voor mijn smeken, zo laat dan dit 
voornemen varen. 
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HERFSTCONCERTEN 
(1 september - 4 oktober) 
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ZONDAG 1, 

VRIJDAG 6 EN 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER 

1996 

ANTWERPEN, 

ZUIDERPERSHUIS 

I.S.M. 

HET 

WERELDCULTUFtENCENTRUM 

ZUIDERPERSHUIS 

EN MUZIEKACTIEF 

FLAMENCO FESTIVAL 

FLAMENCO-ATELIER, CONCERT- & DANSVOORSTELLINGEN 

FLAMENCO-ATELIER 

Flamenco, flamenco, flamenco, altijd maar flamenco. Het is erger dan een virus. Het 
kruipt waar het niet gaan kan, verder dan in de kleinste haarvaten, in de haren op je 
armen, over je rug, onder je huid, tusssen hart en keel, achter je oren,... 
Waarom toch? Waar komt flamenco vandaan, welke evoluties ondergaat de muziek-
stijl,... en haalt flamenco de 21ste eeuw? Wie zich wil verdiepen in de flamenco-cul-
tuur, krijgt hiervoor de kans. Er is een lezing en er zijn live-demonstraties van gitaar, 
dans, palmas en zang. Tijdens de "cena" (feestmaaltijd) is contact met de artiesten 
mogelijk. 

IVO HERMANS 

Ivo Hermans is als kunsthistoricus zeer goed thuis in de Iberische cultuurgeschiede-
nis. Als academicus houdt hij echter ook nauw voeling met de uitvoerderswereld. Hij 
is een echte "aficionado". 

MICHEL GILLAIN 

Als gitarist verdiepte de Belg Michel Gillain zich gedurende vele jaren in de verschillende 
flamencostijlen en tradities, onder meer tijdens meerdere verblijven in Andalusië. 
Aanvankelijk ontwikkelde hij zich tot een zeer goede imitator van deze stijlen. Nu zet hij 
de stap verder met eigen werk, met diep respect voor de traditionele stijlen. De CD 
Esperanza die binnenkort verschijnt, is een weergave van deze ontwikkeling. 
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MAITE CORREAS 

Als "bailaora" (danseres) en dochter van "La Pili" straalt haar dans blijheid 
en vreugde uit en wordt onder meer gekenmerkt door een verbluffend ster-
ke voettechniek. 

MARCO CRUZ 

Marco Cruz is een jonge en beloftevolle "cantaor" (zanger) met een echte 
flamencostem. Hieruit blijkt dat hij veel luistert naar de grote voorbeelden 
om zijn stijl te verfijnen. 

SOFIA YERO & MACANDE 

Het ensemble Macande werd opgericht door gitarist Antonio Segura en bestaat uit 
enkele van de beste jonge flamenco-artiesten van België. Allen van Spaanse nationali-
teit maar in Brussel opgegroeid, hebben deze artiesten des te meer de drang gevoeld 
om hun cultuur, de flamenco, serieus te nemen en hebben ze zich hieraan met hart 
en ziel gewijd. 

Antonio Segura werd geboren in Sevilla en studeerde sinds zijn twaalfde flamencogi-
taar. Toen zijn familie naar Brussel verhuisde, ging hij regelmatig terug voor zijn stu-
dies bij Isidoro Carmona en Paquito Fernandez. Van 1988 tot 1990 nam hij deel aan 
de tournees met Fiesta Flamenca de Andalucia. 

Sofia Yero werd geboren in Brussel en is de dochter van de hier bekende Torre de 
Montijo, van wie zij het talent en het temperament erfde. Dankzij een regelmatig con-
tact met de Andalusische dansscholen heeft ze zich ontpopt tot de beste flamencodan-
seres van België. 

Miguel Sanchez stond al op de planken toen hij pas zeven jaar oud was. Hij nam als gita-
rist deel aan de finale van de wedstrijd La Union, studeerde tevens "cante" met Manolo 
Romero en de "cajon" met José Fernandez Vargas. Hij begeleidde onder meer Paco el 
Lobo en Sapho en maakt sinds twee jaar ook deel uit van de groep van Rafael Fays. 

Beide zangers van de groep, Antonio Paz en "El Roto", evenals gitarist José Luis 
Dominguez, komen uit een muzikale familie en leerden zo de essentiële beginselen 
van de flamenco, vervolledigd door regelmatig in Spanje les te volgen en ook, zeer 
belangrijk, door de banden aan te halen met hun geboorteland en hun "roots". 

ANTONIO FERNANDEZ, EL ROMANO 

Deze "gitano puro" uit Padul, een onooglijk plekje langs de "carreterra" Granada-
Motril, bouwde reeds een stevige reputatie op als één van de meest befaamde flamen-
cozangers van het ogenblik. El Romano put uit zijn Andalusisch erfgoed om met 
gebalde kracht de meest moeilijke stijlen uit de flamencozang te brengen. Hij brengt 
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de zuivere flamenco, de zogenaamde "cante jondo", de moeilijkste, diepste en gevoe-
ligste flamenco. Deze is best te vergelijken met de blues : even doorleefd en doortrok-
ken van zowel lief als leed. Hij zingt met een ruw, hees, volks stemtimbre, een zoge-
naamde "metal de voz". Hieraan kun je onmiddellijk een gitano-stem onderscheiden 
van een niet-gitano, net zoals een zwarte stem in de blues anders klinkt dan een blan-
ke. El Romano's zangstij1 is zeer expressief, wild emotioneel, één en al spanning, lei-
dend tot bruuske ontladingen, maar evengoed beheerst en uiterst geconcentreerd. 
Zeer apart zijn zijn fandango's, waarmee hij de toeschouwer kippevel en rillingen 
bezorgt. El Romano beheerst diverse stijlen tot in de puntjes : siguiriyas, alegrias, ta-
rantas, soleares, martinetes, tientos en de feestelijke bulerias. 

El Romano werkte als seizoenarbeider in Frankrijk, Zwitserland en Frans-Vlaanderen, 
waar anderen zijn zangtalent aanmoedigden. Meesterlijk, schitterend en authentiek 
zijn veelgebruikte adjectieven na een concert van El Romano. In het Zuiderpershuis 
treedt hij op met zijn broer Miguel Fernandez en met gitarist Pedro Pechuguia uit 
Rijsel. Een must voor elke flamencoliefhebber! 

SUMARI 

Sumari is veel meer dan een samenwerking tussen individuele talenten. Stefan 
Bracaval (fluit), de Madrileen José de Toral Rodriguez (gitaar en percussie), Robert 
Denies (gitaar), Marquito Velez (gitaar), Miguel Fernandez (zang) en Leo Molino 
(dans en percussie) vinden elkaar in een originele benadering die zich uit in de diver-
siteit van stijlen en achtergronden. Flamenco, tango, jazz, Spaanse en Zuidamerikaan-
se klassiek vermengen zich op een natuurlijke wijze. De uitdrukkingskracht ontstaat 
niet alleen door hun hechte vriendschap maar ook door hun gemeenschappelijke pas-
sie, die ze op het publiek weten over te brengen. 

MIGUEL POVEDA 

Miguel Poveda is een rijzende ster aan de flamencohemel. Hoewel hij de norm niet 
volgt - hij is geen Andalusiër en hij is erg jong... - bezorgde de zeer krachtige per-
soonlijkheid die uit zijn stem spreekt hem erkenning, zelfs binnen de moeilijke en 
recalcitrante wereld van de flamenco zelf. Op vijftienjarige leeftijd begon hij te zingen 
op familiefeesten en vormde hij al snel zijn eigen groep, die vooral rumba's en sevilla-
na's speelde. Al snel verwierven zij bekendheid op festivals en in flamencoclubs. Hij 
won verschillende begeerde prijzen zoals de Lampara Minera en veroverde zich een 
plaats in de professionele wereld als nieuw talent. De buitengewone affectie die grote 
artiesten deze jonge zanger toedragen, wordt duidelijk als we de namen van mede-
werkers aan zijn eerste CD Viento del Este zien : Moraïto, Pepe Habichuela en Juan 
"El Califa" op gitaar, Carles Benavent en José Soto "Sorderita" voor de muzikale 
arrangementen. Miguel Poveda komt speciaal voor een eenmalig concert over naar 
België, samen met zijn gitarist en percussionist. Een ontdekking! 
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"FLAMENCO FESTIVAL" 

ZONDAG I SEPTEMBER : TABLAO FLAMENCO POR AFICIONADOS 

14.00 u. Ivo Hermans 

"Koerier van Navarra", voordracht over geschiedenis, geografie, jargon, stijlen 

en stijlevoluties uit de flamenco 

15.30 u. Pauze 

16.00 u. Michel Gillain 

Demonstraties van enkele stijlen op gitaar 

17.00 u. Maité Correas 

Palmas, typische handpercussie die bij de flamenco hoort 

17.30 u. Maité Correas 

Dans 

18.30 u. Pauze 

19.00 u. Marco Cruz 

Zang 

19.30 u. Cuadro 

Gitaar, dans, zang, palmas 

20.00 u. Cena 
Avondmaal met paella, ter plaatse bereid door de artiesten 

VRIJDAG 6 SEPTEMBER : CONCERT- & DANSVOORSTELLINGEN 

20.30 u. Sofia Yero & Macande 

21.30 u. Antonio Fernandez, El Romano 

ZATERDAG 7 SEPTEMBER: CONCERT- & DANSVOORSTELLINGEN 

20.30 u. Sumari 

21.30 u. Miguel Poveda 

De overige teksten en toelichtingen bij bet programma vindt u in de publikaties van 
het Zuiderpershuis. 
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KONINKLIJK FILHARMONISCH 

ORKEST VAN VLAANDEREN 

GRANT LLEWELLYN, DIRIGENT 

GEORGE-EMIL CRASNARU, BARITON 

GRANT LLEWELLYN 

ZATERDAG, 

14 SEPTEMBER 1996, 

20.00 U. 

ANTWERPEN, 

SINT-JACOBSKERK 

I.S.M. 

HET KONINKLIJK 

FILHARMONISCH ORKEST 

VAN VLAANDEREN 

Grant Llewellyn werd geboren in Tenby, Zuid-Wales. Hij studeerde aan de Chethams 
School of Music, het conservatorium van Perugia en het Royal College of Music. Hij kreeg 
beurzen voor zangstudies en academische studies. In 1985 ontving hij één van de begeer-
de beurzen voor orkestdirectie aan het Tanglewood Music Center in Massachusetts, waar 
hij nauw samenwerkte met Bernstein, Ozawa, Masur en Previn. Van 1990 tot 1993 was hij 
assistent-dirigent van het Boston Symphony Orchestra. In die periode trad hij bij verschil-
lende gelegenheden ook met het orkest op, zowel op het Tanglewood Festival als op de 
abonnementsconcerten van het orkest in Boston zelf. In de zomer van 1994 keerde hij er 
terug om het orkest te dirigeren tijdens hun Boston Pops-seizoen. 

Grant Llewellyn is sinds 1990 tevens vast verbonden aan het BBC National Orchestra 
of Wales. In 1993 maakte hij met dit orkest zijn debuut op de Londense Promenade 
Concerts en in juli 1994 volgden twee concerten in Cardiff ter gelegenheid van de 
25ste verjaardag van de plechtige ambtsbekleding van de prins van Wales. Met het 
BBC National Orchestra of Wales verzorgde Llewellyn voor Nimbus Records een CD-
opname van William Mathias' laatste symfonie. 

In januari 1991 debuteerde Grant Llewellyn in het Concertgebouw, waar hij een serie 
concerten met het Nederlands Kamerorkest dirigeerde. Verder leidde hij het Toronto 
Symphony Orchestra, de London Mozart Players, het Trondheim Syrnfonieorkester, 
het Nationaal Orkest van België en het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Met 
dit laatste orkest nam hij voor Decca een CD met Britse muziek op, die door de inter-
nationale muziekpers bijzonder goed werd ontvangen. Sinds 1994 is Llewellyn eerste 
gastdirigent van het Stavanger Symfonieorkester en vanaf september 1995 chef-diri-
gent van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen. In het voorjaar van 
1995 dirigeerde hij de London Classical Players van Roger Norrington in een inte-
graal Mozart-programma in Frankfurt, Keulen en Madrid. Met het Koninklijk 
Filharmonisch Orkest van Vlaanderen oogstte hij in zijn eerste seizoen als chef-diri-
gent heel wat bijval, in het bijzonder met de uitvoeringen van Norbert Rosseau's 
Inferno, Mozarts Requiem en Idomeneo en Skrjabins Poème de Pextase. 

GEORGE-EMIL CRASNARU 

George-Emil Crasnaru werd geboren in Boekarest als lid van een kunstminnende 
familie. Hij studeerde bij Petre Stefanescu Goanga en Aurel Alexandrescu in 
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Grant Llewellyn George-Emil Crasnaru, bariton 

Boekarest en bij Rina del Monaco in Pesaro. Hij is laureaat van verschillende interna-
tionale muziekwedstrijden, waaronder de George Enescu-wedstrijd, de Bach-
Wettbewerb, het Vocalistenconcours in 's Hertogenbosch en de Florent Marcil-wed-
strijd in Montreal. 

Zijn carrière begon in Boekarest, waar hij in 1970 door de staatsopera aangetrokken 
werd als eerste solist. Sinds 1981 woont en werkt hij in Duitsland. Van 1981 tot 
1987 was hij eerste solist bij het Staatstheater in Wiesbaden en vertolkte daar rollen 
als Philip in Don Carlo, de Landgraf in Tannhauser, Daland in Der fliegende Hollander 
en Sarastro in Die Zauberfline. Van 1987 tot 1991 zong hij bij het Saarlandischen 
Staatstheater in SaarbrUcken. 

