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Woord Vooraf 

Met deze vierde editie van Laus Polyphoniae grijpt het Festival van Vlaanderen-
Antwerpen voor het eerst terug naar de muziek van de 15de eeuw, met een concertreeks 
die is opgebouwd rond de figuur van Johannes Óckeghem. De herdenking van diens 
overlijden vijfhonderd jaar geleden vormt de aanleiding om zijn schitterende muziek en 
die van zijn tijdgenoten een hele week lang te doen herleven. Johannes Ockeghem was 
immers, alvorens hij de Franse vorstenhoven opzocht, werkzaam in de Scheldestad als 
zanger en componist aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. 

Het tweede thema sluit hier nauw bij aan: de profane werken van de beroemdste com-
ponisten uit de 15de eeuw werden, net als hun religieuze muziek, opgetekend in prachtig 
verluchte handschriften. Uit die liedboeken, afkomstig uit heel het toenmalige Europa, 
krijgt u een staalkaart van de Franse, Spaanse, Duitse en Italiaanse liedkunst tijdens de 
Renaissance voorgeschoteld. 

De keuze van Paul Van Nevel als dirigent "in residence" was voor de hand liggend. Hij 
staat bekend om 'zijn voorkeur voor onbekende werken, originele programma's en ver-
rassende interpretaties. Hij bracht ons enkele ideeën aan die perfect aansluiten bij de the-
matiek van Laus Polyphoniae en die ongetwijfeld zullen uitmonden in de drie gedenk-
waardigste concerten van dit festival. 

Van bij de start wilden wij met Laus Polyphoniae in tien jaar tijd een overzicht brengen 
van de twee eeuwen muziek die onder de noemer van de Vlaamse polyfonie werden 
geboekstaafd. Het succes van de vorige edities bewijst dat dit degelijk onderbouwd en 
geconcentreerd polyfoniefestival inmiddels een vaste plaats heeft verworven bij het inter-
nationale festivalpubliek. Dit betekent beslist niet dat het hier een elitair evenement 
betreft. Dankzij de talrijke gratis randactiviteiten, zoals de polyfoniemarkt, de toelichtin-
gen die aan de concerten voorafgaan, de rondetafelgesprekken en -debatten achteraf in 
het festivalcafé, het symposium over de rietblaasinstrumenten en de artiestenmis kunnen 
zowel specialist als geïnteresseerde leek ruimschoots aan hun trekken komen. Het free 
podium geeft, net als de vorige jaren, een kans aan een recordaantal jonge binnen- en bui-
tenlandse ensembles om zich voor te stellen aan een ruim publiek. De drie workshops, 
georganiseerd in samenwerking met Muziekactief, bieden getalenteerde jonge zangers de 
gelegenheid samen te werken met een gerenommeerd dirigent. 
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Het Festival van Vlaanderen-Antwerpen profileert zich met Laus Polyphoniae sterk 
binnen de oudemuziekfestivals, maar is ook daarbuiten actief. In de reeks Herfstconcerten 
worden manifestaties georganiseerd in samenwerking met andere Antwerpse culturele 
instellingen zoals de Singel, de Vlaamse Opera en het Koninklijk Filharmonisch Orkest 
van Vlaanderen, maar ook met het Euregio Jeugdorkest en het Festival van Vlaanderen-
Brussel. Dankzij deze samenwerking kan u concerten bijwonen die anders voor geen van 
deze organisaties individueel realiseerbaar zouden zijn geweest. Het zwaartepunt ligt 
hier, naast enkele meesterwerken uit barok, klassiek en romantiek, vooral op het vlak van 
de hedendaagse muziek en jong talent. 

Een speciale inspanning werd gedaan om de concerten toegankelijker te maken voor de 
jonge luisteraar met een vaak krap budget: muziekliefhebbers jonger dan negentien jaar 
kunnen voor alle concerten tickets aan 250 BEF bekomen. 

Tenslotte wens ik u een boeiend en sfeervol festivalseizoen en hoop ik dat dit uitge-
breide programmaboek hierbij een handige gids zal zijn. 

Eric Antonis 
voorzitter van de v.z.w. Festival van Vlaanderen-Antwerpen 
schepen voor cultuur, bibliotheken en monumentenzorg 
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Met deze woorden eindigt het treur-
dicht van Jean Molinet op de dood van 
Johannes Ockeghem op 6 februari 1497. Dit 
lamento geniet ruime bekendheid dankzij 

de ontroerende muzikale zetting van Josquin Desprez' Nymphes des bois. Molinet werd tot 
het schrijven van zijn nenie aangespoord door Guillaume Cretin, die in zijn 420 verzen 
lange "déploration" treurt om de componist "que on appelloit la perle de musique". In 
vers 277 schrijft Cretin: "Sus Molinet, dormez vous - ou resvez?". Zelfs Erasmus, die naar 
verluidt de kunst van de polyfonie niet erg in het hart droeg, schreef een gedicht in het 
Latijn Ergone conticuit, waarin Ockeghem werd geroemd om zijn "aurea vox" (gouden 
stem). Het verdriet om zijn heengaan getuigt van de uitzonderlijke waardering die de 
componist in zijn tijd genoot. Die had overigens niet alleen betrekking op zijn muziek of 
zijn zangkunst, maar evenzeer op zijn persoonlijkheid. Francesco Florio, een Italiaanse 
humanist die Ockeghem omstreeks 1477 in Tours ontmoette, karakteriseerde hem als 
volgt: 
"Ik ben er zeker van dat je niet anders kan dan houden van deze man, zo innemend is de 
schoonheid van zijn verschijning, zo opmerkelijk de waardigheid van zijn spreken en van zijn 
gedrag.Onder de zangers is alleen hij vrij van gebreken en munt hij uit in deugdzaamheid". 

De gezaghebbende Vlaamse theoreticus Johannes Tinctoris droeg hem in 1476 een van 
zijn muziektractaten op en de muziekminnende hertogin Isabella d'Este liet in haar privé-
studio van het Palazzo ducale in Mantua Ockeghems canon Prenez sur moy graveren. Zijn 
oeuvre, dat bezwaarlijk omvangrijk kan genoemd worden, vond tijdens zijn leven ruime 
verspreiding via handschriften. Ook in de eerste Venetiaanse muziekdrukken, uit 1501 en 
volgende jaren, werd nog werk van hem opgenomen. Opmerkelijk is tevens dat een aan-
tal van zijn composities door tijdgenoten en navolgers werd bewerkt, een toen algemeen 

Laus Polyphoniae 

De 
"aurea vox" 
van 
Johannes 
Ockeghem 

Acoutrez vous d'habits de deuil, 
Trekt uw rouwgewaad aan, 

Josquin, Piersson, Brumel, Compère, 
Josquin, Pierre (de la Rue), Brumel, Compère, 

Et plourez grosses larmes d'oeil: 
En weent hete tranen: 

Perdu avez vostre bon pere. 
Gij hebt uw goede vader verloren. 
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gangbare praktijk die in de eerste plaats als hulde aan een bewonderd voorbeeld mag 
geïnterpreteerd worden. Vooral het driestemmige chanson Fors seulement genoot een uit-
zonderlijke populariteit. Tot ver in de 16de eeuw heeft het meer dan twintig componisten 
geïnspireerd. Dit pleit niet alleen voor de faam van Ockeghem maar evenzeer voor de 
inventiviteit van zovele polyfonisten na hem. Ook het chanson D'ung aultre amer werd 
door enkele befaamde componisten als uitgangspunt gekozen: Alexander Agricola 
schreef er niet minder dan vier arrangementen van. Het stuk is de leidraad voor het con-
cert van de Capilla Flamenca op 25 augustus (zie p. 81). 

De Europese bekendheid van Ockeghem was zeker niet het gevolg van een grote reis-
lust, want in tegenstelling tot vele van zijn collega's die een zwervend bestaan leidden, 
was hij relatief honkvast. De gegevens over de eerste dertig jaar van zijn leven zijn bij-
zonder schaars. Zijn geboortejaar mag wellicht gesitueerd worden omstreeks 1410; som-
migen opteren voor een latere datum in het decennium 1410-1420. Recent onderzoek heeft 
uitgewezen dat hij naar alle waarschijnlijkheid afkomstig was van Saint-Ghislain in 
Henegouwen en niet uit de streek van Dendermonde, zoals doorgaans werd aangenomen. 

Het eerste document waarin Ockeghem wordt vermeld, dateert pas uit het jaar 1443: hij 
was toen verbonden als zanger aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Antwerpen, waar hij 
minstens één jaar bleef. Zekerheid bestaat er ook omtrent zijn aanwezigheid aan het hof 
van Charles I, hertog van Bourbon, in de jaren 1446-1448. Charles' echtgenote Anna was 
de zuster van Filips de Goede, de hertog van Bourgondië. Het lijkt aannemelijk dat 
Ockeghem via musici aan het Bourgondische hof in contact kwam met de hertog van 
Bourbon, die zijn residentie had in Moulins. Dat hij in elk geval een goede bekende was 
van Gilles Binchois, zanger en componist bij de Bourgondische hertog, bewijst het lamen-
to Mort tu as navré dat hij in 1460 naar aanleiding van diens overlijden schreef. Op basis 
van Binchois' chanson De plus en plus schreef Ockeghem zijn gelijknamige mis, die tijdens 
het avondconcert van 25 augustus zal worden uitgevoerd (zie p. 89). Tussen 1450 of 1453 
trad hij in dienst van de Franse koning als "premier chapelain de chant de la chapelle du 
roy". Tot aan zijn overlijden in 1497 bleef Ockeghem het Franse hof trouw. Hij diende ach-
tereenvolgens Charles VII, Louis XI en Charles VIII, evenwel niet alleen als zanger en 
componist, maar vooral ook in de hoedanigheid van schatmeester van de abdij van Saint-
Martin in Tours. Met deze hooggewaardeerde en tevens lucratieve functie werd hij door 
Charles VIE in het jaar 1459 vereerd als blijk van uitzonderlijke erkentelijkheid. Tours en 
de kastelen in de omgeving waren geliefde pleisterplaatsen van de Franse koningen, 
zodat Ockeghem zijn taak als musicus naar behoren kon vervullen in de nabijheid van de 
vorst. Daar had de Koning de tijd en de ruimte om terug op adem te komen na de peri-
kelen van de Honderdjarige Oorlog, die in 1453 was beëindigd. In het herstel van de gele-
den schade heeft de figuur van Ockeghem op cultureel vlak ongetwijfeld een essentiële 
bijdrage geleverd. 

Op enkele reizen naar Spanje en Vlaanderen na, mogelijk met diplomatieke opdrachten, 
verbleef Ockeghem geheel zijn verdere leven in Frankrijk. In 1462 en 1464 reisde 
Ockeghem naar Kamerijk, waar hij ontvangen werd door Guillaume Dufay, "de maan 
hoog aan de hemel van de muziek en het licht onder de zangers", zoals hij genoemd werd 
in het beroemde motet Omnium bonorum plena van Loyset Compère. Mogelijk werd 
Ockeghem in 1464 in Kamerijk tot priester gewijd. In dat jaar werd hij ook vermeld als 

12 Laus Polyphoniae 



Ockeghem kreeg in 1459 van 

de Franse koning de lucratie-

ve functie van schatmeester 

van de abdij van Saint-Martin 

in Tours, waar hij op 6 febru-

ari 1497 overleed. 

(uit: 1. Bossuyt, De Vlaamse 

Polyfonie, Leuven, 1994) 

"maistre de la chapelle de chant du roy". Indien hij in 1468 Louis XI naar Kamerijk ver-
gezelde, waar de Koning met Karel de Stoute had afgesproken, had wellicht een histori-
sche ontmoeting plaats tussen het eminente componistentrio Ockeghem, Dufay en 
Busnois, die in dienst was de hertog van Bourgondië. Tussen 1460 en 1465 was Busnois 
verbonden aan de kathedraal in Tours. Men mag aannemen dat hij toen zijn muzikale 
opleiding bij Ockeghem genoot. Omstreeks 1465 had Busnois ter zijner ere het motet In 
hydraulis gecomponeerd. In 1484 deed Ockeghem Brugge en Damme aan. In Brugge, waar 
hij door het kapittel van de Sint-Donaaskerk feestelijk werd onthaald, ontmoette hij 
opnieuw Antoine Busnois, die kort voordien tot zangmeester aan de collegiale was aan-
gesteld. 

Tijdens zijn laatste tien levensjaren, onder het koningschap van Charles VIII, kreeg 
Ockeghem in de hofkapel het gezelschap van zijn uitmuntende landgenoot Loyset 
Compère, componist van het motet Omnium bonorum plena, een gebed waarin een uitge-
breide reeks zangers en componisten onder de hoede van de maagd Maria worden 
gesteld, onder wie - naast de al geciteerde Dufay - Ockeghem, Busnois en Josquin. Na het 
overlijden van Ockeghem in 1497 bleef Compère nog één jaar in dienst van de Franse 
koning. De continuïteit van de Vlaamse polyfonie werd verder verzekerd door compo-
nisten als Johannes Prioris, Antonius Divitis, Antoine de Févin en Johannes Mouton, een 
jongere generatie die nieuwe wegen opging en het pad effende voor de "lichtere" Franse 
chansonkunst uit de 16de eeuw, die geleidelijk in de plaats kwam van de hoofse, verfijn-
de muzikale miniaturen uit de Bourgondische periode. 

Tot het repertoire van het Franse chanson leverde Ockeghem met een twintigtal voor-
beelden een representatieve bijdrage. Het genre was vooral geliefd aan de hoven van de 
Franse koning, met als centra Tours, Orléans en Bourges, en van de Bourgondische herto-
gen, die zich graag in Kamerijk, Brussel, Brugge en Rijsel ophielden. De gemeenschappe-
lijke kenmerken eigen aan de chansonproductie uit de tweede helft van de 15de eeuw 
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mogen ons evenwel niet doen vergeten dat heel wat chansons een individuele aanpak ver-
raden, zeker bij een componist van het niveau van Ockeghem. Algemene karakteristieken 
van het chanson zijn de driestemmigheid, de typische herhalingsstructuren eigen aan de 
"formes fixes" (ballade, rondeau en virelai) die weinig ruimte lieten voor formele experi-
menten, en de zogenaamde "treble-dominated style", waarbij de bovenstem melodisch 
overheerst en ondersteund wordt door twee doorgaans iets langzamer verlopende partij-
en. In Ockeghems tijd was de ballade nagenoeg uitgestorven. Vooral het rondeau was erg 
in trek: zo schreef zijn tijdgenoot Hayne van Ghizeghem alleen maar rondeaus, waaron-
der de absolute "tophit" De tous biens plaine est ma maistresse. Dankzij Busnois en 
Ockeghem kende de eenstrofige virelai, bekend als bergerette, een zeker succes. Twee van 
de bekendste chansons van Ockeghem, Ma bouche rit en Ma mais tresse, zijn bergerettes. 
Van Ma bouche rit, dat uit niet minder dan zeventien bronnen bekend is, schreef Josquin 
Desprez een zesstemmige versie op basis van Ockeghems origineel. Ockeghem zelf com-
poneerde een Missa Ma mais tresse op het gelijknamige chanson. Ook zijn rondeaus geno-
ten ruime verspreiding, niet in het minst het al geciteerde Fors seulement, dat talloze keren 
werd bewerkt en ook voor de componist zelf als uitgangspunt diende voor een van zijn 
miscomposities. Tot de verdere evolutie van het Franse chanson droeg Ockeghem in 
ruime mate bij door de exploitatie van nieuwe sonoriteiten (veel "welluidende" tertsen), 
door de melodische gelijkschakeling van de stemmen (door sequensen en vooral door 
imitatie) en door de verbazingwekkende ritmische en melodische souplesse van het poly-
fone lijnenspel, waarbij syllabische declamatie en melismatisch ornament elkaar in even-
wicht houden. In Petite camusette verwijderde Ockeghem zich resoluut van de traditie van 
de verfijnde hoofse kunst: in dit lied voor vier stemmen, een bezetting die weldra de 
meest courante zou worden, citeerde hij in de drie onderstemmen een volkse melodie ter-
wijl de bovenstem een eigen tekst (en melodie) kreeg (S'elle m'amera). Dit type dubbel-
chanson, met twee teksten en met verwijzingen naar volksliederen, kende een opmerke-
lijke bloei op het einde van de 15de eeuw. Het werd het prototype van de kort nadien erg 
populaire bewerkingen van "chansons rustiques", zoals Faulte argent en Adieu mes amours," 
beide, samen met Petite camusette, bekend in versies van Josquin Desprez. 

Het chansonrepertoire uit Ockeghems tijd is relatief goed bekend uit een aantal vaak 
schitterend verluchte "chansonniers", precieuze handschriften uit de nalatenschap van 
vorsten en prinsen die ze koesterden als kostbare schatten, als luxevoorwerpen waaruit 
mogelijk zelden werd gezongen - gelukkig misschien, want anders waren ze wellicht niet 
tot ons gekomen, maar door sleet vernietigd. Visueel het aantrekkelijkste manuscript is 
ongetwijfeld het Chansonnier Cordiforme (Parijs, Bibliothèque Nationale, Collection 
Rothschild Ms. 2973). De naam "cordiforme" verwijst naar de hartvorm van deze prach-
tige verzameling hoofse liefdesliederen uit de jaren zeventig van de 15de eeuw (zie p. 
144). Uit diezelfde tijd dateert het Chansonnier Mellon (New Haven, Yale University, 
Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Ms. 91), dat omstreeks 1475, onder de super-
visie van Johannes Tinctoris, werd samengesteld als een huwelijksgeschenk voor de 
Napolitaanse prinses Beatrice van Aragon. Het bevat 57 composities, waaronder veertien 
van Busnois en drie van Ockeghem. Het concert van de Medieval Strings op 29 augustus 
is volledig gewijd aan het Chansonnier Mellon (zie p. 153). 

In een periode waarin vooral het chanson een grote bloei kende, stond Ockeghem met 
zijn religieusgeMspireerde werken op een eenzame hoogte, al was zijn productie ook op 
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dit vlak eerder beperkt in omvang. Acht religieuze motetten is bijzonder weinig en van 
sommige wordt de authenticiteit nog steeds betwist! Zijn veertien zettingen van het mis-
ordinarium vormen het absolute hoogtepunt van de polyfone mis in de tweede helft van 
de 15de eeuw. Wellicht de meest beklijvende bijdrage van de eerste generatie Vlaamse 
polyfonisten, met Guillaume Dufay als de gangmaker, was de uitbouw van de cyclische 
mis, waarbij de vijf delen van het misordinarium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus 
Dei) muzikaal met elkaar werden verbonden door een overkoepelend structuurprincipe. 
Aan de basis van deze cyclische opbouw lag doorgaans een aan het profane of geestelijke 
repertoire ontleende melodie die meestal in de tenorpartij werd geplaatst en doorheen de 
hele mis aanwezig bleef als een vast terugkerende zang, vandaar de term cantus firmus-
mis. De populairste cantus firmusmelodie was L'homme arm é (het Lied van de gewapen-
de man), dat meer dan veertig keer voorkomt. Over de oorsprong van dit lied is men het 
nog niet eens, maar een van de meest plausibele hypotheses is dat het ontstond uit een 
trompet- of een hoornsignaal van een stadswachter die een vijandelijk leger ziet naderen. 
Volgens de Engelse musicoloog Reinhard Strohm komt de stad Brugge als plaats van ont-
staan zeker in aanmerking. De krijgshaftige Bourgondische hertog Karel de Stoute was 
deze melodie duidelijk erg geliefd, aangezien voor hem een codex werd vervaardigd met 
zes anonieme L'homme arm-missen, een manuscript dat later als cadeau werd aangebo-
den aan Beatrice van Aragon. Uit nagenoeg alle L'homme arm-missen, waaronder een van 
Ockeghem, blijkt in welke mate de miscompositie werd beschouwd als een toetssteen van 
de compositiekunst, in die zin dat de componist er op uit was zijn kunde te demonstreren 
om een grootse structuur te realiseren op basis van een voorafbestaand gegeven. De 
L'homme arm-melodie leende zich overigens uitstekend tot allerlei manipulaties die 
typisch waren voor de cantus firmusmis in het algemeen: de melodie werd voorgesteld in 
diverse gedaanten, bijvoorbeeld in augmentatio of in diminutio (volgens bepaalde pro-
porties verlengen of verkorten van de notenwaarden), in inversie (omkering van de inter-
vallen) of in kreeft (van achter naar voor), eventueel in gelijktijdige combinatie van diver-
se van deze technieken. Erg in trek waren ook de canons: de imitatiecanon, ook nu nog 
algemeen bekend als een compositie waarbij één melodie exact wordt herhaald door 
andere partijen die op een verschillend tijdstip inzetten, en de proportiecanon, waarbij de 
stemmen eenzelfde melodie zingen maar in verschillende maten, volgens een verschil-
lende (tijds)verhouding of proportie. Ockeghem was een absolute grootmeester van deze 
complexe, vaak spectaculaire technische kunsttoeren, zodat zijn naam voor velen exclu-
sief verbonden blijft met geleerdheid en compositorische acrobatie. Ook in zijn tijd werd 
hij geprezen om zijn "wiskundige" aanpak, waardoor hij de muziek als onderdeel van het 
quadrivium recht doet. In een ter zijner nagedachtenis geschreven Chant royal schrijft de 
dichter Nicolle le Vestu in 1523: 

Okghem, tres docte en art rnathématique, Ockeghem, zo bekwaam in de mathematica, 

Arithméticque, aussi géométrie, Aritmectica en geometrie, 

Astrologie et mesmement musique... Astrologie en zelfs de musica... 

Wie zich evenwel blind staart op het louter constructieve, blijft doof voor de schoonheid 
van een muziek, waarin technisch vernuft en uitdrukkingskracht in perfecte symbiose 
met elkaar versmolten zijn. Wie luistert naar de Missa Prolationum, een mis die volledig 
bestaat uit een reeks ingewikkelde proportiecanons, merkt nauwelijks iets van deze 
onderliggende bouwprincipes, maar wordt gewoon overweldigd door de onwaarschijn- 
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lijke melodische inventiviteit van de componist voor wie constructivisme geen doel op 
zich is, maar een middel om te demonstreren - en de luisteraar er mede van te overtuigen 
- dat hoogstaande muziek bij voorkeur ontstaat uit een intellectueel concept, uit "kennis 
van zaken", en niet gediend is met een vrijblijvend amateurisme. Ockeghems Missa 
Prolationum is een vrijgecomponeerde mis, ontworpen los van een bestaande melodie, 
zoals ook zijn Missa Cuiusvis toni, die kan gezongen worden op verschillende toonhoog-
ten, waardoor intervalwijzigingen ontstaan die leiden tot een steeds wisselend harmo-
nisch koloriet. De Clerks' Group geeft hier een voorbeeld van tijdens hun concert op 24 
augustus (zie p. 73). Tot de missen gebaseerd op bestaande een- of meerstemmige com-
posities behoren, naast de Missa L'homme arm, de missen die vertrekken van polyfone 
chansons, zoals de Missa Au travail suis - gebracht door de Tallis Scholars op 26 augustus 
(zie p. 107) - de Missa De plus en plus, de Missa Fors seulement, de Missa Ma maistresse, of 
van gregoriaanse gezangen, zoals de Missa Caput - die u kan beluisteren tijdens de ope-
ningshappening (zie p. 37) - de Missa Ecce ancilla Domini en de Missa Pro defunctis of 
requiemmis. 

Even inventief en meesterlijk geconcipieerd als zijn missen zijn de motetten, slechts acht 
in aantal, maar algemeen erkend als onbetwiste meesterwerken. In de handen van 
Ockeghem en van zijn tijdgenoot Johannes Regis kreeg het motet monumentale allures, 
dankzij het opdrijven van de bezetting tot vijf stemmen en door de meerdeligheid. 
Centraal in de thematiek stond de verering van Onze-Lieve-Vrouw: zes van Ockeghems 
motetten zijn composities ter ere van Maria: Alma Redemptoris mater, Ave Maria, Gaude 
Maria virgo, Intemerata Dei mater en Salve Regina (twee versies). Naast vrijgecomponeerde 
motetten, zoals Ave Maria en Intemerata, staan motetten waarin de oorspronkelijke grego-
riaanse melodie op ingenieuze wijze wordt verwerkt. Ockeghems motetkunst betekende 
een herdefiniëring van het genre: vanuit een eerder marginale positie rukte het religieuze 
motet op van de periferie naar het centrum van de polyfone productie. Ockeghem bereid-
de aldus de weg naar de motetkunst van Josquin Desprez, die het absolute summum 
bereikte in de decennia voor en na 1500. 

Ockeghem kon niet prat gaan op een kwantitatief indrukwekkende productie. Zijn 
beperkte oeuvre wekt zelfs de indruk dat componeren voor hem slechts een nevenactivi-
teit was, een hypothese die in het licht van zijn functie als schatmeester van Saint-Martin 
in Tours wel eens dicht bij de waarheid zou kunnen zijn. In elk geval was hij absoluut een 
perfectionist, die niets aan het toeval overliet. De drie hoofdgenres uit zijn tijd - mis, motet 
en chanson - zijn in zijn werk exemplarisch vertegenwoordigd. Voortbouwend op de tra-
ditie van zijn voorgangers, vooral Guillaume Dufay en Gilles Binchois, verkende hij nieu-
we muzikale horizonten, vooral op het vlak van de harmonie en de sonoriteit. Ontpopte 
hij zich in zijn chansons als een onovertroffen lyricus, dan demonstreerde hij in zijn motet-
ten en missen een geniale muzikale architectoniek, die de onderbouw vormt voor een 
steeds verrassende en vaak verbijsterende melodische, ritmische en harmonische vin-
dingskracht, die in zijn tijd zijn weerga niet kende. In een periode die velen heden ten 
dage verkeerdelijk associëren met een eerder onpersoonlijke muziek, die gehoorzaamde 
aan algemeengeldende wetten en regels, was Ockeghem alvast de meest individualistisch 
georiënteerde figuur, die, uiteraard binnen het opgelegde sociale en artistieke stramien, 
experimenteerde met genres, vormen, structuren en klankcombinaties. 
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Na vijf eeuwen kan het Festival van Vlaanderen-Antwerpen in 1997 een duidelijk ant-
woord geven op de vraag die Erasmus stelde bij het begin van zijn klaagzang bij de dood 
van de componist in 1497: 

Ergone conticuit is zij voorgoed tot zwijgen 

Vox illa quondam nobilis, gebracht die eens zo edele stem, 

Aurea vox Okegi? de gouden stem van Ockegem? 

IGNACE BOSSUYT 

De vertalingen van de gedichten ter ere van Ockeghem 

werden overgenomen uit: Willem Elders, Componisten van 

de Lage Landen, Utrecht-Antwerpen, 1985. 

Laus Polyphoniae 17 



Interview 
met dirigent 
"in residence" 
Paul Van 
Nevel 

Wie met Paul van Nevel over een van zijn vele geliefde renaissancecomponisten praat, 
heeft bijna altijd de indruk dat het gesprek over een oude vriendschap gaat. Dat is niet het 
geval bij Johannes Ockeghem. Hier lijkt de afstand groter, meer iets van leraar en leerling, 
een kwestie van respect en bewondering maar ook van onbereikbaarheid. "Ik heb in mijn 
leven niet veel Ockeghem uitgevoerd," zegt hij, "het is niet echt my cup of tea." 

Hiermee zou het gesprek ten einde kunnen zijn, maar dat blijkt helemaal niet de bedoe-
ling. Dat Van Nevel bij Ockeghem niet onmiddellijk dezelfde verwantschap voelt als pak-
weg bij Dufay, betekent niet dat hij niet door de man en zijn muziek wordt gefascineerd. 
"Ik heb er mij nu in verdiept, en ik ben daar heel blij mee. Waarom ligt Dufay mij meer 
dan Ockeghem? Ik denk omdat ik bij Dufay beter de technische en muzikale eisen die een 
zanger aan zangers stelt kan inschatten dan bij Ockeghem. Ockeghem is altijd precair. 
Misschien heb ik nog altijd angst voor hem, misschien moet ik nog een paar jaar ouder 
worden." 

Nochtans is het oeuvre van Ockeghem eerder klein en compact: enkele missen, motet-
ten, chansons en een aantal contrapuntische spielereien: raadselcanons, een 36-stemmige 
canon. Ook dat is voor Van Nevel geen zekerheid: "We kunnen niet weten wat er verlo-
ren is gegaan. Stel je voor dat er uit de tijd dat hij in Tours werkte vier koorboeken waren 
bewaard gebleven met nog twintig missen in, dan was ons idee heel anders geweest. 
Josquin Desprez wordt altijd groter geacht dan Ockeghem, maar dat is wellicht alleen 
maar omdat hij veel meer geschreven heeft, of althans omdat er meer bewaard is geble-
ven. Ockeghems oeuvre moet nochtans, gezien de praktijk die hij heeft gehad in Tours - 
hij had een full-time zangers- en componistenfunctie aan het hof - groter geweest zijn. 
Wat we hebben is trouwens heel eigenaardig: de hoofdbron is de Chigi Codex in 
het Vaticaan, die niet direct in verbinding staat met het ontstaansmoment van de werken. 
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Er moet ergens een missing link zijn. Ik ben niet de enige die denkt dat er ergens in 
Frankrijk een groot gedeelte van de werken verloren gegaan is. Anderzijds is Ockeghems 
oeuvre vrij evenwichtig: de weinige missen schijnen wel zijn volledige evolutie te over-
spannen." 

Het probleem is dus niet de kwantiteit maar wel de kwaliteit. Van Nevel: "Ik vind zijn 
oeuvre vrij ontoegankelijk, esthetisch gesproken. Het is de minst aardse van alle 15de-
eeuwse muziek die ik ken. Bij grote tijdgenoten van hem, zoals Busnois, Barbireau of zelfs 
een late Dufay, heb je als uitvoerder altijd meer aanldampingspunten om een richting te 
vinden voor je interpretatie. Ockeghem moet je altijd van onder tot boven omspitten om 
iets te vinden, om naar de kern, de ziel van het werk te gaan. Het vraagt een veel grotere 
mystieke instelling dan om bijvoorbeeld een mis van Josquin Desprez uit te voeren. Diens 
uitgangspunten komen vlugger aan de oppervlakte; bij Ockeghem duurt dat langer." 

Heeft dat iets te maken met de symboliek in de werken? "Heel zeker. Als luisteraar 
moet je haast ingewijd zijn in de symboliek van de tempi, van de tempoverhoudingen, 
van de intervallenleer. Maar er zijn ook nog andere aspecten. Iemand die lange tijd op een-
zelfde plaats gewerkt heeft, is bewust of onbewust zo vertrouwd geraakt met de akoes-
tiek van de ruimte dat zijn werk vertrekt van één akoestische idee en één tempo krijgt. 
Ockeghem heeft zo lang in de koninklijke kapel in Tours gezongen, hij is daar akoestisch 
zo mee verbonden geweest dat je dat ene tempo moet vinden waar je zegt: dit klopt. Dan 
begint plots alles te klinken, dan wordt een sixt ook eindelijk een dissonant. Aanvankelijk 
nam ik de tempi iets te snel; met een rustiger tempo werkt het beter." 