In 1992 debuteerde Crasnaru aan de Scala van Milaan in Lady Macbeth van Mzensh 
van Sjostakovitsj, een co-produktie met de Parijse Opera de la Bastille, onder leiding 
van Myung-Whun Chung. Daarna volgden nog meer opdrachten voor de Scala : in 
januari 1993 de Glagolitische Mis van Janacek en in januari 1994 De vurige Engel van 
Prokofiev, beide onder leiding van Riccardo Chailly. Crasnaru zong ook in Frankrijk, 
Portugal, Spanje, Italië, Finland, Nederland, Oostenrijk en heel Oost-Europa. Verder 
trad hij op in verscheidene Zuidamerikaanse landen, in Noord-Amerika, China, Korea 
en in de wereldvermaarde operahuizen van Parijs, Berlijn, Hamburg, Keulen, ZUrich, 
Monte Carlo, Houston, Denver, Milaan en Napels. Onder de dirigenten met wie hij 
optrad, zijn enkele klinkende namen te vinden : Igor Markewitsch, Herbert von 
Karajan, Vaclav Neumann, Jiri Kout, Lawrence Foster, Myung-Whun Chung, Riccardo 
Mutti en Riccardo Chailly. Verder was hij te beluisteren op verschillende internationale 
festivals, waaronder in 1975 op de Salzburger Festspiele, waar hij onder Herbert von 
Karajan de rol van Grootinquisiteur in Don Carlo vertolkte. 

George-Emil Crasnaru werkte mee aan talrijke radio- en televisieoptredens, en ver-
leende zijn medewerking aan een hele reeks plaatopnames bij Electrecord in 
Boekarest. 
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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 wijzigde 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 
Gnter Neuhold en vanaf september 1991 hanteerde Muhai Tang het dirigeerstokje. 
1995-1996 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 gestart. De programmering in de Koningin Elisabethzaal spitst zich hoofdzake-
lijk 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. Na 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 internationale 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 
For-as (Compiègne, 1993) en Spanje (1995, 1996). Daarbij werden prestigieuze zalen 
als de Royal Festival Hall (Londen), de Musikverein (Wenen), het Grosses 
Festspielhaus (Salzburg), de Philharmonie (Winchen), de Alte Oper (Frankfurt) en 
het Concertgebouw (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 begin 1995 de live-opname op CD (Wergo) ver-
scheen. In de loop van het vorige seizoen werden nog opnamen uitgebracht met 
werk van Peter Benoit en August de Boeck (Naxos). De CD-opname van het integrale 
symfonische werk van Luc Brewaeys (Cypres) onder leiding van Arturo Tamayo, 
werd in maart 1996 door de Belgische Muziekpers bekroond met een Caeciliaprijs en 
de Snepvangersprijs. 

Van september 1994 tot het voorjaar van 1996 was Gija Kantsjeli composer in re-
sidence van het orkest. Het oeuvre van deze Georgische componist kreeg een belang-
rijke plaats in de programmering en als klap op de vuurpijl creëerde Mstislav 
Rostropovitsj in februari 1996 Simi, het celloconcerto dat Kantsjeli in opdracht van 
het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen schreef. Met ingang van het 
seizoen 1996-1997 wordt Robin Holloway de nieuwe composer in residence. 
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PROGRAMMA 

JOSEPH HAYDN (1732-1809) 

Symfonie nr. 75 in D 

Grave - presto 

Poco adagio (andante con variazione) 

Menuetto : allegro 

Finale : vivace 

JAN VAN LANDEGHEM (°1954) 

Liedcyclus "Les heures claires" 

Le printemps jeune 

Viens lentement 

Oh! Ce bonheur 

Le don du corps 

Que ten yeux clairs 

0 la splendeur de votre joie 

Le ciel ennuit nest déplié 

PAUZE 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 

Symfonie nr. I in c, opus 68 

Poco sostenuto allegro 

Andante sostenuto 

Un poco allegretto e grazioso 

Adagio - piu andante - allegro non troppo ma con brio - piu allegro 

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt u in de programmabro-
chure van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen. 
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ZONDAG, 

15 SEPTEMBER 1996, 

11.00 U. EN 15.00 U. 

SCHOTEN, 

KASTEEL VAN SCHOTEN 

PATRICIO SANHUEZA, 

JUAN MASONDO 

& PAUL BESSEMANS 

I.S.M. 

FESTIVAL VAN 

VLAANDEREN-BRUSSEL, 

IN DE REEKS 

EUROPESE 

KASTEELCONCERTEN 

PATRICIO SANHUEZA, 

JUAN MASONDO, 

PAUL BESSEMANS, 

KLASSIEKE GITAAR 

ZANG EN GITAAR 

PIANO 

PATRICIO SANHUEZA 

Patricio Sanhueza is een jonge Chileense muzikant. Hij nam de gitaar voor het eerst 
ter hand toen hij twaalf jaar was. Op dat ogenblik maakte hij nog muziek op vrijblij-
vende basis, want hij besefte niet welke rol dit instrument in zijn verdere leven zou 
spelen. Geen enkele van zijn verschillende privé-leraars slaagde erin zijn leerhonger 
te bevredigen. Daarom immigreerde hij in 1989 naar België, waar hij les volgde aan 
het Antwerpse conservatorium bij Victor Van Puyenbroeck. In juni 1991 verwierf hij 
zonder enig probleem een eerste prijs klassieke gitaar. Een hoger diploma volgde in 
juni 1994. 

Patricio Sanhueza was finalist van twee internationale gitaarwedstrijden : het Franse 
"Concours International de Guitare de la ville de Carpentras" in 1991 en de Belgische 
wedstrijd "Printemps de la guitare" in 1993. Momenteel treedt hij zowel in het bui-
tenland als in België op. In september 1996 openen de deuren van "Sarabanda", zijn 
gitaarschool voor Latijnsamerikaanse muziek. 

MET DE STEUN VAN 

CEMSTOBEL 

cemstobel 
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JUAN MASONDO 

Juan Masondo werd in 1944 in het Argentijnse Cordoba geboren. Zoals velen was hij 
er spontaan met volksmuziek bezig en had er, net als zijn vader, de gitarist-componist 
Juan Bautista Masondo, een eigen tango-orkest waarmee hij op volksbals speelde. Na 
zijn opleiding als landbouwingenieur kwam hij naar de KU Leuven voor een docto-
raat. Daar bracht hij uiteindelijk niets van terecht omdat hij inmiddels de Argentijnse 
Belg Dirk Van Esbroeck had ontmoet. 

Naast studies klassieke gitaar bij Nicolas Alfonso aan het Brussels conservatorium gaf 
Van Esbroeck hem de gitaarsolorol in de grootse folkgroep Rum en sedert meer dan 
veertien jaar vormen Juan en Dirk het schitterende duo Tangos y otras Milongas, 
waarmee ze zowat heel Europa hebben bereisd. Juan Masondo was gitarist in de 
IJ slandsuite, in Het Zwarte Goud, bij het Eva Baltheater, in De krijtcirkel, en is solist 
van het Sextet() Tango al Sur en momenteel ook vaste gitarist-acteur met Ingeborgs 
theaterproduktie Daarom is geen antwoord. 

PAUL BESSEMANS 

Paul Bessemans begon als klassiek geschoold pianist op te treden met het Limburgse 
Trio pro Arte. Hij leidde gedurende een tiental jaren zijn Belgian Rhythm Combo en 
werkte in de jaren zestig mee met onder andere Sidney Bechet, de Dutch Swing 
College Band, The Blue Diamonds, Conny Fr'óboss, Alberto Cortez, Los Chacachas, 
Al Jones, Louis Neefs en klaverde vier met Jos Ghysen, Louis Verbeeck en Miel Cools. 

Paul Bessemans leidde in 1962 het Jazzorkest van het Belgisch leger. In 1965 stichtte 
hij Jazz Bilzen. Een zevental jaren was hij jazzpresentator op BRT 2 en een tiental 
jaren muziekrecencent in de gespecialiseerde pers. Met het Pol Bess Quintet realiseer-
de hij in zijn religieuze periode vier LP's bij Decca. Met het Pol Bess Sextet maakte hij 
de langspeelplaat Fonshe, met bewerkingen van studentenliederen in diverse stijlen, 
zoals dixieland, country, klassiek, pop, disco en boogie. 

In de volksmuziek was Paul Bessemans actief met het ensemble Jan en Alleman en 
produceerde hij een LP met dezelfde naam. Daarna ging hij over naar Groep 1544. 
Enkele jaren was hij pianist in de Antwerpse Bigband, waarmee hij de LP Fireworks 
realiseerde. Nadien trad hij als pianist op in de succesrijke muziektheaterproduktie 
De Ifslandsuite, samen met Wim Buelens, Kristien D'Hollander, Alfred de Ouden, 
Frans leven, Rita Mosselmans, Juan Masondo, Dré Peremans, Paul Rans, Piet Sercu, 
Wannes Van De Velde, Mimi Van Dijck en Dirk Van Esbroeck. Twee LP's later 
maakte hij deel uit van het Sexteto Tango al Sur. Daarnaast blijft hij actief als solopia-
nist en met zijn Pol Bess Trio. 
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"LATIJNSAMERIKAANSE MUZIEK" 

MANUEL PONCE (1882-1948) 
Sonata romantica 

ANTONIO LAURO (1917-1986) 
Triptico 

ASTOR PIAZZOLA (192 I -1992) 
Milonga y muerte del angel 

AUGUSTIN BARRIOS (1885 - 1944) 
La catedral 

LEO BROUWER (° I 939) 
Elogio de la danza 

De overige teksten en toelichtingen vindt u in de programmabrochure van de reeks 
"Europese Kasteelconcerten". 
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HET KASTEEL VAN SCHOTEN 

Het kasteel van Schoten wordt gekenmerkt door vier stevige hoektorens en een u-vor-
mige plattegrond. Het dateert grotendeels uit de 16de eeuw. Van het eerste kasteel, dat 
in het begin van de 16de eeuw werd opgetrokken maar verwoest werd in 1542, zijn nog 
de vierkante aanleg, de onderbouw van muren en torens en de Valkentoren bewaard 
gebleven. Circa 1550 vatte Jan van Crombaek de bouw aan van het huidige kasteel, met 
de traditionele bak- en zandsteenarchitectuur van buitenmuren en torens. Het wisse-
lend spel van de horizontale lijnen van deze witte "speklagen" met de verticale lijnen 
van de vensters, kenmerken het kasteel als een van de vroege typische overblijfselen 
van de profane bouwkunst van rond de jaren 1550 in onze streken. 

Circa 1750 liet J.B. Cornelissen de Wynsbroeck de voor- en achtergevel verbouwen in 
classicerende stijl. Daar wijzen de lichtere baksteen, de afwezigheid van "speklagen" 
en de decoratie van de hoofdingang en het balkon op. Typische barokelementen zijn 
de rondbogige deuringang met waaiervormig lichtvenster en het driehoekig Grieks 
fronton boven het balkonvenster. Naar de stijl van die tijd werden de muren beplaas-
terd. Deze beplaastering is nu weggenomen, behalve in het midden aan de zijde van 
het park. De zijgevel langs de kant van het hertenpark onderging toen ook enige wij-
ziging. Op een gravure uit 1678 bestaat het nog uit twee delen, waarvan het kleinste 
deel een inspringende gevelbouw vertoont met een Vlaams trapgeveltje. Dit laatste 
deel verdween zodat de huidige gevel over de hele lengte de twee hoektorens ver-
bindt. Aan de kleur en de vorm van de steen kan men nog gemakkelijk de breuklij-
nen vinden van deze herbouw. Verder dateren ook de piramidale dakbedekking van 
de torens waarschijnlijk uit de 18de-eeuwse bouwperiode. Alleen de rechter hoekto-
ren heeft zijn fijne barokvorm met bol en spits behouden. 

De laagste verdieping van deze toren kreeg rond de jaren 1900 gotische vensters in de 
benedenverdieping, waar een neogotische kapel tot stand kwam. Ook de glasramen 
dateren uit deze tijd en werden in de jaren vijftig hersteld. Het neogotische houten 
plafond ging verloren in de brand van 1992, toen de hele westelijke vleugel vernield 
werd. In 1974-1976 werden herstellings- en restauratiewerken van het hele kasteel 
uitgevoerd onder leiding van architekt J. Gabriels. Vermeldenswaard zijn nog de 
prachtig gebeeldhouwde eiken consoles, een unicum in onze streken. Na de brand 
werden ze gereconstrueerd en gerestaureerd door H. Cornelis en R. Purnaels. 

Een zevenhonderd meter lange, dubbele beukendreef, aangelegd in 1827, voert naar 
het park en het kasteel. Toegang krijgt men via een prachtige smeedijzeren rococo-
poort met wapenschilden, embleem (kroon met korenaren) en banderol met opschrift 
"Deo, duce, comite fortuna", tussen pijlers van arduin. Ze dateert uit de 18de eeuw. 

De zogenaamde Valkentoren is een overblijfsel van de versterkte 16de-eeuwse inrij-
poort en verdedigingsgebouwen voor het kasteel. De andere bijgebouwen werden 
afgebroken rond 1750. De Valkentoren was de inrijpoort. De (dichtgemetselde) 
ronde boog voor de doorgang is nog goed zichtbaar. De toren bleef gespaard omdat 
hij dienst deed als duiventil. Hij bevat drie geledingen. Het dak met de vier decora-
tieve hoekelementen is later gebouwd. 
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EUREGIO JEUGDORKEST 
ZONDAG, 

15 SEPTEMBER 1996. 

15.00 U. EDMOND SAVENIERS, DIRIGENT 

ANTWERPEN, DESINGEL 
HANS MANNES, CELLO 

I.S.M. 

HET EUREGIO EDMOND SAVENIERS 
JEUGDORKEST EN 

FLANDRIARTE Edmond Saveniers studeerde na klassieke humaniora aan het Lemmensinstituut in 
Leuven en aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen, waar hij 

N.A.V. HET 50-JARIG tussen 1971 en 1980 het laureaatsdiploma orgel en muziekopvoeding, de Prijs 
BESTAAN VAN Lemmens-Tinel voor virtuositeit op orgel en compositie, de eerste prijs orkestdirectie 

HET VIRGO-MARIA en het hoger diploma orkestdirectie behaalde. Ondertussen verkreeg hij ook de prijs 
INSTITUUT, MERKSEM Annie Rutzky. Zijn voornaamste docenten waren Kamiel D'Hooghe voor orgel, Matty 

Niël en Willem Kersters voor compositie en Fernand Terby voor orkestdirectie. 
MET DE STEUN VAN DE 

SYNDIKALE KAMER DER 

BOUWNIJVERHEID VAN 

ANTWERPEN VZW 

Edmond Saveniers debuteerde in 1979 aan de Vlaamse Kameropera in Antwerpen en 
was vanaf 1980 en 1988 respectievelijk aan de operahuizen van Antwerpen en Gent als 
dirigent verbonden. Ondertussen verleende Edmond Saveniers zijn medewerking aan 
radio- en televisieopnamen voor de BRTN, de NOS, de ORF en de Japanse televisie. Hij 
begeleidde balletten met het Nationaal Ballet in het Amsterdamse Muziektheater en diri-
geerde een opera in Coburg. Tussen 1990 en 1991 maakte hij drie tournees naar Japan 
met Mozartprogramma's op originele instrumenten en met verschillende Japanse orkes-
ten, koren en solisten, waaronder het concert voor de kroning van de Japanse keizer in 
1990. 

Edmond Saveniers doceert orkestdirectie 
en orkestsamenspel aan het 
Lemmensinstituut in Leuven en leidt het 
symfonisch orkest van dit instituut. Hij 
is artistiek leider van het Euregio 
Jeugdorkest, een Nederlands-Vlaamse 
Stichting. Ondanks de jonge leeftijd van 
de spelers bracht hij dit orkest tot een 
hoog niveau. 

Het repertoire van Edmond Saveniers 
bestrijkt vele genres. Hij dirigeerde 
zowel opera en operette als musical, 
symfonische muziek, filmmuziek, orato-
ria en concerti voor solo en orkest, 
zowel met hedendaagse als met authen-
tieke instrumenten. Zijn repertoire gaat 
van de barok tot de avant-garde. Hij 
heeft verschillende creaties op zijn naam 
staan. 
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HANS MANNES 

Hans Mannes werd geboren in 1947. Hij begon zijn muzikale studies bij zijn vader 
aan de muziekacademie van zijn geboortestad, waar hij in 1965 de uitmuntendheids-
prijs voor cello én een regeringsmedaille behaalde. In 1966 werd hij eerste laureaat 
van de nationale muziekwedstrijd Pro Civitate. Aan het Koninklijk Muziekconserva-
torium van Gent behaalde hij in 1967 eerste prijzen voor cello en kamermuziek, en in 
1972 het hoger diploma met de grootste onderscheiding. 

Hans Mannes ging zich daarna vervolmaken aan de Musikhochschule in Saarbrticken, 
in de "Meisterklasse" geleid door Maurice Gendron, en later nog privé in Genève bij 
Pierre Fournier. Hij trad zowel in binnen- als buitenland op. Door de bijzondere kwa-
liteit van zijn uitvoeringen en de veelzijdigheid van zijn programma's geniet hij de 
eenparige goedkeuring van publiek en pers. Met een enorm en eclectisch repertoire 
van Bach tot Lutoslavski, streeft hij ernaar een goed uitgebalanceerde synthese tussen 
temperament en virtuoze perfectie, spontaneïteit en intellectuele controle, expressie 
en analytische helderheid te bereiken. 

Hans Mannes is leraar cello aan het conservatorium van Antwerpen. In Leuven is hij 
titularis van de hogere klassen voor cello en kamermuziek aan het Lemmensinstituut. 
Door zijn temperament en zijn sterke muzikale natuur behoort Hans Mannes tot de 
boeiendste kunstenaars van zijn generatie. 

EUREGIO JEUGDORKEST 

Het Euregio Jeugdorkest werd in 1985 opgericht met de bedoeling zeer begaafde 
jonge muzikanten van 12 tot en met 25 jaar, uit Noord-Brabant in Nederland en het 
Vlaamse Gewest in België de kans te geven om samen te musiceren in een symfonie-
orkest van niveau. Deze begaafde jongeren vonden immers geen plaats in de bestaan-
de structuren : door hun pluriform aanbod hebben de muziekscholen en academies 
niet de mogelijkheid een orkest van niveau samen te stellen. 

De jongeren worden toegelaten na een strenge auditie. In een werkweek, meestal in 
het voorjaar, wordt dan het programma ingestudeerd. Deze instudering verloopt zeer 
compleet: niet alleen leren de jongeren de stukken goed uitvoeren, er zijn ook een 
aantal te volgen disciplines en er worden lezingen en referaten gegeven, zodat een 
volledig beeld van de cultuurhistorische achtergrond wordt opgehangen. De jongelui 
weten dus ook "wat" zij spelen én "waarom—. 

Dirigent Edmond Saveniers betreedt internationale podia, hij heeft ervaring met 
opera, musical, klassieke concerten, jazz en studiotechniek en is zowel thuis in de 
uitvoeringspraktijk op authentieke instrumenten als de meest avant-gardistische 
speeltechnieken. Op die manier raakte het orkest thuis in het grote concertrepertoi-
re. De typische werkwijze, waarbij aan de jongelui zeer hoge muzikaaltechnische 
eisen worden gesteld, omvat coaching van de verschillende partijen. Dit kon alleen 
maar leiden tot een zeer hoog artistiek niveau, dat aan de aandacht van de grote con-
certtorganisaties niet meer voorbij kon gaan. In 1993 speelde het orkest een opge-
merkt concert in het kader van Antwerpen Culturele Hoofdstad van Europa, ingericht 
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door de Europese Universiteit, voor een enthousiast publiek van meer dan duizend 
toehoorders. 

Het slotconcert van het Festival van Vlaanderen-Antwerpen werd in 1993 in Merksem 
gespeeld en opgenomen door Radio 3. Deze oorspronkelijk als reportage bedoelde 
opname werd omwille van de kwaliteit integraal uitgezonden als festivalconcert in de 
reeks van grote orkesten. In Nederland verzorgde de NCRV een televisieopname met 
interviews voor het programma "C majeur". In het voorjaar van 1994 werkte het 
orkest mee aan een CD-opname met liederen en instrumentale composities van de 
Vlaamse componist August De Boeck. Het orkest werd in de BRTN- studio's, waar de 
opname plaatsvond, geroemd om de mooie, homogene en expressieve klank. Eind 
augustus 1994 kreeg het orkest van de BRTN de opdracht om de nieuwe "tunes" voor 
het Belgische TV-journaal en het nieuwsmagazine "Ter Zake" uit te voeren. Ook 
1995 was een bijzonder jaar. In een exclusief Beethovenproject gaf het orkest in een 
kleinere en selectievere bezetting gestalte aan een heel nieuwe visie over de muziek 
van Beethoven, wat betreft tempi, articulatie en speelwijze. Buiten de normale muzi-
kale eisen moesten de musici ook nog geheel andere speeltechnieken aanleren. 

Het Euregio Jeugdorkest is een ensemble dat zich in hoofdzaak richt tot jongeren die 
het musiceren liefhebben. Daarin uiten zij zich in een professionele geest. 
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PROGRAMMA 

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) 
Ouverture "Die Hebriden", opus 26 

JOSEPH HAYDN (1732-1809) 
Concerto voor cello en orkest in D, opus 101 

Allegro 

Adagio 

Rondo (allegretto) 

PAUZE 

FELIX MEN DELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) 
Symfonie nr. 4 in A. "De Italiaanse", opus 90 

Allegro vivace 

Andante con moto 

Con moto moderato 

Saltarello presto 
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FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 

OUVERTURE "DIE HEBRIDEN", OPUS 26 

De Ouverture "Die Hebriden" werd geïnspireerd door de reis die Mendelssohn maak-
te naar het eiland lona en het eiland Staffa met zijn beroemde grot. Op meesterlijke 
wijze heeft de componist in deze klassiek gestructureerde vorm een stemmig beeld 
gegeven van de mysterieuze grot, van het rollen van de machtige oceaangolven en het 
desolate Schotse landschap, waar maar zelden de zon doorbreekt. Hij schreef deze 
ouverture aanvankelijk voor piano á quatre mains in 1826. De eerste orkestuitvoering 
vond plaats tijdens een concert in zijn ouderlijke woning aan de Leipzigerstrasse in 
Berlijn. De openbare première werd onder leiding van de componist in 1827 in 
Stettin gegeven. Onder de schrijvers die men bij het gezin Mendelssohn graag las, 
nam Shakespeare een bevoorrechte plaats in en vooral diens A Midsummer Night's 
Dream had een bijzondere aantrekkingskracht: een geestig blijspel waarin de etheri-
sche sprookjespoëzie en het kluchtig menselijk realisme elkaar de hand reiken. Deze 
elementen vindt men in de ouverture terug: na de inleidende akkoorden, die een 
plotseling vergezicht op het sprookjesland tevoorschijn toveren, suggereren subtiele 
strijkerspassages de elfenwereld. Hiermee contrasteert sterk het thema dat de dans 
van de handwerklieden weergeeft. 

JOSEPH HAYDN 
CONCERTO VOOR CELLO EN ORKEST IN D 

Dit celloconcerto werd gecomponeerd in 1783. Het eerste deel heeft een sonatevorm. 
Het orkest begint als in een langzame inleiding, met een elegant symfonisch gebaar, 
en stelt het thema voor : een elastisch-slanke melodie, die uitgesproken gracieus 
werkt. Het neventhema contrasteert ermee als een lied. De solist heeft, na deze 
orkestinleiding, heel wat virtuoze en ook thematische opgaven te volbrengen. Het 
tweede deel haalt zijn schoonheid uit een tertsmotief, dat in zijn uitdrukkingskracht 
doet denken aan een later "espressivo"-fragment van Van Beethoven. Het rondo 
danst en koketteert met een thema in maat 6/8, dat zich als een vrolijke melodie aan-
dient. Van de solist vergt de finale een buitengewone handigheid, die het muzikale 
ervan tot een vrolijk klankbeeld maakt. 

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
SYMFONIE NR. 4 IN A, "DE ITALIAANSE" 

Felix Mendelssohn-Bartholdy begon deze symfonie te componeren tijdens een van 
zijn Italiaanse reizen. Op 13 mei 1833, onder leiding van de componist zelf, werd het 
werk voor het eerst uitgevoerd in Londen. De symfonie begint met een zeer opgewekt 
levendig eerste deel, waarin de violen tegen een achtergrond van blazers een melodie 
aanheffen. Het tweede thema van dit deel contrasteert met het eerste door de keuze 
van de instrumenten, namelijk de klarinetten en fagotten. In de doorwerking treedt in 
de tweede violen een nieuw element op, dat fugatisch door de andere instrumenten 
wordt overgenomen. Het tweede deel is een langzame mars : een klagende melodie 
wordt ingezet door de hobo en de fagot, terwijl celli en contrabassen in achtste noten 
een tegenmelodie laten horen. Men heeft in deze droeve muziek wel eens een eerbe- 
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wijs willen zien aan Mendelssohns leermeester Zelter, die kort vóór het schrijven van 
deze muziek was overleden. Een fraaie "cantilene" van de violen opent het derde 
deel. De finale is een bruisende saltarello, waarvan de fluiten het eerste thema spelen. 
Het ritme van dit deel wordt beheerst door de kenmerkende figuur die de eerste vio-
len als fundament ten gehore brengen. 
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EurOpean University 

THE RUSSIAN SPECTACULAR 
Jo HAAZEN, PRESENTATIE 

DE FACULTEIT VOOR VOLKSKUNDE VAN HET STAATSCONSERVATORIUM VAN 
SARATOV, RUSLAND 

De Faculteit voor Volkskunde van het Staatsconservatorium van Saratov, opgericht 
door de gerenommeerde Russische folklorespecialist Christian Lev Levovitsj, vierde 
net zijn 25-jarig bestaan. Door de geestdrift en de bekwaamheid van de stichter ver-
wierf deze faculteit spoedig een grote bekendheid. Vele studenten, uit alle hoeken van 
de voormalige Sovjet-Unie, ontwikkelden zich hier tot specialisten in de volkskunde, 
een discipline die in Rusland hoog aangeschreven staat en die op een treffende wijze 
de aard van de Slavische volkeren aantoont. De volksmuziek was - en is nog steeds in 
grote mate - de inspiratiebron voor vele kunstenaars, de componisten inbegrepen. 

De Faculteit voor Volkskunde staat vandaag onder de leiding van Nina Bogdanova, 
een bekende danseres en een sommiteit op het gebied van de Slavische volkstradities. 
In 1975 richtte 7ij het folkloristisch ensemble "LAD" op. Deze benaming is niet toe-
vallig gekozen. Zij is gegrepen uit de Russisch-christelijke terminologie en betekent : 
leven in eenheid door nut en schoonheid. In 1987 werd haar groep vereerd met de 
titel "Narodnaja Kolektiva" of "Volksensemble" en werd in 1990 laureaat van de 
groot-Russische radio- en televisiewedstrijd "Stemmen uit Rusland". Met haar werk 
aan het conservatorium van Saratov doet zij een grote inspanning om de Russische 
volkskunst verder te bestuderen en te verspreiden. 

In 1990 werd aan de hogervermelde faculteit een klas klokkenspel toegevoegd, geleid 
door Alexander Jaresjko, ondervoorzitter van de Russische vereniging voor klokken-
kunde en leraar aan het Staatsconservatorium van Saratov. Dankzij zijn bezieling wer-
den meerdere studenten uit deze klas laureaat van de Eerste Russische 
Klokkenspelwedstrijd in 1992 in Jaroslav, met name Elena Sadina, Alexander Dolgov 
en Sergej Gratsjev. Zij stelden later een klokkenspel-ensemble samen dat spoedig de 
naam kreeg van "Russische Klokkenvirtuozen". Zij onderhouden de typische 
Russische klokkenspeltraditie, die oorspronkelijk van orthodoxe afkomst is en totaal 
verschilt van de Westeuropese beiaardkunst. 

MAANDAG, 

16 SEPTEMBER 1996, 

20.00 U. 

ANTWERPEN, DESINGEL 

I.S.M. 

HET EUREGIO 

JEUGDORKEST EN 

FLANDRIARTE 

MET DE STEUN VAN: 

ALCATEL 

Kt1WAIT PETROLEUM 

EUROPEAN UNIVERSITY 

• 
ICEIM3311 

rei EC 
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DONDERDAG, 

I 9 SEPTEMBER 1996. 
20.00 U. 

ANTWERPEN, DESINGEL 

I.S.M. 