Van Nevel geeft een voorbeeld: het motet Intemerata waar hij niet anders kan dan de 
tempoproporties tussen de verschillende delen niet letterlijk nemen: "Anders klinkt ofwel 
het eerste deel uitgerokken ofwel het laatste als een kermismolen". Hebben proporties 
dan nog wel een betekenis? "Zij hebben een zeer belangrijke emotionele betekenis. Ik weet 
niet of men de proporties toen ook subjectief interpreteerde, maar ik kan nu niet anders. 
Als musicus - en dan verlaat ik totaal mijn achtergrond als wetenschapper - vind ik dat ik 
dit nog ergens... niet "normaal" moet laten klinken, maar draaglijk moet maken voor de 
zangers. De theoretici - Gafurius, Tinctoris - zeggen trouwens niet hetzelfde over een aan-
tal proporties. Ik wil dat niet als cache-misère gebruiken om te kunnen doen wat ik wil. 
Maar wellicht staan we hier op een overgangsmoment. Mensen die al wat italianiserend 
beïnvloed zijn - wat bij Ockeghem zeker niet het geval was - zullen met proporties al eens 
wat meer emotionele aanduidingen willen geven dan mathematische. In bepaalde werken 
van Ockeghem kun je de proporties overigens wel mathematisch juist interpreteren. In de 
missen springt hij er trouwens veel zuiniger mee om. Maar het blijft een fundamenteel 
probleem. Als musicus moet je naar de context kijken, als wetenschapper moet je zo lang 
mogelijk koppig volhouden dat de proporties kloppen." 

De proportieleer, die ook in de perfecte verhoudingen van middeleeuwse kerken terug 
te vinden is, staat in nauw verband met het mystieke karakter van Ockeghems muziek. 
"Toen we de Missa Caput aan het repeteren waren in de Romaanse kerk van Saint-Eutrope 
in Saintes, begonnen plots de boventonen te fluiten in de gewelven. We waren er kapot 
van. Dat komt allemaal van een dubbele terts en een dubbele kwint - dingen die voor ons 
mensen na Wagner normaal peanuts zijn." Dat mystieke karakter is volgens Van Nevel 
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eveneens terug te vinden in "het opheffen van de aardse puls". "Die aardse puls is bij-
voorbeeld bij Brumel altijd sterk merkbaar. De melodieën krijgen bij hem geen kans om 
los te komen van de tactus. Bij Ockeghem is het net het tegenovergestelde. Zijn werk moet 
je horizontaal instuderen, je moet eerst de lijnen helemaal perfect afwerken en dan het 
geheel combineren. Als je onmiddellijk vierstemmig begint, mis je iets wezenlijks. 
Ockeghem is een van de laatsten die nog zo lineair geschreven heeft. Ook het tempo is 
onaards. Als je een gewoon biologisch rustig tempo van nu neemt, dan kom je al verkeerd 
uit, dan mis je bepaalde losmakingen van de tactus; als je het tempo trager neemt, maakt 
de melodie zich bij een syncope veel langer los van de tactus. Het tempo bepaalt de ont-
heffing van de melodie aan de aardsheid van de tactus." 

Wat voor een man was het die zulke muziek schreef? "Ockeghem schijnt een goedaar-
dig en rustig man geweest te zijn. Ik stel hem mij voor als een esoterisch, astrologisch 
iemand, die veel nadacht over de onderliggende waarden van wat men ziet en hoort. Wie 
komt er na Johannes Ockeghem? Johannes Kepler. Zijn ontwerp van een kosmografie 
heeft dezelfde diepgang en proportionaliteit. Onze tijd staat daar wel erg ver van af. In 
onze cultuur moet alles direct komen; als we iets willen zien of horen, drukken we op een 
knop. Bij Ockeghem is dat anders. Misschien heeft hij zijn werken zo lang moeten laten 
rijpen om precies dat neer te schrijven wat die idee weergeeft van ontheffing. Misschien 
was hij wel de Webern van de 15de eeuw." 

Die geleerdheid van Ockeghem maakt het misschien ook voor hedendaagse luisteraars 
moeilijk om te begrijpen waarover het gaat. Bij vele componisten is het zo dat hun muziek 
op verschillende niveaus begrepen kan worden. Hoe zit dat bij Ockeghem? Van Nevel: 
"Bij hem is dat niet zo. Je verliest de fascinatie van de waanzin van het labyrint als je te 
weten komt hoe de man het labyrint gemaakt heeft. Ik zou haast zeggen: je moet de hau-
taine houding van de 20ste eeuw verlaten om Ockeghem tot je te nemen. Deze muziek is 
bedoeld om op het eerste niveau gehoord te worden en niet op het tweede of derde 
niveau. Het eerste niveau is dat van de verwondering. Het tweede niveau is dat waarop 
je niet alleen verbouwereerd bent maar ook wilt weten waarom je verbouwereerd bent. 
Dat moet je met Ockeghem niet proberen. Ten eerste kun je het toch niet helemaal begrij-
pen en ten tweede: het is een soort mystiek die je over je moet laten komen, waar je je door 
moet laten bedwelmen, een vrij sensuele ervaring en vrij on-geleerd of on-geletterd. Er 
gebeurt zoveel in jezelf als je je laat verheffen door de muziek... Deze muziek geeft nooit 
plezier maar wel een innerlijke voldoening, een exaltatie die je niet met gewone emoties 
kunt bereiken. Binnen in je gebeurt er iets als je er heel geconcentreerd naar luistert; als je 
probeert dat te ontleden, ben je het al weer kwijt. Voor de uitvoerder is het natuurlijk heel 
anders, die moet niet alleen op het tweede maar ook op het derde niveau werken. Die staat 
gewoon in de keuken knoflook te pellen en is niet bezig met het lekkere wat gaat komen." 

Wat kan de luisteraar dan doen om zich voor te bereiden? "Proberen op haast medita-
tieve wijze een innerlijke rust te vinden vooraleer hij de muziek gaat beluisteren. Als je 
"naar de muziek toegaat", ze wilt ontdekken, als je met andere woorden een innerlijke 
beweging aan het maken bent terwijl die muziek klinkt, dan ben je veel te snel voor 
Ockeghem. Je moet het over je laten komen en geestelijk verwerken. Ideaal zou zijn dat 
de luisteraar zou buitenkomen in trance." 
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Waarom laat Van Nevel in één concert drie keer dezelfde werken door verschillende 
ensembles uitvoeren? Het is een experiment dat wil aantonen dat het muzikale eindpro-
duct slechts gedeeltelijk vervat ligt in de tekst. "Het eindresultaat is afhankelijk van een 
aantal invullingen die de muzikant zelf geeft: voor de tekstplaatsing, de musica ficta... 
Veertig procent ervan wordt bepaald door de uitvoerder en niet door de schrijver. Nu was 
die relatie destijds wel erg nauw: schrijver en uitvoerder waren dikwijls dezelfde; hij wist 
wat hij kon schrijven en wat niet. Maar nu moeten we zelf aan het materiaal schaven en 
werken om een eindresultaat te krijgen dat misschien 15de-eeuws is, zonder er daarom 
andere uit te sluiten. Als je een werk van de 15de eeuw door drie verschillende mensen 
laat uitvoeren en het klinkt drie keer hetzelfde, zit je historisch fout. Dan neem je een glo-
bale noemer van normen, die er toen niet was." 

Zijn er dan in de verschillende handschriften aanwijzingen dat er verschillende oplos-
singen waren? Van Nevel somt er onmiddellijk op: cadensversieringen, verschillend 
gebruik van ligaturen, maar ook aanwijzingen in theoretische tractaten dat tempi ver-
schillend werden genomen naargelang van de omstandigheden. En haast boos: "De musi-
ci uit die tijd waren geen musicologen, dat waren mannen uit de praktijk, die niet star 
vasthielden aan regels. Het is een groot gevaar dat de muziekwetenschap telkens weer op 
zoek gaat naar een archetype van een werk, terwijl dat best nooit bestaan kan hebben." 

Toch moeten alle oplossingen binnen het kader blijven van de toenmalige muzikale 
mogelijkheden. "Je kunt niet vrij een tempo gaan veranderen, je moet binnen een kader 
blijven. Ook de musica ficta moet binnen het denkbare blijven van een bepaalde propor-
tieleer. Je kunt niet zo maar choquerende dingen gaan doen. Het is best mogelijk dat een 
resultaat choquerend is maar dat moet dan een betekenis hebben, het moet voortspruiten 
uit een attitude die binnen dat kader geplaatst is. En wat men ook zegt: ik heb nooit iets 
anders gedaan. Integendeel: hoe consequenter ik werk, hoe eigenaardiger het eindresul-
taat soms klinkt. Dat zou trouwens veel minder choqueren als we zoals Ockeghems musi-
ci meer vertrouwd waren met het contrapunto alla mente, het geïmproviseerde contra-
punt, en dus meer lineair, hexachordaal zouden denken. Maar we moeten begrijpen dat 
er verschillende oplossingen zijn voor één schriftelijk gegeven." 

Bestaat dan niet het gevaar dat daar de geest of zelfs de mode van de 20ste eeuw bin-
nensluipt? "Van het moment dat je iets doet om een effect te bereiken, zit je volgens mij 
op het verkeerde spoor, zit je in de 20ste eeuw. Als je iets doet omdat je denkt dat het 
mooier klinkt en het past bovendien in de hexachordleer en al de andere premissen van 
de tijd, dan kan het en doe ik het. Toch blijf ik een grote twijfelaar en neem ik beslissin-
gen met een grote schroom." 

Welke betekenis heeft het werk van Ockeghem voor deze tijd? "Als je met de muziek 
van Ockeghem bezig bent, word je gewezen op een diepgang in de kunst, op een dema-
terialisering van de kunst, die diametraal tegenover datgene staat wat we in de tweede 
helft van de 20ste eeuw ook op muzikaal vlak meemaken. Als ik de rust zie die nodig is 
om de dingen op te nemen die Ockeghem heeft neergeschreven, en ik vergelijk dat met 
het gedruis van een werk van Stockhausen dat in vier helicopters moet worden uitge-
voerd, dan zijn dat twee extremen. Bij Ockeghem word je met je twee voeten opgelicht 
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van de aarde en word je verplicht heel anders te gaan denken, anders kun je zijn werk niet 
benaderen. In die zin is hij alleen vergelijkbaar met Webern en dus hoop ik dat Ockeghem 
nooit populair zal worden. Mocht Ockeghem populair worden, dan hebben we een stand-
beeld van zijn voetstuk gehaald om het eens beneden, op ons niveau, te gaan bekijken. 

Dat is nooit de bedoeling geweest." 

STEPHAN MOENS 

Dit stuk verscheen in lichtgewijzigde vorm in Café des Arts van De Morgen 
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In samenwerking met Muziekatief, 

Centrum voor Muzikale Vorming en 

Ontwikkeling 

Workshops & 
Lezing over 
Johannes 
Ockeghem 
Centrum Elzenveld 

Lange Gasthuisstraat 45 

Inschrijving verplicht, behalve voor de lezing 
Een aparte folder is te verkrijgen op het festi-
valsecretariaat 

PAUL VAN NEVEL 

Workshop : Missa Caput, Kyrie & Agnus Dei van A tot Z 
Datum : zondag 24 augustus 13-18 u. 

EDWARD WICKHAM & THE CLERKS' GROUP 

Workshop : Déploration de Johannes Ockeghem 
Datum : maandag 25 augustus 13-18 u. 

JAAP VAN BENTHEM 

Lezing : Missa Cuiusvis toni, een historische vergissing? 
Datum: donderdag 28 augustus 10-11.30 u. 

REBECCA STEWART & CAPPELLA PRATENSIS 

Workshop : Missa Cuiusvis toni 
Data: donderdag, vrijdag & zaterdag 28-30 augustus 
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Symposium: 
Minstrels or 
Musicians? 
Rodrigues d'Evorazaal 

Centrum Elzenveld 

Lange Gasthuisstraat 45 

26 AUGUSTUS 
Toegang gratis 
Inschrijving verplicht 

PROGRAMMA: 

Repertoire, performance practice 
and context of the Renaissance 
Wind Band 

Jan Harrison, chairman 
Keith Polk, musicological advisor 

9.00 h. Arrival and registration 

10.00 h. Jan Harrison 
Introduction and chairman's address 
The nature of the shawm: Some thoughts 
on the modern use of a historical instru-
ment 

10.30 h. Gesine 1Mnfer 
Shawm today: Taking stock of traditional 
shawn playing styles 

11.15 h. Walter Salmen 
On the classification of 16th-century 
dance ensembles  

12.00 h. Concert and lunch 

14.00 h. Peter van Heyghen 
Clefs and the context of the loud instru- 
ments 

14.30 h. Douglas Kirk 
(titel to be confirmed) 

15.15 h. Keith Polk 
Changes in the musical context and per- 
formance of the wind band c. 1520 

16.00 h. short break 

16.30 h. Edmund Bowles 
Wind ensembles in 16th-century Nether- 
lands state festivals 

17.15 h. Round table discussion 
with players, directors, instrument 
makers and researchers 
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Met de steun van ASLK en Electrabel Free Podium 

 

ASLK EI e  
BANK+ VERZEKERINGEN ELECTRABEL 

Kapel Centrum Elzenveld 

Lange Gasthuisstraat 45 

Toegang gratis 
Het gedetailleerde programma en de bio-

grafie van elk ensemble zullen voor het 

optreden worden uitgedeeld 

PROGRAMMA: 

WOENSDAG, 27 AUGUSTUS 

14.00 u.: kamerkoor Renaissemble (Zürich) 
o.l.v. Theo Handschin 
programma: gregoriaans en werken van J. Desprez en J. Ockeghem 

14.45 u.: kamerkoor Pro Cantione (Genk) 

o.l.v. Jan Peeters 
programma: werken van 0. Lassus en P. De Monte 

15.30 u.: vocaal kwartet The Perialosa Ensemble (Zürich) 
programma: werken van F. de Perialosa, J. Ockeghem en J. de Anchieta 

16.15 u.: kamerkoor Musica Vocalis (Overasselt) 

o.l.v. Eize Leertouwer 

programma: werken van J. Ockeghem en J. Desprez 
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VRIJDAG, 29 AUGUSTUS 

14.00 u.: blokfluitkwartet La Capriola & tenor Ludwig Janszegers (Lier) 
programma: werken van C. de Sermisy, A. Willaert, G.P. da Palestrina, 
C. de Rore, T. Crecquillon en P. Attaignant 

14.45 u.: vocaal sextet Musica cum Musis (Sint-Amandsberg) 
programma: werken van 0. Lassus en G. De Wert 

15.30 u.: vocaal octet Mandriale (Gent) 
o.l.v. Bendedicte van Outryve 
programma: werken van L. Compère, J. Ockeghem, J. Desprez, J. Jacotin, 
C. Janequin, C. de Sermisy, J. Clemens non Papa, A. Willaert, Hendrik VIII e.a. 

16.30 u.: Blockfliitenquartett Musikschule Brilhl 
programma: werken van H. Isaac, P. de la Rue, J. Desprez, J. Ockeghem, 
J. Obrecht, G. Dufay en J. Mouton 

17.00 u.: kamerkoor VocAnt (Antwerpen) 
o.l.v. Philippe Poot 
programma: werken van H. Waelrant, J. Desprez, J. Belle, J. Clemens non Papa, 
J. Baston, J. Arcaden, P. de Monte, C. de Rore, 0. Lassus en J. de Lattre 

ZATERDAG, 30 AUGUSTUS 

14.00 u.: Eindhovens Kamerkoor 
o.l.v. Andries Clement 

programma: werken van J. Clemens non Papa, 0. Lassus, P. de Monte, 
A. Gabrieli, G. Gastoldi en J. C. Dennantius 

15.00 u.: kamerkoor Trajecti Voces (Utrecht) 
o.l.v. Dirkjan Horringa 

programma: werken van J. Obrecht, L. Compère en J. Ockeghem 

16.00 u.: vocaal kwintet La Notte (Amsterdam) 
o.l.v. Willem Bouwman 

programma: werken van P. de la Rue, J. Ockeghem, A. Brummel, J. Desprez, 
A. Dalua, P. de Escobar, C. de Morales, J. Dascanio en L. Compère 

17.00 u.: kamerkoor Varietas (Breda) 
o.l.v. Hubert Koniuszek 
programma: werken van J. Vaet, L. Episcopius, 0. Lassus 

17.45 u.: koor OrSeCante (Leuven) 
o.l.v. Arnout Malfliet 
programma: werken van A. Willaert 
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Oudemuziek- 
markt 

DEELNEMERS: 

ALAMIRE V.Z.W. 
Muziekuitgeverij 
Heidi Tack 
Postbus 45 - 3900 Peer - België 
tel. 32/11/6321 64- fax 32/11/63 49 11 
fascimile-uitgaven uit Middeleeuwen en 
Renaissance: manuscripten en drukken 
Monumenta Flandriae Musica 
wetenschappelijke en educatieve studies 
jaarboek van de Alamire Foundation 
tijdschrift Musica Antigua 
collectie prent- en wenskaarten, minia-
turen en posters 

PHILLIPPE ALLAIN-DUPRÉ 
Association "La fliite allemande" 
1 Impase Cevallois - 
93170 Bagnolet - France 
te1.33/1/ 48979421-fax 33/1/43626433 
Renaissancedwarsfluiten 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 
Alison Marsh 
Publishing Division 
The Edinburgh Building 
Shaftesbury Road - Cambridge CB2 2RD 
United Kingdom 
tel. 44/1223/31 23 93 
fax 44/1223/31 50 52 
e-mail information@cup.cam.ac.uk  
boeken en partituren over 
Middeleeuwse en Renaissancemuziek 

Kannunik van Gesselzaal 

Centrum Elzenveld 

Lange Gasthuisstraat 45 

24-26 AUGUSTUS 
11.00 - 17.00 u. 
Toegang gratis 

CENTRUM VOOR 
MUZIEKINSTRUMENTENBOUW VZW 
Leen Spaepen 
Guido Gezellelaan 89 - 2870 Puurs - België 
tel. 32/3/889 49 33 - fax 32/3/899 19 77 
fotostand met infotafel 

ROBERT H. CRONIN 
360 Marmona Drive - Menlo Park 
CA 94025 - USA 
tel. 1/415/323 34 36 
sopraan-, alt-, en tenorschalmeien 
bascurtal 

JOHAN DEBLIECK ORGELBOUW 
Florimont de Pauwstraat 61 
1070 Brussel - België 
tel. & fax 32/3/2/522 64 63 
orgelpositief 

DEP BVBA 
Generaal Lemanstraat 48 
2600 Berchem - België 
tel. & fax 32/3/230 03 89 
Renaissance- en barokblokfluiten 
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MUSICA 
een informatie- en discussieforum over hoe actueel oude muziek kan zijn. 

voor musicologen en muziekstudenten, met artikels en de laatste stand van 

zaken over het onderzoek naar oude en minder oude muziek, van de middel-

eeuwen tot de negentiende eeuw. 
voor melomanen die inleidingen of achtergronden willen bij hun zoektocht in 

de wereld van de oude muziek, die hun blikveld willen verruimen of mee wil-

len snoepen van de vruchten van de wetenschap. 

voor wie actuele informatie wil over het muziekleven door recensies, bespre-

kingen en aankondigingen van manifestaties en concerten, nieuwe cd's of 

boeken. 

A 
• Nieuw in jaargang 15: 

een vaste rubriek over uitvoeringspraktijk door vooraanstaande musici. 

4 x 48 pp., ISSN 0771-7016 

Abonnementen volgen het kalenderjaar 

België 800 BF / EEG 950 BF 

Studenten betalen slechts 500 BF (België) / 650 BF (EEG) 

Gelieve een kopie van de studentenkaart mee te sturen met de bestelling 

ALAMIRE 
YIJIrGEVEP13 

Postbus 45, B 3990 PEER 
Tel. 011-6321 64, Fax 011-63 49 11 
Email: musica@innet.be  
Alamire WEB SITE: http://www.innet.net/musica/alamire  

MUZIEKINSTRUMENTEN 

DEP 
SPECIAALZAAK VOOR BLAASINSTRUMENTEN  

BLOKFLUITEN 

ARIEL AURA COOLSMA MOECK YAMAHA 

GENERAAL LEMANSTRAAT 48 2600 E3ERCHEM - ANTWERPEN 
TEL & FAX 03/230.03.89 



AMSTERDAM LOEK] STARDUST QUARTET 
Sat bth Sept 7.30pm Hoty Trinity Church 

For advanced ticket sales contact The Early Music Shop 

MOECK/SRP SOLO RECORDER COMPETITION FINALS 
Sun 7th Sept I pm Holy Trinity Church 

THE LONDON INTERNATIONAL 
EXHIBITION OF EARLY MUSIC 

  

.g> i3Olyb
o 

 

74i  

  

  

Royal College of Music 
Prinet, Consort Road, London SW7. 

Friday 5th September /Loon. - 
Saturday 6th September - 

Sunday 7th September tompao, - 5. 10pm 

Instrument Makers • Music Shops • Publishers 
Recording Companies • Materials Et Tools Suppliers 

Concerts Et Musical Events 

Anyone wishing to exhibil should make application to:. 
The Exhibition Organiser, The Early Music Shop, 

38 Manningham Lane, 8radford 8D1 3EA. UK 

Tel: 1012741 393753 Fax: (01274) 393516 

Geert Maene Klavecimbels - Harpsichords 
Prijslijst 1997 inclusief BTW 

Studieklavecimbels naar Delin 

Standaardklavecimbels 
naar Dulcken, Taskin, Lefebvre, Colesse en Mietke: 
Eenmanualig FF-f" 8' + 8' + luit 
Tweemanualig FF-f" 8' + 8 '+ luit 
Tweemanualig FF-f"8' + 4' + 8' + luit 

Kopiën tweemanualig 
Ruckers 1612 GG-e" 8' + 4' + 8' +luit 
Dulcken 1745 FF-f" 8' + 4' + 8' 
Dulcken 1755 FF-f" 8' + 4' + 8' 
Bull 1778 FF-f" 8' + 8' + 4' + luit 
Heimsch 1756 FF-e" 8' +4' +8' + luit 
Lefebvre 1755 FF-e'" 8' + 4 + 8' + luit 
Colesse 1775 EE-f" 8' + 4' + 8' + luit 
Ruckers-Taskin FF-f" 8' + 4' + 8' + 8' + luit 

239.580 
298.870 

320.650 
377.520 
510.620 

710.950 
787.710 
799.810 
826.430 
890.560 
890.560 
915.970 

1.149.500 

Eenmanualig GG-e"' 8' + 8' + luit 
Tweemanualig GG-e" 8' + 8' + luit 

H. Debrabanderstraat 8 B-8792 Desselgem Tel.: 056-72-82-39 Fax 056-72-80-39 



ASLAN GEKIG 
Sinanpasa Shopping Center 
67/ 67 B1 Besiktas 
80690 Istanbul - Turkey 
tel. 90/212/259 33 42 
fax 90/212/22743 45 
ud 
luit 
trom 
kemenge 
kanun 

WINFRIED GOERGE 
Musikinstrumente des ausgehenden 
Mittelalters 
Haydstrasse 16 - 85354 Freising - 
Deutschland 
tel. 49/8161/62 595 
portatief 
vedel 
harp 
psalterium 
rebec 
snaartrom 

JAN HERMANS 
Historial Woodwinds 
Werkendam 12 - 2360 Oude-Turnhout - 
België 
tel. 32/14/41 65 40 
blokfluiten 
traverso's 
barokhobo's 

HILLIARD LIVE 
Magenta Music International 
4 Highgate High Street - London N6 5JL 
- United Kingdom 
tel. 44/181/340 83 21 
fax 44/181/340 78 23 
cd's  

TIM HOBROUGH 
The Harpmaker's Workshop 
Southview, Back Street - Fordyce - Banff 
AB45 2SU - united Kingdom 
tel. 44/1261/84 34 23 
historische diatonische en chromatische 
harpen 

GEERT MAENE KLAVECIMBELS 
H. Debrabanderestraat 8 - 8792 
Desselgem-Waregem - België 
tel. 32/56/72 82 69 - fax 32/72 80 39 
klavecimbel naar Ruckers 
klavecimbel naar Dulcken 
klavecimbel naar Lefebre 

MELODIA NV - MUZIEKHANDEL 
"PRAETORIUS" 
Erik Demarbaix 
Korte Lozanastradt 10 
2018 Antwerpen - België 
tel. 32/3/216 19 45 
fax 32/3/448 05 79 
cd's 
Partituren 
boeken 

FLORIS-JAN VAN DER VOORT 
Historische Strijkinstrumenten 
De Geerkamp 10-38 - 6545 HC Nijmegen - 
Nederland 
Renaissanceviool 
barokviool 
Renaissancebasgamba 
barokbasgamba 
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Video Club 
Kannunik van Gesselzaal 

Centrum Elzenveld 

Lange Gasthuisstraat 45 

24-26 AUGUSTUS 
11.00 - 17.00 u. 
Toegang gratis 
Het precieze uurrooster wordt in het 
Centrum Elzenveld uitgehangen. 

PROGRAMMA: 

Cantus ailln o.l.v. Konrad Junglikiel 
Giaches de Wert, madrigalen 

Concerto Italian° 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 & fár concerti 

Currende 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 vor 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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In samenwerking met Muziekactief, 

centrum voor Muzikale Vorming en 

Ontwikkeling 

Geanimeerde gesprekken met uitvoer-
ders, musicologen, muziekcritici, melo-
manen en het concertpubliek! 

Gastvrouw: Veerle Keuppens, program-
mamedewerker Radio 3, de Kunstberg 

PROGRAMMA: 

(onder voorbehoud van wijzigingen) 

ZATERDAG, 23 AUGUSTUS 
Stephan Moens 
Julien Schoenaerts 
Paul Van Nevel 

ZONDAG, 24 AUGUSTUS 
Francis Steele 
Jaap Van Benthem 
Edward Wickham 

MAANDAG, 25 AUGUSTUS 
Marcel Pérès 
Bjiirn Schmelzer 
Dirk Snellings 
Dries Van Welkenhuyzen 

DINSDAG, 26 AUGUSTUS 
Peter Phillips 
Peter Van Heyghen 

WOENSDAG, 27 AUGUSTUS 
Willem Ceuleers 
Jef Geeraerts 
Paul Van Nevel 

DONDERDAG, 28 AUGUSTUS 
Patrick Denecker 
Koen Uvin 
Dominique Vellard 

Rondetafel- 
gesprekken 
Foyer Bourlaschouwburg 

Komedieplaats 18 

LE FOYI- 

Na elk avondconcert 
23-31 augustus (behalve op 27 augustus) 
Gratis toegang 

Cafetaria Hessenhuis 

Falconrui 18 

Enkel na het avondconcert van 27 augustus 
Gratis toegang 

Speciale festivalaanbieding: een tweede 
consumptie gratis op vertoon van uw con-
certticket. Om praktische redenen wordt u 
verzocht uw eerste consumptie onmiddel-
lijk af te rekenen. 

VRIJDAG, 29 AUGUSTUS 
Jill Feldman 
Pedro Memelsdorff 
Jan Wolters 

ZATERDAG, 30 AUGUSTUS 
Peter De Coster / Hilde Bergé 
Rebecca Stewart 

ZONDAG, 31 AUGUSTUS 
Mirek Cerny 
Lieve Schaubroeck 
Paul Van Nevel 
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In samenwerking met Muziekactief, 

Centrum voor Muzikale Vorming en 

Ontwikkeling 

Gastvrouw: Bea Keuppens, medewer-
ker Muziekactief 

Voor elk avondconcert kan u terecht 
voor een concertinleiding. De bedoeling 
hiervan is om vanuit verschillende 
invalshoeken elk concert toe te lichten, 
bijvoorbeeld door het schetsen van de 
cultuurhistorische achtergrond, het ver-
klaren van specifieke vakterminologie, 
het situeren van de componisten of het 
plaatsen van het gegeven binnen zijn 
geschiedkundige context. Op deze 
manier kunnen de inleidingen bijdra-
gen tot een bewuster en diepgaander 
"meebeleven" van de muziek van 
Johannes Ockeghem en zijn tijdgenoten. 

Inleidingen 
op de avond- 
concerten 
In de concertruimte 

23 - 31 AUGUSTUS 
Elke avond om 19.15 u. op woensdag, 27 
augustus om 20.15 u. Toegang gratis 
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Diena de [oase - Olieverf op paneel. Diena de Loose volgde Beeldende Kun 
aan de Academie te Brugge. Zij reist door de landschappen van de droom n 
een immer terugwijkende horizon of vertelt van het onderhuidse leve 
een wereld die verstild staat. Haar scherpe, geamuseerde blik licht alledrie 
taferelen op een verrassende, nieuwe manier uit. 

R A I 0 (KREDIETBANK) 

PARTNERS IN CULTUUR 



tiNv‘j.6(- 

g-Vi w")t  

Concerten 

(•/\e-1-'' 
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Richard Cheetham 
Orchestra of the Renaissance algemene leiding 

Paul Van Nevel 
Huelgas ensemble dirigent 

Zaterdag, 23 augustus 1997, 20.00 u. 

Antwerpen, Sint-Augustinuskerk 

Met de steun van 

de Nationale Loterij & The British Council 

RICHARD CHEETHAM 

Richard Cheetham, muzikaal leider 
van het Orchestra of the Renaissance, 
studeerde met onderscheiding af als 

Richard Cheetham 

musicoloog aan de University of 
Manchester in 1978, waarna hij een 
postgraduaat aan de Guildhall School 
of Music and Drama in Londen behaal-
de. Hij werd lid van het Chamber 
Orchestra of Europe in 1985, maar zijn 
parallelle carrière in het domein van de 

Openingshappening 

Orchestra 
of the 
Renaissance, 
Calefax, Huelgas 
Ensemble 
Orchestra of the Renaissance: 
William Missin, altus 
Simon Berridge, tenor 
Henry Wickham, bariton 
Francis Steele, bas 

William Lyons, altschalmei 
Richard Cheetham, tenortrombone 
Tom Lees, tenortrombone 
Patrick Jackman, bastrombone 

Ca lefax: 
Oliver Boekhoorn, hobo 
Ivar Berix, klarinet 
Raaf Hekkema, saxofoon 
Jelte Althuis, basklarinet 
Alban Wesly, fagot 

Huelgas Ensemble: 
Els Van Laethem, cantus 
Katelijne Van Laethem, cantus 
Marie-Claude Vallin, cantus 
Eitan Sorek, tenor 
Harry Van Berne, tenor 
Marius Van Altena, tenor 
Eric Mentzel, tenor 
Matthew Vine, tenor 
Willem Ceuleers, bas 
Harry van der Kamp, bas 
Lieven Deroo, bas 
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oude muziek leidde tot optredens en 
opnames met ensembles als Hespèrion 
XX, het Gabrieli Consort & Players, het 
Taverner Consort & Players, het New 
London Consort, Concerto Palatino, His 
Majesty's Cornetts and Sackbuts en Les 
Saqueboutiers de Toulouse. Hij trad ook 
regelmatig voor het voetlicht met het 
Orkest van de Achttiende Eeuw, het 
Orchestra of the Age of Enlightenment, 
Le Concert des Nations, de London 
Classical Players, de English Baroque 
Soloists en het Orchestre Révolutionnaire 
et Romantique. Op dit ogenblik bereidt 
hij een doctoraat in de musicologie voor, 
waarbij hij zich toelegt op het gebruik 
van instrumenten in de uitvoering van 
religieuze Spaanse muziek tijdens de 
Renaissance. 