DESINGEL 

MET DE STEUN VAN 

ELECTRABEL EN ASLK 

ELECTRABEL 

ASLKE1 

PIETER WISPELWEY 

PIETER WISPELWEY, CELLO 

PIETER WISPELWEY 

Pieter Wispelwey is opgeleid door Dicky Boeke en Anner Bijlsma in Amsterdam en 
studeerde verder bij Paul Katz in de Verenigde Staten en bij William Pleeth in Groot-
Brittannië. Hij is een van de eersten van een generatie die generalisme en specialisme 
combineren. Hij speelt tegelijkertijd virtuoos op historische en moderne instrumen-
ten. Zijn repertoire strekt zich uit van werken van Johann Sebastian Bach tot Elliot 
Carter, Mauricio Kagel, Alfred Schnittke en jonge hedendaagse componisten 

In 1985 ontving Pieter Wispelwey de Elisabeth Evertsprijs, een prijs die tweejaarlijks 
wordt toegekend aan de meest veelbelovende Nederlandse musicus. In 1992 heeft hij 
bovendien als eerste cellist de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs gekregen. 
Jaarlijks geeft hij integrale, hooggeprezen uitvoeringen van de cellosuites van Bach, 
de suites van Britten en de sonates van Beethoven en Brahms, op historische en 
moderne instrumenten. Het uitgebreide repertoire voor cello en piano voert hij uit 
met verschillende uitmuntende pianisten en pianofortespelers zoals Robert Lenin en 
Paolo Giacometti. 

Pieter Wispelwey is regelmatig te gast in het Amsterdamse Concertgebouw met een 
repertoire uit de barok, de klassiek, de romantiek en de 20ste eeuw. Zijn debuutreci-
tals in onder andere Rome, Parijs, Berlijn, Wenen, Boston en New York waren uiterst 
succesvol. Voortdurend geeft hij recitals in alle grote steden van de wereld. 
Met orkesten treedt Pieter Wispelwey regelmatig op als solist, onder meer met con-
certi van Dvorak, Tsjaikovski, Sjostakovitsj, Elgar, Haydn, Dutilleux, Ibert, 
Beethoven, Brahms en Schnittke. Hij trad onder meer op met de Nederlandse en 
Duitse radio- en kamerorkesten en filharmonische orkesten, met het Nederlandse 
Filharmonisch Orkest van Amsterdam, de Philharmonica Hungarica, het Nederlands 
Blazersensemble, het Kamerorkest van Moskou, de Westdeutsche Sinfonia en het 
Stuttgarter Kamerorkest. In 1995 maakte hij onder meer een tournee doorheen 
Australië met de ABC-orkesten. 

De CD's van Pieter Wispelwey werden allemaal met veel lof door de internationale 
pers onthaald. Verschillende ervan werden onderscheiden met nationale en interna-
tionale prijzen. Ook de komende jaren zullen opnamen gemaakt worden van de 
belangrijkste cellosonates en -concerti bij het kwaliteitslabel Channel Classics. 
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PROGRAMMA 

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976) 

Suite voor cellosolo nr. 1 in G. opus 72 

Canto primo. Sostenuto e largamente 

1 Fuga. Andante moderato 

II Lamento. Lento rubato 

Canto secondo. Sostenuto 

III Serenata. Allegretto : pizzicato 

IV Marcia. Alla marcia moderato 

Canto terzo. Sostenuto 

V Bordone. Moderato quasi recitativo 

VI Moto perpetuo e canto quatro. Presto 

Suite voor cellosolo nr. 2 in D, opus 80 

Declamato. Largo 

Fuga. Andante 

Scherzo. Allegro molto 

Andante lento 

Ciaconna. Allegro 

PAUZE 

Suite voor cellosolo nr. 3, opus 87 

Introduzione. Lento 

Marcia. Allegro 

Canto. Con moto 

Barcarola. Lento 

Dialogo. Allegretto 

Fuga. Andante espressivo 

Recitativo. Fantastico 

Moto perpetuo. Presto 
Passacaglia. Lento solenne - three Russian folksongs and Requiem melody 

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt u in de programmabro-
chure van deSingel. 
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SYMFONISCH ORKEST EN KOOR 

VAN DE VLAAMSE OPERA 

SILVIO VARVISO, MUZIKALE LEIDING 
ROBERT CARSEN, REGIE 

DINSDAG, 

24 SEPTEMBER 1996, 

I 9.30 U. (PREMIÈRE) 

27 EN 29 SEPTEMBER, 

2, 5 EN 8 OKTOBER I 996 

ANTWERPEN, 

VLAAMSE OPERA 

I.S.M. DE VLAAMSE OPERA 

SILVIO VARVISO, MUZIKALE LEIDING 

ROBERT CARSEN, REGIE 

RADU BORUZESCU, DECOR 

MIRUNA BORUZESCU, KOSTUUMS 

ANDREW WISE, KOORLEIDER 

IL TABARRO 

WILLIAM STONE, MICHELE 

STEPHANIE FRIEDE, GIORGETTA 

JEFFREY DOWD, LUIGI 

FELICITY PALMER, LA FRUGOLA 

RANDALL COOPER, IL TINCA 

MARC CLAESEN, IL TALPA 

GRAN WILSON, IL VENDITORE DI CANZONETTE 

ZITA BORCSOK, SOPRANINO 

JAAP HOEKSTRA, TENORINO 

SUOR ANGELICA 

CHERYL BARKER, SUOR ANGELICA 

FELICITY PALMER, LA ZIA PRINCIPESSA 

MARCELINE KEIRSBULCK, LA BADESSA 

MIREILLE CAPELLE, LA SUOR ZELATRICE 

MYRIAM HORDIES, LA MAESTRA DELLE NOVICE 

XENIA KONSEK, SUOR GENOVIEFFA 

BIRGIT LANGENHUYSEN, SUOR OSMINA 

STEFANIE FRIEDE, SUOR DOLCINA 

MARIE-NOELLE DE CALLATAl>, LA SUORA 

INFIRMIERA 

FAZILA HADZIFEJZOVIC, LA NOVICIA 

DEBORAH MCCLUNG, LA CERCATRICE I 

BEATRIJS DESMET, LA CERCATRICE 2 

ZITA BORCSOK, LA CONVERSA I 

RACHAEL MCCALL, LA CON VERSA 2 

GIANNA SCHICCHI 

MAURO BUDA, GIANNI SCHICCHI 

MARIE-NOELLE DE CALLATAY, LAURETTA 

FELICITY PALMER, ZITA DETTA LA VECCHIA 

GRAN WILSON, RINUCCIO 

RANDALL COOPER, GHERARDO 

XENIA KONSEK, NELLA 

MARC CLAESEN, BETTO DI SIGNA 

KARL MORGAN DAYMOND, MARCO 

MIREILLE CAPELLE, LA CIESCA 

CLAUDIO GIOMBI, MAESTRO SPINELLOCCIO/SER 

AMANTIO DI NICOLAO 

STEFAN NIMMEGEERS, PINELLINO 

THOMAS MURK, GUCCIO 
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SILVIO VARVISO 

De Zwitserse dirigent Silvio Varviso vervolmaakte zich, na studies aan het conservato-
rium van zijn geboortestad Zürich, bij Clemens Krauss in Wenen. Tot 1962 was hij 
muziekdirecteur in Basel en reeds in 1961 maakte hij zijn debuut aan de 
Metropolitan Opera van New York. Van 1965 tot 1971 was hij muziekdirecteur van 
de Koninklijke Opera van Stockholm. Daarna nam hij dezelfde functie waar aan het 
Staatstheater van Stuttgart. Daar bracht hij onder andere samen met Jean-Pierre 
Ponnelle Der Ring des Nibelungen voor het voetlicht en samen met Genz Friedrich 
Pelléas et Mélisande, Cosi fan tutte, Salomé, Parsifal en La Bohème. Daarnaast dirigeer-
de Sivio Varviso aan de grootste operahuizen ter wereld zoals Covent Garden, de 
Wiener Staatsoper, de Deutsche Oper Berlin, de opera van Frankfurt, het Theatre 
National de Paris en de Hamburgische Staatsoper. Hij was ook te gast op de 
Mnnchener Opernfestspiele. 

Vanaf 1969 startte Silvio Varviso een jarenlange samenwerking met het festival van 
Bayreuth, waar hij achtereenvolgens Der fliegende Holldnder, Lohengrin en Die 
Meistersinger von Wimberg dirigeerde. Hij trad eveneens op in Glyndebourne en 
Salzburg. Op symfonisch gebied werkte hij samen met de belangrijkste orkesten ter 
wereld zoals de Wiener Philharmoniker, het Chicago Symphony Orchestra, het Royal 
Philharmonic Orchestra en het San Francisco Symphony Orchestra. Hij realiseerde 
een groot aantal plaatopnamen waarvoor hij twee keer de Grand Prix du Disque 
kreeg. Onder zijn opera-opnamen bevinden zich Il Barbiere di Siviglia, L'Italiana in 
Algen, Mefistofele, Die Meistersinger von Nttrnberg en Der Rosenhavalier. 

De laatste jaren ging men in het bijzonder zijn geraffineerde, transparante Puccini-
interpretaties appreciëren. Als vast gastdirigent bij de Vlaamse Opera wordt hij alom 
geprezen voor zijn schitterende interpretaties van Puccini's Manon Lescaut, Tosca, 
Turandot, La Bohème en Madama Butterfly. Hij dirigeerde er ook Wagners Parsifal 
en Lohengrin, Strauss' Der Rosenhavalier en Don Quixote, Mozarts Don Giovanni, 
het Requiem van Verdi, Ravels Shéhérazade en de nieuwe Puccini-produktie La 
Fanciulla del West. 

ROBERT CARSEN 

De Canadese regisseur Robert Carsen werkte voor de Glyndebourne Festival Opera 
en voor de Glyndebourne Touring Opera. In september 1988 werd zijn spectaculaire 
nieuwe produktie van Mefistofele in Genève buitengewoon enthousiast onthaald. 
Andere engagementen waren onder andere Salomé in Lyon, Ariadne auf Naxos in 
Santa Fe, I Capuleti e i Montecchi in Genève, A Midsummer Night's Dream in Aix-en-
Provence en in de English National Opera, Don Giovanni in Bordeaux, Orlando in 
Aix-en-Provence en de Vlaamse Opera, Die Zauberflóte in Aix-en-Provence, en 
Lohengrin en Faust in Genève. 

In het najaar van 1995 maakte Carsen zijn debuut aan de Bastille in Parijs met 
Nabucco en aan de Staatsoper in Wenen met Verdi's weinig opgevoerde opera 
Jérusalem. In maart 1996 regisseerde hij Otello in Keulen, de eerste uit een cyclus 
van drie op Shakespeare gebaseerde Verdi-opera's. Zijn toekomstplannen omvatten 
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Semele in Aix-en-Provence, Falstaff en Otello in de Opera van Keulen en Jevgenij 
Onegin in de Metropolitan Opera van New York. 

In de Vlaamse Opera regisseerde Robert Carsen met bijzonder veel succes vijf opera's 
uit de Puccini-cyclus : Manon Lescaut (ook opgevoerd aan de Opéra-Bastille van 
Parijs), Tosca, Turandot, La Bohème (ook opgevoerd in Genève), Madama Butterfly 
en La Fanciulla del West. In de Vlaamse Opera was tevens de eerder vermelde 
Orlando te gast. 

RADU EN MIRUNA BORUZESCU 

Radu en Miruna Boruzescu studeerden aan het Instituut voor Toegepaste Kunsten 
(sectie decors en kostuums voor theater en film) in Boekarest. Sinds 1982 zijn ze bei-
den woonachtig in Frankrijk. Reeds in de jaren zeventig werkten ze intensief samen 
met Roemeense regisseurs als Ciulei, Pintilei, Popescu en Petrika Ionescu. 

Ze tekenden voor decors en kostuums van verschillende operaprodukties : Cosi Jan 
tutte in Aix-en-Provence, Lady Macbeth van Mtsensh in Spoleto, Pique Dame in de 
Metropolitan Opera, Die Zauberflóte in Aix-en-Provence en Nice, Carmen in de 
Welsh National Opera, Don Giovanni in Bonn, Falstaff voor de inhuldiging van de 
Nederlandse Opera, Pelléas et Mélisande voor de Maggio Musicale Fiorentino in 
Firenze, Bellini's Adelson e Saluini in het Teatro Bellini in Catania enzovoort. Met 
Robert Carsen werkten ze reeds samen voor diens Faust-produktie in Genève tijdens 
het seizoen 1994-1995. 

WILLIAM STONE 

De Amerikaanse bariton William Stone is een van de toonaangevende solisten van de 
New York City Opera. Hij trad er onder meer op in La Traviata, 11 Barbiere di 
Siviglia, Madama Butterfly, Le Nozze di Figaro, Les pécheurs de Perles, Lucia di 
Lammermoor, Doktor Faustus van Busoni en Mathis der Maler. Ook zingt hij vaak aan 
de Metropolitan Opera en was hij te gast in Chicago, San Francisco, Santa Fe, 
Philadelphia, Omaha, Portland, Chautauqua, Washington en op het Festival of the 
Two Worlds. In Italië keert hij geregeld terug naar de operahuizen van Rome, 
Venetië, Firenze, Trieste, Napels, Milaan en Spoleto. 

Gedurende het seizoen 1987-1988 debuteerde hij in de Nederlandse Opera in Don 
Carlo en bij de Opera van Bonn in Don Pas quale. In de Munt/La Monnaie in Brussel 
vertolkte hij Germont in La Traviata, Ford in Falstaff, de titelrol in Simon 
Boccanegra, Alfonso XI in La Favorita en Chorebe in Les Troyens. Verder op zijn 
repertoire staan rollen als Conte in Le Nozze di Figaro, Sharpless in Madama 
Butterfly, Figaro in 11 Barbiere di Siviglia, Golaud in Pelléas et Mélisande, Schaunard 
in La Bohème en Enrico in Lucia di Lammermoor. 

William Stone verzorgt ook geregeld concerten met werken als Handels Messiah, 
Brahms' Requiem, Mahlers Des Knaben Wunderhorn, de Rchert-Lieder en de achtste 
symfonie, Mendelssohns Elijah en van Beethovens negende symfonie. Hij trad daar- 
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bij regelmatig op met dirigenten als Kurt Masur, Christoph von Dohnanyi, 
Alessandro Siciliani en Robert Shaw. Hij maakte verscheidene plaatopnamen waaron-
der Moessorgski's Salammbó, Mozarts C-Moll Messe, Bachs Magnificat en When 
Lilacs Last in the Door-Yard Bloom'd van Paul Hindemith, bekroond met de Grammy 
Award 1988. In de Vlaamse Opera participeerde hij aan concertante uitvoeringen van 
Verdi's Attila met de rol van Ezio en La Forza del Destino met de rol van Don 
Carlo. 