ORCHESTRA OF THE RENAISSANCE 

Het Orchestra of the Renaissance werd 
opgericht in 1992, het jaar waarin de vijf-
honderdste verjaardag van de ontdek-
king van Amerika werd gevierd, met de 
bedoeling het tot dan toe veronachtzaam-
de repertoire van Spaanse religieuze 
muziek te exploreren. Het ensemble legt 
een sterke nadruk op het gebruik van in-
strumenten in de vocale muziek van de 
15de en 16de eeuw. 

Het Orchestra of the Renaissance trad 
op in festivals in Canterbury, Kilkenny en 
Galway, op St. John's Smith Square en St. 
Giles Cripplegate in Londen, en hun uit-
voeringen werden uitgezonden door de 
BBC en Classic FM. Plannen voor de toe-
komst houden onder meer een reeks van 
concerten in Ferrara in, rond de figuur 
van de 16de-eeuwse schilder Dosso 
Dossi, een concertreeks in Groot-
Brittannië met een reconstructie van de 
huwelijksdienst van Philips II van Spanje 
en Mary Tudor in 1545, en twee Europese 
tournees met Mexicaanse en Napolitaanse  

programma's, waarin onder andere Juan 
Cornago's Missa de la mappamundi schit-
tert. 

Hun eerste cd, Ave Mans Stella, een pro-
gramma met muziek gewijd aan de 
Maagd Maria, werd unaniem bejubeld 
door de Europese en Noord-Amerikaanse 
muziekpers. Op deze opname volgde All 
Souls Vespers, een reconstructie van een 
dodenmis uit de kathedraal van Córdoba. 

CALEFAX 

Het rietkwintet Calefax paart een zon-
derlinge samenstelling van louter rietin-
strumenten aan een grote stilistische veel-
zijdigheid. Omdat het niet gebonden is 
aan een voorgeschreven repertoire, be-
weegt Calefax zich vrijelijk door de 
muziekliteratuur. De vijf rietblazers tonen 
zich daarbij meester in het bewerken en 
interpreteren van muzikale hoogtepunten 

Calefax 
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uit de Renaissance, klassiek, romantiek 
en het begin van de 20ste eeuw. 

In de tien jaar van zijn bestaan heeft 
Calefax zo een "geheel eigen genre bin-
nen de kamermuziek geschapen" (De 
Volks-krant), waarvan het kwintet een 
waardig vertegenwoordiger is. Volgens 
de pers onderscheidt Calefax zich door 
sterk samenspel, een ideale combinatie 
van muzikaliteit en virtuositeit en een 
eigenzinnige programmering. 

Calefax werd opgericht op 21 novem-
ber 1985 en trad sindsdien op in 
Nederland, België, Polen, Duitsland, 
Frankrijk en Engeland, en maakte ver-
schillende radio- en tv-opnamen. Het 
rietkwintet was te gast op zowel gespe-
cialiseerde hedendaagse als oude 
muziekpodia en -festivals. Calefax 
werkte mee aan één speelfilm. Het 
Duitse label MDG brengt sinds 1995 een 
cd-collectie uit. In maart 1997 werd 
Calefax onderscheiden met de prestigi-
euze muziekprijs Philip Morris Finest 
Selection. 

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 gespeciali-
seerd in de polyfone muziek van de 
Middeleeuwen en de Renaissance, die 
hij benadert vanuit de originele bron-
nen en hun notatie. Naast zijn drukke 
bezigheden met het Huelgas ensemble 
is Van Nevel een aantal maanden per 
jaar terug te vinden in Europese biblio-
theken, waar hij oude muziek transcri-
beert en bestudeert. 

Sinds zijn exclusieve contract met 
Sony Classical verwierf hij een wereld- 

naam op het gebied van de interpretatie van 
de polyfone muziek. Meestal gaat het hier 
om totaal onbekende werken die hij voor 
het eerst weer opgraaft en op cd vastlegt 
met zijn ensemble. Naast zijn activiteiten 
met het Huelgas Ensemble is Paul Van 
Nevel gastdirigent bij onder andere het 
Colleguim Vocale uit Gent, het koor van de 
Nederlandse Bachvereniging en bij het 
Nederlands Kamerkoor, voor de producties 
van oude polyfonie. Hij is ook docent oude 
muziek aan het Sweelinckconservatorium 
in Amsterdam, waar hij een cursus notatie 
en interpretatie aan de sectie koorleiding 
geeft. 

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 betrok-
ken. Bij uitgeverij Mrenreiter gaf Van Nevel 
transcripties uit van oude polyfonie. Hij 
schreef twee boeken: een monografie over 
Johannes Ciconia (van wie hij ook het ver-
zameld werk opnam) en Nicolas Gombert en 
het avontuur van de Vlaamse polyfonie. 

Paul Van Nevel kreeg in 1994 de prestigi-
euze "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. Vorig 
jaar onderscheidde het Franse muziektijd-
schrift Diapason hem met de "Diapason 
d'Or de l'Année" voor vocale muziek, voor 
de cd Utopia triumphans. 
Paul Van Nevel is ook een internationaal 
gekend cigarier. 
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HUELGAS ENSEMBLE 

Het Huelgas Ensemble is één van 
Europa's meest gerenommeerde groepen 
voor de uitvoering van polyfone muziek 
uit de Middeleeuwen en de Renaissance. 
Het ensemble verrast steeds weer door 
de originele programmatie van meestal 
onbekende werken, die Paul Van Nevel 
opzoekt in de Europese bibliotheken. 

De interpretaties van het Huelgas 
Ensemble zijn gebaseerd op een grondige 
studie van de uitvoeringsattitudes van de 
Middeleeuwen en de Renaissance. De 
kennis van de originele notatie van de 
tekst en de muziek zijn hierbij onmisbaar 
om door te dringen tot de essentie van de 
compositie. 

De evolutie van het ensemble laat een 
groeiende bekommernis blijken om de 
oude muziek - ontstaan uit een symbiose 
met het milieu en de maatschappij - haar 
karakter als tijdsfenomeen mee te geven. 
Zo wordt het ensemble in zijn interdis-
ciplinaire zoektocht geholpen door de 
temperamentenleer van, onder andere, 
Albertus Magnus, het geheugentheater 
van Ciulio Camillo, de studie van de 
redenaarskunst - zoals in de Oratoriae 
artis epitome van Jacobus Publicius - en 
de diverse literaire stromingen in Europa. 

Steeds weer loven pers en media de 
spontane levendigheid waarmee het 
ensemble zijn repertoire brengt en waar- 

mee het voortdurend nieuwe normen ves-
tigt. De palmares van de groep is dan ook 
uitgebreid. In 1981 al was het ensemble 
laureaat van de wedstrijd van de Europese 
Radio Unie met een programma rond 
Johannes Ciconia. In 1986 ontving het 
ensemble de speciale "Cinq clés de sol", 
een onderscheiding van de Canadese 
Radio voor de opname van het verzameld 
werk van Johannes Ciconia. In 1988 ver-
leende het Huelgas Ensemble zijn mede-
werking aan het televisieprogramma De 
Pol yfonisten, dat de "Golden Prague" ont-
ving op het internationaal televisiefestival 
van Praag. 

Sinds het ensemble een exclusief con-
tract met Sony Classical heeft afgesloten, 
verzorgt het de cd-opnamen voor middel-
eeuwse en renaissancemuziek van de 
Vivarte-reeks van producer Wolf Erichson. 
Ook met deze opnamen wonnen zij talrij-
ke prijzen. Zo ontvingen zij de 
Edisonprijs, de Caeciliaprijs in 1991, 1993 
en 1995, de Snepvangersprijs van de 
Belgische muziekpers in 1991 voor een cd 
met de twaalfstemmige mis Et Ecce Terrae 
Motus van Antoine Brumel en in 1993 voor 
de cd Nicolas Gombert : Muziek aan het 
hof van Karel V. Het ensemble kreeg de 
eerste prijs van de "CD Compact Records 
Award 1991" voor zijn opname van de 
15de-eeuwse miscyclus La Dissection d'un 
homme arme. De cd-opnamen oogsten 
steeds onderscheidingen in de internatio-
nale muziekpers. 
(foto zie p. 42) 
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Ockeghem 

in drievoud: 

lof der "varietas" 

Intemerata Dei Mater 
uit: Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Chigi C VIII 234 

Mort tu as navré / Miserere (déploration sur la mort de Gilles Binchois) 
uit: Dijon, Bibliothèque municipale, Ms. 517 & Montecassino, Biblioteca de!!' 

Abbazia, Ms. 187 

Prenez sur mol (fuga trium vocum) 
uit: Kobenhavn, det Kon gelige Bibliotek, Ms. Thott 291,8 & Mantua, Pallazo 

ducale, deur van de studeerkamer van Isabella d'Este 

Salve Regina 
uit: Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cappella 5istina Ms. 46 

Missa Caput 

Gloria 
uit: Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Chigi C VIII 234 & 

Trent°, Castello del Buon Consiglio, Ms 88 

Calefax 

JOHANNES OCKEGHEM 
Missa Caput 

Credo 

Prenez sur moi (fuga trium vocum) 

Salve Regina 

Natuurlijk was er een strikt kader van Intemerata Dei Mater 

regels, overeenkomsten en attitudes die Mort tu as navré / Miserere  

behoorden tot wat wij uitvoeringsprak- (déploration sur la mort de Gilles Binchois) 

tijk noemen. Maar in dit gegeven kader 
had de uitvoerder keuzemogelijkheden PAUZE 

die het eindresultaat sterk kunnen kleu- 
ren. Eenzelfde klankbeeld van verschil- Huelgas ensemble 

lende uitvoeringen van eenzelfde werk JOHANNES OCKEGHEM 
is dus zeker niet historisch te noemen! Salve Regina 

Intemerata Dei Mater 

In een tijd waar tempi zeer verschil- Missa Caput 

lend konden zijn (Conrad von Zabern Sanctus 

zegt dat eenzelfde werk andere tempi Mort tu as navré / Miserere (déploration sur la mort de Gilles Binchois) 

moet hebben naargelang de belangrijk- Prenez sur mol (fuga trium vocum) 

heid van de gelegenheid waar het tot Missa Caput 

klinken wordt gebracht), waar Gla- Agnus Dei 

reanus verschillende oplossingen voor 

Het concept van dit concert staat in 
schril contrast met de drang naar een-
vormigheid en historische zekerheid 
van onze tijd. De renaissancemuziek liet 
immers een vrij grote ruimte voor initia-
tief van de uitvoerder. Deels was deze 
"keuzevrijheid" een benadering die 
bewust door de componist werd geko-
zen; deels was de mogelijkheid om de 
eindklank een wisselend aangezicht te 
geven eenvoudigweg een gevolg van de 
gangbare musiceerpraktijken. Wat niet 
in het manuscript of muziekdruk ver-
meld stond, werd nog in een vorige 
generatie beschouwd als "slordig", 
"onvolledig" of "primitief". Men is 
zover nu in te zien dat deze niet volle-
dig ingevulde partituur precies het 
bewijs was van de professionaliteit van 
de uitvoerder (hij werd verondersteld 
een gedeelte zelf "in te vullen") en van 
de rijkdom en de levendige "varietas" 
van de muziekpraktijk zelf. 

Programma 

Orchestra of the Renaissance 

JOHANNES OCKEGHEM (CA. 1420-1497) 
Missa Caput 

Kyrie 
uit: Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Chigi C VIII 234 & 

Trento, Castello del Buon Consiglio, Ms 88 
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het "probleem" van de musica ficta suggereert, waar de tekstuitspraak van eenzelfde 
motet in München of aan de pauselijke kapel heel anders is geweest - om maar enkele 
voorbeelden te noemen -, in zulk een tijd was de uitvoeringspraktijk flexibel en geva-
rieerd. 

De verschillen die zich voordoen - en die ook deze avond zullen te horen zijn - zijn van 
velerlei aard. Toonhoogte, stemming en intonatie, bezetting (a capella, gemengd vocaal-
instrumentaal, zuiver instrumentaal), stemkeuze (bijvoorbeeld de altpartij door tenoren of 
alten), het aantal stemmen (solistisch of meerdere stemmen per partij), de tekstplaatsing 
(er zijn enorme verschillen mogelijk qua accenten, melismatiek en de toewijzing van tekst 
aan de verschillende partijen), het gebruik van musica ficta (waar moet het hexachord 
worden gemuteerd, waar een cadens geplaatst, moet er lineair of verticaal worden geïn-
terpreteerd), tekstuitspraak (moet een motet van Ockeghem bijvoorbeeld met een 
Italiaanse of Franse uitspraak worden gezongen), voeg ik versieringen toe: dit zijn voor 
de vuist weg de problemen die elke uitvoerder moet opIossen, omdat ze niet in de parti-
tuur staan. Volgt de uitvoerder gedwee een reeds bestaande transcriptie, dan valt een 
gedeelte van zijn te nemen verantwoordelijkheid weg: dit alleen al is een hoofdreden om 
een origineel te raadplegen. 

Het publiek moet dus deze avond niet luisteren met concoursoren. De drie ensembles 
zullen - hopelijk - verschillend klinken, en iedereen is de beste in zijn uitvoeringsovertui-
ging. Er kan maar één winnaar zijn: de "varietas" van de Renaissance. 

PAUL VAN NEVEL 

Huelgas Ensemble 

42 ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1997 



Het omvangrijke repertoire van de 
Vlaamse polyfonie uit de 15de en de 
16de eeuw blijft de onderzoeker en de 
luisteraar niet alleen intrigeren door zijn 
fenomenale constructie en zijn duurza-
me klankschoonheid, maar evenzeer 
door de raadselachtigheid van vele titels 
en teksten, die telkens weer een uitda-
ging zijn om de oorsprong en de context 
van een bepaalde compositie te achter-
halen of te reconstrueren. Nog steeds wordt er gespeculeerd over wat precies schuilt ach-
ter de benaming van Ockeghems Missa Mi-mi: gaat het hier alleen om twee tonen die als 
muzikaal kernmotief aanwezig zijn, of is "Mi" (ook) een symbool voor Christus, of/en is 
deze mis eventueel gebaseerd op een Frans chanson in plaats van vrij gecomponeerd? Het 
blijft gissen, maar de zoektocht is fascinerend. 

Tot het verschijnen van het ophefmakende artikel van de Duitse musicoloog Heinrich 
Besseler in 1950 wist niemand wat men aan moest met enkele miscomposities die de titel 
Missa Caput droegen. Wat betekende in godsnaam dit Latijnse "hoofd" (caput)? Besseler 
ontdekte dat "caput" het laatste woord was van de gregoriaanse antifoon Venit ad Petrum, 
waarvan de tekst ontleend is aan het evangelie van Johannes (hoofdstuk 13). Wanneer 
Christus tijdens het Laatste Avondmaal ten afscheid de voeten van de apostelen wast, pro-
testeert Petrus heftig, omdat hij die vernedering van de persoon die hij als een leider en 
een voorganger beschouwt niet kan aanvaarden. Als Christus evenwel verwijtend 
opmerkt dat Petrus dan niet tot de uitverkorenen kan behoren, reageert die met de woor-
den: "niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd". In de antifoon staat 
op dit woord "caput" een exuberant melisme van bijna honderd noten, althans in de zet-
ting die bekend is uit de ritus die van de 13de tot de 16de eeuw in gebruik was aan de 
kathedraal van de Engelse stad Salisbury, de zogenaamde "Sarum Use" (Sarum = 
Salisburia of Salisbury). Dit melisme werd in de eerste helft van de 15de eeuw de basis 
van een cantus firmus in een anonieme Missa Caput van Engelse makelij, die ooit ver-
keerdelijk werd toegeschreven aan Guillaume Dufay. De tonen van het melisme werden 
als een "vaste", terugkerende melodische basis door de tenorpartij uitgevoerd in brede 
notenwaarden, waarrond drie nieuwe contrapuntische stemmen werden ontworpen die 
melodisch onafhankelijk waren van de oorspronkelijke melodie. In alle misdelen is het 
"caput"-melisme als structureel fundament aanwezig, zodat een terugkerende en bijge-
volg eenheidsscheppende melodie de vijf delen van het misordinarium (Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus en Agnus Dei) tot een cyclisch geheel samensmeedt. 

Zangers en componisten kregen de kans met de gezangen uit de Engelse Sarum Use 
kennis te maken tijdens de Honderdjarige Oorlog (1339-1453). De militaire en politieke 
confrontatie tussen Engeland en Frankrijk bracht niet alleen veel menselijk leed, maar 
resulteerde evenzeer in een bevruchtende culturele uitwisseling die vooral op muzikaal 
vlak van ingrijpende betekenis is geweest. Dichters als Martin le Franc, auteur van het 
beroemde Le Cham pion des Dames, en muziektheoretici als Johannes Tinctoris wijzen uit-
drukkelijk op de invloed van de Engelse muziek op de componisten van het vasteland, 
waarbij vooral de welluidendheid, de "harmonische gratie" bewondering afdwong. 

De Missa Caput: 
Ockeghem 
aan het hoofd van 
traditie 
en vernieuwing 
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Met steun van 

Nationale Loterij 

.....• 0.0.0.0 The .0.••.. Britisch 
Council 

De Engelse polyfone muziek, vertegenwoordigd door componisten als Leonel Power en 
John Dunstable, spitste de oren van de musici in onze contreien voor een repertoire dat 
beantwoordde aan andere esthetische idealen, gericht op klankschoonheid en welbeha-
gen, op oorstrelende klanken waarbij dissonante samenklanken werden vermeden of 
althans binnen de perken gehouden. Vooral die Missa Caput wekte ieders bewondering, 
met als gevolg dat Johannes Ockeghem een vierstemmige gelijknamige mis componeer-
de, die duidelijk uitgaat van het Engelse model. Niet alleen Ockeghem, maar ook Jacob 
Obrecht liet er zich door inspireren voor een Missa Caput. 

Ockeghem neemt in zijn mis exact de structuur over van de cantus firmus uit het 
Engelse model. Toch is zijn compositie een zeer persoonlijk werkstuk, vooral door een 
ingenieuze ingreep die verstrekkende gevolgen heeft voor de harmonische uitwerking. 
Evenals de onbekende Engelse componist noteert hij de cantus firmusmelodie in de tenor-
partij, een stem die toen al meestal, onder meer dankzij Dufay, onderbouwd werd door 
een lager klinkende baspartij. Bij die tenorstem noteert Ockeghem evenwel een Latijnse 
aanwijzing die in vertaling luidt: "de alternatieve tenor ontstaat door de caput-melodie in 
het lager octaaf te transponeren". Dit betekent dat de noten een octaaf lager moeten 
gezongen worden, zodat de cantus firmus niet meer als binnenstem, maar als laagste par-
tij, dus als dragende bas, fungeert! Doordat de noten van de cantus firmus doorgaans tra-
ger verlopen dan die van de toegevoegde stemmen, is de componist voor de opbouw van 
zijn akkoorden strikt gebonden aan die brede notenwaarden, waardoor de keuze van de 
akkoorden beperkter is dan wanneer hij zelf een nieuwe baspartij ontwerpt. Voor 
Ockeghem was dit evenwel een uitdaging om alle harmonische mogelijkheden van de 
cantus firmus uit te proberen. Het resultaat is verbluffend. Van moeizame arbeid is geen 
sprake: de muziek klinkt spontaan en behalve door de verbazende harmonische vinding 
overweldigt zij de luisteraar door een onuitputtelijke melodische rijkdom en een onge-
kende ritmische verfijning. Ockeghem demonstreert op overtuigende wijze de basisvoor-
waarde die de theoreticus Tinctoris stelt aan alle polyfone muziek die naam waardig, 
namelijk "varietas", afwisseling, waarbij herhalingen van vaste patronen op alle vlakken 
dienen vermeden te worden. 

IGNACE BOSSUYT 

Informatie over de motetten van Ockeghem 

vindt u bij de programmatoelichtingen van 

het concert van de Clerks' Group (p. 75); 

over de chansons kan u meer lezen in de 

biografische tekst over Ockeghem (p. 11) en 

in de toelichtingen bij de concerten van de 

Capilla Flamenca (p. 82) en de Medieval 

Strings (p. 156). 

44 ZATERDAG 23 AUGUSTUS 199/ yphoniae 



MISSA CAPUT 

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 magnarn gloriam tuam, 
Domine Deus, Rex caelestis, 
Deus, Pater omnimpotens, Domine Fifi 
unigenite, Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris, 
qui tolfis 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 Dominum, Jesum 
Christum, 
Filium Dei unigenitum, 
et ex Patre natum 
ante omnia saecula, 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum non factum, 

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, 

Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 

ontferm U over ons, 

want Gij alleen zijt de Heilige, 

Gij alleen de Heer, 

Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus, 

met de Heilige Geest 

in de heerlijkheid van God de Vader. 

Amen. 

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 nostram salutem 
descendit de caelis. 
Et incamatus est de Spirito Sancto 
ex Mariae virgine, 
et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato, 
passus et sepultus est, 
et resurrexit tertia die 
secundum scripturas, 
et ascendit in caelum, 
sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria 
judicare vivos et mortuos, 
cujus regni non erit finis. 

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 resurrectionem mortuorum 
et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

Sanctus 

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

Agnus Dei 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis; 
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 geloot 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, 

ontferm U over ons; 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
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miserere nobis! ontferm U over ons. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

dona nobis pacem! Geef ons de vrede! 

SALVE REGINA 

Salve Regina, mater misericordiae: 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus exules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo advocata nostra 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
0 clemens. 0 pia. 0 dulcis Virgo Maria. 

Gegroet Vorstinne, moeder van erbarming, 

ons leven, onze zoetheid, onze hoop, gegroet. 

U roepen wij aan, Eva's uitgebannen kinderen. 

Tot u verzuchten wij, klagend en wenend, 

in dit dal van tranen. 

Welaan dan, onze voorspreekster, 

uw lieve ogen vol erbarming, keer die naar ons toe. 

En Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, 

toon hem na de ballingschap. 

0 milde, o liefderijke, o zoete maagd Maria. 

INTEMERATA DEI MATER 

Intemerata Dei mater, 
generosa puella, 
milia carminibus quam stipant agmina 
divum, 
respice nos tantum, 
si quid iubilando meremur. 
Tu scis, virgo decens, 
quanti discrimen agatur 
exulibus passimque quibus iactemur arenis. 
Nec sine te manet ulla quies, 
spes nulla labori; 
nulla salus patrie, 
domus aut potiunda parentis, 
cui regina praees: 
dispensans ornnia laeto suscipis 
ore pios dulci quos nectare potas, 
et facis assiduos epulis accumbere sacris. 
Aspiciat facito miseros pietatis °cello Filius: 
ipsa potes. 
Fessos hinc arripe sursum diva virgo manu 
tutos en in arce locato. 

Onbevlekte moeder Gods, 

deugdzame maagd, 

rond wie rang na rang van godheden verzamelen met 

liederen, 

wij vragen u naar ons neer te kijken, 

als we dat met onze vreugdevolle lof zouden verdienen. 

U weet, gratievolle maagd, 

welke gevaren de bannelingen die zonder onderscheid 

op de kust worden gegooid, te wachten staan. 

Zonder u blijft geen vrede ooit duren, 

en is er geen hoop op winst uit ons werk; 

er is geen veiligheid voor ons vaderland, 

noch een thuis voor ons erfbezit, 

dat u, vorstin, beschermt: 

u heeft de leiding over alles, 

u voedt ze met uw zoete nectar, 

en u geeft de standvastigen een plaats in het heilige feest. 

Wij smeken u: laat uw zoon met medelijden op ons 

neerzien: zulks is in uw macht. 

Grijp ons met uw goddelijke hand, maagd, want wij zijn moe, 

en plaats ons in een burcht waar we veilig zijn. 

ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1997 47 



MORT, TU AS NAVRE / MISERERE 
(DEPLORATION SUR LA MORT DE GILLES BINCHOIS) 

Mort, tu as navré de ton dart 
Le pere de joyeuseté, 
En desployant ton estandart 
Sur Binchois, patron de bonté, 
Son corps est plaint et lamenté, 
Qui gist soubz lame. 
Helas, plaise vous en pitié 
Prier pour l'ame. 

En sa jonesse fut soudart 
De honorable mondanité, 
Puis a esleu la mineur part 
Servant Dieu en humilité 
Tant luy soit en crestienté 
Son nom est fame. 
Qui detient de grant voulenté, 
Priez pour l'ame. 

Miserere, pie [Jhesu, 
Domine, dona ei requiem,] 
Quem in cruce redemisti precosio sanguine, 
Pie Jhesu, Domine, dona ei requiem. 

Dood, u heeft verwond met uw pijl 

De vader van de vreugde, 

Door het uitspreiden van uw banier 

Over Binchois, een model van goedheid, 

Die - zijn lichaam beweend en betreurd - 

Onder een grafzerk ligt. 

Helaas, moge het u uit medelijden behagen 

Bid voor zijn ziel. 

In zijn jeugd was hij een soldaat 

Eervol in zijn wereldsheid; 

Dan maakte hij de betere keuze 

Door God in nederigheid te dienen 

Zozeer dat in de ganse Christenheid 

Zijn naam wordt geëerd. 

Al wie van goede wil is, 

Bid voor zijn ziel. 

Wees genadig, zoete [Jesus, 

Heer, geef hem de rust] 

Die u afkocht aan het kruis met Uw kostbaar bloed, 

Zoete Jesus, Heer, geef hem de rust. 

PRENEZ SUR MOI 

Prenez sur moi vostre exemple amoureux: 
Commencement d'amours est savoureux, 
Et le moyen plain de paine et tristesse. 
Et la fin est d'avoir plaisant maistresse, 
Mais au saillir sont les pas dangereux. 

Servant Amours, me suis trouvé eureux 
L'une des foiz, et l'autrc malleureux; 
Ung jour sentant confort, Yautre destresse. 

Prenez sur moi... 

Pour ung plaisir cent pansers ennuieux, 
Pour ung solas cent dangiers perilleux, 
Pour ung accueil cent regars par rudesse; 
S'Amours sert doncques de telz mets a largesse, 
Et les loiaux fait les plus doloureux. 

Prenez sur moi... 

Neem mij als voorbeeld voor je liefdesavonturen: 

Het begin van de liefde is smakelijk, 

En het midden is vol pijn en zorg, 

Aan het eind heb je een innemende gebiedster, 

Maar uiteengaan is vol gevaar. 

Liefde, mijn dienaar, ik was gelukkig 

De ene keer, een andere maal droevig; 

De ene dag voelde ik mij zalig, de andere vol smart. 

Neem mij ... 

Voor één plezier honderd ergerlijke gedachten, 

Voor één troost honderd hachelijke gevaren, 

Voor één welkom honderd strenge blikken; 

Zulke gerechten serveert Liefde met gulle hand 

En maakt van de getrouwen de diepst bedroefden. 

Neem mij ... 
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Richard Cheetham 
algemene leiding 

Orchestra 
of the 
Renaissance 

Zondag, 24 augustus 1997, 11.30 u. 

Antwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk 

Met de steun van The British Council 

In samenwerking met het 

Artiestenfonds Koningin Elisabeth 

Simon Berridge, tenor 
Henry Wickham, bariton 
Francis Steele, bas 

Richard Cheetham, alttrombone 
William Lyons, tenorschalmei 
Patrick Jackman, bastrombone 

zie biografieën p. 37 en 38 

Orchestra of the Renaissance 
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De "mappamundi" 

of wereldkaart uit een 15de-eeuws Napolitaans handschrift 

Programma 

JUAN CORNAGO (FL. 1449-1485) 

Missa de la mappamundi 

Kyrie 

Gloria 

Credo 

Sanctus 

Agnus Dei 

Missa 

De la mappamundi 

van 

Juan Cornago 
uit: Trente, Museo Nazionale, codex 88 & Praag, Strahovska Knihovna, 

0.9.? V.47 (inc.) Tijdens de regering van Alfons() V, "de 
Grootmoedige", werden de Spaanse 
koninkrijken Aragon en Napels - waartoe 

ook Sardinië en Sicilië behoorden - belangrijke centra voor het humanisme en de kunsten 
van het midden van de 15de eeuw. In Napels bevond zich het meest luisterrijke hof van 
heel Italië. Alfonso had zelf Aristoteles' Historia Naturalis vertaald naar het Spaans, en het 
was zijn gewoonte tijdens het middagmaal werk van Vergilius te laten voorlezen. Zijn 
mecenaat ging zelfs zover dat hij zijn favoriete hovelingen naar Rome en Parijs zond om 
er grammatica, schone kunsten en andere disciplines te leren. Het muzikale potentieel in 
dienst van het Napolitaanse hof overschaduwde dat van elk ander Italiaans centrum van 
die tijd, met een kapel van meer dan twintig zangers tussen 1440 en 1450. De hoven van 
Milaan, Ferrara en Rome hebben later hun kapellen gemodelleerd naar het Napolitaanse 
voorbeeld. 

Hoewel het hof zelf zeer kosmopolitisch 
was, scheen Alfonso toch musici uit zijn 
geboorteland Spanje te verkiezen. Het 
was dan ook in dit artistiek hoogstaande 
centrum dat de Spaanse zanger en com-
ponist Juan Comago het grootste deel van 
zijn carrière doorbracht. Comago was één 
van de vroegste Spaanse componisten uit 
de Renaissance waarvan de muziek 
bewaard bleef en van wie er biografisch 
materiaal voorhanden is. De oudste refe-
rentie naar zijn persoon dateert uit 1449, 
het jaar waarin hij een graad aan de theo-
logische faculteit van de universiteit van 
Parijs behaalde. Of hij op dat ogenblik 
reeds in dienst was van Alfonso is echter 
niet bekend. Enkele jaren later, in een 
document gedateerd op 12 oktober 1455, 
wordt naar Comago verwezen als een 
franciscaan in koninklijke dienst te Rome, 
voor het uitzonderlijk rijkelijke salaris van 
300 dukaten. Dit suggereert dat hij toen al 
als een belangrijk componist werd 
beschouwd. Hoewel het mogelijk is dat 
hij, samen met andere Napolitaanse hove- 
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lingen onder het beschermheerschap van Alfonso, zijn studies verder afmaakte, lijkt het 
waarschijnlijker dat hij toen deel uitmaakte van de entourage van de Spaanse en 
Napolitaanse clerus en adel die door Alfonso waren uitgezonden om zijn hof te vertegen-
woordigen bij de kroning van paus Calixtus III eerder dat jaar. Calixtus zelf was voor 
meer dan 25 jaar in dienst geweest van Alfonso, vooraleer op zijn oude dag tot paus te 
worden verkozen. In een pauselijke bul van 20 april 1455 bedacht hij Comago met ver-
schillende beneficies en andere ambten. 

Alfonso werd bij zijn dood in 1458 opgevolgd door zijn bastaardzoon Ferdinand. Onder 
diens leiding kwam een authentieke Napolitaanse cultuur tot ontwikkeling. Ondanks het 
feit dat vele Spanjaarden het hof ruilden voor hun vaderland, onder meer door de groei-
ende aanwezigheid van Franco-Vlaamse muzikanten aan het hof, waaronder de befaam-
de muziektheoreticus Joharmes Tinctoris, bleef Corango nog een aanzienlijke periode in 
dienst van Ferdinand. Naast zijn status als hofcomponist en zanger, werden zijn klerikale 
taken in 1466 verruimd met de functie van Koninldijk Aalmoezenier. Op Pasen van dat 
jaar werd hem een geldsom betaald voor aanpassingen aan koninklijke gewaden die 
Ferdinand op Witte Donderdag onder de armen wilde laten uitdelen. Op Goede Vrijdag 
kreeg hij 25 dukaten om te verdelen als aalmoezen tijdens de aanbidding van het kruis 
door de koning. 

Tenslotte keerde Comago terug naar Spanje en volgde daarmee het voorbeeld van het 
merendeel van zijn landgenoten die in de 15de en 16de eeuw in Italië werkzaam waren. 

In 1475 maakte hij deel uit van de kapel van 
Ferdinand de Katholieke, neef van Alfonso 
en toekomstig koning van Aragon. Dit feit 
is ook het laatste dat van deze componist 
werd overgeleverd. 

De Missa de la mappamundi is ongetwijfeld 
gecomponeerd gedurende Comago's loop-
baan aan het Napolitaanse hof, en zeer 
waarschijnlijk zelfs tijdens de jaren 60 van 
de 15de eeuw. Het is één van de vroegst-
bewaarde cyclische missen die een wereld-
lijke melodie als cantus firmus heeft, samen 
met Dufay's Missa Se la face ay pale en Fryes 
Missa So ys emprentid. Het thematische 
materiaal is een populair lied, waarvan de 
tekst in de tenorpartij van het Gloria voor-
komt: 

Ayo [=aggio] visto lo rnappamundo 
Ik heb de hele wereldbol bekeken 

et la carta di navigare 
en de zeevaartkaarten 

ma c_hichilia me pare 
Maar Sicilië lijkt mij toch 

la pijl bella de questo mundo. 
het mooiste eiland ter wereld te zijn. 
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Dit lied ontstond op een ogenblik van reusachtige vernieuwing op het vlak van navi-
gatie en ontdekkingen op zee, en werd mogelijk gestimuleerd door Van Eycks wereld-
kaart (ca. 1430) en de Catalaanse wereldkaart (ca. 1450), die beide gekend waren aan het 
hof in Napels. De populariteit van het werkje wordt aangetoond door de aanwezigheid 
ervan in zowel anthologieën uit Firenze, Barcelona en München. In de laatstgenoemde 
bron verschijnt de volledige tekst van het gedicht, in de vorm van een barzaletto: 

Aggio visto lo mappamondo 
e la carta da navicare 
ma Cicilia pure me pare 
la pirá bella isola del mondo. 

Vidi Corsicha et Sardigna 
vidi l'isola di Medea, 
non sia niuno che m'insegnia 
Cipri, Candia e la Morea, 
poi cerchai colla galea 
le nove isole di Castella, 
ma Cicilia è tanto bella 
che pensando io mi confondo. 

Vidi l'isola d'Inghilterra 
e lla Scozia sua vicina, 
chel Paese ë bella terra, 
ma Cicilia è la regina; 
se l'amore non mi si inclina 
quando penso bene sottile 
dico: "patria mia gentile, 
quanto fusti messa in fondo!" 

Tre Cicilia sono, non piue, 
tutte e tre si coronato, 
Re Alfonso n'á le due 
Citrafaron et Ultrafaro 
e la terza è ii calendaro, 
non si parla della quarta, 
non si truova scripta in carta, 
perché venne d'altro mondo. 

Ik heb de hele wereldbol bekeken 

en de zeevaartkaarten 

Maar Sicilië lijkt mij toch 

het mooiste eiland ter wereld te zijn. 

Ik zag Corsica en Sardinië, 

'k zag 't eiland van Medea, 

niemand moet mij 

Cyprus, Kreta of de Peloponesos leren kennen, 

ook bezocht ik met mijn schip 

de negen eilanden van Castella, 

maar Sicilië is zo mooi 

dat het denken eraan mij verwart. 

'k zag ook 't eiland van Engeland, 

en zijn buurland Schotland, 

ook een mooi land, 

maar Sicilië spant de kroon; 

als mijn liefde niet buigt, 

wanneer ik goed nadenk, zeg ik zacht: 

"mijn edel land, 

wat ben je toch achter gesteld!" 

Drie Sicilië's zijn er, niet méér, 

alle drie gekroond, 

Koning Alfonso bezit er twee, 

Citrafaro en Ultrafaro (aan deze en gene kant van de Faro), 

en het derde is calendaro, 

en van het vierde spreekt men niet, 

het staat niet beschreven, 

want het komt van de andere wereld. 

Het lied was in zijn tijd zo populair dat de melodie ook werd gebruikt als een contra-
fact voor andere teksten. In een gedrukte verzameling van geestelijke lauden van het eind 
van de 15de eeuw, leert de auteur Feo Belcari de lezer dat de tekst van zijn gedicht Haggio 
visto ii cieco mondo moet worden gezongen op de wijs van Aggio visto la mappamundo. 
Hoewel de tekst elders bewaard bleef, is Cornago's mis de enige bron voor de melodie. 

Het belangrijkste handschrift waarin de mis is opgenomen is de Trentse Codex 88, waar 
het wordt voorafgegaan door de Latijnse opdracht Frater Johannes Cornago la missa: 
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Signum: de lo mapa mundi Apud Neapolim: et la missa de nostra domina Sancta Maria. De titel 
identificeert het werk dus ook als een mis voor de Heilige Maagd, de traditionele 
beschermster van de zeelui. 

De uitvoeringspraktijk aan het Napolitaanse hof was gebaseerd op die van de konink-
lijke kapel in Barcelona. In 1420 reeds eiste Koning Alfonso in een brief aan Jaime Gil, een 
orgelbouwer uit Valencia, dat het nieuw bestelde orgel moest worden gestemd naar de 
minestrelen, daarmee aangevend dat die op dat ogenblik deelnamen aan de muziekuit-
voeringen tijdens de diensten. Dat de blazers van de Napolitaanse "alta capella" deel uit-
maakten van de uitvoering van religieuze polyfonie werd gestaafd door Johannes 
Tinctoris, die in zijn De inventiona et usu musicae schrijft dat de "alta capella" in de kerk 
speelde en dat zij alle soorten van religieuze en profane muziek uitvoerden. 

Het is ook van de autoriteit van niemand minder dan Tinctoris dat wij het voorbeeld 
voor de uitvoering van vandaag, van Cornago's Missa de la mappamundi, overnemen, met 
blaasinstrumenten die op een selectieve wijze de vocale partijen verdubbelen, zoals het 
wellicht gehoord kon worden aan het hof in Napels tijdens de tweede helft van de 
15de eeuw. 

RICHARD CHEETHAM 

MISSA DE LA MAPPAMUNDI 

Voor de misteksten, zie p. 45 

Met steun van 

t2:22 The 
 nt. . isch 

2:2:2:: Council 
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Klaus Winkler 

algemene leiding 

Zondag, 24 augustus 1997, 15.00 u. 

1ntwerpen, Kapel Centrum Elzenveld 

Een productie van Radio 3 

I CIARLATAN I 

In 1982 stichtten Johannes Vogt en 
Klaus Winkler dit in Heidelberg geves-
tigde ensemble, dat uit vijf kernleden 
bestaat. De "charlatans" zien zichzelf 
als de verre na-komelingen van de mid-
deleeuwse "Ziarlatani": muzikanten in 
de traditie van de improvisatiekunste-
naars, die, zo schreef Michael Praetorius 
(ca. 1571-1621), "in Italië villanellen en 
andere potsierlijke liederen van laag 
allooi zingen". De bezetting van het 
ensemble wisselt naargelang de muziek 
dit vereist en kan zonodig worden uit- 

I Ciarlatani 
Armin Gottstein, bariton 
Christoph Hesse, rebec 
Russ Hodge, vedel 
Johannes Vogt, luit 
Klaus Winkler, dulciaan, pommer en blokfluit 

gebreid. Zij spelen op historische instru-
menten en brengen werk van de 
Middeleeuwen tot de vroegbarok. Het 
zwaartepunt in het repertoire ligt op de 
muziek uit de hoge Middeleeuwen en in het 
bijzonder het muziekleven aan het hof van 
de keurvorst van Heidelberg. Gefundeerd 
muziekhistorisch onderzoek gekoppeld aan 
musiceren op het hoogste niveau verzeke-
ren zowel de uitvoerders als de luisteraars 
van een opmerkelijke benadering van 
muziek uit lang vervlogen tijden. 

Ciarlatani 
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Naklank 

van de 

Middeleeuwen 

De muzikale geschiedenis van Duits-
land is altijd verbonden geweest met die 
van de buurlanden. Gelegen in het cen-
trum van Europa kende het land talrijke 
mogelijkheden tot uitwisseling of aanlei-
dingen voor conflictsituaties. De contacten 
met troubadours en trouvères in de twee-
de helft van de 12de eeuw bijvoorbeeld, 
bevorderden het ontstaan van een eigen 
Duitse liedkunst, de "Minnesang", die in 
vergelijking met het Franse voorbeeld 
gekenmerkt wordt door een minder 
beweeglijk ritme en grotere melodische 
sprongen. Over het algemeen wordt de 
periode van 1184 tot 1230 beschouwd als 
het gouden tijdperk van de Minnesang, 
maar deze traditie bleef lang naleven tot in 
de eenstemmige liederen van de Zuid-
Tiroolse ridder Oswald von Wolkenstein 
(ca.1377-1445). 

De liederen uit de 15de eeuw beteken-
den de eerste bloeiperiode van Duitse 
meerstemmige toonkunst, die bestond uit 
de combinatie van de eigen artistieke tra-
ditie - een sobere, heterofone zetting over 
de melodie, met kenmerken van de geken-
de Franse composities, vooral dan van 
het Bourgondische chanson - en de 
Nederlandse compositiewijze, met dien 
verstande dat de geleende elementen een 
Duits trekje kregen doordat de melodie 
aan de tenor toegekend werd. Oswald von 
Wolkenstein vertegenwoordigde niet 
alleen het einde van de Duitse eenstemmi-
ge liedkunst maar ook het begin van een 
traditie die vreemde voorbeelden over-
nam. Hij beschouwde niet zozeer de reli-
gieuze muziek als wel de wereldlijke lie-
deren als belangrijkste genre voor een 
polyfone zetting. 

Programma 

OSWALD VON WOLKENSTEIN (CA. 1377-1445) 

Gen haidelwerg rayt ich 

0 phalczgraf ludewig / Ich rm dich haidelwerg 
uit: Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, Ms. 2777 

& Innsbruck, Universitátsbibliothek Ms. s.s. 

ANONIEM 

Der walt hat sich entlawbet 
uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. Ms. 40613 

(Lochamer Liederbuch) 

OSWALD VON WOLKENSTEIN 

Wach auff mein hort 
uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. Ms. 40673 

(Lochamer Liederbuch) 

ANONIEM 

Gross senen 

Ein tages mir gross heil geschach 

Ich freu mir sere der wiederfahrt 
uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. Ms. 40098 

(Glogauer Liederbuch) 

HUGO VON MONTFORT (1357-1423) 

Fro welt ir sint gar hpsch und schiin 
uit: Heidelberg, Universitátsbibliothek, Pal. Germ. Ms. 329 

ANONIEM 

Der fuchs schwanz 

Der natter schwanz 

Der kranich schwanz 

Der pfauen schwanz 
uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus Ms 40098 

(Glogauer Liederbuch) 

MICHEL BEHEIM (1416-1476/1478) 

Ich michel beham von weinsperg 

Von ainem wutrich der hies Trakle waida von der Walachei 

(Dracula) 
uit: Heidelberg, Universitátsbibliothek, Ms. 312 & München, 

Bayerische Staatsbibliothek, Cgm Ms. 291 

ANONIEM 

Das Ogerhorn 

Ich sachs eins mals 

In fewirss hitcz / 0 rosa bella 

Al vol 
uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. Ms. 40098 

(Glogauer Liederbuch) 
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ANONIEM 
Von Wolkenstein heeft zijn volledig Mein Herz ist mir umbgeben 

poëtisch en muzikaal werk laten samen- Mir ist zerstort, mein hochster not 
brengen in twee handschriften. Beide Es taget vor dem walde 
zijn representatievolumes in groot for- uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm Ms. 810 

maat, namelijk 49 op 34 cm. Het eerste (Schedelsches Liederbuch) 

werd afgerond in 1425, het tweede in 
1432. Dit tweede boek bevat ook een ANONIEM 

i portret van de componist, dat waar- AH mein gedencken die ch hab 

schijnlijk door de Italiaanse schilder Mein freud mdcht sich wol meren 

Pisanello gemaakt is. Terwijl de archie- lch spring an disem ringe 
uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. Ms. 40613 ven slechts een onvolledig beeld van 
(Lochamer Liederbuch) 

zijn leven weergeven, beschrijven zijn 
gedichten des te beter zijn avonturen. 
Een groot deel van zijn leven reisde von 
Wolkenstein door Europa, meestal in 
opdracht van belangrijke heersers als de 
koningen Rupprecht en Sigismund. Zijn poëzie is dan ook in meerdere talen opgesteld en 
bevat talrijke thema's: van strijdliederen over liefdesgedichten tot satirische teksten. Twee 
van de liederen die tijdens het concert uitgevoerd worden, verwijzen naar de relatie van 
de componist met palsgraaf Ludwig ITI van Heidelberg. In 0 phalczgraf ludewig krijgen de 
graaf en de stad Heidelberg veel lof toegezwaaid. Gen haidelwerg rayt ich, de derde strofe 
van het lied Von Wolkenstein wolf ich zu Cblen, is een verslag van een reis door Duitsland 
omstreeks 1428. Von Wolkenstein verzwijgt uitdrukkelijk de reden voor de tocht maar 
beschrijft wel hoe men hem onderweg behandelde en welke machtige heren hij ontmoet-
te, onder meer graaf Ludwig aan wiens hof hij bij die gelegenheid ook als zanger optrad. 
Het derde gezang van de componist, het dageraadslied Wach auff mein hort, is geschreven 
voor twee partijen met de melodie in de tenor en daarboven een begeleidingsinstrument. 
In het Lochamer Liederbuch is echter een eenstemmige versie opgenomen van de tenorme-
lodie, die ingeleid wordt door een voorspel. 

De minnezanger Hugo von Montfort (1357-1423) schreef zoals von Wolkenstein realis-
tische gedichten die aansloten bij persoonlijke ervaringen of kritiek leverden op wereld en 
tijd. Een bundel uit Bregenz, die misschien in eigen opdracht samengesteld werd, bevat 
achtendertig van zijn gedichten. Er bestaat rechtstreeks bewijs dat acht ervan een melodie 
hebben van zijn schildknaap en minstreel Blirk Mangolt. Von Montfort schreef namelijk 
zelf: "Die weysen hat gemachen / Blirk Mangolt / Unser getrewer knecht. / Zu Pregentz 
ist er gesessen / Unt dient uns gar schon / Vil weys hat er gemessen / Mit lobleichen 
Don." Mangolts melodieën, die een relatief klein aantal motivische ideeën bevatten, kun-
nen vergeleken worden met die van von Wolkenstein. 

Michel Beheim (1416-1476 / 78), de uit Slilzbach afkomstige meesterzanger, was vanaf 
1439 voortdurend op oorlogs- of zangtochten voor verscheidene vorsten doorheen half 
Europa. Zoals von Wolkenstein schreef hij zowel oorlogsliederen als geestelijke en wereld-
lijke gezangen. Na 1448 begon hij zijn eigen liederen uit te voeren aan de koninklijke en 
adellijke hoven van Zuid-Duitsland, onder meer bij hertog Albrecht VI en keizer Frederik 
III in Wenen en de Boheemse koning Ladislaus. Hij was vooral belangrijk als bedenker 
van pakkende melodieën en hij zorgde, in tegenstelling tot de latere meesterzangers, voor 
een overeenkomst tussen de opbouw van de tekst en de structuur van de muziek. In 1472 
keerde hij uiteindelijk naar zijn geboorteplaats terug, waar hij als schout dienst deed en 
twee jaar later vermoord werd. Uit zijn oeuvre stamt het oudste lied over graaf Dracula. 
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Vanaf het midden van de 15de eeuw getuigden meerdere bronnen van het samensmel-
ten van westers contrapunt met de inheemse zangpraktijk zoals dat door von Wolkenstein 
in gang was gezet: het Lochamer, Schedelsches en Glogauer Liederbuch. 

Zoals de meeste Duitse handschriften uit de 15de eeuw hebben deze liedboeken een 
heterogene inhoud. Ze vermengen Duitse werken met Latijnse religieuze en Franse of 
Italiaanse profane composities. Het oudste van de drie, het Lochamer Liederbuch, genoemd 
naar de vroegere eigenaar Wolflein von Lochamer, werd in de periode van 1452 tot 1460 
in Nrenberg gekopieerd en samengebonden met een handschrift over orgelonderricht 
van de blinde organist Conrad Paumann (ca.1410-1473). Nrenberg was toen een vrije 
rijksstad met een bloeiende buitenlandse handel en een hoog welvaartspeil. De stad was 
een centrum voor kunst en wetenschap en haar burgers stonden open voor allerlei muzi-
kale genres. Amateurs, geestelijken, meesterzangers en instrumentalisten droegen bij tot 
de thematiek waarin alle ontwikkelingsfasen van het stadslied worden belicht. Zo komt 
het ruwe, zinnelijke en oude rondgezang Ich spring an disem ringe voor naast een liefdes-
lied van volksliedachtige eenvoud, All mein gedencken, en het kunstig uitgewerkte, drie-
stemmige tenorlied Mein freud miicht sich wol meren, waarvan de melodie ook nog diende 
als voorbeeld voor meerdere geestelijke contrafacta. Dit laatste geldt ook voor het, even-
eens driestemmige, tenorlied Der walt hat sich entlawbet. Het Lochamer Liederbuch vormde 
dus een bonte mengeling van lievelingsstukken van de burgerlijke muziekliefhebbers. 

Het Schedelsches Liederbuch werd grotendeels verzameld en gekopieerd door de arts 
Hartmann Schedel (1440-1514). Omdat het boek voor zijn privéverzameling bedoeld was, 
gebruikte hij een klein formaat, dat wil zeggen 15 op 10,5 cm. (ter vergelijking: het 
Lochamer Liederbuch meet 21,5 op 15,5 cm.). Schedel begon met kopiëren omstreeks 1460, 
toen hij student was in Leipzig, en na een onderbreking van enkele jaren omwille van een 
studiereis naar Padua, maakte hij toevoegingen tijdens het verblijf bij zijn neef in 
Nrenberg. Het handschrift bevat composities van grote namen als Binchois, Dufay en 
Ockeghem naast talrijke anderen en vormt met zijn zeventigtal Duitse profane werken 
een belangrijke bron voor het tenorlied. 

Het derde liedboek stamt uit Glogau waar het omstreeks 1480 in de kathedraal geno-
teerd werd. Het aandeel van de religieuze composities, voornamelijk misdelen en motet-
ten, is dan ook veel groter dan in de andere twee liedboeken. Bovendien werden er voor 
het eerst volksliederen in opgenomen. Aangezien het liedboek uit drie stemboekjes 
bestaat en daardoor tot de oudst gekende in zijn soort behoort, diende het waarschijnlijk 
om uit te musiceren. Zowel het meerstemmig quodlibet, waarvoor het Glogauer Liederbuch 
de oudste bron is, als de instrumentale stukken die erin voorkomen, werden dan ter ont-
spanning uitgevoerd. 

VEERLE ST1NCKENS 

Een productie van 

3 
RADIO 
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GEN HAIDELWERG RAYT ICH 

Gen haidelwerg / rayt ich zu meinem herren 
reich 
Fiinff f- rsten uon der kur vkld ich da wirdikleich 
Uon Cölen Maintz und Tryel drey bischof hoher 
zeich 
Phalczgraf bey Reyn / Marggrg Brandburg 
gemachet 
Hoch auf den berg / schrayt ich gen hoff gar au 
die dir 
Zu herczog ludwig / den ich fik alle fiirsten 
spr 
An friimikait geittlichen milt do kom ich für 
Gt1ichen vein / wart ich uon jm versprachet 

Schier msst ich singen / heil erklingen manig 
liet 
An allen jammer / insein kamer / ich geriett 
Dorin zu ligen / unuerzigen / siilcher myett 

Und eer wart nye / den freunden mein 
erwachet 
Von mandel rock / recht Als ein tock / wart ich 
beklait 
Durch füxss und mkder / mein wallgehkler 
/ von mir lait 
Hflt underzogen / kom geflogen / auf mein 
schayt 
Sein rat ich ye / mflsst sweren stil verdachet. 

Op weg naar Heidelberg reed ik te paard naar mijn 

rijke heer. 

Vijf waardige keurvorsten vond ik daar, 

van Keulen, Mainz en Trier drie bisschoppen van zeer 

goede naam, 

de paltsgraaf aan de Rijn, tot markgraaf van 

Brandenburg gemaakt. 

Hoog op de slotberg schreed ik naar het hof hele-

maal tot aan de deur 

naar hertog Ludwig, bij wie ik meer dan bij alle vor-

sten 

voortreffelijkheid vaststel en die goddelijk vrijgevig 

is; toen ik voor hem werd geleid, begon hij op een 

goedhartige, fijne manier een gesprek met mij. 

Direct moest ik zingen, menig lied helder laten klin- 

ken, 

in zijn kamer raakte ik al mijn zorgen kwijt 

door daarin te liggen slapen zonder dat mijn loon 

me onthouden was, 

en hij was voor mijn vrienden nooit te spreken. 

Met een herenkleed werd ik precies als een pop 

gekleed, 

met vossen- en marterbont; mijn reiskledij was uit- 

gedaan, 

een gevoerde hoed kwam op mijn schedel gevlogen. 

Zijn huisraad mocht ik steeds, verborgen geherbergd, 

gebruiken. 

0 PHALCZGRAF LUDE WIG / 
ICH RM DICH HAIDELWERG 

0 phalczgraf ludewig / bey Reyn / so vein 
/ dein steig 
Geit braite / schraitte / tugent gross 
/ kainer dein genoss 
Dir nicht geleichen mag / heir mich / was ich 
/ dir sag 
Sich klklich/ bklich / uindet das / nach 
adelicher / mass 
Die riirstu / fiirstu / in stetem schilt 

0 paltsgraaf Ludwig bij de zo fijne Rijn, je bergpad 

verschaft omvangrijke, welbekende en grote deugd, 

niemand van je gezellen, is in staat om je te evenaren 

- Luister naar mij, wat ik je zeg -, 

dat blijkt klaar en duidelijk uit het edele maat 

houden, 

dat beoefen je, leef je na, draag je hoog in het vaandel 
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Durch martheit / weisshait / warhafft milt 
Ouch friiwen dich die frowen / permafoy 
Hort ich uon deim getruen / gemaheln von 
sophoy 

Ich rm dich haidelwerg / lob oben auf dem 
perg 
Das schtine / friine / miindlin rot / 

da zeren muoss und brot 
Mit zchten wolgemtit / ir er / ist ser 
/ beht 
Durch meczlin / keczlin/ Iddrichin 
/ Agnes und engichin 
Der jugent / tugent / wolgeziert 
Mit wandel / handel / vngefiert 
Das lob ich got den milden / was ich kan 
Das er also kan bilden schijn / kindichin 
wolgetan 

DER WALT HAT SICH ENTLAWBET 

door manhaftigheid en waarlijk milde wijsheid. 

Je wordt ook blij gemaakt door de dames, op mijn 

erewoord, dat hoorde ik van je trouwe gemalin uit 

Savoo ie. 

Ik roem jou, Heidelberg, ik lofprijs, boven op de slot- 

berg, 

dat de mooie dochtertjes van mijn heer met roze 

huidskleur 

daar spijzen en brood verteren 

met verfijnde en opgeruimde damesmanieren. 

Hun eer is zeer goed beschermd 

door Metzlin, Ketzlin, 

Agnes en Engichin, 

uitgedost met jeugd, deugdelijkheid, 

manieren en fatsoen bij elkaar verenigd. 

Daarom loof ik God, de genadige, zo veel ik maar 

kan, dat Hij zulke mooi gevormde kinderen weet te 

scheppen. 

Der walt hat sich entlawbet 
gen disem winter kalt, 
mein(e)r freud pin ich berawbet, 
gedencken machen mich alt. 
Das ich so lang muss meiden, 
die mir gefallen(d) ist, 
das schafft der klaffer neide, 
darzu ir arger list. 

Ir angesicht aus stetem mut 
erfrewt das herze mein, 
und miicht mir widerfaren gut - 
so wolt ich friilich sein! 
0 swarz und graue farbe, 
darzu stet mir mein sin(n), 
dopei sie mein gedencken sol, 
wenn ich nicht bei ir bin. 

"So besorg ich ser(e) der klaffer mundt, 
ja der ist also vil; 
sie haben manches herz veiwundt, 
gestochen zu ainem zil 
mit iren falschen zungen 
verschneidens sie so gar. 
doch bleib ich dir verpunden, 
du mir mein er(e) 

60 ZONDAG 24 AUGUSTUS 1997 

Het bos heeft zijn loof verloren 

op weg naar deze koude winter, 

van mijn vreugde ben ik beroofd. 

Gepieker maakt me oud. 

Dat ik zo lang diegene moet ontwijken 

die ik zo bevallig vind, 

dat kan de afgunst van lasteraars bewerkstelligen, 

alsmede hun slechthartige sluwheid. 

Haar gezicht vol kalme stemming 

maakt dat hart van mij blij 

en als het me goed mocht vergaan, 

dan zou ik vrolijk zijn! 

0 zwarte en grauwe kleuren, 

mijn gedachten zijn daardoor in beslag genomen, 

dat ze aan mij zou moeten denken, 

als ik niet bij haar ben. 

"Zo vrees ik sterk de mond van de lasteraars, 

er zijn er zo veel; 

ze hebben menig hart verwond, 

doorboord als een schietschijf 

met hun valse tong, 

zo zeer dat ze het liefdeswonden toebrengen. 

Toch blijf ik met jou verbonden, 

jij beschermt mijn eer. 



Nu ist es doch ein kleine trew, 
wo wir nicht beide sind - 
allererst so sich mein herz vernewt 
so first du, lieb, dohin." 
Ach frewlein fein, vergiss nit mein, 
halt mich in steter hut; 
wann sollt ich alweg bei dir sein, 
so wer ich wolgemut. 

Hoffnung ist mein pester gewin! 
was lest du mir ze letz? 
also schaidt sich mein herz von dir, 
wes wilt du mich ergetzen? 
"Mein er in ganzer stetikait - 
nicht mer beger ich von dir; 
in zchten bin ich dir berait, 
desgleichen tu du (zu) mit." 

Geseg(e)n dich got, mein schen-Les pild, 
got geb dir gffickes vil! 
du f-lirst mich doch an deinem schilt, 
setz mir ein kurzes zil, 
"Nu kumm herwider palde, 
es mag uns (wol) nlitzer sein, 
so gar mit reichem schalie, - 
got mach uns sorgen frei!" 

Nu is het een klein gebaar van trouw, 

dat daar waar we niet beide zijn - 

pas op die manier verjongt mijn hart zich - 

jij dan, liefste, daar naartoe gaat." 

Ach tere juffrouw, vergeet me niet, 

behoed mij voortdurend; 

als ik altijd bij jou zou zijn, 

dan zou ik gelukkig zijn. 

Hoop is mijn beste voordeel! 

Wat laat je me over? 

Zo gaat mijn hart bij jou weg, 

waarmee wil je me opvrolijken? 

"Mijn eer in volledige standvastigheid 

meer verlang ik niet van jou; 

Met hoofs fatsoen sta ik voor je klaar, 

doe jij hetzelfde voor mij." 

Moge God je zegenen, mijn knappe verschijning, 

God moge je veel geluk geven! 

Jij neemt me toch op in je waardigheid, 

maak de weg daarheen niet te lang. 

"Kom nu snel weer terug, 

het kan best voordeliger zijn voor ons, 

zelfs als er grote ruchtbaarheid rond ontstaat - 

moge God ons vrij van zorgen maken!" 

WACH AUFF MEIN HORT 

Wach auff mein hort es leucht dort her 
von orient der hechte tag 
blick durch die braw vernym den glancz 
wie gat vein blaw des himels krancz 
sich mengt durch graw von rechter schancz 
ich fiircht ain kurczlich tagen 

Ich klag das mort des ich nicht ger 
man heirt die voglin in dem hag 
mit hellem hal erklingen schon 
0 nachtigal dein speher don 
mir pringet qual des ich nicht lon 
vnweiplich mss ich klagen 

Mit vrlob fort dein herczen sper 
mich wunt seyd ich nicht bleiben mag 

Word wakker, mijn schat, vanuit het oosten 

schijnt de heldere dag. 

Kijk door je wimpers, merk de glans op, 

zoals een fijn blauw uit de hemelboog 

dat zich onder het grijs van het juiste geluk mengt. 

Ik ben bang dat het snel zal beginnen dagen. 

Ik klaag over het smoren van de liefde, dat ik niet wens: 

je hoort de vogels in het struikgewas, 

met een helder gefluit weerklinken. 

0 nachtegaal, je kunstvolle melodie 

brengt me pijn, daar bedank ik je niet voor. 

Meer dan een vrouw kan verdragen moet ik klagen. 