STEPHANIE FRIEDE 

De Amerikaanse sopraan Stephanie Friede studeerde aan de Juilliard School of Music 
en aan het Oberlin Conservatory of Music. Daarna volgden al snel engagementen aan 
verschillende operahuizen doorheen Amerika : Manitoba Opera, Glimmerglass Opera, 
Michigan Opera Theatre, Cincinnati Opera, Houston Grand Opera, Indianapolis 
Opera, Chautauqua Opera en Central City Opera. Tijdens het seizoen 1990-91 maak-
te ze haar debuut aan de New York City Opera als Micaela in Carmen en Mimi in 
La bohème. Daarna volgden optredens aan de Calgary Opera, met de rol van Juliette in 
Roméo et Juliette, en aan de Winnipeg Opera, als Antonia in Les Contes d'Hoffmann. 
Het daaropvolgende seizoen debuteerde ze aan de Bayerische Staatsoper München als 
Donna Elvira in Don Giovanni en aan het Liceu in Barcelona als Violetta in La 
Traviata. Verder op haar repertoire staan rollen als Cio-Cio-San in Madama Butterfly, 
Marguerite in Faust, Donna Anna in Don Giovanni, Adina in L'Elisir d'amore, Lid in 
Turandot, Anne Truelove in The Raize's Progress, Jenufa en Amelia in Un Ballo in 
Maschera, Manon en Cendrillon. 

Ook als concertzangeres is Stephanie Friede actief. Zo concerteerde ze met het 
Philadelphia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti en met Leonard Bernstein in 
Richard Strauss' Vier letzte Lieder. In de Vlaamse Opera debuteerde ze vorig seizoen 
als Minnie in Carsens nieuwe enscenering van Puccini's La fanciulla del West. Haar 
agenda voor dit seizoen omvat rollen als Elisabeth in Don Carlo, Leonora in La 
Forza del Des tino, Manon Lescaut, Nedda in I Pagliacci en Elisabeth in Tannhauser. 

JEFFREY DOWD 

Na zijn studies aan de universiteit van Indiana vervolmaakte de tenor Jeffrey Dowd 
zich aan de universiteit van Yale. Vooraleer hij zijn eerste opera-engagement afsloot, 
had hij in de Verenigde Staten reeds grote bekendheid verworven als popmuzikant en 
rockzanger. In 1989 debuteerde Jeffrey Dowd aan de opera van Würzburg. In 1991 
trad hij toe tot het ensemble van Darmstadt en kreeg hij gastrollen aangeboden aan 
vele Duitse theaters waaronder Bremen, Freiburg, Wuppertal, Bielefeld, Kassel en 
Essen. 

Tot zijn veelomvattende repertoire behoren rollen als Purcells Aeneas, Achille in 
Iphigénie en Aulide, de Mozartpartijen Titus, Don Ottavio en Gran Sacerdote in 
Idomeneo, Beethovens Florestan in Fidelio, Don José in Carmen, de tenorpartijen van 
Verdi's Don Carlos, Un Ballo in Maschera en Simon Boccanegra, Puccini's La bohè-
me, Tosca en Madama Butterfly, Wagners Der fliegende Hollander en Parsifal, 
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Richard Strauss' Der Rosenhavalier, maar ook het Russische repertoire met onder 
andere Tsjaikovski's Jevgenij Onegin en Sjostakovitsj' Lady Macbeth von Mtsensh als-
mede Poulencs Dialogues des Carmélites, Brittens Peter Grimes en Anatol in Barbers 
Vanessa. 

FELICITY PALMER 

De Engelse mezzosopraan Felicity Palmer heeft een zeer uitgebreid repertoire, gaande 
van Handel tot Wagner en Berio. Zowat overal ter wereld is ze te horen in opera's, 
concerten en recitals. Tot dusver vertolkte ze rollen als Klytemnestra onder Sinopoli 
in de Scala, Juno en Ino in Handels Semele, Ulrica in Un Ballo in Maschera, Gravin in 
Pique Dame, de titelrol in Orlando, Polinesso in Ariodante, Kabanicha in Katja 
Kabanova, Geneviève onder Simon Rattle in de Nederlandse Opera, Herodias en 
Adriano in Rienzi, de titelrol in Gerhards La Duenna in Madrid en Barcelona en 
Orfeo voor de Opera North. Hoogtepunten in haar carrière als concertzangeres zijn 
de Europese première van Tippetts Mash of Time, Elgars Dream of Gerontius in 
Moskou onder Svetlanov en diverse optredens op de BBC Proms. Onder haar opna-
men vermelden we Stravinski's Le Rossignol voor Erato, vocale muziek van Britten 
en Tippetts King Priam onder David Atherthon voor Decca. 

Felicity Palmers toekomstige engagementen omvatten de Ring in de Bayerische 
Staatsoper, Baba the Turk in The Rahe's Progress in de Metropolitan Opera, 
Klytemnestra in Covent Garden en Graan Geschwitz in Lulu in de Opera de Paris. 

CHERYL BARKER 

Deze Australische sopraan debuteerde aan de State Opera of South Australia als 
Blondchen in Die Entfhrung aus dem Serail. Nadien was ze te horen in de Victoria 
State Opera van Melbourne, de Australian Opera in Sydney, de English National 
Opera, English Touring Opera, Glyndebourne Touring Opera en de Scottish Opera. 
Zij zong er onder meer de partijen van Mimi en Musetta in La bohème, Antonia in 
Les Contes d'Hoffmann, Marzelina in Fidelio, Nedda in I Pagliacci, The Governess in 
The Turn of the Screw, Micaela in Carmen, Cherubino in Le Nozze di Figaro, Annius 
in La Clemenza di Tito, Tatjana in Jevgenij Onegin en Adina in L'Elisir d'Amore. 

Cheryl Barker verleende tot dusver ook haar medewerking aan concerten in het 
Londense Barbican Theatre, de Queen Elizabeth Hall, het Edinburgh International 
Festival en het Festival van Spoleto in Italië. In de Vlaamse Opera vertolkte ze de 
titelrol in Carsens enscenering van Madama Butterfly tijdens het seizoen 1994-95. 
Recent werd ze geprezen voor haar interpretatie van Jenifer in Tippetts A Midsummer 
Marriage in Covent Garden. 

MAURO BUDA 

Deze Napolitaanse bariton begon als acteur, maar ging al snel zanglessen volgen in 
Rome en in Londen aan de Royal College of Music. In 1989 debuteerde hij in Milaan 
als Tagliaferro in La Buona Figliuola van Piccinni. Onder zijn engagementen noemen 
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we L'Osteria di Marechiaro van Paisiello in Palermo, La Sena Padrona van Pergolesi 
in Aix-en-Provence, Figaro in Londen, Dulcamara in L'Elisir d'Amore in Praag en 
Lyon, Giorgio Germont in Praag, Leporello in Wenen, Lucia di Lammermoor in 
Cardiff en Gianni Schicchi in Viareggio. Tijdens de laatste twee seizoenen zong hij 
onder andere L'Elisir d'Amore in Trieste, Mndama Butterfly in Torre del Lago, 
Nabucco in Sassari en La Traviata in Trieste. 

Tot zijn contracten voor 1996 behoren La Bohème in Turijn, een herhaling van zijn 
Germont in La Traviata in Trieste, 11 Tabarro, Gianni Schicchi en de titelrol in 
Rigoletto voor het Teatro Verdi van Sassari. In de Vlaamse Opera zong hij de partij 
van Fra Melitone in de concertante versie van Verdi's La Forza del Destino in 1995-
1996. 

MARIE-NOELLE DE CALLATA? 

Marie-Noëlle de Callatay behaalde het hoger diploma zang bij Jules Bastin aan het 
Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel. Sindsdien geeft ze talrijke recitals en 
verleent ze haar medewerking aan de uitvoering van vele oratoria in binnen- en bui-
tenland. Zij is laureate van het zangconcours van 's Hertogenbosch in 1987 en van de 
Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België 1988, waar zij tevens 
de Prijs Jacques Stehman ontving. Sinds het seizoen 1990-1991 treedt ze regelmatig 
op in de Vlaamse Opera, onder meer in La Cenerentola, 11 Ritorno d' Ulisse in Patria, 
L'Incoronazione di Poppea, Don Carlo, Le Nozze di Figaro, Serse, alsook In de Munt in 
Dido and Aeneas en Medeamaterial. Met het ensemble Currende, onder leiding van 
Erik van Nevel, realiseerde zij CD's van Peter Philips en Carissimi. 

Tijdens het seizoen 1993-1994 trad ze op aan de Opera Comique in Parijs in Médée 
van Charpentier, onder leiding van William Christie. Tijdens het seizoen 1996-1997 
zal zij in de Munt/La Monnaie de rol van Echo zingen in Richard Strauss' Ariadne auf 
Naxos en treedt ze op in Stuttgart in Rameau's Les Boréades onder leiding van 
Frieder Bernius. 

GRAN WILSON 

De Amerikaanse tenor Gran Wilson studeerde aan de muziekafdeling van de universi-
teiten van Birmingham en Indiana. Tijdens het seizoen 1992-93 zong hij Camille in 
Die Lustige Witwe voor Opera Carolina en voor de Seattle Opera, Nemorino in 
L'Elisir d'Amore voor de New Orleans Opera en Ernesto in Don Pas quale voor de 
Indianapolis Opera. In de zomer van 1993 debuteerde hij als Werther voor de 
Glimmerglass Opera. 

Recentere engagementen omvatten onder andere Marzio in Mitridate en Arbace in 
Idomeneo voor de Opera van Nice, Almaviva in Il Barbiere di Siviglia voor de 
Australian Opera en de Greater Miami Opera, Orfeo in Glucks Orfeo ed Euridice 
voor de Nederlandse Opera in Amsterdam, Roméo in Roméo et Juliette en Ferrando 
in Cosi fan tutte voor de Central City Opera. In de New York City Opera was hij te 
horen als Tonio in La Fille du Régiment, Camille in Die Lustige Witwe, Tamino in 
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Die Zaubeifliite en Des Grieux in Manon Lescaut. Op zijn repertoire staan voorts rol-
len als Agenore in Il re pastore, de hertog van Mantua in Rigoletto en Lindoro in 
L'Italiana in Algen. 

In de herfst van 1994 debuteerde hij in de titelrol van Don Giovanni in Canada. 
Daarnaast verleende hij zijn medewerking aan tal van radio- en televisieopnames, 
onder andere aan de Live From Lincoln Center-opname van Anna Bolena met Joan 
Sutherland en aan symfonische concerten met het Boston Symphony Orchestra onder 
leiding van Hugh Wolff. 
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PROGRAMMA 

GIACOMO PUCCINI (1858-1924) 

II Trittico 

II Tabarro 

Opera in één akte. Libretto van Giuseppe Adami naar La Houppelande van Didier Gold 

Suor Angelica 

Opera in één akte. Libretto van Giovacchino Forzano 

Gianni Schicchi 

Opera in één akte. Libretto van Giovacchino Forzano 

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt u in de programmabro-
chure van de Vlaamse Opera. 
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MIE 
ROYA 1 E 
BEIGE 

LORA DIMITROVA 

TANJA BECKER-BENDER 

LORA DIMITROVA, PIANO 

TANJA BECKER-BENDER, VIOOL 

HIROYO IMAGAWA, PIANO 

LORA DIMITROVA 

Lora Dimitrova werd geboren in het Bulgaarse Sofia. Haar pianostudies begon ze op 
haar zevende. Van 1981 tot 1987 studeerde ze aan het Bulgaarse staatsconservatori-
um, bij Konstantin Ganev en Julia Ganeva, waar ze een eerste prijs behaalde. 

Lora Dimitrova gaf vele concerten in Oost-Europa, waaronder optredens met befaam-
de orkesten als het Leipziger Gewandhausorchester. Ze won prijzen op internationale 
pianowedstrijden, onder meer eerste prijzen op de Tsjechoslovaakse Internationale 
Wedstrijd voor Jonge Pianovirtuozen en de Internationale Bachwedstrijd van Leipzig, 
en een tweede prijs op de Internationale Wedstrijd "Maria Callas" van Athene. In 
1989 werden Dimitrova een studiebeurs en de Craxton Memorial Trust Award toege-
kend, die haar in staat stelden om in Groot-Brittannië te studeren aan de Guildhall 
School of Music and Drama. Daar behaalde ze een eerste prijs en een bijzondere 
onderscheiding. In Londen werd Dimitrova eveneens geselecteerd door het Young 
Concert Artists Trust (YCAT). 

DONDERDAG, 

26 SEPTEMBER 1996, 

20.00 U. 

ANTWERPEN, 

AUDITORIUM VAN DE 

KAMER VAN KOOPHANDEL 

I.S.M. 

FESTIVAL VAN 

VLAANDEREN-BRUSSEL, 

IN DE REEKS JONG TALENT 

IN PATRICIËRSWONINGEN 

MET DE STEUN VAN 

ROYALE BELGE 

Lora Dimitrova gaf reeds recitals in verschillende vermaarde Londense concertzalen en 
op beroemde muziekfestivals. In 1989 debuteerde ze in het Barbican Centre, met het 
Royal Philharmonic Orchestra, in een uitvoering van Rachmaninovs tweede pianocon-
certo. Sindsdien heeft ze nog verscheidene keren in het Barbican Centre opgetreden. In 
1993 maakte ze haar debuut in de Royal Festival Hall met het pianoconcerto van Grieg, 
begeleid door het London Concert Orchestra. 

Lora Dimitrova is een veelgevraagde soliste en werkt ook vaak samen met kamermuziek-
ensembles. In 1995 ontving ze de 
International Parkhouse Award for 
Ensembles, samen met violiste Hanna 
Weinmeister. Ze heeft gedoceerd in 
Bulgarije en Engeland, en leidde mas-
terclasses kamermuziek in Barcelona. 
In 1994 was zij een van de jonge musi-
ci die door Sir Georg Solti werden 
geselecteerd om een concert te geven 
in de Wigmore Hall. Een jaar later 
won ze de internationale muziekwed-
strijd die georganiseerd werd door de 
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European Chimay Foundation in België. Dit leidde tot heel wat optredens in Europa. 
Lora Dimitrova beheerst een omvangrijk repertoire, variërend van barok tot heden-
daagse muziek. Haar optredens werden op de Bulgaarse en Griekse televisie uitgezon-
den, net zoals door radiostations in België, Finland, Amerika en Frankrijk. In 1996 
debuteerde zij op de Salzburger Festspiele met Bartoks derde pianoconcerto, begeleid 
door het London Symphony Orchestra onder leiding van Sir Georg Solti. 