Nu ik na het afscheid weg moet, verwondt je hart me 

als een speer, omdat ik niet kan blijven. 
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schidliche not mir trawren pringt 
dein miindlin rot mich senlich zwingt 
der bitter tod mich mynder dringt 
mich schaiden macht verzagen 

Ich sings der (aller)liebsten, so ichs han, 
mit willen (so) gar on argen wan 
noch hewer zu disem newen jat 
was ich dir wiinsch, das werd dir war! 
ich wnsch dir tawsent gute jar, 
die lass ich dir, fraw, zu letze. 

Afscheidssmart zet me aan het treuren, 

je rode mondje dwingt me te smachten, 

de bittere dood bezwaart me zelfs minder. 

Afscheid nemen doet me versagen. 

Ik draag het zingend voor de allerliefste voor, zo goed ik kai 

van harte, geheel zonder onzeker vermoeden, 

nog dit jaar bij nieuwjaar. 

Wat ik jou wens, dat komt uit! 

Ik wens je duizend goeie jaren, 

die laat ik je, dame, als afscheidsgeschenk. 

FRO WELT IR SINT GAR HPSCH UND 
SCHCIN 

Fro welt ir sint gar hpsch und schijn 
Und ewer Ion fiir nichte 
Gar liebi wort und sss gecliin 
Als terr da ist kain schlichte 
Wer sich mit dir bekiimbem tut 
Der ist zwar in ain ingang komen 
Un geit am jungsten bltisen mut 
Das han ich sicher wol vernomen 

Lieber gesell was zeichst du mich 
Ich han dir dikch doch mut gegeben 
Das du mich hast so gar vernicht 
Du solt mit fniden mit mir leben. 
Lass vogelli sorgen und gang zu mir 
Und spring mit freiden an den tantz 
Das wil ich sicher raten dir 
Setz auff dein haupt ain rosenkranz. 

Das tantzen han ich verhaissen 
Kain schappel getrag ich niemer me 
Das will ich zwar an zweyfel laisten 
Es tu mir wol oder we 
Ich hn die welt gewandelt vil 
Und 11rt sey gar wol gesehen 
Und ist doch als ain narrenspil 
Wil ich mit ganzer warhait iehen 
Und hast du darm ain kutten gessen 
... Oder wilt du in ain doster varn 

Vrouwe wereld, u bent zo sierlijk en mooi 

en uw loon is onecht, 

zelfs lieve woorden en zoete melodieën 

zijn om te misleiden, er zit geen oprechtheid in. 

Wie zich met jou inlaat, 

die is waarlijk op een dwaalspoor geraakt 

en doet bij het Laatste Oordeel God vertoornen, 

dat heb ik zeker goed begrepen. 

"Lieve vriend, waarvan beschuldig je me? 

Ik heb je toch dikwijls blij gestemd; 

dat je me zo geringschat, 

je zou in tevredenheid met me moeten leven. 

Laat vogeltjes bezorgd zijn en kom naar mij 

en spring op de dansvloer, 

en ik wil je zeker aanbevelen 

een rozenkrans op je hoofd te zetten." 

Het dansen heb ik afgezworen, 

geen bloemenkrans zet ik ooit nog op mijn hoofd, 

dat zal ik waarlijk zonder aarzeling volhouden, 

of het me nu goed of slecht vergaat. 

Ik ben veel door de wereld getrokken 

en ik heb haar goed gezien, 

en ze is toch als een narrenspel 

moet ik eerlijk zeggen, 

"Heb je dan een monnikskap verkregen 

of ga je in een klooster binnentreden? 
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Du solt die sach vil anders messen 
Und solt dich selber bas bewarn 

Sich mit willen an die weib 
Tu freileich gen mir lachen 
Die sind der welt doch laidvertreib 
Mainst du auss uns ain narrenspil hie machen 

Ich enwaiss nicht was ich machen wil 
Die welt ist ain zergangkleich leben 
Ewer antwurt der is mir ze vil 
Gott tut die rechten gaben geben 
Die welt die geit nu triegen 
Das mertail in allen landen 
Mit laichen und mit liegen 
0 pfuch der grossen schanden 
Ich gelaub du wellist werden wild 
... Wie hast du dich verkeret 
Sich an ain liepleich weipleich bild 
Ob sich dein fritide meret 
Schlach trawren auss dem herzen 
Wer sol all sach bedenken 
In liepleich mit mir schertzen 
Won unmut das tut krenken 

Je zou de zaak helemaal anders moeten beoordelen 

en zou beter voor jezelf moeten zorgen. 

Kijk met plezier naar de vrouwen, 

lach mij vrolijk toe, 

ze verjagen in de wereld toch de pijn, 

ben je van plan om van ons hier een narrenspel te maken?" 

Ik weet niet wat ik ga doen, 

de wereld is een vergankelijk leven, 

uw aanwezigheid is me te veel, 

God geeft de goeie gaven. 

De wereld geeft echter bedriegers 

het grootste part in alle landen 

door bedriegen en liegen, 

0, foei voor die grote schande! 

"Ik denk dat je helemaal gaat vervreemden, 

hoe zeer heb je je bedacht! 

Bekijk toch een lieftallige vrouwelijke verschijning 

en kijk of ze je vreugde niet vergroot. 

Drijf de treurnis uit je hart, 

wie moet er nu over alles dubben? 

Kom gezellig met me plezier maken, 

want naargeestigheid maakt dat kapot." 

ICH MICHEL BEHAM VON WEINSPERG 

Ich michel beham von weinsperg sulezbach 
genant 
Ein new getiht hon ich genummen here 
Ach starcker got nu tu mir hie bekant 
Deines fffinen geistes hit-E und weisheit so 
geheuer 
Heiliger geist mit deiner weissen lere 
So tu du mir dein hifi unn dorzu steur 
Nu hilff mir sunder alles misse wend 
Verleih mir deiner weissheit also vile 
Und hilff mir das ich die getiht volend 
Wann ich vor dir ab hie in disem don 
Daz aller erst getiht nun schenken wile 
Hilff heiiger hoch gelopter geist vil fron. 

Ik, Michel Beheim van Weinsberg-Slzbach 

genaamd, 

heb hier een nieuw gedicht genomen. 

Ach, machtige God, openbaar mij hier 

de zo voortreffelijke hulp en wijsheid van Uw goddelijke 

Geest. 

Heilige Geest met Uw wijze onderrichting, 

geeft Gij mij dan Uw hulp en eveneens Uw steun. 

Help mij, zondaar, weg uit het afkeurenswaardige. 

Verleen mij even veel van Uw wijsheid 

en help mij, zodat ik de gedichten voltooi, 

want hier voor U en op deze melodie 

wil ik het allereerste gedicht schenken. 

Weest behulpzaam, heilige, hooggeprezen en zo 

heerlijke Geest. 
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VON AINEM WUTRICH DER HIES 
TRAKLE WAIDA VON DER WALACHEI 

Den aller grosten wutrich und 
Tirannen den ich ye erkund 
Auf aller diser erden 
Under des weiten hirnels ring 
Seit her das dy welt ane ving 
Mocht nie kain Oser werden 
Von dem so wil ich tichten 
Er was Trakel waida genant 
Und Walachei das selbig lant 
Stund under seinen pflichten. 

Und da pegieng er in dem land 
All upikait laster und schand 
Dy yemen mag erdenken. 

Der wutrich und tirann volbracht 
Alle die pein die man erdacht 
Dy tirannen alsander 
Kainer so vil me hat getan 
Herodes Dieocletian 
Nero und auch all ander 
Etlich liess er verwunden 
Und dy wunden reiben mit salcz 
Etlich rosten in haissem schmalcz 
Vil pein wart da erfunden. 

Auch liess er seiner leut etleich 
Nakent und ploss in das ertreich 
Graben pis an den nabel 
Und dar nach liess er darm zu in 
Mit scharpfen pfeilen schiessen hin 
Das ist war und kain vabel 
An h wart int er wunden 
Pis sy ir leben gaben auff 
Vil wurden ir in ainem hauff 
Gebraten und geschunden. 

Als man peschraib das jar da pei 
Virczehen hundert sechczig zwei 
Da ist der Trakol kummen 
Gen Schittern in dy grossen do 
Er ach getotet hat also 
Als wir es hand vernummen 
Wol funff und zwainzig tausent 

Kwaadaardiger dan de allergrootste woesteling 

en tiran waar ik ooit van gehoord heb 

op deze hele wereld, 

onder de brede hemelboog 

en dit vanaf dat het met de wereld een aanvang nam, 

kan niemand zijn; 

over hem wil ik hier dichten. 

Hij was Dracula de hoofdman genaamd 

en Walachije, precies dat land, 

stond onder zijn heerschappij. 

En daar in dat land gaf hij zich over 

aan alle losbandigheid, smadelijkheid en schande 

die je maar kan verzinnen. 

De woesteling en tiran voerde 

alle soorten straffen uit die men maar kan bedenken. 

Van alle tirannen bij elkaar 

heeft geen één zo veel uitgehaald, 

noch Herodes, Diocletianus, 

Nero noch alle andere. 

Sommige mensen liet hij verwonden 

en deed dan hun wonden inwrijven met zout, 

sommige mensen liet hij roosteren in heet vet. 

Veel straffen werden er bedacht. 

Ook liet hij sommige van zijn mensen 

naakt en bloot in de grond 

ingraven tot aan hun navel 

en daarna liet hij dan op hen 

met scherpe pijlen schieten 

- het is werkelijk zo en geen fabeltje -, 

er werd niet opgehouden 

voor ze het leven lieten. 

Vele van hen werden op een hoop 

geroosterd en gevild. 

Toen men het jaar 

1462 schreef, 

is Dracula aangekomen 

in Schiltern 

waar hij ook heeft gedood, 

zoals wij het vernomen hebben 

wel vijfentwintigduizend 
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Kristen und haiden allerlei 
Das waz solch jamer und geschrai 
Das aim wal het gegrauset. 

(Ei Klosterbruder sprach) wutrich 
Meinest du das du ewiglich 
Und iimber wellest leben 
Nun sieh an daz unschuldig plut 
Daa dein leib nie vergiessen tut 
Wurt sich alles erheben 
Vor got im himel reiche 
Wurt es alles ruffen urnb rauch 
Du turner narr und tauber gauch 
Dein wesen ist tarleiche 

Der Tralcel nam den munch zu stund 
Er in selber spiesen pegund 
Aber nicht als dy andem 
Den andern slug man amen pfal 
Zum hindern ein aber dis mal 
Was er das spissen wandem 
Ainen pfal ader spisse 
Slug er im selb zu dem hirn ein 
Das haubt zu tal und die fuss sein 
Er zu perg keren lisse. 

Den spiss er fur daz kloster stakt 
Die armen munch vil ser ersrakt 
Sterben wam sy pesorgen 
Der etlich huben sich do van 
(Wie Bruder Jakob hat getan) 
Pei Stairmarck gen dem lande 
Kam er in dy Newenstat auff 
Unsers herren des kaisers haff 
in ain ldoster zu hande. 

Da selbs ich Michel Beham 
Gar offt zu disem bruder kam 
Der saget mir vil iibel 
Dy der Trakal waida began 
Der ich ain tall getichtet hon 
Van disem galgenschtibel 
Nach paz ich sein schaikhalte 
Und pberei perichten wil 
Seiner posshait der ist so vil 
Mer darm man von im saite. 

christenen en heidenen allerhande. 

Dat veroorzaakte zo'n gejammer en geween 

dat je gegruweld zou hebben. 

(Een kloosterbroeder zei:) "Woesteling, 

denk je dat je eeuwig 

en altijd zal leven ? 

Bekijk het onschuldige bloed 

dat jij hier eigenhandig doet vloeien, 

het zal in opstand komen, 

voor God in de hemel 

zal het om vergelding roepen. 

Jij domme nar en dove dwaas. 

Je bent als een stommeling." 

Dracula greep de monnik terstond. 

Hij begon hem zelf te spietsen, 

maar niet zoals hij bij de anderen deed. 

Bij de anderen sloeg men een paal 

door het achterwerk, maar deze keer 

veranderde hij de manier van spietsen: 

een paal of spiets 

sloeg hij hem persoonlijk door de hersenpan, 

waarvoor hij zijn hoofd naar beneden en de voeten 

naar boven liet keren. 

De spiets plantte hij voor het klooster. 

De arme monniken waren zeer beangstigd, 

ze waren bang dat ze zouden worden omgebracht. 

Verschillende vluchtten daar vandaan 

(zoals broeder Jacob heeft gedaan). 

Nabij Stiermarken, op weg naar het vaderland, 

kwam hij in Neuenstadt aan, 

een bezitting van onze heer de Keizer, 

direct in een klooster. 

Daar op die plaats kwam ik, Michel Beheim, 

zeer vaak bij deze broeder op bezoek. 

Hij vertelde me veel boosaardigheden 

die Dracula de hoofdman heeft begaan 

en waarover ik voor een deel heb gedicht, 

over dit galgengespuis. 

Ik ben zinnens nog meer over zijn gemeenheid 

en zijn schurkenstreken vertellen. 

Zijn boosaardigheden zijn zo talrijk, 

meer dan men van hem heeft verteld. 
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IN FEWIRSS HITCZ -0 ROSA BELLA 

Erstes Quodlibet 

In fewirss hitcz zo bornet meyn hertcz, 
Meyn lipste zcart, 
Is leyt mir hart, 
Hilf und gib roth, 
Biss wolgemt, 
Seh hyn meyn hertcz, 
Meyn trautgesell, 
Der mey ist hyn, 
Wonschlichin schone. 

Sig, sold vnd heil ym hertczin geil, 
Ich sachz eyns mols, 
Meyn eyniges heil. 
Geseyn dich got, 
Szo zo, meyn lipste zcart. 
Ich wuste ny, was rechte libe was, 
Meyn ist vorgessen, 
0 Benens crafft, 
Friintlicher orth, was czeystu mich, 
Hab ich lip, zo leyd ich not. 
Thu off, meyn allerlipstes lip. 
Czu allir czeyt, 
Ich fur do hyn vnd das mss seyn. 

Zweites Quodlibet 

Hostu mir dy lawte brocht. 
Nu leid vnd meid der schonsten zcu gefallen. 
Nu lobe, linde, lobe. 
Es fur eyn pawr keyn holcze off vnd yff vnd aw. 
Nos amis. 
Enelende, 
Seyt wilkom, her fedeler, mit ewir geygen. 
[Meyn trawtgesel. 
Noch frew ich mich, fraw zcarte, ewir gutten 
gestand,[ 
Meyn trawt gesell. 
hoch lob ich och, fraw zcarte ewir togunliche 
ard vnd 
dorczu ewir clugen list. 
Grossenen ich ym herczen trag, sint ich an sy. 
Dy libe lebt 
Liplich kompt vns der meye. 
Madonna Katherina, vicina nostra. 

Eerste Quodlibet 

In de ergste hitte brandt mijn hart, 

mijn tedere lief, 

het doet me zo pijn. 

Help me en geef raad, 

wees blijgezind. 

Bekijk mijn hart, 

mijn vriend, 

de meimaand is voorbij, 

hij was zo mooi als je je maar kan wensen. 

Met zege, loon en heil in mijn vrolijke hart, 

zeg ik het je rechtuit, 

mijn enige heil: 

moge God je zegenen, 

werkelijk, mijn tedere geliefde. 

Ik wist nooit wat echte liefde was. 

Ze hebben me vergeten, 

o kracht van het verlangen, 

liefelijke speer, waarom toon je me aan, 

dat als ik lief heb, ik ook pijn lijd. 

Doe open, doe open, mijn meest geliefde wezen, 

op elk moment 

als ik naar jou kom en het weer het geval is. 

Tweede Quodlibet 

Als je me de luit gebracht hebt, 

onthou je er dan van om de mooiste vrouw te bevallen, 

prijs dan, stem zachtmoedig, prijs. 

Er reed een boer geen bossen in en door en uit. 

Wij vrienden 

uit den vreemde. 

Wees welkom, eerbiedwaardige vedelspeler met uw viool, 

mijn makker, 

ik verheug me nog steeds, tedere dame, over je 

bekentenis, 

mijn makker, 

hoog prijs ik ook, tedere dame, je deugdzame karakter 

en bovendien je verstandige wijsheid. 

Ik loop met een groot verlangen in mijn hart, sinds ik 

bij haar 

de liefde aan den lijve ervoer. 

Liefelijk komt de meimaand op ons toe, 

Madonna Katherina, onze buurvrouw. 
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AL VOL 

Al vol al vol al vol 

al vol al vol al vol! 

Bistu vol, zo lege dich nyder, 
stand off frü vnd folle di_h wyder, 
das gancze jor den obind vnd den morgyn. 

Helemaal voldaan, helemaal voldaan, helemaal vol- 

daan, 

Helemaal voldaan, helemaal voldaan, helemaal vol- 

daan! 

Als je helemaal voldaan bent, ga dan slapen, 

sta vroeg op en stop jezelf opnieuw vol, 

het hele jaar door 's avonds en 's morgens. 

MEIN HERZ IST MIR UMBGEBEN 

Mein herz ist mir umbgeben 
so gar in unmut gross, 
ach got, wer sol sein pflegen, 
dass ich werd sorgen los 
von aller qual; ganz uberal 
in freuden wolt ich singen 

Zart frau, verruim mein klagen 
(mit) miniglichen mut, 
mein herz hastu beladen 
in lib und guter hut; 
in steter huid ich das verschuld 
nach deiner lib zu ringen 

In lib hastu umbfangen 
das junge herze mein, 
der rosen farbe wangen 
die geben lichten schein; 
fur alles golt bin ich dir holt, 
mein unmut sei verdrungen. 
Kostlich ist ganz geschicket 
dein rotes mundlein fein, 
mein herz ist dick erquicket 
durch seinen reinen schein, 
In hoher mut, durch alles gut 
hat er mir sorg benumen. 

Das freulein sprach mit sitten: 
was unmuts tustu schein, 
in lib mein herz verschnitten 
gen dir in mancher pein; 
in stetigkeit bin ich bereit 
deiner huld zu belonen. 

Mijn hart is helemaal in de greep 

van grote weemoed. 

Ach God, wie zal zich erover ontfermen, 

zodat ik van alle zorgen af geraak, 

van alle kwellingen; werkelijk overal 

zou ik in blijdschap willen zingen. 

Tedere dame, luister naar mijn klagen 

met een liefdevolle gezindheid. 

Mijn hart heb je vervuld 

met liefde en goede bescherming; 

in voortdurende genegenheid ben ik ertoe gehouden 

om me jouw liefde te veroveren. 

Met liefde heb je omsloten 

dat jonge hart van mij. 

Je wangen met roze kleur, 

ze weerkaatsen het licht; 

voor alle gouden schoonheid ben ik je genegen, 

moge mijn weemoed erdoor verjaagd zijn. 

Schattig gevormd is 

je fijne rode mondje, 

mijn hart is vaak gesterkt 

door de zuivere pracht ervan. 

In de dapper-verheven stemming van het gemoed heeft 

die pracht dankzij al het goede mijn zorgen weggenomen. 

De jongedame zei welgemanierd: 

"Wat voor een weemoed spreid je tentoon, 

aan de liefde is het te wijten dat mijn hart 

omwille van jou verwond is door menige smarten; 

ik ben bereid om trouw 

je toegenegenheid te belonen." 
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MIR IST ZERSTORT, MEIN HOCH-
STER HORT 

Mir ist zerstort, mein hochster hort, 
von klaffers wort 
dass ich (dich) lib mus meiden; 
ich bins betort, ein senlich wort 
hab ich gehort, 
ich furcht, ich mus mich scheiden. 
Dass ich doch nicht bin unterricht, 
mein herz fast ficht, 
gross senen mus es leiden; 
es ganz erbricht, wen es nit richt 
und gar verschlicht 
und hilft mirs widertreiben. 

Dass ich den bund aus falschem grund 
erkennen kund, 
ein lustlein wolt ich wagen 
gar unverzeit, ein sach, ein kleid, 
got geb im leit, 
ich mag ims nit vertragen. 
Was klaffers wort, die sanften wort 
was geren hort, 
sein laster wil ich sagen; 
sein guter mut gar selten rut, 
in leid mocht es verzagen. 

Wer sich in hut, in gutem mut 
zu halten tut, 
des lob wil ich wol preisen; 
wan klaffers sag macht lang die tag, 
bringt herzen klag 
und macht die jungen g-reisen. 
Far hin, klaffer, an eren ier, 
du bist gefer, 
das wil ich dich beweisen; 
der libsten mein, der bringstu pein, 
sie ist so fein, 
ich wil von ir nit reisen. 

Mijn verhevenste schat is kapotgemaakt 

door de woorden van een lasteraar, 

die maken dat ik van jou, mijn liefde, moet wegblijven; 

ik ben erdoor verdwaasd, een kwellingbrengend woord 

heb ik vernomen, 

ik vrees dat ik moet afscheid nemen. 

Dat ik toch niet op de hoogte ben gebracht, 

verontrust mijn hart hevig, 

groot smartelijk verlangen moet het doorstaan; 

het zal helemaal begeven als het niet weer in orde komt 

en zelfs helemaal hersteld wordt 

en ze me niet helpen om het te verhinderen. 

Omdat ik mijn verhouding omwille van een gemene reden 

moest blootgeven, 

zou ik er heel stoutmoedig een pleziertje 

voor op het spel willen zetten, een ding, een kledingstuk, 

opdat God hem ellende zou brengen, 

ik kan het niet pikken van hem. 

De woorden van lasteraars, de zachte woorden, 

het geheel aan verlangens, 

zijn smaad wil ik rondvertellen; 

zijn goede stemming, zijn zeldzame roede, 

zakte het maar allemaal in elkaar. 

Wie zich waakzaam en goed geluimd 

onthoudt van geroddel, 

diens lof wil ik graag bezingen, 

want het gepraat van een lasteraar maakt de dagen lang, 

berokkent het hart leed 

en doet jonge mensen grijs haar krijgen. 

Ga weg, lasteraar, van eer gespeend, 

je ben een vijandige achtervolger, 

dat wil ik je duidelijk maken; 

mijn liefste, haar doe je pijn, 

ze is zo fijn, 

ik wil niet bij haar weggaan. 
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ES TAGET VOR DEM WALDE 

Es taget vor dem walde, stand auf 
Katerlein, 
die hasen laufen balde, stand auf 
Katerlein holder bul. 
Helaho, du bist mein und ich bin dein, 
stand auf 1tterlein. 

Es taget in der auen, stand auf 
Katerlein, 
schÉins lieb lass dich anschauen, 
stand auf Katerlein holder bul. 
Helaho, du bist mein und ich bin dein, 
stand auf Katerlein. 

Het daagt boven het bos, sta op 

Katrientje, 

de hazen rennen snel, sta op 

Katrientje, beminnend liefje. 

Hoezee, jij bent van mij en ik van jou, 

sta op Katrientje. 

Het daagt boven de velden, sta op 

Katrientje, 

mooi lichaam, laat je bekijken, 

sta op Katrientje, beminnend liefje. 

Hoezee, jij bent van mij en ik van jou, 

sta op Katrientje. 

ALL MEIN GEDENCKEN, DIE ICH 
HAB 

All mein gedencken, die ich hab, die 
sind pei dir 
du auserwelter, ain(i)ger trost, pleib 
stet pei mir, 
Du, du, du solt an mich gedencken! 
het ich aller wunsch gewalt, - von dir 
wolt ich nit wencken. 

Du auserwelter, ein(i)ger trost, gedenck 
daran: 
leib und gut, das sollt du ganz zu eigen 
han. 
Dein, dein, dein will ich stet beleiben! 
du gibst (mir) frewd und hohen mut 
und kan(n)st mir laid vertreiben. 

Dein allein und niemants mer- das 
wiss fiir war! 
tetst du desgleichen in trewen (an) mir, 
so wer ich fro. 
Du, du, du solt von mir int setzen! 
bist mein trost vor ungemach und 
kan(n)st mich laids ergetzen. 

Die allerliebst und min(n)iglich, die ist 
so zart, 
ire gleich in allem reich, (so) findt man 
hart. 

Alle gedachten die ik heb, ze zijn bij jou 

jij uitverkorene, enig liefdesgeluk, blijf 

altijd bij mij 

Jij, jij, jij moet aan mij denken! 

Ook al had ik alle macht die je je maar kan wensen, - 

ik zou nog niet van jouw zijde willen wijken. 

Jij uitverkorene, enig liefdesgeluk, onthou goed: 

je leven en je goederen, dat mag je helemaal voor 

jezelf houden. 

Van jou, van jou, van jou wil ik altijd blijven! 

Je geeft me vreugde en de dapper-verheven stem- 

ming van het gemoed en kan mijn smarten verdrijven. 

Van jou en van niemand anders - weet 

dat wel! 

Als je mij voorwaar hetzelfde voor jou deed zijn, dan 

zou ik blij zijn. 

Jij, jij, jij mag me niet laten zitten 

je bent mijn bescherming tegen het onaangename, 

en kan me mijn leed doen vergeten. 

De allerliefste en lieftallige, ze is 

zo teder, 

iemand die op haar lijkt, is in het hele rijk nauwelijks 

te vinden 
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Pei, pei, pei ir ist kain verlangen! 
do ich (nu) von ir schaiden solt, da het 
sie mich umbfangen. 

Die werde rein, die ward ser wain, do 
das geschach. 
"du pist mein, und ich pin dein!" sie 
trau_rig sprach. 
Warm, wann, warm ich sol von dir wei-
chen: 
(ich) nie erkannt, noch immer mer 
erkenn ich dein geleichen. 

Bij, bij, bij haar is er niets om nog verder te verlangen. 

Nu ik van haar moet scheiden, heeft ze me in haar 

armen gesloten. 

Zij heerlijke en zuivere vrouw, ze begon hierbij zeer 

te huilen toen dat gebeurde, 

"jij bent van mij en ik ben van jou !" zei ze verdrie- 

tig. 

Als, als, als ik van jou moet weggaan: 

iemand zoals jij heb ik nooit gekend en zal ik verder 

ook nooit kennen. 

ICH SPRING AN DISEM RINGE 

Ich spring an disem ringe, 
des pesten, so ichs kan 
von hiibschen frewlein singe, 
als ichs geleret han. 
he-! 
Ich rait durch fremde lande, 
do sach ich mancher hande, 
do ich die frewlein fand. 

Die frewelein von Francken, 

die sich ich alzeit gern(e), 
nach in sten mein gedancken: 
sie geben sssen kern(e). 
he -! 
Sie sind die feinsten dirnen, 
wolt got, solt ich in zwimen - 
spinnen wolt ich lem(en). 

Dic frewelein von Swaben, 
die haben gulden har, 
so dUr(f)ens frischlich wagen, 
sie spinnen iiber jat 
he -! 
Der in den flachs will swingen, 
der m.uss sein geringe, 
das sag ich euch fiirwar! 

Die frewelein vom Reine, 
die lob ich oft und dick, 
sie sind hbsch und feine 

Ik dans in deze kring 

zo goed ik kan, 

over mooie meisjes zing ik, 

zoals ik het heb geleerd. 

he! 

ik reed door vreemde streken, 

daar zag ik er allerlei soorten 

toen ik de meisjes vond. 

De meisjes van Frankenland [het noorden van het 

Duitse bondsland Beieren], 

die zie ik altijd graag. 

Op hen fixeren zich mijn gedachten: 

ze geven zoete honing 

he ! 

Ze zijn de leukste meiden, 

als het God beliefde, zou ik bij hen twijnen 

ik zou leren spinnen. 

De meisjes van Zwaben, 

zij hebben gouden haar; 

daarom mogen ze vrolijk wiegen, 

ze spinnen de hele tijd door. 

he! 

Wie bij hen het vlas wil zwingelen 

die moet klein zijn, 

dat verzeker ik jullie. 

De meisjes van de boorden van de Rijn, 

hen loof ik vaak en dikwijls, 

ze zijn mooi en fijn 
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und geben frewntlich plick. 
he -! 
Sie keinnen seiden spinnen, 
die newen liedlein singen - 
sie sind der lieb ein strick. 

Die frewelein von Sachsen, 
die haben schewern weit, 
darin do posst man flachse, 
der in der schewern leit. 
he-! 
Der in den flachs will possen, 
muss hab(e)n ein slegel grosse - 
dreschend (zu) aller zeit. 

Dei frewelein von Baiern, 
die kiinnen kochen wol 
mit kesen und mit aiern; 
ir kuchen, die sind vol. 
he -! 
Sie haben schiine pfannen, 
weiter dann die warmen, 
haisser dann ein kol. 

Den frewlein sol man hofieren 
alzeit und weil man mag: 
die zeit, die kummet schire, 
es wir(r)t sich alle tag. 
he -! 
Nu pin ich worden alde, 
zum wein muss ich mich halden 
all die weil ich mag. 

en geven prettige blikken. 

he! 

Ze kunnen zijde spinnen, 

de nieuwe liedjes zingen, 

ze zijn een valstrik voor de liefde. 

De meisjes van Saksen, 

die hebben grote schuren, 

daarin repelt men vlas 

dat in de schuur ligt. 

he! 

Wie bij hen het vlas wil repelen 

moet een grote repel hebben - 

die dorst op elk ogenblik. 

Die meisjes van Beieren, 

zij kunnen goed koken 

met kaas en met eieren, 

hun koeken zijn goed gevuld 

he! 

Ze hebben mooie pannen 

groter dan kuipen 

heter dan kool. 

De meisjes moet je het hof maken, 

altijd en steeds als je kan: 

de tijd dat het voorgoed vergaat, 

komt snel. 

he! 

Nu ben ik oud geworden, 

bij de wijn moet ik het nu houden 

zolang ik kan. 
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Edward Wickham 

Christ Church, Oxford. Hij voltooide 
zijn opleiding in King's College in 
Londen en werkt nu aan een doctoraat 
in de musicologie, over 15de-eeuwse 
muziek, bij professor Reinhardt Strohm. 
Zijn recensies en artikels zijn terug te 
vinden in zeer diverse tijdschriften 
zoals Early Music Today en Church 
Times. Onlangs verving hij ook Michael 
Proctor als dirigent van The 
Renaissance Singers. 

4 

Edward Wickham 

algemene leiding 

Zondag, 24 augustus 1997, 20.00 u. 

Antwerpen, Sint-Augustinuskerk 

Met de steun van The British Council 

Een coproductie met het Holland 

Festival Oude Muziek Utrecht 

EDWARD WICKHAM 

Edward Wickham raakte voor het 
eerst actief betrokken in de muziek van 
de Renaissance tijdens zijn studies in 

The 
Clerks' Group 
Carys Lane, sopraan 
Rebecca Outram, sopraan 
Lucy Ballard, alt 
William Missin, altus 
Matthew Vine, tenor 
Stephen Harrold, tenor 
Edward Wickham, bas 
Jonathan Arnold, bas 
Robert Macdonald, bas 

THE CLERKS' GROUP 

The Clerks' Group is één van de rijzende 
sterren in de wereld van de oude muziek. 
Als specialisten in het vocale repertoire van 
de late Middeleeuwen en de Renaissance, 
leggen ze zich vooral toe op het verkennen 
van de muzikale rijkdommen van de vroe-
ge Vlaamse Renaissance. Veel van dit reper-
toire is nauwelijks nog te horen geweest 
sinds het in bibliotheken en archieven werd 
opgeborgen. Door deze muziek af te wisse-
len met inleidingen en lezingen, wil The 
Clerks' Group programma's brengen die 
zowel onderhoudend als muzikaal stimule-
rend zijn. 

De naam van het ensemble is nauw ver-
bonden met de muziek van Johannes 
Ockeghem en zijn tijdgenoten. Hun opna-
mes van dit repertoire, in een reeks die uit-
eindelijk al het bewaarde werk van 
Ockeghem zal omvatten, kregen uitzonder-
lijk lovende kritieken: de eerste twee wer-
den beide genomineerd voor de prestigieu-
ze Early Music Award van het tijdschrift 
Grarnmophone, terwijl de BBC Radio 3 de 
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eerste cd tot de twaalf beste opnames van 
1993 rekende. 

Onlangs voltooide de groep een suc-
cesrijke tournee in het Verenigd Konink-
rijk, gesteund door het Early Music  

Network, en werden hun uitvoeringen 
zowel in Engeland als elders door de radio 
uitgezonden. In 1997 nemen zij uiteraard 
deel aan een Europees Ockeghemproject 
met concerten en radio-uitzendingen. 

The Clerks' Group 
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Missa Cuiusvis toni 
motetten van 

Johannes Ockeghem 

De reputatie van Johannes Ockeghem 
heeft sinds zijn dood, vijfhonderd jaar 
geleden, vele veranderingen gekend. In 
zijn laatste levensjaren en onmiddellijk 
na zijn dood, werd de componist bijna 
als een heilige beschouwd. Welge-
manierd, knap - "non point trappe", 
zeker niet onbehouwen, zegt Molinet in 
Nymphes des bois - en de vader van de 
muziek die, volgens Crétins Déploration, 
in de hemel zou worden ontvangen 
door een grote schare componisten en 
musici die v66r hem waren overleden. 
Jammer genoeg bleef deze verering niet 
duren en Ockeghems muziek werd 
gedurende eeuwen het voorrecht van 
academische voyeurs die slechts het 
technisch vernuft in een klein aantal van 
zijn composities bewonderden, maar die 
er niet in slaagden de pure schoonheid 
van zijn wijze van schrijven te waarde-
ren. De 18de-eeuwse Engelse musico-
loog Charles Burney is hier een typisch 
voorbeeld van, wanneer hij Ockeghem 
afschildert als een droog contrapuntist. 
Met betrekking tot de missen schrijft hij: 
"deze composities zijn eerder voorbeel-
den van een vastberaden geest met een 
geduldige vasthoudendheid, dan voor-
beelden om na te volgen." Evenzeer ver-
vormd is het beeld van Ockeghem als 
een soort van mysticus, die in zijn onon-
derbroken, melismatische melodische 
lijnen de intensiteit van de devotie uit-
drukte, zoals die werd aangevoeld door 
de volgelingen van de Broeders van het 
Gemene Leven op het einde van de 15de eeuw. 

JOSQUIN DESPREZ (CA. 1445/60-1521) 

Nymphes des bols 

(La déploration de Johannes Ockeghem) 
uit: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Acquisti e don! 666 

(Codice Mediceo) 

JOHANNES OCKEGHEM 

Salve regina 
uit: Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cappella Sistina 

Hs. 42 

JOHANNES OCKEGHEM? 

Gaude Maria 
uit: Regensburg, BischOfliche Zentralbibliothek, B211-15 

JOHANNES OCKEGHEM 

Ave Maria 
uit: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Hs. Chigi C VIII 

234 

JOHANNES OCKEGHEM 

Alma redemptoris mater 
uit: Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cappella Sistina 

Hs. 46 

234 

JOHANNES OCKEGHEM 

Intemerata Dei mater 
uit: Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Hs. Chigi C VIII 

234 

JOHANNES OCKEGHEM (CA. 1420-1497) 

Missa Cuiusvis toni 

Kyrie (mixolydisch) 

Kyrie (phrygisch) 

Gloria (phrygisch) 

Credo (phrygisch) 

Sanctus & Benedictus (phrygisch) 

Agnus Dei (phrygisch) 

Agnus Dei (mixolydisch) 
uit: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Hs. Chigi C V/// 

PAUZE 

Programma 

Wanneer we nu, rekening houdend met de herdenking en de toename van uitvoeringen van 
Ockeghems muziek die daaruit voortvloeien, een nieuw beeld van Ockeghem proberen op te 
hangen, zouden we, op een wat andere manier, kunnen terugkeren naar Burneys opmerkingen 
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die vooral op de Missa Cuiusvis toni bedoeld waren. Deze geven ons de sleutel tot wat, 
voor mij althans, centraal staat in Ockeghems esthetica. "De aandacht van de uitvoerder", 
vervolgt Burney, "werd op het toppunt van diens kunnen gehouden, en misschien won 
hij terug in mentaal amusement wat ontbrak aan emoties". Ockeghem was in zijn tijd 
beter bekend als zanger - hij bezat een mooie bas - dan als componist. Verschillende van 
zijn composities vertrekken als puzzels om de zangers te testen: in het geval van de Missa 
Cuiusvis toni bestaat die puzzel erin verschillende versies van dezelfde muziek te realise-
ren, door de notatie ervan te interpreteren naargelang de verschillende modi. Het moet 
een aanzienlijke vaardigheid van de zangers hebben gevergd om dit te doen, en moderne 
uitvoerders moeten jammer genoeg teruggrijpen naar een moderne partituur, die van de 
benodigde kruisen en mollen voorzien is. Maar het belangrijke punt is dat het "spel" niet 
zozeer wordt gespeeld voor de luisteraar, dan wel voor de uitvoerders. Ongetwijfeld kan 
de luisteraar veel plezier beleven aan de golvende harmonieën en de gecontroleerde 
melodieën in de Missa Cuiusvis toni - er is niets "droog" aan deze polyfonie, ondanks 
Burneys ontkenning van de "emotie" in de muziek - maar om onder de huid van deze 
muziek te raken, is de ervaring van de zanger toch de betere. 

Hetzelfde kan worden gezegd van 
Ockeghems motetten - de vier die met 
zekerheid aan Ockeghem worden toege-
schreven, zijn opgenomen in het pro-
gramma van vanavond - en in het bijzon-
der_v_an _het_ Intemerata Dei mater. 
Ongewoon aan dit werk is dat het niet is 
gebaseerd op een bestaande melodie 
zoals bijvoorbeeld uit het gregoriaans. 
Het is een eerbetoon aan de Heilige 
Maagd, in haar gedaante als patrones van 
de vermoeiden en de daklozen, in enorme 
muzikale verscheidenheid en complexi-
teit. Het slotmelisme, op de voorlaatste 
lettergreep van "locato", is een tour de 
force van niet-imitatieve polyfonie, die 
een absoluut plezier is om te zingen. Het 
Ave Maria is evenmin gebaseerd op een 
gregoriaanse melodie, zij het dat de tekst 
ervan uitzonderlijk vertrouwd is voor de 
luisteraar. Ockeghem eindigt vaak delen 
met ongewone versieringen. Dit motet 
vormt hierop geen uitzondering, met een 
reeks van samenklanken die in een spiraal 
naar beneden gaan, tot de vijf stemmen 
bijna op de bodem van hun vocaal bereik 
eindigen. 

Zowel het Alma redemptoris mater als Bovenstem en tenor van het Kyrie uit de Missa Cuiusvis ton; van 

het Salve Regina zijn geschreven rond de Johannes Ockeghem, uit de Chigi Codex. 
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vertrouwde gezangen die zo vaak te horen waren in de Kerk van voor de reformatie. In 
het eerstgenoemde stuk is de melodie toevertrouwd aan de altpartij, maar ze is nauwe-
lijks nog herkenbaar tussen het melismatische materiaal waarmee het is omgeven. Het 
Salve Regina, aan de andere kant, verwerkt de melodie in de bas, een techniek die 
Ockeghem reeds met verbijsterend effect had toegepast in zijn Missa Caput. Het geeft aan 
het polyfone weefsel een dichtheid die karakteristiek is voor een aantal van zijn werken. 
Ockeghem, de bas, kon zo op een jaloerse manier de tenor zijn traditionele rol als drager 
van de cantus firmus ontnemen, en beloonde er zichzelf en zijn collega's mee. 

Het handschrift van het Gaude Maria - een reeks stemboekjes afkomstig uit Regensburg, 
gekopieerd aan het eind van de jaren dertig van de 16de eeuw - en de stijl van het stuk 
suggereren sterk dat de toewijzing aan Ockeghem minstens twijfelachtig te noemen is. We 
moeten in elk geval de mogelijkheid uitsluiten dat Ockeghems stijl in de laatste jaren van 
zijn lange leven nog dramatische veranderingen zou hebben ondergaan. Wie ook de com-
ponist was, hij toonde immers veel bekwaamheid en flair, met een scherpe zin voor de 
retorische kracht van vijfstemmige polyfonie 

En tenslotte Nymphes des bois, misschien wel het bekendste en meest ontroerende onder 
de muzikale grafschriften uit de Renaissance. Het werk herdenkt Ockeghem in verschil-
lende niveaus - van de zwarte notatie in de Medici codex, als symbool van rouw, tot de 
puzzel waarmee Josquin de tenorpartij plaagt: "pour eviter noyse et debas / prenez un 
demi-ton plus bas" (om dissonantie en verwarring te vermijden / transponeer dit een 
halve toon naar beneden). De melodische lijn in kwestie is het begin van de requiemmis, 
en het effect van de transpositie is dat de melodie van de lydische modus in de phrygi-
sche wordt gebracht. Modale en canonachtige trucs in de muziek worden gecombineerd 
met een tekst die alle deskundige zangers (let wel: zangers, geen componisten!) vraagt te 
weeklagen om het heengaan van hun mentor. In de slotzinnen worden vier onder hen 
genoemd: Josquin zelf, Antoine Brumel, Pierre de la Rue (Pierson) en Loyset Compère. 
Ockeghem was een "musician's musician", wiens muziek bedoeld was om zijn collega's 
plezier te doen - dat we er hier vandaag van kunnen genieten is wonderlijk toevallig. 

EDWARD WICKHAM 

Met steun van 

Britisch ...••00 
:gg:gg: Council 

00000111 Mhe  
o.0.0110 I 
0 0•••0 0 
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MISSA CUIUSVIS TONI 

Voor de misteksten, zie p. 45 

INTEMERATA DEI MATER 

Voor de tekst, zie p. 47 

AVE MARIA 

Ave Maria, gratia plena, Dominus 
tecum: benedicta tu in mulieribus et 
benedictus fructus ventris tui, Jesus 
Christus. Amen. 

ALMA REDEMPTORIS MATER 

Alma redemptoris mater, quae pervia 
coeli porta manes, et stella mans, suc-
curre cadenti surgere qui curat populo. 
Tu quae genuisti natura mirante, tuum 
sanctum genitorem. 
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore 
sumens illud Ave peccatorum miserere. 

SALVE REGINA 

voor de tekst, zie p. 47 

GAUDE MARIA 

Gaude Maria virgo cunctas haereses sola 
interemisti, quae Gabrielis archangeli 
dictis credidisti: Dum virgo Deum et 
hominem genuuisti et post partume 
virgo inviolata permansisti. 
Gabrielem archangelum te esse affatum: 
uterum tuum de Spiritu Sancto credimus 
impregnatum. 
Erubescat Judaeus infelix, qui dicit 
Christum de Joseph semine esse natum. 
Dum virgo Deum.. 

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer zij 

met u: gezegend zijt gij onder alle vrouwen, en 

gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus 

Christus. Amen. 

Milde Moeder van de Verlosser, gij die altijd open 

toegangspoort des hemels zijt en ster der zee, komt 

het volk te hulp dat uit zijn zondeval poogt op te 

staan. Gij die tot de verbazing van geheel de natuur 

uw heilige Schepper hebt voortgebracht en maagd 

waart vóór en na, gij die uit Gabriëls mond het Ave 

mocht vernemen, heb medelijden met de zondaars. 

Verheug U, Maagd Maria, alle ketterijen hebt Gij 

heel alleen vernietigd; het woord van de aartsengel 

Gabriel hebt Gij geloofd. Als Maagd bracht Gij de 

Godmens ter wereld en Maagd zijt Gij gebleven, 

ongeschonden, na het baren. 

Wij geloven dat Gabriel, uit de schaar der aartsen-

gelen, U geboodschapt heeft en dat Uw schoot de 

vrucht ontvangen heeft van de Heilige Geest. 

Schaam U, ontaarde Judeeër, Gij die beweert dat 

Christus uit het zaad van Jozef is ontsproten. 

Als Maagd bracht Gij... 
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NYMPHES DES BOIS 
(LA DÉPLORATION DE JOHANNES 
OCKEGHEM) 

Nymphes des bois deesses des fontaines 
chantres expres de toutes nations 
changes voz vois forsclaires et haultaines 
en cris trenchans et lamentations 
car atropos tres terrible satrappe 
votre Ochghem a trappe en satrappe 
vray tresorier de musique en chief doeuv re 
doct elegant de corps et non point trappe 
grant domaige est que la terre le couvre 

Acoultres vous dhabis de doeul 
Josquin piersson brumel comper 
Et ploures grosses larmes doeul 
perdu aves votre bon pere 

Requiem eternam 
Resquiescant In pace. Amen 

0116 
,
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Woudnimfen, fonteingodinnen, 

Ervaren zangers uit alle landen, 

Verandert uw helder klinkende stemmen 

In snijdende kreten en jammerklachten 

Want de schikgodin Atropos, de verschrikkelijke, 

Heeft Ockeghem gestrikt in haar net. 

Ware schatbewaarder van muzikale meesterwerken, 

Geleerd, elegant van voorkomen, niet onbehouwen, 

Hoe jammer dat hij onder de aarde ligt! 

Hult u in rouwgewaden, 

Josquin, Pierson, Brumel, Compère, 

En weent dikke tranen van rouw, 

Want gij hebt uw goede vader verloren. 

Geef hen de eeuwige rust 

Dat zij rusten in vrede. Amen 

Na het overlijden van Johannes Ockeghem in 1497 componeerde 

Josquin Desprez zijn beroemde klaagzang 'Nymphes des bois', die 

in een Florentijns handschrift ten teken van rouw helemaal in 

zwarte noten werd genoteerd. Terzelfder tijd met de Franse tekst 

in de andere partijen zingt de tenor de gregoriaanse melodie van 

'Requiem aeternam', het introitus van de dodenmis. 
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ALAMIRE 

Postbus 45, 5-3990 PEER 
Tel. 011-6321 64, Fax 011-63 49 11 

musica@innet.be  
Alamire WEB SITE: 

http://www.innetnet/musica/alamire  

JOHAN VAN CAL,  . 

CAM' JA FL;V\ITN(.::",  

... Het prachtig uitgegeven werkje bevat naast de tekst ook een aantal 
illustraties en de oorspronkelijke teksten (+ vertaling) van de 22 strookjes 
op de cd. Het geheel vormt een bijzonder interessante kennismaking 
met het genre: boeiend en meeslepend. 
Weekend Knack 

... door de pentekeningen en gravures werd het boekje nog meer een 
echt historisch verhaal ... 
De Standaard - Kiosk 

...een charmant en rijk geïllustreerd boekwerkje werd als een soort 
'instructie renaissancemuziek, aan een cd met composities uit deze 
periode toegevoegd... 
... Een leuke en smaakvolle opzet, die aan beginners in dit repertoire 
goede diensten kan bewijzen. 
Tijdschrift voor Oude Muziek (NL) 

BOEKJE + CD: 995 BF 
(48 pagina's - 54:46 minuten) 



Dirk Snellings 

algemene leiding 

Maandag, 25 augustus 1997, 12.00 u. 

Antwerpen, Kapel Centrum Elzenveld 

CAPILLA FLAMENCA 

Het vocaal-instrumentaal ensemble 
Capilla Flamenca ontleent zijn naam 
aan de voormalige hofkapel van keizer 
Karel V. Toen deze vorst in 1517 vrijwel 
definitief de Lage Landen verliet, nam 
hij de beste musici uit onze regio mee 
om hem als "Capilla Flamenca" te ver-
gezellen en de beroemde polyfonie uit 
de Lage Landen ook in Spanje te laten 
weerklinken. 

De huidige Capilla Flamenca recru-
teert haar gespecialiseerde musici 
hoofdzakelijk uit Vlaanderen om de 
schitterende muziek uit het gouden tijd-
perk van de polyfonisten uit de Lage 
Landen opnieuw ten gehore te brengen. 

Dankzij een rijke ervaring, een gron-
dig muziekwetenschappelijk onderzoek 

5 

Capilla 
Flamenca 
Marnix Decat, altus 
Jan Caals, tenor 
Lieven Termont, bariton 
Dirk Snellings, bas 

Hannelore Devaere, harp 
Eugeen Schreurs, gamba 
Sofie Watillon, gamba 
Liam Fenelly, gamba 

en een grote dosis creativiteit slaagt dit 
Vlaamse ensemble er de laatste jaren in een 
eigen klankidioom en een specifieke stijl te 
ontwikkelen. Zo zijn ze erin geslaagd zich 
te profileren op een internationaal niveau, 
waarbij de zangstijl van de polyfonie op een 
gedegen manier wordt gereconstrueerd. 
Voor het onderzoek wordt samengewerkt 
met onderzoekers van de Katholieke 
Universiteit Leuven. De continue herbron-
ning naar het historisch model leidt tot 
unieke programma's, die meestal onbeken-
de muziek na vierhonderd of vijfhonderd 
jaar voor het eerst en tegelijk op een geniet-
bare wijze aanbieden aan de hedendaagse 
luisteraar. Meerdere opnamen, talrijke con-
certen in binnen- en buitenland met loven-
de kritieken en onderscheidingen vormen 
het levende bewijs van de artistieke uitstra-
ling van de Capilla Flamenca. 

Capilla Flamenca 
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Johannes 
Ockeghem, 
een 
meester-verklanker 
van hoofse poëzie 

In een chansontraditie, die was geves-
tigd door Guillaume Dufay (ca. 1398-1474) 
en Gilles Binchois (ca. 1400-1460) en voor-
al voortgezet door Antoine Busnois (ca. 
1430-1492), nam Johannes Ockeghem (ca. 
1420-1497), zoals eigenlijk in elk genre dat 
hij beoefende, een bijzondere plaats in. De 
aandacht voor de muzikale constructie die 
hij zo vaak etaleerde in zijn religieuze 
muziek bleef hier enigszins achterwege 
door de intrinsieke beperkingen van het 
genre, maar ruimde baan voor de ont-
plooiing van een ongewoon rijke melodi-
sche vinding en een rake muzikale type-
ring van de toch vaak stereotype teksten. 
De compositorische vrijheid werd inder-
daad sterk beperkt door het strakke keurs-
lijf waarin de tekst werd gegoten: het 
chanson was in de 15de eeuw gebonden 
aan de "formes fixes" (zie ook p. 11) en 
p. 156) en aan de traditie, die wou dat in 
de bovenstem het belangrijkste melodi-
sche materiaal werd verwerkt. De teksten 
handelden meestal over de ongelukkige, 
onbeantwoorde liefde. De 15de-eeuwse 
"rhetoriqueurs" lieten hun gedichten 
graag baden in een melancholische sfeer, 
waarin ze dikwijls contrasterende elemen-
ten tegenover elkaar plaatsten en toch, 
ondanks een beperkte woordenschat, de 
beschreven situatie heel raak konden 
schetsen. 

D'ung aultre amer geldt als het op één na 
meest verspreide chanson van Ockeghem, 
na Ma bouche rit. Alexander Agricola 
maakte er enkele instrumentale bewerkin- 

Programma 

JOHANNES OCKEGHEM (CA. 1420-1497) 
D'ung aultre amer 
uit: Tongeren, Stadsarchief, Fonds Sint-Niklaas, Ms. s.s. 

JOHANNES OCKEGHEM 

Ma bouche rit 
uit: Dijon, Bibliothèque Municipale, Ms. 517 

JOHANNES OCKEGHEM 

Autre Venus 
uit: Firenze, Biblioteca Riccardiana, Ms. 2794 

ANONIEM 

D'ung aultre amer 
uit: Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Ms. fr. 15123 

JOHANNES OCKEGHEM 

Je n'ay dueil que je ne suis morte 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Ms. 228 

PHILIPPE BASIRON (VROEG 15DE EEUW- 
VOOR 1497?) 

D'ung aultre amer 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, Ms. Q 17 

JOHANNES OCKEGHEM 
Petite camusette 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Ms. 11239 & Dijon, 

Bibliothèque Municipale, Ms. 517 

GUILIELMO EBREO DA PESARO (CA. 1425- 
NA 1480?) 

La bassa castiglya 
uit: Peru gia, Biblioteca Comunale, Ms. 431 

JOHANNES OCKEGHEM 

Permanent vierge 
uit: Dijon, Bibliothèque Municipale, Ms. 517 

JOHANNES OCKEGHEM 

Missa Ma maistresse 

Gloria 
uit: Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Chigi 

C VIII 234 

PHILIPPE BASIRON? 

D'ung aultre amer 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, Ms. Q 17 
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JOHANNES OCKEGHEM 

Ma maistresse 
uit: Washington, Library of Congress, Ms. M2.1125 

gen van en Josquin Desprez gebruikte 
het als uitgangspunt voor één van zijn 
missen. De tekst van het stuk zelf is 
geschreven in een korte versie van de 
klassieke rondeauvorm, namelijk het 
"rondeau quatrin", dat tien lettergrepen 
per regel heeft en een ABBA-rijmsche-
ma. Ockeghem liet de bovenstem 
natuurlijk de hoofdmelodie dragen, 
maar opvallend is toch dat de drie stemmen vrij dicht bij elkaar aanleunen. De contrate-
nor blijkt iets beweeglijker dan de tenor. De beide onderstemmen kruisen elkaar ook 
meermaals in de loop van het stuk. 

Heel het concert is opgebouwd rond een cyclisch idee van het tijdsgebeuren in de late 
Middeleeuwen. Doordat het steeds terugkeert doorheen het programma, gezongen en/of 
instrumentaal, in een andere bezetting uitgevoerd, en telkens van de hand van een ander 
polyfonist, loopt D'ung aultre amer als een soort van rode draad doorheen het concert. Aan 
het begin en aan het eind van de cyclus vinden we evenwel Ockeghem terug, en doorheen 
het gebeuren passeert zowat een derde van Ockeghems totale chansonproductie de revue. 
De bezetting is functioneel gedacht: naast de voor de hand liggende stemmen zijn ook in-
strumenten als harp en viola da gamba voorzien. De chansons waren vooral aan de hoven 
van hun tijd zeer in trek, maar konden evenzeer als "huismuziek" worden gespeeld en 
gezongen. Door de afwisseling in bezetting moet ook het verschil in sfeer duidelijk kun-
nen worden, zelfs al gaat het om dezelfde muziek. 

Binnen de cyclus krijgen we ook muzikaal heel wat variatie. Ockeghem toonde zich in 
zijn chansons van een heel andere kant dan in zijn religieuze muziek. Ma bouche rit is, 
zoals reeds gezegd, zijn meest bekende chanson. Het is een bergerette, die opent met één 
van die tegenstellingen, zo kenmerkend voor de hoofse poëzie: "Mijn mond glimlacht en 
mijn binnenste weent". De imitatie die Ockeghem, net als zijn tijdgenoten, in het polyfo-
ne chanson zo vaak als stijlmiddel gebruikt, blijft in Ma bouche rit beperkt tot het begin. 
Autre Venus is een rondeau, de vorm waarin zestien van zijn chansons zijn gegoten. De 
Missa Ma mais tresse, waaruit hier het Gloria wordt gezongen, is geschreven op basis van 
het gelijknamige chanson. Of Permanent vierge, een dubbelchanson met een Franse en een 
Latijnse tekst, aan Ockeghem kan worden toegeschreven, is twijfelachtig. In Petite camu-
sette koos de componist ervoor zich te baseren op een volkslied, en niet op de gebruikelij-
ke hoofse poëzie. Dit is een type van chanson dat vooral rond de volgende eeuwwisseling 
erg in trek zou worden. Alle vier de stemmen zijn van een tekst voorzien, de drie onder-
stemmen kregen de tekst van het volksliedje, de bovenstem die van een verwant gedicht. 
Voor een chanson uit de tweede helft van de 15de eeuw was dit een eerder ongebruikelij-
ke procedure. 

Philippe Basiron (vroege 15de eeuw-vóór 1497) is voor ons helaas een mysterie. Hoewel 
hij in een werk van 1508 bij de twintig bekwaamste componisten uit de 15de eeuw werd 
gerekend en Guillaume Crétin in zijn Déploration op de dood van Ockeghem een "Baziron 
très-notable" noemt onder de zangers die de meester verwelkomen in de hemel, weten we 
niets over zijn levensloop en zijn er slechts een handvol composities van hem bewaard. 

JOHANNES PULLOYS (7-1478) 

Op eenen tijd 
uit: El Escorial, Biblioteca del monasterio Ms IV.a.24 

JOHANNES OCKEGHEM 

D'ung aultre amer 
uit: Tongeren, Stadsarchief, Fonds Sint-Niklaas, Ms. s.s. 
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De verwarring met de componist "Phillipon" (mogelijk, maar niet zeker Basiron) maakt 
de zaak er niet beter op. Uit die werken die met zekerheid aan hem kunnen worden toe-
geschreven, blijkt in elk geval dat zijn reputatie zeker niet overdreven was. In zijn adap-
tatie van D'ung aultre amer is hij er zelfs in geslaagd om de beroemde melodie L'homme 
armé als cantus firmus te verwerken. 

De hofdans mag in een concept als dit zeker niet ontbreken. Van Guilielmo Ebreo da 
Pesaro (ca. 1425-na 1480?) horen we La bassa castiglya. Deze Italiaanse dansmeester, chore-
ograaf, theoreticus en leraar was een graag geziene gast aan alle Italiaanse vorstenhoven, 
die wedijverden om hem in dienst te kunnen nemen. Pesaro reisde dan ook het ganse 
schiereiland af en was in 1480 zelfs dansleraar van Isabella d'Este in Ferrara. In zijn 
geschriften staan, naast de etiquette van de hofdansen van zijn tijd, ook een deel van de 
zeden en gebruiken aan de hoven beschreven. 

Op eenen tijd van Johannes Pulloys (?-1478) lijkt, omwille van de Nederlandse tekst, de 
vreemde eend in de bijt in dit concert. Pulloys was lid van het koor van de Antwerpse 
Onze-Lieve-Vrouwekerk op het ogenblik dat Ockeghem daar in dienst was. In 1447 solli-
citeerde hij naar een betrekking aan het hof van Filips de Goede - in de documenten dien-
aangaande wordt hij genoemd als "maistre des enfans" ofwel zangmeester - maar hij vol-
deed blijkbaar niet aan de voorwaarden. Hij kreeg wel toelating tot de pauselijke muziek-
kapel, die hij in 1459 verliet om toch in dienst te treden van het Bourgondische hof. Vier 
jaar later keerde hij terug naar Antwerpen, waar hij ook zijn carrière zou beëindigen. Zijn 
manier van schrijven is eerder conservatief te noemen, zodat zijn composities soms eerder 
aansluiten bij de stijl van hef begin-en midden van de 15de eeuw. Ditis duidelfhoren 
in de cadensen die Pulloys koos. 

ELI POPPE 

Hoewel Ockeghem vooral bekend werd als componist van missen, schreef hij erg populaire chansons. Links twee stemmen 

van het chanson 'Petite camusette', dat gebaseerd is op een volkslied. In het liedboek van Margaretha van Oostenrijk ontbre-

ken twee folio's, zodat rechts het slot is afgebeeld van het chanson 'Pourquoy tant' van Pierre de la Rue. 

(uit: I. Bossuyt, De Vlaamse Polyfonie, Leuven, 1994) 
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D'UNG AULTRE AMER 

D'ung aultre amer mon cuer s'abesseroit. 

Il ne fault ja penser que je l'estrange, 

Ne que pour rien de ce propos me change, 

Car mon honneur en appeseroit. 

Je l'aime tant que jamais ne seroit 

Possible á moi de consentir l'eschange. 

D'ung aultre amer... 

Mijn hart zou zich verlagen indien het een ander zou beminnen. 

Het is ondenkbaar dat ik hem verwijder uit mijn hart, 

Of dat ik ooit mijn standpunt in deze zou wijzigen, 

Mijn zelfrespect zou daardoor immers aangetast worden. 

Ik heb hem zo lief dat het mij nooit mogelijk zal zijn 

Een nieuwe liefde toe te laten tot mijn hart. 

Mijn hart... 

MA BOUCHE RIT 

Ma bouche rit et ma pensee pleure, 

Mon oeil s'esjoie et mon cueur maudit l'eure 

Qu'il eust le bien qui sa santé dechasse 
Et le plaisir que la mort me pourchasse, 

Sans reconfort qui m'aide ne sequeure. 

Ha, cueurs pervers, faulssaire et mensongier, 

Dictes, comment avez osé songier 

Que de faulcer ce que m'avez promis? 

Puisqu'en ce point vous vous volez vengier, 

Pensez bientost de ma vie abregier: 

Vivre ne puis au point ou m'avez mis! 

Vostre pitié veult doncques que je meure, 

Mais rigueur veult que vivant je demeure, 

Ainsi meurs vif, et en vivant trespasse. 

Mais pour celer le mal qui ne se passe 

Et pour couvrir le duel ou je labeure, 

Ma bouche rit et ma pensee pleure, 

Mon oeil s'esjoie et mon cueur maudit l'eure 

Qu'il eust le bien qui sa santé dechasse 

Et le plaisir que la mort me pourchasse, 

Sans reconfort qui m'aide ne sequeure. 

Mijn mond glimlacht en mijn binnenste weent, 

mijn ogen zijn verblijd en mijn hart vervloekt het uur 

waarop het de weldaad kreeg die mijn welzijn sloopt 

en het genoegen waarmee de dood mij opjaagt, 

zonder toeverlaat die mij helpt of steunt. 

Ach, verdorven, vals en bedrieglijk hart, 

laat horen, hoe hebt u het aangedurfd 

wat u mij beloofd had tot bedrog te maken? 

Daar u zich op dit punt wreken wilt, 

bedenk dan maar vlug hoe mijn bestaan te korten: 

ik kan niet leven in de staat waarin u mij bracht! 

Uw erbarmen wil dus dat ik sterf, 

maar uw hardvochtigheid wil dat ik in leven blijf, 

zo sterf ik levend en levend vind ik de dood. 