TANJA BECKER-BENDER 

Tanja Becker-Bender werd geboren in 1978 in Stuttgart en kreeg haar eerste vioolles-
sen op zesjarige leeftijd. Ze kreeg verscheidene keren de eerste prijs in de wedstrijd 
"Jugend musiziert" en in 1992 de Bundespreis voor vioolsolo. In 1993 won ze de 
Jakob-Stainervioolwedstrijd en in 1994 de Sheldon Morgenstern Award van het 
Eastern Music Festival. Ze behaalde ook de eerste prijs van het Concours 
International de Musique de Chimay 1995 in Brussel. 

Tanja Becker-Bender studeerde bij Helmut Zehetmair aan het Mozarteum in Salzburg, 
bij Wolfgang Marschner aan de Musikhochschule Freiburg en sinds 1992 bij Wilhelm 
Melcher aan de Musikhochschule Stuttgart. Ze volgde masterclasses bij onder meer 
Franco Gulli, Victor Danchenko, Michael Frischenschlager, Nora Grumlikova, 
Werner Scholz en Dorothy DeLay. 

Tanja Becker-Bender debuteerde als soliste toen ze elf jaar was, met het kamerorkest 
Salzburger Musici tijdens de Salzburger Schlossfestspiele. Daarnaast werkte ze samen 
met onder meer de orkesten van haar geboortestad, met het Hongaars Symfonisch 
Staatsorkest, het Franz Liszt Kamerorkest, de Berliner Symphoniker en ten slotte ook 
het Nationaal Orkest van België in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. 

Solorecitals gaf Tanja Becker-Bender onder meer bij de opening van het Barokfest 
M6nster, aan de International Summer Academy Praag-Wenen-Boedapest en op het 
Aspen Music Festival in de Verenigde Staten. Ze nam ook deel aan heel wat radio- en 
televisieopnamen. Tanja Becker-Bender kreeg verscheidene internationale beurzen. Ze 
bespeelt een Italiaanse viool uit 1761, gebouwd door Giovanni Battista Guadagnini, 
die haar ter beschikking werd gesteld door de Deutsche Stiftung Musikleben. 

Tanja Becker-Bender studeerde net af aan het Eberhard Ludwigsgymnasium in 
Stuttgart met als hoofdvakken muziek en wiskunde. Vanaf nu wijdt ze al haar tijd aan 
studeren en optreden. 
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PROGRAMMA 

DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) 

Sonate in b, K 27 

Sonate in G, K 146 

FREDERIC CHOPIN (1810-1849) 

Ballade nr. 4, opus 52 in f 

FREDERIK VAN ROSSUM (° I939) 

Al di la dello SCUM, opus 56 

JOHANNES BRAHMS ( 1833-1897) 

Sonate voor viool en piano nr. 3, opus 108 in d 

Allegro 

Adagio 

Un poco presto e con sentiment° 

Presto agitato 

MAURICE RAVEL (1875-1937) 

Sonate voor viool en piano 

Allegretto 

Blues. Moderato 

Perpetuum Mobile. Allegro 

De overige teksten en toelichtingen vindt u in de programmabrochure van de reeks 
"Jong Talent in Patriciërswoningen". 

Om 20.00 u. vindt een korte rondleiding plaats door het pand van de Kamer van 
Koophandel. Het eigenlijke concert begint om 20.30 u. 
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MAANDAG, 

30 SEPTEMBER 1996, 
20.00 U. 

ANTWERPEN, 

DESINGEL 

I.S.M. 

DESINGEL 

BUDAPEST FESTIVAL 

ORCHESTRA, 

KAMERKOOR SACRUM 

ESTS FILHARMONISCH 

KAMERKOOR 
IVAN FISCHER, DIRIGENT 

Ivan Fischers internationale carrière startte toen hij op vijfentwintigjarige leeftijd de 
Rupert Foundation Conducting Competition won. Hierna werd hij als dirigent uitge-
nodigd door alle grote Britse orkesten. Hij werd in een zeer muzikale Hongaarse fami-
lie geboren en studeerde piano, viool en cello in Boedapest. Nadien vervolgde hij zijn 
studies in Wenen, waar hij afstudeerde aan Hans Swarowsky's beroemde dirigenten-
klas. Hij raakte ook geïnteresseerd in oude muziek en werkte nauw samen met 
Nikolaus Harnoncourt. 

In 1983 richtte Ivan Fischer het Budapest Festival Orchestra op, samen met zijn 
vriend en pianist Zoltan Kocsis. Het succes van dit nieuwe orkest werd al snel opge-
pikt door publiek en critici over de hele wereld, wat uitnodigingen opleverde voor 
verschillende prestigieuze festivals, waaronder die van Luzern, Parijs, Salzburg, 
Wenen, Londen en Athene. In 1992 werd hij met zijn Budapest Festival Orchestra 
uitgenodigd voor de Londense Proms. In 1994 dirigeerde hij enkele bijzonder succes-
volle concerten van het orkest in de Los Angeles Hollywood Bowl. In de toekomst 
staan tournees op het programma in onder meer de Verenigde Staten, Groot-
Brittannië, Oostenrijk, Duitsland en Japan. 

Naast zijn functie van muziekdirecteur van het Budapest Festival Orchestra is Ivan 
Fischer momenteel eerste gastdirigent van het Cincinnati Symphony Orchestra. 
Voordien was hij onder andere muziekdirecteur van de Northern Sinfonia (1979-
1982) en van de Kent Opera (1984-1989). 

Ivan Fischer is een veelgevraagd gastdirigent van veel grote Europese orkesten, waar-
onder de Berliner Philharmoniker, het Concertgebouworkest Amsterdam, het London 
Symphony Orchestra, het Israel Philharmonic Orchestra, het Bayerischer en het 
Westdeutscher Rundfunk Orchester, het Orchestre National de France, het Chamber 
Orchestra of Europe en The Orchestra of the Age of Enlightenment. In Noord-
Amerika leidde hij eveneens de grote orkesten van Baltimore, Montreal, Pittsburgh, 
Chicago, Toronto, Los Angeles, St. Louis en San Francisco. 
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Op operagebied dirigeerde Ivan Fischer reeds in de English National Opera en het Royal 
Opera House, Covent Garden, alsook in de operahuizen van Parijs, Zürich, Frankfurt, 
Boedapest en Stockholm. Voor de Weense Staatsopera leidde hij verscheidene 
Mozartprodukties. Voor de Muntschouwburg zal hij Rossini's 11 Turco in Itcdia leiden. 

Ivan Fischer tekende een exclusief contract met Philips Classics voor opnamen met het 
Budapest Festival Orchestra. De CD met de pianoconcerti van Bartok met Zoltan Kocsis 
werd reeds met verschillende prijzen bekroond. Verdere releases onder vast contract, 
met het accent op de orkestwerken van Bartok, Kodaly en Liszt, zijn voorzien voor 1997. 

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA 

Het Budapest Festival Orchestra werd in 1983 opgericht door dirigent Ivan Fischer en 
pianist Zoltan Kocsis. Aanvankelijk kwamen de leden enkel samen voor jaarlijkse 
projecten van vier tot vijf concerten. Vanaf 1992 ging het orkest op permanente basis 
werken. Het was te gast op de meeste internationale festivals, onder meer in 
Salzburg, Luzern, Parijs en Londen, en concerteerde in de belangrijkste zalen, waar-
onder de Weense Musikvereinsaal en de Carnegy Hall in New York. Het Budapest 
Festival Orchestra werkte samen met dirigenten als Sir Georg Solti, Lord Yehudi 
Menuhin, Eliahu Inbal en Marek Janowski. Als solisten traden Edith Mathis, Gidon 
Kremer, Andreas Schiff, Agnes Baltsa en Martha Argerich met het orkest op. Het 
Budapest Festival Orchestra verzorgde tevens operaprodukties als Cosi fan tutte in 
1992, Idomeneo in 1993 en Il Turco in Italia in 1996. 

Naast het grote orkestwerk organiseert het Budapest Festival Orchestra ook kamer-
muziekconcerten, elke zomer een barokfestival en concerten voor kinderen. Het 
richtte ook een eigen academie op voor de vervolmaking van orkestmusici. 
Het Budapest Festival Orchestra neemt exclusief op voor Philips Classics. De opna-
men van de pianoconcerti van Bartok met Zoltan Kocsis werden geestdriftig onthaald. 
Daarnaast zijn opnamen aangekondigd met werk van Bartok, Kodaly en Liszt. 
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KAMERKOOR SACRUM 

Het kamerkoor Sacrum werd in 1989 opgericht door jonge musici die opnieuw de 
kerkmuziek wilden uitvoeren die in Letland vijftig jaar lang was verbannen. De 
renaissance en de barok maken het leeuwedeel van het repertoire uit. Daarnaast 
komt ook de 20ste eeuw aan bod en sinds 1994 legt het koor zich bovendien toe op 
de 19de eeuw. Voor de uitvoering van Dido and Aeneas van Purcell kreeg het koor 
een hoge Letse onderscheiding. In 1995 vertolkte Sacrum The Faily Queen, een werk 
dat het koor in 1996 in het theater van Versailles mocht uitvoeren. 

Het kamerkoor Sacrum werkte samen met buitenlandse dirigenten, zoals Michael 
Procter en Evelyn Tubb. De vaste dirigenten zijn evenwel Andris Veismanis en 
Martins Klisans. In 1994 won het kamerkoor Sacrum met een opname van Liszts 
Via Crucis de eerste prijs in een wedstrijd van de Budapest Liszt Association. 

ESTS FILHARMONISCH KAMERKOOR 

Het Ests Filharmonisch Kamerkoor werd opgericht in 1981 door artistiek directeur 
en dirigent Tonu Kaljuste. In eerste instantie was het kamerkoor een amateurgezel-
schap, gesticht door Kaljuste's vader Heini Kaljuste in 1966 op de vijftiende verjaar-
dag van het kinderkoor Ellerhein. In 1971 werd Tonu Kaljuste dirigent van dat 
kamerkoor, op basis waarvan hij het huidige, professionele kamerkoor ontwikkelde. 

Het Ests Filharmonisch Kamerkoor heeft met een aantal gastdirigenten gewerkt, 
waaronder Paul Hillier, Sir David Willcocks, Helmuth Rilling en Claudio Abbado, en 
het trad op met heel wat vooraanstaande solisten. Tijdens de Takarazuka 
Kamerkoorwedstrijd van 1991 in Japan won het gezelschap maar liefst drie gouden 
medailles met uitstekende optredens in de categorieën vrouwen- en mannenkoor én 
gemengde koren. 

Tournees brachten het Ests Filharmonisch Koor naar de Verenigde Staten, Canada, 
Australië, Rusland en het merendeel van de Europese landen. Ook nam het deel aan 
verschillende internationale muziekfestivals. Met meer dan honderd optredens per 
jaar heeft het een wel bijzonder drukke agenda. In 1995 trad het ensemble op tijdens 
de Partfestivals van Moskou en Londen. In november vertolkte het koor Forgotten 
Peoples van Veljo Tormes in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties en het Te 
Deum van Arvo Part in het Lincoln Center van New York en op andere plaatsen in de 
Verenigde Staten. 

Het repertoire van het koor omvat onder meer gregoriaanse gezangen, barokmuziek 
zowel als hedendaagse muziek. De concerten van het gezelschap bevatten werk van 
Bach en hedendaagse componisten, zowel als moderne Estse koormuziek. Naast vele 
optredens heeft het koor ook meegewerkt aan vele radio-opnamen in heel Europa. De 
laatste CD's van het gezelschap, met Forgotten Peoples van Tormis en het Te Deum 
van Part, werden gemaakt voor het Duitse label ECM. In 1996 verschijnen weer twee 
CD's van het koor bij hetzelfde label, met werk van Part en Erkki Sven-TtiUr. 

276 Maandag, 30 september 1996 



PROGRAMMA 

ARVO PART ("1935) 

Te Deum 

PAUZE 

ANTON BRUCKNER (1824-1896) 

Symfonie nr. 0 in d, "Die Nullte" 

Allegro - Poco I neno mosso 

Andante sostenuto 

Scherzo. Presto - Trio. Langsamer und ruhiger 

Finale. Moderato - Allegro vivace 

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt u in de programmabro-
chure van deSingel. 
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KONINKLIJK FILHARMONISCH 

ORKEST VAN VLAANDEREN 

DJANSUG KAKHIDZE, DIRIGENT 

LUCIENNE VAN DEYCK, MEZZOSOPRAAN 

MARK PEKARSKI, SLAGWERK 

VRIJDAG, 

4 OKTOBER I 996, 
20.00 U. 

ANTWERPEN, DESINGEL 

DJANSUG KAKHIDZE 

De bekende Georgische dirigent Djansug Kakhidze werd geboren in 1936. Hij stu-
deerde aan het conservatorium van Tbilisi onder Odissei Dimitriady. Later werkte hij 
samen met de befaamde Franse dirigent Igor Markevich. Djansug Kakhidze, winnaar 
van onder meer de Rustavely Prijs, is momenteel artistiek adviseur en chef-dirigent 
van zowel het Tbilisi Symfonieorkest als het Paliashvili Opera en Ballettheater van 
Tbilisi. Beide instellingen zijn in de jaren onder zijn leiding artistiek sterk gegroeid, 
vooral in termen van een sterke verruiming van het repertoire. Onder zijn leiding 
ook debuteerde het Georgisch Symfonisch Staatsorkest in het westen met het ope-
ningsconcert van het Festival van Berlijn in 1988. 

Djansug Kakhidze maakte een sensationeel Londens debuut met het Philharmonia 
Orchestra in juli 1988. Na zeer positieve kritieken volgde meteen nog een uitnodi-
ging, naast een reeks verbintenissen met andere Duitse, Nederlandse, Australische en 
Britse orkesten. In oktober 1990 kende Kakhidzes werk met het Orchestre de Paris 
een overweldigend onthaal, waardoor hij ook in Parijs meteen werd teruggevraagd. 
Kakhidze boekte nog een Parijs' succes in februari 1991, toen hij Berlioz' La 
Damnation de Faust dirigeerde, met onder meer José van Dam als solist. In dezelfde 
periode deed Kakhidze optredens met veel Europese toporkesten, waaronder het 
Orkest van de Bayerische Rundfunk, de opera-orkesten van Bologna en Stockholm, 
het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Residentie-Orkest, het Royal Scottish 
National Orchestra, het City of Birmingham Symphony Orchestra, de Tsjechische 
Filharmonie en La Scala Filarmonica. 

Zijn debuut in de Verenigde Staten maakte Djansug Kakhidze in 1988, toen hij een 
nieuwe opera van Shchedrin dirigeerde in Boston. Een nieuwe produktie van Boris 
Godunov met de San Diego Opera volgde in 1990, tezamen met een reeks concerten 
met het San Diego Symphony Orchestra. Door de persoonlijke uitnodiging van 
Rostropovitsj debuteerde hij met het National Symphony Orchestra in Washington in 
mei 1991. Hij werd toen ook verzocht het Detroit Symphony Orchestra en het Dallas 
Symphony Orchestra te dirigeren. In 1992 toerde hij door de Verenigde Staten met 
het Filharmonisch Orkest van Moskou. Naast het traditionele orkest- en operareper-
toire heeft Djansug Kakhidze veel eigentijds werk gedirigeerd. Hij is beroemd voor 
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zijn interpretaties van composities van Luigi Nono, Gija Kancheli, Edison Denisov, 
Silvestro en Shchedrin. 

LUCIENNE VAN DEYCK 

Lucienne Van Deyck studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in 
Antwerpen, behaalde het "Reifeprufungsdiploma" aan de Staatliche Hochschule fUr 
Musik in Keulen en vervolmaakte zich bij de wereldbekende pedagoog en zanger 
Pierre Bernac in Parijs. Zij werd laureate van het vermaarde Vocalistenconcours van 
's Hertogenbosch en van het Internationale Liedconcours van het Festival van 
Vlaanderen. 

Alhoewel Lucienne Van Deyck optrad in operaprodukties in Antwerpen en Wenen 
berust haar grote faam op haar oratorium- en liedinterpretaties. Haar repertoire 
bestrijkt gans de westerse muziekgeschiedenis en omvat bijna alle werken van enige 
betekenis. Met haar, door een magistrale techniek geschraagde, stijlrijke en intense 
vertolkingen van Bach, Mahler en Bartok verwierf zij grote vermaardheid. De emi-
nente Bartokkenner Denijs Dille beschouwt haar uitvoering van liederen van Bartok 
als exemplarisch. 

Lucienne Van Deyck trad op in gans Europa, voor radio en televisie, maakte plaatop-
names en was te gast op verschillende grote festivals. Uit haar recente CD-opnames 
vallen werken te onthouden van Ferdinand Schubert, Berio, Beethoven, Puccini en 
liederen van Schumann, Hindemith en Brahms. Zij trad als soliste op met een reeks 
van gereputeerde dirigenten, zoals Kurt Masur, Avi Ostrovsky, Jean-Claude 
Casadesus, Carlos Paita, Daniel Sternefeld, Pierre Bartholomée, Alexander Rahbari, 
Helmut Rilling, Kurt Redel, Georges Octors, Kurt Thomas en Philippe Herreweghe. 
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Zij creëerde tientallen werken van hedendaagse componisten waaronder vele speciaal 
voor haar stem geschreven werden. In 1990 ontving zij de Fugaprijs, haar toegekend 
door de Unie van Belgische Componisten, een bijzonder hooggeschatte onderschei-
ding, voor haar verdiensten op het gebied van de Belgische muziek. Een bekende 
Vlaamse krant noemde haar ooit "de grote dame van de zangkunst". 

Lucienne Van Deyck doceert aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van 
Antwerpen en aan de stedelijke conservatoria van Mechelen en Leuven. Van 1981 tot 
1987 was zij docente zang aan het Sweelinckconservatorium van Amsterdam. 

MARK PEKARSKI 

Mark Pekarski werd geboren in 1940 en studeerde in 1969 af aan het Gnesins 
Instituut - de huidige Russische Academie voor Muziek -, waar hij slagwerk studeerde 
in de klas van V. Steiman. Na zijn studies speelde hij bij het opera-syrnfonie-otkest 
van Radio Moskou en met het Moskouse ensemble voor oude muziek, beter bekend 
onder de naam "Madrigaal". Zoals een criticus schreef, kon men in zijn werk magi-
sche, zelfs mystieke kwaliteiten onderkennen. Hij speelde toen al met een gedreven-
heid die aan het obsessionele reikt. Tussen 1973 en 1979 doceerde Mark Pekarski 
aan de Ippolitov-Ivanov Muziekschool. 

Mark Pekarski is de stichter van het Pekarski Percussion Ensemble. De meeste leden 
van de huidige formatie zijn ooit leerlingen van hem geweest. Het ensemble gaf een 
eerste optreden in het Moskouse Huis der Wetenschappers in december 1976 dat 
zowel de pers als het publiek sterk aansprak. Sindsdien volgden nog meerdere suc-
cessen in binnen- en buitenland. Het Pekarski Percussion Ensemble was te gast op 
verschillende Europese festivals, onder meer tijdens de Berliner Festwochen, het len-
tefestival van Warschau, het Helsinki Festival, de Settembre Musica in Turijn en 
Wien Modern. 

Het repertoire van het ensemble bestaat uit speciaal voor hen geschreven werken. 
Verschillende generaties, vooral Russische componisten hebben hun bijdrage geleverd 
aan het unieke repertoire van dit ensemble : Sofia Gubaidulina, Edison Denisov, 
Viktor Suslin, Alfred Schnittke, Vladimir Martinov, Alexander Knaifel, Vladislav Shut 
en Alexander Raskatov. Het Pekarski Percussion Ensemble is erin geslaagd om zijn 
concerten op een dergelijke manier te ontwikkelen dat de optredens eerder shows 
dan gewone concerten worden. 

KONINKLIJK FILHARMONISCH ORKEST VAN VLAANDEREN 

Zie p. 246 
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PROGRAMMA 

RICHARD WAGNER (1813-1883) 

Tannháuser-ouverture in E 

SOFIA GUBA1DULINA (°193 I ) 

Stunde der Seele, voor orkest, slagwerk en mezzosopraan 

PAUZE 

PETER TSJAIKOFSKI (1840-1893) 

Symfonie nr. 5 in e, opus 64 

Adagio - allegro con anima 

Andante cantabile con alcuna licenza 

Allegro moderato 

Andante maestoso - allegro vivace 

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt u in de programmabro-
chure van het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen. 
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PI AATSBFSPRFKING 

DESINGEL 

Voor alle concerten, behalve degene die verder afzonderlijk vermeld worden. 

Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen 
tel. 03/248 38 00 - fax 03/248 28 28 
openingsuren: MA - VR: 10.00 - 19.00 u. 

ZA 16.00 - 19.00 u. 

FNAC 

Voor alle concerten, behalve degene die verder afzonderlijk vermeld worden. 

Groenplaats - 2000 Antwerpen 
openingsuren: MA - DO: 10.00 - 18.30 u. 

VR: 10.00 - 19.00 u. 
ZA: 10.00 - 18.30 u. 

Geen schriftelijke of telefonische bestellingen. 

DE VLAAMSE OPERA 

(voorstellingen op 24, 27 en 29 september, 2, 5 en 8 oktober) 

Frankrijklei 3 - 2008 Antwerpen 
tel. 03/233 66 85 
openingsuren: DI - ZA: 11.00 - 17.45 u. 
reserveringskost : 20 BEF 

KONINKLIJK FILHARMONISCH ORKEST VAN VLAANDEREN 

(concerten op 14 september en 4 oktober) 

Britselei 80 - 2000 Antwerpen 
tel. 03/231 37 37 - fax 03/231 91 26 
openingsuren : MA - VR: 10.00 - 13.00 u. 

14.00 - 17.00 u. 

ZUIDERPERSHUIS/WERELDCULTURENCENTRUM 

(activiteiten en concerten op 1, 6 en 7 september) 

info : tel. 03/248 70 77 
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INLICHTINGEN OVER DE ANDERE LEDEN-FESTIVALS: 

Festival van Vlaanderen-Brugge 
Dienst Toerisme - Burg 11 - 8000 Brugge 
tel. 050/44 86 86 - fax 050/44 86 00 

Festival van Vlaanderen-Brussel 
Shell Building - Ravensteinstraat 60 - 1000 Brussel 
tel. 02/548 95 95 - fax 02/548 95 90 

Festival van Vlaanderen-Gent 
Kasteel Borluut - Kleine Gentstraat 46 - 9051 Gent 
tel. 09/243 94 94 - fax 09/243 94 90 

Festival van Vlaanderen-Kortrijk 
Jan Breydellaan 12 - 8500 Kortrijk 
tel. 056/22 28 29 - fax 056/22 05 02 

Festival van Vlaanderen-Limburg 
Vlasmarkt 4 - 3700 Tongeren 
tel. 012/23 57 19 - fax 012/26 41 26 

Festival van Vlaanderen-Mechelen 
Stadhuis - Grote Markt 21 - 2800 Mechelen 
tel. 015/29 78 22 - fax 015/29 78 23 

Festival van Vlaanderen-Vlaams-Brabant 
Brusselsestraat 63 - 3000 Leuven 
tel. 016/20 05 40 - fax 016/20 52 24 

'HAUS POT YPHONIAF 1997 FN 1998  

23 - 31 augustus 1997 
"Johannes Ockeghem en de Europese chansonniers" 
dirigent in residence : Paul Van Nevel 

22 - 30 augustus 1998 
"Musica Iberica" 
dirigent in residence : Jordi Savall 
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STADSPI AN 

1 Congrescentrum 't Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 

2 Sint-Augustinuskerk 
Kammenstraat 73 

3 Sint-Carolus Borromeuskerk 
Hendrik Conscienceplein 

4 Bourlaschouwburg 
Komedieplaats 18 

5 Museum Plantin-Moretus 
Vrijdagmarkt 22-23 

6 Zuiderpershuis 
Waalse Kaai 16 

7 Sint-Jacobskerk 
Lange Nieuwstraat 

8 Kamer van Koophandel 
Markgravestraat 12 

9 Koninklijke Vlaamse Opera 
Frankrijklei 3 
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I JITGEVOFRDE WERKEN 

Agricola, Alexander Brahms, Johannes 
In minen zin 170 Sonate voor viool en piano nr. 3 in d, 272 
0 Venus bant 170 opus 108 

Symfonie nr. 1 in c, opus 68 247 
Alberti, Innocentio 
Deh dove senza me dolce mia vita 143 Britten, Benjamin 

Suite voor cellosolo nr. 1 in G, opus 72 261 

Anoniem Suite voor cellosolo nr. 2 in D, opus 80 261 

Canario 143 Suite voor cellosolo nr. 3 in c, opus 87 261 

Fiamenga fredda 192 
Galliarda 192 Brouwer, Leo 

La battaglia (pavana) 142 Elogio de la danza 250 

La guercia 170 
La morte de la ragione (pavana) 142 Bruckner, Anton 

La spagna 142, 170 Symfonie nr. 0 in d, "Die Nullte" 277 

Myn morken gaf 170 
Pavana canto d'Orlando 192 Buus, Jacques 

Se ben io vo lontan 192 Recercar segondo 122 

S'el dolce sguardo 192 
Stella crudel 192 Caccini, Guilio 

Venga quel bel narciso 192 Ch'io non t'ami 91 

Villanesche 192 Dolcissimo sospiro 59 

zonder titel, uit Liceo musicale ms q77 217 Queste lagrim'amare 59 

Arcadelt, Jacques Cambio, Perissone 

Chiare fresch'e dolce acque 204 Chi mette ii pie sull'amorosa pania 152 

Da bei rami scendea 204 E la morte di marito 142 

Hélas amy 204 Non t'arricordi e quando me dicevi 142 

La pastorella mia 192 
Margot labourez les vignes 204 Capirola, Vincenzo 

Nous voyons que les hommes 204 Ricercata 192 

Quante volte diss'io 204 
S'egli è pur mio destino 204 Cazzati, Maurizio 

Tempo verra ancor forse 204 Alemana detta la Ghisalardi 217 
Giga detta la Bargelina 217 

Azzaiolo, Filippo 
Chi passa per sta strada 143 Chopin, Frédéric 

E me levai una bella mattina 143 Ballade nr. 4 in f, opus 52 272 

Barbireau, Jacques 
Een vroylic wesen 170 Dalza, Joan Ambrosio 

Qu'en dictes vous 170 Calata spagnola 192 

Barges, Antortino Da Reggio, Hoste 

Recercar duodecimo 122 
Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori 152 

Barrios, Augustin 
La catedral 250 
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De Berchem, Jacquet 

E dio per questo fa ch'egli va folie 152 
Era come un liquor sottile e molle 152 
Gij agricultori accorti agl'altru'esempi 152 
La donna sue che gli ritorn'a mente 152 

gran bonta de' cavallier antichi 152 
Oh infelice, oh misero! Che voglio 152 
Piangeano quei signor per la piu parte 152 

De Monte, Philippus 
Ma fera incauta son 48 
Missa super "Ancor che col partire" 48 
0 pur perchè dobbiam 48 
Padre del cielo 48 
Signor chi n'esporrá 48 
Signor la notte e'l giorno 48 

De Rore, Cipriano 
A la dolc'ombra 38 
Agimus tibi gratias 180 
Alma Susanna 38 
Ancor che col partire 38, 142, 192, 204 
Ave mans stella 70 
Ave Regina caelorum 180, 228 
Beati omnes 180 
Ben qui si mostra si il cie! 38 
Calami sonum ferentes 228 
Caro mea 180 
Clamabat autem mulier 70 
Da le belle contrade d'oriente 228 
Da l'estrem'orizonte 38 
Da pacem domme 180 
De profundis 70 
Descendi in hortum meum 180 
Dissimulare etiam sperasti 228 
Dixit Dominus 70 
En vos adieux 204 
Fulgebunt iusti 70 
Hodie Christus natus est 180 
Hor che'l ciel 38 
Infelix ego 70 
Justus es 180 
Laudem dicite 180 
Magnificat sexti toni 70 
Mia benigna fortuna 204, 228 
Mirabar solito 180 
Miserere nostri 180 
Missa Guazzabuglio 228 
0 Crux 180 

0 fortuna 180 
0 qui populos 180 
Pater noster 180 
Per mezzi i boschi 38 
Plange quasi virgo 228 
Quem vidistis 180 
Schiet'arbuscel 228 
Se ben il duol 228 
Susann'un jour 204 
Tout ce qu'on peut 204 