Maar om de kaal die niet overgaat te verbergen 

en om de smart waarmee ik worstel te bedekken, 

glimlacht mijn mond en weent mijn binnenste, 

mijn ogen zijn verblijd en mijn hart vervloekt het uur 

waarop het de weldaad kreeg die mijn welzijn sloopt 

en het genoegen waarmee de dood mij opjaagt, 

zonder toeverlaat die mij helpt of steunt. 
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AUTRE VENUS 

Autre Venus estes sans faille 
Plus que nulle autre creature 
De corps de beaulte de figure 
La semblez et de mesmes taille. 

Celui qui les amours detaille 
Peust de vous dire par droicture 
Autre Venus estes sans faille 
Plus que nulle autre creature. 

Qui contredit j'offre bataille 
A oultrance et a desmesure 
Maintenant qu'il vous fait injure 
Se le tistre tel ne vous baille 

Autre Venus estes sans faille 
Plus que nulle autre creature 
De corps de beaulte de figure 
La semblez et de mesmes taille. 

Jij bent een tweede Venus, zonder twijfel 

Meer dan enig ander 

In lichaam, in schoonheid, in figuur 

Gelijk je op haar en in dezelfde graad. 

Hij die de liefde schetst 

Mag met recht van jou zeggen 

Jij bent een tweede Venus, zonder twijfel 

Meer dan enig ander. 

Ieder die dit tegenspreekt daag ik uit 

fel en zonder voorbehoud 

Terwijl ik zal volhouden dat hij jou onrecht doet 

Die u deze titel onthoudt. 

Jij bent een tweede Venus, zonder twijfel 

Meer dan enig ander 

In lichaam, in schoonheid, in figuur 

Gelijk je op haar en in dezelfde graad. 

JE N'AY DUEIL QUE JE NE SUIS MORTE 

Je n'ay dueil que je ne suis morte 
Ne doye je pas vouloir morir 
Dueil a mon cuer voulu saisir 
Qui de tous biens me desconforte. 

Ma douleur est plus que trop forte 
Car sans avoir aucun plaisir 
Je n'ay dueil que je ne suis morte 
Ne doye je pas vouloir morir. 

Je n'ay rien qui plus me conforte 
D'oeil ne voy plus que desplaisir 
Mort est le plus que mon desir 
Car quelque chouse qu'on m'aporte. 

Je n'ay dueil que je ne suis morte 
Ne doye je pas vouloir morir 
Dueil a mon cuer voulu saisir 
Qui de tous biens me desconforte. 

Het spijt me dat ik niet dood ben, 

Zou ik niet willen sterven? 

Smart heeft mijn hart in zijn greep 

En berooft me van al de goede dingen. 

Mijn pijn is meer dan te sterk, 

omdat ik zonder enig plezier, 

Er spijt van heb dat ik niet dood ben, 

Zou ik niet willen sterven? 

Niets kan me nu nog troosten. 

Mijn oog ziet niets dan onplezierigheid, 

De dood is het grootste van mijn verlangens, 

want, wat mij ook overkomt, 

Het spijt me dat ik niet dood ben, 

Zou ik niet willen sterven? 

Smart heeft mijn hart in zijn greep 

En berooft me van al de goede dingen. 
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PETITE CAMUSETTE 

Petite camusette, Klein platneusje, 

a la mort m'avés mis. U hebt mij ter dood gebracht. 

Robin et Marïon Robin en Marion 

s'en vont au boys jouen Gaan zich in het bos vermeien. 

llz se sont endorinis. Ze zijn er ingedommeld. 

PERMANENT VIERGE 

Permanent vierge, plus digne que nesume, 
Femme couverte du soleil de justice 
Chief couronné par divin artifice 
De douze estoilles supeditant la lune 

Esmerveillant naturé et loy commune, 
Tu enfantas par supernel office. 

Permanent vierge, plus digne que nesume, 
Femme couverte du soleil de justice 
Chief couronné par divin artifice 
De douze estoilles supeditant la lune. 

Preordonnée sans difference aucune, 
Du Redempteur fille, mere et nourrice, 
Soiez pour nous advocate propice, 
Toy supplions, tres belle, dere, brune. 

Permanent vierge, plus digne que nesume, 
Femme couverte du soleil de justice 
Chief couronné par divin artifice 
De douze estoilles supeditant la lune. 

Pulchra es et decora filia Jherusalem 
terribilis ut castrorum acies ordinata. 

Sancta Dei genitrix, virgo semper, Maria, 
intercede pro nobis ad Dominum Jhesum 
Christum. 

Eeuwige maagd, waardiger dan wie ook, 

Vrouw omstraald door de zon van gerechtigheid, 

Het hoofd gekroond, door goddelijk mirakel, 

Met twaalf sterren, staande op de maan. 

Tot verbazing van de natuur, tegen de gewone gang van zaken, 

Hebt gij gebaard, volgens goddelijke beschikking, 

Eeuwige maagd, waardiger dan wie ook, 

Vrouw omstraald door de zon van gerechtigheid, 

Het hoofd gekroond, door goddelijk mirakel, 

Met twaalf sterren, staande op de maan. 

Voorbestemd om te zijn, zonder enig onderscheid, 

Dochter, moeder en voedster van de Verlosser. 

Wees onze genadige voorspreekster. 

wij smeken U, allermooiste, blond en bruin. 

Eeuwige maagd, waardiger dan wie ook, 

Vrouw omstraald door de zon van gerechtigheid, 

Het hoofd gekroond, door goddelijk mirakel, 

Met twaalf sterren, staande op de maan. 

Mooi en sierlijk zijt Gij, dochter van Jeruzalem 

vreeswekkend als een legerkamp dat klaarstaat voor de strijd. 

Heilige Moeder van God, Maria, altijd Maagd, 

wees onze Middelares op weg naar Jezus Christus, onze 

Heer. 

GLORIA 

Voor de tekst, zie p.45 
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MA MAISTRESSE 

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

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

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

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

Mijn gebiedster en beste vriendin, 

Doodsvijand van mijn verlangens, 

Volmaakt van inborst, zo ooit een vrouw dat was, 

U die men als enige roemt en prijst 

Omdat u onvergelijkelijk bent, mag ik u niet aanschouwen? 

Ach, ik zal mijn beklag moeten doen over u 

Indien u niet wenst dat ik u weldra mag aanschouwen 

Mijn lief, omwille van wie ik niemand anders kan beminnen. 

Want als ik u niet kan zien, staat niets mij aan, 

Waar ik ook ben en niets kan mij boeien, 

Dus tot dan zal ik geen voldoening kennen. 

Mijn gebiedster en beste vriendin, 

Doodsvijand van mijn verlangens, 

Volmaakt van inborst, zo ooit een vrouw dat was, 

U die men als enige roemt en prijst 

Omdat u onvergelijkelijk bent, mag ik u niet aanschouwen? 

OP EENEN TIJD 

Op eenen tijd in minen sin 
had ic geset een lief vriendin 
zij en woude bij mi niet duren 
nu eyst verkeert, dat weet ic wel 
verdriet est vaek van avontueren. 
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Marcel Pérès 

algemene leiding 

Maandag, 25 augustus 1997, 20.00 u. 

Antwerpen, Sint-Augustinuskerk 

MARCEL PERES 

Marcel Pérès studeerde orgel en com-
positie aan het conservatorium van 
Nice en vervolmaakte zich in het 
Verenigd Koninkrijk en Canada. In 1979 

Marcel Pérès 

keerde hij terug naar Europa, waar hij 
zich ging toeleggen op de middeleeuw-
se muziek. De oprichting van het 
Ensemble Organum liet hem toe om de 
minst bestudeerde gebieden van het 
middeleeuwse repertoire systematisch 
uit te diepen. 

Sinds 1984 leidt Marcel Pérès in de 
Fondation Royaumont een centrum 
voor middeleeuwse muziek, dat sinds 
kort Europese dimensies heeft gekre-
gen: het Centre Européenne de 
Recherche pour l'Interpretation des 
Musiques Médiévales (CERIMM). Nog 

6 

Ensemble 
Organum 
Marie Garnodon, superius 
Isabelle Héroux, superius 
Jean-Christophe Candau, altus 
Jean-Etienne Langianni, altus 
Malcolm Bothwell, tenor 
Luc Terrieux, tenor 
Marcel Pérès, bas 
Antoine Sicot, bas 

dit jaar worden in de abdij van Royaumont 
een colloquium over de Italiaanse muziek 
uit het Trecento, een colloquium over het 
gregoriaans in de 19de eeuw en verscheide-
ne masterclasses georganiseerd. 

Pérès heeft sinds 1983 bij Harmonia 
Mundi France een indrukwekkende reeks 
cd-opnames van de muziek uit de 
Middeleeuwen verzorgd, waarvoor hij de 
hoogste onderscheidingen mocht ontvan-
gen: FFFF van het tijdschrift Télérama, de 
Diapason d'Or, .10 du Répertoire en 
onlangs nog de Cannes Classical Award 
voor de Ecole Notre Dame. In 1990 kreeg hij 
de Prijs Leonardo da Vinci van het 
Commissariaat voor de Internationale 
Culturele Betrekkingen van Italië. 

ENSEMBLE ORGANUM 

Het Ensemble Organum, in 1982 opge-
richt door Marcel Pérès in de abdij van 
Sénanque, heeft sinds 1984 zijn thuisbasis in 
de Fondation Royaumont, nabij Parijs. Het 
ensemble heeft zich de renaissance van de 
vocale en instrumentale kunst uit de ver-
schillende periodes van de Middeleeuwen 
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tot doel gesteld. De soepele structuur laat 
toe om voor elk repertoire beroep te doen 
op zangers met een verschillende achter-
grond. Door hun vorming of door hun 
specifieke stemtimbre verrijken ze de 
reflectie op het uitgebreide repertoire. 

Het muzikale onderzoek van het 
ensemble verloopt in samenwerking met 
het CERIMM, waarover Marcel Pérès 
eveneens de leiding heeft. Iedere cd-
opname is een illustratie van hun zowel 
historische als experimentele aanpak van 
het westerse repertoire, op het kruispunt 
van muzikale of theoretische bronnenstu-
die en de nog bestaande orale tradities. 

Dit uitgangspunt laat hen toe om de 
tradities die teruggaan tot het vroege 
christendom te laten herleven, zoals die 
van de Kerken van Rome en Milaan, 
maar ook van de romaanse of gotische 
muziek of zelfs van werken uit de 17de 
en 181e eeuw, die in zich nog de doorslag  

van de middeleeuwse cultuur dragen. Dit 
repertoire, nog voor een groot deel onver-
kend, geeft de hedendaagse luisteraar 
stapsgewijs een beeld van vroegere leef-
werelden en laat toe een blik te werpen op 
de uitzonderlijke esthetische rijkdom uit 
de vele eeuwen die verborgen zitten in de 
algemene term Middeleeuwen. 

Door hun wereldwijde activiteiten, vaak 
ondersteund door de AFAA, speelt het 
Ensemble Organum vandaag een promi-
nente rol in het panorama van de wereld 
van de oude muziek. Het ensemble wordt 
gesubsidieerd door de Direction regionale 
des affaires culturelles d'Ile-de-France-
Ministère de la Culture en door de Conseil 
General du Val d'Oise. De Fondation 
Paribas geeft eveneens zijn steun. De 
leden van de Association des Amis de 
l'Ensemble Organum kunnen toezien op 
de ondernomen projecten en nemen deel 
aan bepaalde financieringen. 

Ensemble Organum 
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Mis 
voor het feest van 

de Apostel 
Johannes 
(27 december) 

De Missa De plus en plus van Johannes 
Ockeghem is gebaseerd op het gelijkna-
mige rondeau van de hand van Gilles 
Binchois (ca. 1400-1460), volgens de 
meer traditionele en algemene geschie-
denisboeken vooral bekend als de mees-
ter van het "Bourgondische chanson", 
overigens een enigszins misleidend epi-
theton. Binchois schreef ook nog heel 
wat andere muziek, waaronder verschil-
lende misdelen (maar geen volledige 
miscyclus) en een groot aantal motetten. 
Een deel van zijn chansonproductie - in 
totaal 55 stuks, vooral rondeaus - kwam 
tot stand vóór hij in 1429 in dienst trad 
van de hertog van Bourgondië. Zijn per-
soonlijke benadering van het genre was 
op dat ogenblik reeds grotendeels 
gevormd en er is nauwelijks sprake van 
een grote stilistische ontwikkeling bin-
nen zijn manier van schrijven. 

Programma 

GREGORIAANS 

Introitus: In medio ecclesie 

JOHANNES OCKEGHEM (CA. 1420-1497) 

Missa De plus en plus 
ujt Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Hs. 

Chigi C VIII 234 

Kyrie 

Gloria 

GREGORIAANS 

Epistola: Lectio libri sapientiae (Eccli.15) 

Gradualia: Exiit sermo inter fratres 

Alleluja: Hic est discipulus ille 

Evangelium: Sequentia Sancti Evangelii secun- 

dum lohannem (Cap. 21) 

JOHANNES OCKEGHEM 

Missa De plus en plus 

Credo 

GREGORIAANS 

Offertorium: Justus ut palma florebit 

Prefatio nativitatis 

JOHANNES OCKEGHEM 

Missa De plus en plus 

Sanctus 

Agnus Dei 

GREGORIAANS 

Communio: Exiit sermo inter fratres 

Ite missa est 

Deo gratias 

Hymne: exsultet orbis gaudiis 

Binchois' faam als componist, maar 
ook als uitvoerder - hij was een gevierd 
zanger en harpist - gaf als bijkomend resultaat dat van de muziek van niemand van zijn 
generatiegenoten zovele bewerkingen, citaten, imitaties en parafrases zijn gemaakt. 
Dergelijke bewerkigen variëren van totaal uit elkaar gehaalde en opnieuw gecomponeer-
de versies in basse dances, over instrumentale transcripties, contrafacten, zoals die van 
Oswald von Wolkenstein (1376-1445), min of meer verborgen citaten, vooral in Engelse 
werken, tot de gebruikelijke carttus firmusmissen over de tenors van de chansons. De plus 
en plus werd onder meer door Lionel Power (?-1445) verwerkt in zijn motet Anima mea, en 
het is geciteerd in een anoniem Engels Kyrie, dat lang aan Guillaume Dufay (ca. 1398-
1474) werd toegeschreven. 

De Missa De plus en plus behoort waarschijnlijk tot de latere werken van Johannes 
Ockeghem (ca. 1420-1497). Net als in de andere groep werken die uit deze periode van het 
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leven van de componist zouden stammen, zien we een verbluffende variatie in de inte-
gratie van de cantus firmus doorheen de miscyclus. In de Missa De plus en plus werd de 
tenor van Binchois' chanson aan het begin van elk misdeel letterlijk geciteerd, in verleng-
de notenwaarden. Pas daarna parafraseerde Ockeghem zijn cantus firniusmelodie en 
werd ze meer verweven in het verloop van de andere stemmen, zodat de voor hem zo 
typisch vloeiende, homogene polyfonie ontstaat. Hij splitste de cantus firmus wel op in 
een zevental stukken, die evenwichtig werden verdeeld en op alle mogelijke wijzen wer-
den bewerkt. Zo kon de componist zijn voorkeur voor ingewikkelde constructies beter 
botvieren. 

In Binchois' chanson was, zoals toen gebruikelijk, de belangrijkste partij niet de tenor, 
maar wel de bovenstem. De melodie van die bovenstem is gestructureerd volgens de gele-
dingen van de tekst, wat voor Ockeghem aanleiding was om alvast de muzikale structuur 
ervan over te nemen in zijn misdelen. Het melodische materiaal van de bovenstem ver-
schijnt zelfs letterlijk bij het begin van het Sanctus, en de eerste melodische zin wordt tel-
kens volledig herhaald aan het einde van elk deel. De reden voor dit laatste ligt mogelijk 
bij het chanson zelf: het einde van het chanson heeft een ander tooncentrum dan het begin 
ervan, iets wat Ockeghem in zijn mis waarschijnlijk wilde vermijden door de herhaling 
van de openingsmelodie. 

Mathematische constructies waren in de 
Middeleeuwen, maar ook later, een dank-
baar aanknopingspunt voor componisten 
om via structuren en melodische of akkoor-
dische wendingen een symbolische meer-
waarde te geven aan hun muziek. Een werk 
als Dufay's dubbelmotet Nu per rosarumflores 
I Terribilis est locus iste, waarin de verhoudin-
gen van het stuk overeenkomen met de ver-
houdingen in de bouw van de Florentijnse 
dom, is hiervan een markant voorbeeld. Bij 
heel wat andere composities heeft men in 
het verleden eveneens gepoogd een dergelij-
ke achterliggende mathematisch bepaalde 
dubbele bodem te zoeken, vaak met (in de 
letterlijke betekenis!) "fabelachtige" resulta-
ten, omdat die bodem soms wel heel erg 
diep was. Voor de Missa De plus en plus was 
het de Duitse musicologe Marianne Henze 
die - met de grondigheid die eigen zou zijn 
aan haar afkomst - onder meer tot deze 
bevindingen kwam. De verhouding tussen 
de duur van de cantus firmusnoten en de 
pauzes in de tenorstem is 1/1, namelijk 1029 
+ 7/2 : 1029 + 7 / 2 genoteerde semibreves 
(een van de basisnotenwaarden). 1029 kan 
natuurlijk ook worden omschreven als 3 x 73, 
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een verzameling van voor middeleeuwers symbolisch betekenisvolle getallen. Wanneer 
we het totale aantal tonen uit de cantus firmus tellen, zien we dat Ockeghem het oor-
spronkelijke aantal van 55, zoals ze in het chanson van Binchois staan, heeft uitgebreid tot 
63, wat 3 x 3 x 7 is. Toeval? 

Om de schoonheid van de muziek uit de Missa De plus en plus volledig tot haar recht te 
laten komen, zal het Ensemble Organum deze mis uitvoeren in (een reconstructie van) 
haar liturgische context. De gregoriaanse gezangen en de lezingen voor het feest van de 
Apostel Johannes vormen de basis, waarop de vloeiende polyfonie van Ockeghem stoel-
de en waarbinnen ze ook bedoeld was. Omdat niet alleen de muziek zelf, maar ook de 
omstandigheden van de uitvoering bepalend zijn voor het uiteindelijke klinkende resul-
taat, geven de leden van het ensemble aan dit concert een extra-authentiek tintje mee, 
doordat ze de mis zingen rond een koorlessenaar, waarop een facsimile zal liggen van de 
schitterende Chigi Codex, die rond 1500 werd gekopieerd in de Lage Landen en nu één van 
de belangrijkste bronnen is voor de muziek van Ockeghem. 

Uit de prachtige verluchtingen, de kwaliteit van het perkament en de grootte van het 
handschrift, ongeveer 36 op 28 cm, kan dadelijk worden afgeleid dat het hier niet gaat om 
een "gebruikersboek", maar wel om een kostbaar verzamelwerk. De Chigi Codex is voor 
hedendaagse onderzoekers en liefhebbers een werk van onschatbare waarde, omdat het 
handschrift een veertigtal belangrijke religieuze composities uit de tweede helft van de 
15de eeuw bevat, die in weinig andere bronnen zijn bewaard. Twaalf ervan zijn zelfs 
uniek. De opdrachtgever voor het samenstellen van deze anthologie was meer dan waar-
schijnlijk ene Philippe Bouton (1418-1515), Seigneur van Corberon en een Bourgondisch 
edelman. Bouton vervulde gedurende een tiental jaren (van 1488 tot ongeveer 1497) ver-
schillende belangrijke diplomatieke opdachten voor Philips de Schone, en hij was tussen 
de zendingen door een vast lid van de hofhouding. Zijn werk deed hem frequent reizen 
tussen hoven in Frankrijk en de Lage Landen, zodat hij zeker in contact kwam met de 
muziek en mogelijk zelfs de componisten persoonlijk ontmoette. De Chigi Codex was op 
die manier een heel persoonlijke verzameling van de lievelingswerken van deze 
Bourgondiër. Na zijn dood is het handschrift terechtgekomen in de persoonlijke verza-
melingen van twee Spaanse families en één paus. Nu rust het in de bibliotheek van het 
Vaticaan. 

ELI POPPE 

Bovenstem en tenor van het Kyrie uit de Missa De plus en plus 

van Johannes Ockeghem, uit de Chigi Codex. 
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INTROITUS: IN MEDIO ECCLESIE 

In medio Ecclesie aperuit os ejus: 
et implevit eum Dominus spiritu sapientie, et 
intellectus: 
stolam glorie induit eum. 

Bonum est confiteri Domino: 
et psallere nomini tuo, Altissime. 

Gloria patri et filio et spiritui sancto 
sicut erat in principio 
et nunc et semper et in secula seculorum 
amen. 

De Heer heeft hem de mond geopend in het midden van de 

Kerk; 

Hij heeft hem gevuld met de geest van wijsheid en intelligenti 

en heeft hem aangekleed met het kleed van de glorie. 

Het is goed de Heer te loven, 

en Uw naam te zingen, Allerhoogste. 

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

zoals het was in het begin, 

nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen 

Amen. 

MISSA DE PLUS EN PLUS 

voor de misteksten, zie p. 45 

EPISTOLA: LECTIO LIBRI SAPIENTIAE 

Qui timet Deum, faciet bona: et qui continens 
est justicie, apprehendet illam, et obviabit iffi 
quasi mater honorificata. Cibabit illum pane 
vite et intellectus, et aqua sapientie salutaris 
potabit illum: et firmabitur in ho, et non flect-
etur: et continebit illum, et non confundetur: 
et exaltabit illum apud proximos suos, et in 
medio ecclesie aperiet os ejus, et adimplebit 
illum spiritu sapientie et intellectus, et stola 
glorie vestiet illum. Jucunditatem, et exsulta-
tionem thesaurizabit super illum, et nomine 
eterno haereditabit illum Dominus Deus nos-
ter. 

Hij die de Heer vreest zal het goede doen, en hij die de recht 

vaardigheid bewaakt, zal tot Haar komen, zoals tot een geeE 

de Moeder, Zij zal hem uit zichzelf ontmoeten. Zij zal hem vc 

den met het brood van het leven en het verstand, en Zij zal 

hem doen drinken van het water van de wijsheid en het heil 

Zij zal zich aan hem openbaren en hij zal niet aan het wankE 

len worden gebracht; ze zal zijn steun zijn en hij zal niet in 

verwarring worden gebracht; zij zal hem verheffen te midde 

van zijn gelijken; ze zal hem de mond openen in het midden 

van de Kerk, hem vullen met de geest van wijsheid en intelli-

gentie en hem kleden met het kleed van de glorie. De Heer 

onze God zal over hem een schat van vreugde stapelen en 

blijdschap en hem de erfenis van een eeuwige naam schenkE 

GRADUALIA: EXIIT SERMO INTER 
FRATRES 

Exiit sermo inter fratres, goud discipulus ille Het gerucht gaat onder de broeders, dat deze leerling 

non moritur. Sed: Sic eum volo manere, donec niet zal sterven. Maar er was enkel gezegd: "Ik wil dat 1 

veni am: tu me sequere. zo blijft tot ik kom; jij, volg mij." 
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ALLELUJA: HIC EST DISCIPULUS ILLE 

Hic est discipulus ille, qui testimonium perhi- Het is dezelfde leerling die getuigt over deze dingen, en 

bet de his: et scimus quia verum est wij weten dat zijn getuigenis 

testimonium ejus. waarachtig is. 

EVANGELIUM: SEQUENTIA SANCTI 
EVANGELII SECUNDUM IOHANNEM 

In illo tempore: dixit Jesus Petro: Sequere me. 
Conversus Petrus vidit illum discipulum, 
quem diligebat Jesus, sequentem, qui et recu-
buit in coena super pectus ejus, et dixit: 
Domine, hic autem quid? dicit ei Jesus: Sic 
eum volo manere, donec veniam, quid at te? 
tu me sequere. Exiit ergo sermo iste inter frat-
res quia discipulus ille non moritur. Et non 
dixit ei Jesus: Non moritur; sed: Sic eum volo 
manere, donec veniam, quid at te? Hic est dis-
cipulus ille, qui testimonium perhibet de his, 
et scripsit haec: et scimus, quia verum est 
testimonium ejus. 

In die dagen sprak de Heer tot Petrus: "Volg mij". En 

toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van 

wie Jesus veel hield hen volgde; dezelfde die ook bij het 

avondmaal tegen Jezus' borst had geleund, en hij sprak 

tot Hem: "Heer, wat dan met hem?" Waarop Jezus hem 

zei: "Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw 

zaak? Gij moet mij volgen!" Zo ontstond onder de broe-

ders het gerucht, dat die leerling niet zou sterven. Doch 

Jezus had hem niet gezegd, dat hij niet zou sterven, 

maar: "Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw 

zaak?" Dit is dezelfde leerling, die van deze dingen 

getuigt en dit geschreven heeft, en wij weten dat zijn 

getuigenis waar is. 

OFFERTORIUM: JUSTUS UT PALMA 

Justus ut palma florebit: sicut cedrus, que in De rechtvaardige zal bloeien zoals de palmboom, hij zal zich 

Libano est, multiplicabitur. vermenigvuldigen zoals de ceder, die in Libanon groeit. 

PREFATIO NATIVITATIS 

Vere dignum et justum est, equum et salutare, 
nos tibi semper et ubique gratias agere: 
Domme sancte Pater omnipotens eterne Deus. 
Quia per incarnati verbi mysterium, nova 
mentis lux tue claritatis infulsit: et dum visibi-
liter Deum cognocimus, per hunc invisibili 
um amorem rapiamur. Et ideo, cum Angelis et 
Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, 
cumque omni militia celestis exercitus hym-
num glorie tue canimus, sine fine dicentes: 

Het is waarlijk rechtschapen en rechtvaardig, evenwichtig en 

zalig, om U altijd en overal te danken, heilige Heer, almachti-

ge Vader, eeuwige God. Want het mysterie van uw vleesge-

worden woord, uw nieuwe licht heeft met zijn helderheid de 

ogen van onze geest geopend: tegelijk kennen wij God in 

zijn zichtbaarheid, door hem worden wij overwonnen door 

de liefde van het onzichtbare. En daarom, met de Engelen 

en de Aartsengelen, met de Tronen en de Heerschappijen, 

met heel de hemelse heerscharen, zingen wij de hymne ter 

Uwer eer, en zonder ophouden zeggen wij: 
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COMMUNIO: EXIIT SERMO INTER 
FRATRES 

Exiit sermo inter fratres, quod discipulis Het gerucht gaat onder de broeders, dat deze leerling 

ille non moritur: et non dixit Jesus: Non niet zou sterven; intussen had Jesus niet gezegd: 

moritur: sed: Sic eum volo manere, "Hij zal niet sterven"; maar: "Ik wil dat hij zo blijft tot ik 

donec vernam. kom." 

ITE MISSA EST 

De mis is ten einde. 

Dank de Heer. 

HYMNE: EXSULTET ORBIS GAUDIIS 

Ite Missa est. 

DEO GRATIAS 

Deo gratias. 

Exsultet orbis gaudiis, 
Celum resultet laudibus: 
Apostolorum gloriam tellus et astra con- 
cinunt. 
Vos saeculorum judices, 
Et vera mundi lumina: 
Votis precamur cordium, 
Adusite voces supplicum. 
Qui templa celi clauditis, 
Serasque verbo solvihs, 
Nos a reatu noxios 
Solvi jubete, quaesumus. 
Praecepta quorum protinus 
Languor salusque sentiunt, 
Sanate mentes languidas, 
Augete nos virtutibus. 
Ut cum redibit rebiter 
In fine Christus seculi, 
Nos sempiterni gaudii 
Concedat esse compotes. 
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre et almo Spiritu, 
In sempiterna secula. 
Amen. 

Dat de ganse wereld opspringt van blijdschap, 

dat de hemel weergalmt van de lofuitingen: 

de aarde en de sterren vieren de roem van de 

Apostelen. 

U, rechters over de tijden 

en ware licht van de wereld: 

tot u komen de smeekbeden van onze harten, 

Luistert naar de stemmen van hen die smeken. 

Gij die met één woord, de deuren van de hemel kunt 

sluiten,en die met één woord de sluitbalken ervan kunt 

laten vallen,wij smeken u om genade opdat op uw beve 

de ketenen van de zonde van ons zondaars afvallen. 

Ziekte en gezondheid ervaren zonder vertraging 

het effect van uw woorden. 

Genees het wegkwijnen van onze zielen 

en geef ons de schat van de deugd. 

Zodat op de dag dat Christus 

als opperrechter zal terugkomen aan het eind van de 

eeuw, hij ons zal laten binnentreden in de eeuwige 

vreugde. 

Eer aan u, Jesus, 

die geboren zijt uit de Maagd, 

Met de Vader en de scheppende Geest, 

tot in eeuwigheid. 

Amen. 
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7 

Voce Poetica 
Agnieszka Kowalczyk, sopraan 
Elena Kholodova, sopraan 
Alexej 1Kholodov, altus 
William Lombardi, tenor 
Andreas Schmidt, bas 

ding van Anthony Rooley. De groep trad 
ook op tijdens het Con fuoco Festival in 
Zürich, naast bekende formaties als het 
Haard Ensemble. 

De uitnodiging om dit jaar tijdens het 
Festival Van Vlaanderen-Antwerpen te zin-
gen volgt op een gesmaakt concert tijdens 
het Free Podium van Laus Poyphoniae 
1996. Voce Poetica kwalificeerde zich ook 
voor deelname aan de wedstrijd van het 
York Early Music Festival in Groot-
Brittannië. Verder volgen er nog concerten 
in Yverdon, Montreux en BesanQpn. 

Hun huidige repertoire omvat geestelijke 
en wereldlijke muziek uit de Renaissance 
en de vroegbarok. Het behelst madrigalen 
van Claudio Monteverdi, Heinrich Schtz, 
William Byrd, Jacob Arcadelt, Orazio 
Vecchi, Felice Anerio, Adriano Banchieri, 
Luca Marenzio, Hans Leo Hassler, en ook 
madrigaalcycli van Sigismondo d'India, 
Giaches de Wert en Claudio Monteverdi. 

Andreas Schmidt 

algemene leiding 

Dinsdag, 26 augustus 1997, 12.00 u. 

,ntwerpen, Kapel Centrum Elzenveld 

VOCE POETICA 

Het jonge Baselse solistenkwintet 
Voce Poetica bestaat uit studenten en 
oud-studenten van de Schola Cantorum 
Basiliensis, die studeren of studeerden 
bij onder anderen René Jacobs, Richard 
Levitt, Ulrich Messthaler en Dorninique 
Vellard. Ze leggen er zich toe op oude 
muziek, na opleidingen aan Oost-
Europese, Duitse en Braziliaanse con-
servatoria. Sinds 1993 werken de vijf 
zangers regelmatig in kwintet en in klei-
nere bezetting met elkaar samen. 
Intussen bouwen ze ook hun respectie-
ve solistencarrières verder uit en zijn ze 
op talrijke cd's te horen. 