Desprez, Josquin 
Entrée je suis en grant pensée 170 
0 Venus bant 170 
Par vous je suis 170 

De Wert, Giaches 
Adesto dolori meo 70 
Ah dolente partita 83 
Ahi, come soffrirè 129 
Amor, che sai 129 
Ascendente Jesu 70 
Benedicta sit sancta Trinitas / Gaudete in 70 
Con voi giocando amor 129 
Crud'amarilli 83 
Crudelissima doglia 129 
Del vago Mincio 129 
Dolci spoglie 128 
E, s'altri non m'inganna 204 
Ego autem in domme sperabo 70 
Fantasia 2 á 4 122 
Forsennata gridava 129 
Giunto alla tomba 38, 128 
Io non son perib morto 128 
L'anima mia ferita 129 
M'ha punt'Amor 128 
Ma, se le mie speranze 204 
Misera, che farO 128 
Misera non credea 38 
Non sospirar pastor 129 
Novo amor, nove fiamme 128 

altitudo divitiarum 70 
Occhi de l'alma mia vivaci 128 
0 Crux Ave spes 70 

dolcezze amarissime d'amore 204 
lungamente sospirato invano 204 
primavera, gioventii de l'anno 83, 204 
sacrum convivium 70 

Peccavi super numerum 70 
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Questi adorate fiori galli 
Quiescat vox tua 
Soccorete, ben mio 
Solo e pensoso 
Sovente, allor 
Tirsi morir volea 
Udite lagrimosi 
Vago augeletto 
Vezzosi augelli 
Voglia mi vien 
Voi ch'ascolta te 
Voi volete 
Vous qui voyex Ie pas 

D'India, Sigismondo 
Ch'io non t'ami 
Cor mio, deh non languire 
Crud'amarilli 
Dove potrè 
Giunto alla tomba 
Misera non credea 
0 dolcezze amarissime 
Porto celato 
Sovente, allor 
Tempesta di dolcezza  

129 
70 

129 
128 
38 
59 
83 

129 
38, 128 

129 
128 
83 

204 

91 
91 
91 

101 
38 
38 
91 

101 
38 
91  

Sonata con voce a 20 
Sonata XV a 12 
Surrexit Christus a 11 

Galilei, Michelangelo 
Toccata 

Grabbe, Johann 
Alma afflitta 
Ch'io non t'ami 
Cor mio, deh non languire 

Gregoriaans 
Deus qui hodiema 
Pascha nostrum immolatus est 
Pater noster 
Quem quaeritis 
Resurrexi...Alleluia 
Spiritum nobis DomMe 
Victimae paschali laudes 

Gubaidulina, Sofia 
Stunde der Seele 

Hassler, Jacob 
Real natura 

110 
110 
110 

83 

91 
91 
91 

110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
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91 
Diruta, Girolamo 
Ricercare del primo tuono 
Ricercare del secondo tuono 
Toccata del quarto tuono 

Ferrabosco, Alfonso 
Io mi son giovinetta 
Pavana 

59 Haydn, Joseph 
59 Concerto voor cello en orkest in D, opus 101255 
59 Symfonie nr. 75 in D 247 

Isaac, Heinrich 
192 A la bataglia 170 
192 Jay pris amours 170 

Palle palle 170 
Fontei, Nicolo 
Fortunato cantore 101 Lando, Stefano 

Io vivea come aquila 142 
Francesco Canova detto da Milano 
Ricercare e Fantasia 
Ricercate 

Gabrieli, Andrea 
Maria stabat a 6 

Gabrieli, Giovanrui 
Canzon 'VIII a 8 
Canzon XVII a 12 
Regina caeli laetare  

142 Lassus, Orlandus 
192 Fantasia quarta 

Fantasia 13 
Fantasia 24 

110 Fantasia 25 
Fantasia 26 
Queste non son piu lacrime, che fuore 

110 
110 Lauro, Antonio 
110 Triptico 

122 
122 
122 
122 
122 
152 

250 
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Luzzaschi, Luzzasco 
Aura soave 59 
Cor mio, deh non languire 59,91 
Non sa che sia dolore 59 
0 dolcezze amarissime d'Amore 59,91 
Ricercare del primo tuono 59 
Ricercare del secondo tuono 59 
Stral pungente d'amore 59 
Toccata del guano tuono 59 
Troppo ben pt.) 59 

Piangono al pianger mio 

Obrecht, Jacob 
Ein frólich Wesen 
Jay pris amours 
Tandernaken 

Pallavicino, Benedetto 
Crud'amarilli 

Pkt, Arvo 

101 

170 
170 
170 

83 

/In
.
" Te Deum 277 

Heth sold ein meisken 170 
Peregrinus Veronensis 

Marenzio, Luca Non posso abandonarte 142 
Giunto alla tomba 38 
Mentre l'aura spirn 59 Piazzola, Astor 
Vezzosi augelli 38 Milonga y muerte del angel 250 

Matelart, Johannes Ponce, Manuel 
Fantasia 192 Sonata romantica 250 

Mendelssohn-Bartholdy, Felix Puccini, Giacomo 
Ouverture "Die Hebriden", opus 26 255 Ii Trittico 269 
Symfonie nr. 4 in A, "De Italiaanse", opus 90 255 

Ravel, Maurice 
Monteverdi, Claudio Sonate voor viool en piano 272 
A un giro sol de'begl'occhi 83 
Ah dolente partita 83 Rossi, Salomone 
Baci soavi e cari 83 Adon'olan 217 
Crud'amarilli 91 Barekhu 217 
Crudel, perchè mi fuggi 83 Cor mio deh non languire 217 
Io mi son giovinetta 83 Gagliarda a 5, detta la massara 217 
Lumi, miei cari lumi 83 Già dal volto 217 
O primavera 83 Keter 217 
O come sei gentile 101 Odheka ki'anitani 217 
Ohimè dov'è il mio ben 59 Ond'ei di morte 217 
Ohimè, se tanto amato 83 Ornasti ii veggio 217 

Queste lagrime amare 217 
Morton, Robert Rimanti in pace 217 
L'homme armé 170 Sinfonia a 5 217 

Sinfonia grave a 5 217 
Nauwach, Johann Tu parti, ahi lasso 217 
Crud'amarilli 91 
Tempesta di dolcezza 91 Ruffo, Vicenzo 

Da bei rami scendea 122 
Notari, Angelo El melanchonico (capriccio XIX) 143 
Girate occhi 101 Hor che'l ciel e la terra 122 
Intenerite voi 101 11 capriccioso (capriccio VII) 143 
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La danza (capriccio XV) 142 S'io pensasse, Madonna 192 
La gamba (capriccio XIII) 142 
Lieti felici spirti 142 Virchi, Paulo 
Quand'io penso al martire 122 Segu'a rinascer Laura 59 

Sabbatini, Galeazzo Wagner, Richard 
Fulmina da la bocca 101 Tannhauser-ouverture in E 281 

"Sampson" Willaert, Adriaan 
T'sou een meisken 170 A quand'a quand'havea 129 

Aller m'y faut sur la verdure 204 
Sances, Giovanni Felice Ave mans stella 70 
Lagrimosa beha 101 I piansi, or canto 204 

Madonn'io non lo so 129 
Saracini, Claudio Madonna mia famme 128 
Alma afflitta 91 Missa Christus Resurgens 110 
Tempesta di dolcezza 91 Mort ou mercy en languissant j'attens 204 
Toccata 101 0 Crux splendidior 70 

0 dolce vita mia 143 
Scandello, Antonio Recercar segondo 122 
Voria che tu cantassi una canzone 142 Ricercare IX a 3 142 

Ricercare X 122 
Scarlatti, Domenico Tertius del fa 122 
Sonate in b, K 27 272 Un giorno mi pre0 128 
Sonate in G, K 146 272 Voulez ouir chansonette 204 

Schiitz, Heinrich 
Alma afflitta 91 
0 dolcezze amarissime 91 

Tromboncino, Bartolomeo 
Non son, non son io quel che paio in viso 152 
Vota l'ampolla Orlando e riave ii senno 152 

Tsjaikofski, Peter 
Symfonie nr. 5 in e, opus 64 281 

Van Landeghem, Jan 
Liedcyclus "Les heures claires" 247 

Van Rossum, Frederik 
Al di la dello scuro, opus 56 272 

Verdelot, Philippe 
Divini occhi sereni 192 
Fuggi, fuggi, cor mio 192 
Madonna il bel desire 143 
Madonna, per voi ardo 192 
Quanto sia liet'il giorno 192 

292 info 



WIE? WAT? WAAR? WANNEER? 

Lijst van de gebruikte afkortingen: alt (a), bas (b), bariton (bar), blokfluit (bij), cello (vc1), dans (dns), decor 
(d), dirigent (dir), dulciaan (dulc), gitaar (git), klavecimbel (cmb), kostuums (h), luit (It), mezzosopraan 
(ms), piano (pj), regie (reg), slagwerk (slw), tenor (t), viola da gamba (vdg), viool (v1), zang (z) 

Naam datum p. 

Accademia Strumentale ltaliana 29/8 140 
Arruabarrena, Maite (s) 31/8 190 
Backes, Constanze (s) 25/8 56 
Barker, Cheryl (s) 24/9 262 
Becker-Bender, Tanja (v1) 26/9 270 
Bertin, Pascal (a) 1/9 216 
Bessemans, Paul (pf) 15/9 248 
Boruzescu, Miruna (d&k) 24/9 262 
Boruzescu, Radu (d&k) 24/9 262 
Buda, Mauro (bar) 24/9 262 
Budapest Festival Orchestra 30/9 274 
Buyle, Anne-Marie (s) 25/8 68 
Cantus CC,11n 28/8 126 
Capella Currende 25/8 68 
Carsen, Robert (reg) 24/9 262 
Cordes, Manfred (dir) 30/8 178 
Cornwell, Joseph (t) 24/8 36 

26/8 82 
26/8 90 

Correas, Maite (dns) 1/9 240 
Crasnaru, George-Emil (bar) 14/9 244 
Cruz, Marco (z) 1/9 240 
Currende Consort 25/8 68 
De Callatay, Marie-Noëlle (s) 24/9 262 
De Groot, Peter (a) 25/8 68 
Dimitrova, Lora (pf) 26/9 270 
Dowd, Jeffrey (t) 24/9 262 
Ensemble Daedalus 29/8 150 

1/9 216 
Ests Filharmonisch Kamerkoor 30/9 274 
Euregio Jeugdorkest 15/9 252 
Feldman, Jill (s) 30/9 168 
Fernandez, Antonio (z) 6/9 240 
Festa, Roberto (dir&blf) 29/8 150 

1/9 216 
Fischer, Ivan (dir) 30/9 274 
Frank, Elsa (dulc) 28/8 120 
Friede, Stephanie (s) 24/9 262 

Gillain, Michel (git) 1/9 240 
Grant, Simon (b) 24/8 36 

26/8 82 
26/8 90 

Hermans, Ivo 1/9 240 
Heyerick, Florian (dir) 25/8 46 
Hillier, Paul (dir&bar) 31/8 202 
Imagawa, Hiroyo (pf) 26/9 270 
Invernizzi, Roberta (s) 29/8 140 
Jochens, Wilfried (t) 28/8 126 
Junghanel, Konrad (It) 25/8 56 

28/8 126 
Kakhidze, Djansug (dir) 4/10 278 
Kamerkoor Sacrum 30/9 274 
King, Andrew (t) 24/8 36 

26/8 82 
26/8 90 

Kirkby, Emma (s) 24/8 36 
26/8 82 
26/8 90 
27/8 98 

Koninklijk Filharmonisch 
Orkest van Vlaanderen 14/9 244 

4/10 278 
Koslowsky, Johanna (s) 25/8 56 

28/8 126 
L'Anatra Matta 28/8 120 
La Furia 25/8 46 
Lislevand, Rolf (10 31/8 190 
Llewellyn, Grant (dir) 14/9 244 
Macande 6/9 240 
Mannes, Hans (vc1) 15/9 252 
Masondo, Juan (z&git) 15/9 248 
McCreesh, Paul (dir) 27/8 108 
Nederlands Kamerkoor 1/9 226 
Nichols, Mary (a) 24/8 36 

26/8 82 
26/8 90 

Palmer, Felicity (ms) 24/9 262 
Pekarski, Mark (slw) 4/10 278 
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Popien, Elisabeth (a) 28/8 126 
Poveda, Miguel (z) 7/9 240 
Rasi, Alberto (dir&vdg) 29/8 140 
Rastbichler, Otto (t) 29/8 150 

1/9 216 
Rooley, Anthony (10 24/8 36 

26/8 82 
26/8 90 
27/8 98 

Ruigrok, Mirella (dulc) 28/8 120 
Sandler, Mitchell (b) 25/8 68 
Sanhueza, Patricio (git) 15/9 248 
Saveniers, Edmond (dir) 15/9 252 
Schreckenberger, Stephan (b) 28/8 126 
Sorek, Eitan (t) 29/8 150 

1/9 216 
Stilz, Bernhard (dulc) 28/8 120 
Stone, William (bar) 24/9 262 
Sumari 7/9 242 
Symfonisch orkest en koor van 
De Vlaamse Opera 24/9 262 
Termont, Lieven (0 25/8 68 
The Consort of Musicke 24/8 36 

26/8 82 
26/8 90 

The Gabrieli Consort & Players 27/8 108 
The Russian Spectacular 16/9 258 
The Theatre of Voices 31/8 202 
Tubb, Evelyn (s) 24/8 36 

26/8 82 
26/8 90 
27/8 98 

Turk, Gerd (t) 28/8 126 
Vandenbroucque, Michèle (dulc) 28/8 120 
Van Deyck, Lucienne (ms) 4/10 278 
Van Elsacker, Jan (t) 25/8 68 
Van Laethem, Katelijne (s) 25/8 56 

29/8 150 
1/9 216 

Van Leunen, Sjef (t) 25/8 68 
Van Nevel, Erik (dir) 25/8 68 
Van Nevel, Paul (dir) 1/9 226 
Varviso, Silvio (dir) 24/9 262 
Verhelst, Christine (cmb) 25/8 56 
Vier op 'n rij 30/8 168 
Weser=Renaissance 30/8 178 
Wilson, Gran (t) 24/9 262 
Wispelwey, Pieter (vel) 19/9 260 
Yero, Sofia (dns) 6/9 240 
Zanasi, Furio (bar) 29/8 150 

1/9 216 
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