Tijdens masterclasses bij Anthony 
Rooley, leider van het overbekende 
vocaal ensemble The Consort of 
Musicke, verdiepten de zangers hun 
kennis van het repertoire en lukte het 
hen om nieuwe benaderingen in hun 
samenzang te verwerken. Gedurende 
deze relatief korte periode slaagden zij 
erin om niet alleen in Zwitserland maar 
ook internationaal opgemerkt te wor-
den. Na debuutoptredens in Basel en 
Sankt-Gallen concerteerden zij dit jaar 
in Bern, Zürich en Lugano. 

Voce Poetica nam vorig jaar deel aan 
een project van de Freunde Alter Musik 
in het Stadttheater Basel onder de lei- 
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Spaanse 
componisten 
tussen 
villancico en madrigaal 

Terwijl het madrigaal tijdens de eerste 
helft van de I.6de eeuw in Italië tot een 
nieuwe kunstvorm ontwikkelde, mede 
dankzij de hernieuwde belangstelling 
voor de poëzie van Petrarca en dichters als 
Pietro Bembo, bleef de Spaanse profane 
vocale muziek, met als toonaangevende 
exponent het villancico, nog sterk onder 
de invloed van de volksmuziek. Dit vindt 
zijn verklaring in de Reconquista, de her-
overing van Spanje op de Moren, die in 
1492 werd voltooid. De teksten hebben 
namelijk hun oorsprong in eenvoudige 
vertellingen op rijm, die vaak zinspelin-
gen op de strijd tegen de Moren bevatten. 

In diezelfde 16de eeuw begon ook de 
invloed van de Vlaamse polyfonisten toe 
te nemen. Vooral het compositorisch talent 
van Josquin Desprez vond in Spanje veel 
navolging, onder meer in het werk van 
Juan de Anchieta (1462-1523) en 
Christóbal de Morales (ca. 1500-1553). De 
Spaanse muziek vond anderzijds haar 
weg in de Europese wereld. Zo zijn er can-
tus firmus-missen geschreven op basis 
van Spaanse liederen, zoals Nunca fue pena 
mayor. 

De vorm van het villancico wijzigt zich 
in de loop van de 16de eeuw. Waar aan-
vankelijk de balladevorm (ABBAA) over-
heerste, worden de stukken steeds meer 
doorgecomponeerd en dringt de polyfonie 
sterker in het klankbeeld door. In de 15de 
eeuw kwamen slechts enkele profane 
stukken met meer dan drie stemmen voor; 
in de 16de eeuw overwegen de vier- en 
vijfstemmige villancico's. 

Programma 

ANONIEM 

A los maytines era 
uit: Sevilla, Biblioteca capitular Colombina, Ms. 7-1-28 

(Cancionero musical de la Colombina) 

FRANCISCO DE LA TORRE (FL. 1483- 

1504) 

Dime, triste coraOn 
uit: Sevilla, Biblioteca capitular Colombina, Ms. 7-1-28 

(Cancionero musical de la Colombina) 

JUAN DE TRIANA (FL. 1478-1538) 

No puedes quexar, amor 
uit: Sevilla, Biblioteca capitular Colombina, Ms. 7-1-28 

(Cancionero musical de la Colombina) 

ALONSO MUDARRA (CA. 1510-1580) 

Recuerde el alma dormida 
uit: Roma, Biblioteca Casanatense, Ms. 5437 (Cancionero 

de Casanatensa) 

JUAN VASQUEZ (CA. 1510-CA. 1560) 

Serrana, donde dormistes? 

Bendito sea el dia, punto y hora 
uit: Recopilación de sonetos y villancicos, Sevilla, 1560 

FRANCISCO GUERRERO (1528-1599) 

Claros y hermosos ojos 

Si del jarcifn del Oelo soberano 

Baxásterne, Sehora, a tal estado 
uit: Canciones y villancicos espirituales, Venezia, 1589 

PEDRO GUERRERO (CA. 1520-?) 

0 más dura que mármol 
uit: Madrid, Casa ducal de Medinaceli, Bartolomé March 

Servera Ms. 13230 (Cancionero musical de la casa de 

Medinaceli) 

FRANCISCO DE CEBALLOS (FL. 16DE 

EEUW) 

jAmargas oras! 
uit: Madrid. Casa ducal de Medinaceli, Bartolomé March 

Servera Ms. 13230 (Cancionero musical de la casa de 

Medinaceli) 

MATE) ROMERO (1575-1647) 

Las eridas de Medoro 
uit: Recopilacion de sonetos y villancicos, Sevilla, 1560 

JOAN PUJOL (CA. 1573-1626) 

Calóse su capotillo 
uit: Recopilación de sonetos y villancicos, Sevilla, 1560 
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Het Spaanse koninkrijk kende na de 
Reconquista een grote machtsuitbrei-
ding. De koning heerste tot in een deel 
van Zuid-Italië, waar de Spaanse vice-
koning tot in de 18de eeuw over Napels 
regeerde. Aan het Napolitaanse hof wer-
den veel Spaanse musici in dienst geno-
men, die onder meer de eenvoudige vor-
men van de villancico's meebrachten. 
Hun Italiaanse collega's namen de een-
voudige en ritmisch sterke liederen al vlug over en creëerden een Italiaans-Spaanse meng-
vorm: de villanella. In 1556 verscheen in Venetië een verzameling villancico's, nu bekend 
als de Cancionero de Uppsala, genoemd naar zijn bewaarplaats. Zelfs een zo belangrijk 
madrigalist als Giaches de Wert (1535-1596) liet in zijn Primo libro de canzonette e villanelle 
uit 1589 twee villanellen met een Spaanse tekst opnemen. 

Maar de beïnvloeding ging ook in de andere richting. Componisten als Tomás Luis de 
Victoria (1548-1611) kwamen in dienst van de pauselijke Cappella Sistina, en iemand als 
Mateo Flecha de jongere (ca. 1530-1604) schreef Italiaanse madrigalen. 

Men kan zeker stellen dat de artistieke kwaliteiten van het villancico die van het madri-
gaal geenszins evenaren. Toch toonden de componisten steeds opnieuw een grote ideeën-
rijkdom en slaagden ze erin de oorspronkelijkheid en het frisse van de Spaanse ritmiek te 
behouden. In die gevallen waar ze sterk bij het Italiaanse madrigaal aanleunden, kwamen 
ze zelfs op gelijke hoogte te staan met vele madrigalisten. 

NAAR ANDREAS SCHMIDT 

MATEO FLECHA (CA. 1530-1604) 
Ay de mí, qué 'n tierra agena! 

uit: II primo libro de madrigali. Venezia, 1586 

ANDRÉS LÓPEZ (FL. 16DE EEUW) 
Ay que no hay amor sin hay 
uit: Recopilación de sonetos y villancicos, Sevilla, 1560 

GIACHES DE WERT (1535-1596) 
é.De qué sirve, ojos morenos? 

Nunca mucho costó poco 
uit: II primo libro de canzonette e vilanelle, Venezia, 1589 
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De Spaanse 
Cancionero, letterlijk "liedboek", is een 

term die in Spanje sinds de 15de eeuw 
vooral werd gebruikt om een verzameling 
van gedichten aan te geven en die pas 
sinds de 19de eeuw een muzikale connota-
tie heeft gekregen. Vandaar het wat contra-
dictorische "cancionero musical" dat vaak 
in de naam van oude Spaanse muziek-
handschriften opduikt. Het leeuwendeel 

van de 15de- en 16de-eeuwse cancionero's zonder muziek was bedoeld voor de adellijke 
en geleerde lezers. Een aantal bundels werd gemaakt voor een groter publiek en de volk- 
se gedichten die de inhoud ervan vormden zong men op traditionele melodieën. Ook 
hierin werd geen muziek genoteerd: zelden kreeg iemand uit de doelgroep, waaronder 
vooral Spaanse soldaten in het buitenland, een gedegen muzikale opleiding. 

Vanaf 1480 werden een aantal handschriften - en vanaf de 16de eeuw ook drukken - 
samengesteld waarin het profane polyfone Spaans repertoire aan bod kwam, in hoofd-
zaak villancico's, maar ook andere Spaanse genres als cancione's en romances. 
Karakteristiek voor de composities in al deze cancionero's - trouwens een basisgegeven 
voor de Spaanse profane muziek in het algemeen - was de vermenging van volkse en 
hoofse elementen, zowel in tekst als muziek. Vele composities werden gebouwd rond of 
zijn bewerkingen van traditionele volkse melodieën, een gegeven dat nog zou voorkomen 
in liedboeken van rond 1550. Een ander opvallend kenmerk was dat vanaf de 16de eeuw 
het aandeel van de Spaanse muziek gevoelig werd verminderd: in de Cancionero musical 
de Segovia, samengesteld in het begin van de eeuw, hebben slechts 38 van de 204 stukken 
een Spaanse tekst. 

De belangrijkste cancionero van het einde van de 15de eeuw is de beroemde Cancionero 
musical de Palacio, een behoorlijk lijvig boekwerk (458 van de oorspronkelijke 548 compo-
sities zijn nog bewaard) waarin de muziek waarschijnlijk aan het hof van Ferdinand en 
Isabella is opgetekend. Hier vinden we wel vooral Spaanse teksten, op muziek gezet door 
componisten als Juan del Encina (1468-ca. 1530), Francisco Millán (fl. vroege 16de eeuw), 
Francisco de la Torre (fl. 1483-1504) en Francisco de Petialosa (ca. 1470-1528). De Vlaamse 
polyfonie kreeg evenwel de ereplaats: het boek opent met het uiterst populaire Nunca fue 
pena mayor van Johannes Urreda (de Vrede of Wreede, fl. tweede helft 15de eeuw), die 
koninklijk kapelmeester was en een internationaal gerenommeerd componist. 

De Cancionero de la Colombina werd samengesteld rond 1490 en bevat overwegend drie-
en vierstemmige villancico's. Het manuscript zou ooit hebben toebehoord aan Ferdinand 
Columbus, de zoon van de beroemde ontdekkingsreiziger. De stukken zijn geschreven in 
een relatief eenvoudige polyfonie, die teruggaat naar de vroege villancico-stijl. De hoofse 
liefde is het centrale thema van de teksten. 

Een nieuw verschijnsel, vanaf de jaren dertig van de 16de eeuw, waren de talrijke 
bewerkingen van de villancico's door de zogenaamde vihuelisten, een zevental compo-
nisten die bijna uitsluitend schreven voor de vihuela. Rond 1550 kwamen er dan de laat-
ste muzikale ontwikkelingen van het villancico, die hun neerslag onder meer vonden in 
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de Cancionero de Uppsala, een Venetiaanse druk uit 1556 die bewaard wordt in de Zweedse 
universiteitsstad. De stijl van het genre werd gevarieerder, de bezetting werd uitgebreid 
en er kwamen ook instrumentale voor- en tussenspelen bij. De invloed van de volksmu-
ziek was echter een blijvend kenmerk. 

Vooral Juan Vásquez (ca. 1510-ca. 1560) was een spilfiguur in de evolutie van het vil-
lancico in deze periode. Hij publiceerde tijdens zijn verblijf in Andalusië drie liedbundels, 
waarvan twee met muziek op Catalaanse teksten, en één met religieuze composities. De 
tweede bundel profane muziek (de eerste is helaas onvolledig bewaard), Recopdacibn de 
sonetos y villancicos, verscheen in 1560 in Sevilla. De 48 villancico's zijn bedoeld voor vier 
of vijf stemmen en de componist schreef ze in een sober, maar prachtig uitgebalanceerd 
contrapunt. De overige negentien composities zijn vrij van vorm. 

In de tweede helft van de 16de eeuw verplaatsen muziek en muziekleven in Spanje zich, 
vooral onder impuls van Filips II, van het hof naar de kerken en kathedralen, waar de reli-
gieuze polyfonie een schitterende bloei zou kennen. De profane muziek op Spaanse tekst, 
met het villancico nog steeds als belangrijkste genre, werd daardoor evenwel voor lange 
tijd op de achtergrond geplaatst. 

ELI POPPE 

Voce Poetica 
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A LOS MAYTINES ERA 

A los maytines era, Op de metten was het, 

antes era del alba, nog voor de dageraad, 

que la Virgen parida, dat de Maagd die baarde, 

ella virgo fincara. ook daarna maagd bleef. 

Nueve meses avia Negen maanden was het 

que la Virgen sagrada dat de heilige Maagd 

al su fijo trala haar zoon gedragen had, 

en el seno encerrada. besloten in haar schoot. 

Désque fue allegada En toen het langverwachte 

la ora del esperanca ogenblik gekomen was, 

pari() sin dudanca baarde ze onbevreesd 

al qu' el immdo ficiera. diegene die de wereld schiep. 

DIME, TRISTE CORAON 

Dime, biste coracón, Zeg eens treurig hart, 

Por qué callas tu pasión? waarom stort je je verdriet niet uit? 

Cativo no sé qué diga Als gevangene weet ik niet wat te zeggen, 

a quien sirvo es mi enemiga ik koester me in mijn vermoeidheid. 

Plázeme con mi fatiga, Diegene die ik dien is mijn vijand, 

desespero galardón. ik wanhoop de beloning. 

NO PUEDES QUEXAR, AMOR 

No puedes quexar, amor Je kunt je niet beklagen, liefste, 

que te fuy desconocido dat ik ondankbaar was, 

ni menos merecedor en ik verdien niet 

de mi pena y de tu olvido zo te lijden, noch dat je me vergat. 

que jamás, mi pensamiento Want nooit heb ik er ook maar aan gedacht 

pens() errarte, jou te bedriegen, 

ni me dió contentamiento en niets gaf mij voldoening 

sino amarte. behalve jou beminnen. 

Sufriendo tu disfavor, Ik verdraag het uit jouw gunst te zijn, 

sin quexarme de tu olvido zonder me te beklagen dat je me vergat, 

no siendo merecedor al verdien ik niet 

de mi pena y de tu olvido. zo te lijden, noch dat je me vergat. 

RECUERDE EL ALMA DOR1VIIDA 

Recuerde el alma dormida Herinner u de slapende ziel. 

a bive el ceso y despierte contemplando Gebruik toch uw hersens, word wakker en zie onder ogen 

cómo se pasa la vida hoe het leven voorbij gaat, 

cómo se viene la muerte tan callando. hoe de dood o zo stilletjes nadert. 
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SERRANA, iDONDE DORMISTES? 

Serrana, 2,donde dormistes? 
iQué mala noche me distes! 
A ser con vuestro marido 
o sola sin compaiu—a, 
fuera la congoxa mia 
no tan grande como ha sido. 
No por lo que habéis dormido 
mas por lo que no dormistes. 
iQué mala noche me distes! 

Serrana, waar heb je geslapen? 

Wat een slapeloze nacht heb je me bezorgd! 

Indien je bij je man geweest was 

of alleen zonder gezelschap, 

dan zou mijn verdriet 

minder groot geweest zijn dan het was. 

Niet zozeer omwille van de tijd die je geslapen hebt, 

maar wel omwille van de tijd die je niet sliep. 

Wat een slapeloze nacht heb je me bezorgd! 

BENDITO SEA EL DIA 

Bendito sea el dia, punto y hora 
en que mis dulces males comerwaron 
Benditos mis deseos que alcatwaron 
a merecer amar a tal seflora 
bendito el sobresalto que a desora 
Sento quando mis ojos os miraron 
Benditos sean los vuestros que causaron 
el mal y la congoxa qu'en mi mora 
bendita sea mi fe que va creciendo 
mientras más va menguando mi alegria, 
y menos tengo ya deconfianQa 
todos mis males estoy bendiziendo 
sin acordarme ya del esperanQa 
qu'aquesta no bendigo que no es mia. 

Gezegend zij de dag, plaats en uur 

waarop mijn zoete kwalen zijn begonnen. 

Gezegend mijn verlangens die erin slaagden 

de liefde van zo'n vrouw te verdienen. 

Gezegend de schok die ik plots 

voelde toen mijn ogen u aankeken. 

Gezegend zijn uw ogen die 

mijn ongeluk en mijn verdriet veroorzaakten. 

Gezegend zij mijn groeiend vertrouwen. 

Terwijl mijn vreugde steeds vermindert 

en ik minder wantrouwend ben, 

ben ik al mijn ongeluk aan het zegenen, 

en ik herinner me zelfs de hoop niet meer 

die ik ook niet zegen aangezien ik die niet heb. 

CLAROS Y HERMOSOS OJOS 

Claros y hermosos ojos 
de donde amor nos mata i donde bive 
de donde se reQive 
la gloria i los enojos: 
cada vuelta que dis, llevais despojos, 
que, si miráis ayrados, 
mueren los que miráis, desesperados, 
y si miráis piadosos 
matáis de amores, ojos mios graQiosos 

Heldere en mooie ogen 

van waaruit de liefde ons doodt en waar ze leeft; 

bron van verrukking en toorn. 

Bij elke beweging die jullie maken, 

krijgen jullie een slachtoffer in handen, 

want als jullie kwaad kijken, 

sterven zij die jullie bekijken, in wanhoop, 

en als jullie genadig kijken, 

doden jullie door liefdesverdriet, mijn bekoorlijke ogen. 
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SI DEL JARDIN DEL gELO SOBERANO 

Si del jardin del gielo soberano 
quisieres la violeta y fresca rosa, 
sin que spina'nojosa 
con rigor coragón hiera y tu mano, 
huye llorando del plazer mundano 
y a la Virgen gloriosa 
de tus culpas te muestra lastimado, 
que mudará 'n contento y regozijo; 
mostrándole tus lágrimas al hijo, 
dirá : " Templad, mi hijo, vuestra yra 
y pues su culpa gime y á llorado, 
limpiad con vuestra sangre su pecado". 

Als je uit de tuin van de hoogste hemel 

het viooltje en de frisse roos zou willen, 

zonder dat de hinderlijke doorn 

je haft en je hand ernstig zou verwonden, 

vlucht dan wenend voor het aardse genot 

en toon de heilige Maagd 

berouw over je fouten. 

Zij zal ze omzetten in tevredenheid en vreugde; 

je tranen tonend aan haar zoon, 

zal ze zeggen: "Temper uw woede, mijn zoon, 

hij betreurt zijn fouten en heeft geweend, 

reinig met uw bloed zijn zonde". 

BAXÁSTEME, SESIORA, A TAL ESTADO 

Baxásteme, Seriora, a tal estado, 
de l'alta cumbre do me vi subido 
que, por mi mal, é sido 
para mayor dolor tan regalado 
Otros suelen desir bien de su mal 
y yo, de tu favor, pena mortal, 
pues aián buelta, de afable, dura y fuerte, 
te tengo de seguir hasta la muerte. 

0 MÁS DURA QUE MÁRMOL 

Neergehaald heb je me, vrouw, 

van de hoogste top waar ik me door jouw toedoen bevond 

Ik ben, tot mijn ongeluk, op deze manier verwend geworden 

om nog meer te moeten lijden. 

Anderen spreken goed over hun ongeluk, 

en ik, over jouw gunst, als over dodelijk verdriet 

want ook al ben je, na eerst beminnelijk geweest te 

zijn, nu hard en onbuigzaam geworden, 

toch moet ik je volgen tot de dood. 

0 más dura que mármol 
a mis quexas y al engendido 
fuego en que me quemo, 
más helada que la nieve, 
Galatea! Estoy muriendo, 
y aun la vida temo: 
témola con razón 
pues tá me dexas, 
que no hay, sin ti, 
el vivir para qué sea. 
Vergilenza e que me vea 
ninguno en tal estado 
de ti desamparado, 
y de mi mismo yo me corro agora. 
De un alma te desdefias ser set-lora, 

donde siempre moraste, no pudiendo 
d'élla sallir un ora? 
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
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Nog onbuigzamer dan marmer ben jij 

voor mijn klachten en voor het onstoken 

vuur waarin ik verteer, 

ben jij nog kouder dan sneeuw, 

Galatea! Ik ben aan het sterven, 

en toch vrees ik het leven: 

terecht is mijn vrees, 

nu jij me verlaat, 

en er, zonder jou, 

geen reden is dat het leven bestaat. 

Het is een schande, dat iemand 

me in deze toestand ziet: 

in de steek gelaten door jou, 

en beschaamd over mezelf. 

Versmaad je nu het meesterschap over een ziel 

waar je immer vertoefde, niet in staat 

haar ook maar een uur te verlaten? 

Vloei zonder pijn, tranen, vloei snel. 



;AMARGAS ORAS! 

iAmargas oras de los dulges das 
en que me deleyté! Que bien e abido 
dolor! Vergilenga y confusión han sido 
el fruto de mis tristes alegrias. 
iAy, diós! por que me amas, me sufrlas, 
que es gesta del amante ser vengido, 
y mia: Que verán por lo sufrido 
su gran bondad y las maldades mias. 

Bittere uren van de zoete dagen 

waarin ik mijn genot vond! Want wat een pijn heb ik 

geleden! Schaamte en verwarring waren 

de vrucht van mijn trieste vreugden. 

Oh, god! omdat je me lief hebt, verdroeg je mij; 

de grootsheid van wie liefheeft, is overwonnen zijn, 

en de mijne: door de geleden pijn zal men 

haar grote goedheid zien en mijn slechte kanten. 

LAS ERIDAS DE MEDORO 

Las eridas de Medoro De wonden van Medoro, 

Angélica mira atenta, bekijkt Angelica aandachtig, 

y tantas lágrirnas vierte en ze plengt zovele tranen 

como sangre vierten eilas. als de wonden bloeden. 

CALOSE SU CAPOTILLO 

Calóse su capotillo Ze zette haar kapje op, 

la nifia de gejas negras, het meisje met de zwarte wenkbrauwen, 

que aunque amor está desnudo want ook al is amor naakt, 

de capotes haze flechas. van kapjes maakt hij pijlen. 

;AY DE Mi, QUE 'N TIERRA AGENA! 

iAy de mi, qué 'n tierra agena 
me veo y sin alegria! 
2,Quándo me veré 'n la mia? 

iAy qué bivo en tierra estraria 
vida friste y sin ventura, 
adonde la vida engaria 
y la muerte me asegura! 

Wee mij, die in een vreemd land 

ben en geen vreugde ken! 

Wanneer zal ik mij terug in het mijne bevinden? 

Ach ik leef in een vreemd land, 

een triest leven en zonder geluk, 

waar het leven mij doet wankelen, 

en de dood houvast biedt! 
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AY QUE NO HAY AMOR SIN HAY 

Ay que no hay amor sin hay 
Ay que mi ay tanto me duele, 
que muero por ver si hay, 
algui hay que mi ay consuele. 
El ay que de amor no viene, 
con decir ay, se consuela 
Mas mi ay, sin ay, 
descubre el mal que tiene. 
Y pues no oso decir ay, 
del ay que tanto me duele. 
2,Qué haré triste sin ay? 
Que mi ay no me consuela. 

2DE QUÉ SIRVE, OJOS MORENOS? 

Ach, er is geen liefde zonder pijn 

Ach, mijn liefdesverdriet doet me zulk een pijn, 

dat ik het besterf om te zien 

of er geen pijn bestaat die de mijne zou kunnen verlichten. 

De pijn die niet voortkomt uit liefdesverdriet, 

verlicht men al, door ze uit te drukken 

Maar mijn liefdesverdriet, ongeuit, krijgt argwaan 

en ontwaart de kwaal die er is. 

En dus durf ik niet de pijn uit te drukken, 

om het liefdesverdriet dat mij zulk een pijn bezorgt. 

Wat zal ik doen, verdrietig, zonder een pijnkreet die 

verlichting brengt? 

want mijn pijnkreet brengt me geen verlichting. 

2De qué sirvc, ojos morenos, Waartoe dient het, bruine ogen, 

que no me mirés jams? mij niet meer aan te kijken? 

De que yo padezca ms, om mij meer te doen lijden, 

mas no de que os quiera menos. maar niet om jullie minder lief te hebben. 

NUNCA MUCHO COSTó POCO 

Nunca mucho cost6 poco, Nooit heeft veel weinig gekost, 

y pues lo que quiero es tanto, en wat ik wil is juist zoveel. 

di que doy al mundo espanto Zeg dat ik de wereld angst aanjaag 

en ver que me torno loco. wanneer ze ziet dat ik krankzinnig wordt. 
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Peter Phillips 

religieuze muziek uit de Renaissance, 
verwierf Peter Phillips een imposante, 
maar enigszins ongewone reputatie. In 
1972 won hij een studiebeurs voor 
Oxford, waar hij renaissancemuziek 
studeerde bij David Wulstan en Denis 

8 

The 
Tallis Scholars 
Tessa Bonner, sopraan 
Sally Dunkley, sopraan 
Michael Lees, altus 
Patrick Craig, altus 
Philip Cave, tenor 
Steven Harrold, tenor 
Jonathan Arnold, bas 
Robert Macdonald, bas 
Robert Rice, bas 
Francis Steele, bas 

Arnold. Hij deed er ook ervaring op met het 
dirigeren van kleine vocale ensembles, toen 
reeds experimenterend met de minder 
bekende aspecten van het repertoire. 

Naast zijn activiteiten met The Tallis 
Scholars, leverde Peter Phillips regelmatig 
bijdragen voor The Spectator, over muziek 
en cricket. Sinds 1995 is hij adviseur bij The 
Musical Times, het oudste Europese 
muziektijdschrift dat onafgebroken werd 
gepubliceerd. Zijn eerste boek, English 
Sacred Music / 549-/ 649, uitgegeven bij 
Gimell, is een unieke encyclopedische uit-
eenzetting over de geschiedenis van 
Engelstalige religieuze muziek, gecompo-
neerd in de gouden periode tussen de 
"Reformation" en de "Commonwealth". 
Naast muziek is hij geïnteresseerd in de 
beeldende kunst van de Renaissance. Hij 
werkt momenteel aan een verhandeling 
over de culturele achtergrond van deze 
periode. 

Peter Phillips verzorgde ontelbare radio-
en televisie-uitzendingen. Naast optredens 
met The Tallis Scholars in de hoofdrol (live- 

Peter Phillips 

dirigent 

Dinsdag, 26 augustus 1997, 20.00 u. 
Antwerpen, Sint-Augustinuskerk 

Met de steun van The British Council 

PETER PHILLIPS 

Door de toewijding voor zijn levens-
werk, namelijk het wetenschappelijk 
onderzoek naar en het vertolken van 
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uitzendingen van de Proms in 1988 en 
van de festivals van Aldeburgh, Bath en 
Cheltenham), was hij regelmatig te belui-
steren op Radio 3 in "Music Weekly", op 
de BBC World Service, op Radio 4 in 
"Kaleidoscope" en "Today" en op de 
Europese, Canadese en Noord-Ameri-
kaanse radio. In december 1990 waren 
Peter Phillips, The Tallis Scholars en 
Gimell Records betrokken bij een belang-
rijke documentaire van de South Bank 
Show Television, waarin de kijker werd 
meegevoerd in een persoonlijke odyssee 
doorheen de religieuze muziek van de 
Renaissance. 

THE TALLIS SCHOLARS 

The Tallis Scholars werden in 1973 
opgericht door Peter Philips. Dankzij 
hun opnamen en concertuitvoeringen 
verwierven zij de laatste jaren een benij-
denswaardige reputatie op het vlak van 
de religieuze muziek uit de Renais-sance. 
In de Verenigde Staten worden ze be-
schreven als de "a capella superstars". 

The Tallis Scholars zingen zowel in reli-
gieuze als wereldlijke gebouwen en 
geven jaarlijks ongeveer tachtig concer-
ten. Ze gaan minstens tweemaal per jaar 
op tournee in de Verenigde Staten en 
ondernemen om de achttien maanden 
een belangrijke rondreis in het Verre 
Oosten. Ook maakten ze drie grote tour-
nees in Australië, met onder andere con-
certen in de opera van Sydney. In 1994 
genoten zij het voorrecht te mogen zin-
gen in de Sixtijnse Kapel, om de restaura-
tie van de fresco's van Michelangelo te 
vieren. Een jaar later traden zij onder 
meer op in Edinburgh, Parijs, Bonn en 
Treviso, werden zij voor het eerst naar de 
Baltische landen uitgenodigd voor con- 

certen in Rakvere en Riga, en maakten zij 
hun tweede tournee in Korea. In 1996 
volgden opnieuw twee grote tournees in 
de Verenigde Staten, naast een recordaan-
tal optredens in eigen land. Dit jaar doen 
ze de belangrijkste Europese festivals aan 
en reizen ze naar Japan, de Verenigde 
Staten en Australië. 

De waardering voor het pionierswerk 
van The Tallis Scholars is grotendeels te 
danken aan hun samenwerking met 
Gimell Records, een label dat in 1981 uit-
sluitend voor hun opnamen werd opge-
richt. Op deze manier worden niet alleen 
cd's met werken van gerenommeerde 
componisten, zoals Byrd, Tallis, Palestrina 
en Victoria verspreid, maar ook muziek 
van minder bekende figuren, zoals 
Clemens non Papa, Frei Manuel Cardoso 
en Heinrich Isaac. De catalogus bevat 
reeds meer dan dertig platen. In 1994 tra-
den Peter Philips en The Tallis Scholars 
op in de Santa Maria Maggiore-basiliek in 
Rome, waar Palestrina ooit als koorknaap 
zong en later "maestro di capella" werd, 
ter gelegenheid van de vierhonderste ver-
jaardag van het overlijden van deze com-
ponist. Ook deze concerten werden door 
Gimell opgenomen en zijn verkrijgbaar op 
video, cd en cassette. 

Gimell Records heeft op internationaal 
vlak reeds vele bekroningen in de wacht 
gesleept. In 1987 won de opname van de 
Missa La Sol Fa Re Mi en de Missa Pange 
Lingua van Josquin Desprez de prijs van 
Gramophone Magazine : de "Record of 
the year Award". Het was de eerste keer 
dat een opname van oude muziek deze 
zeer gegeerde onderscheiding won. In 
1989 gaf het Franse magazine Diapason 
twee van hun begerenswaardige 
"Diapasons d'or de l'année" aan opnamen 
van een mis en motetten van Lassus en 
twee missen van Josquin, gebaseerd op 
het lied L'homme arme. De opname var 
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twee missen van Palestrina werd in 
1991 bekroond met de "Early Music 
Award" van Gramophone Magazine. 
Dezelfde prijs ging in 1994 naar hun cd 
met werk van Cipriano de Rore en 
Josquin Desprez, een opname die ook 

een belangrijke publieksprijs van de radio 
won. Deze prijzen zijn een voortdurend 
bewijs van het uitzonderlijk hoge niveau 
van The Tallis Scholars en van hun toewij-
ding voor één van de interessantste perio-
des uit de westerse muziekgeschiedenis. 

The Tallis Scholars 
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Ockeghem, 
chanson en 

Missa Au travail suis 
& motetten van 

Josquin, Ockeghem, 
Gombert en Isaac 

Programma 

JOHANNES OCKEGHEM (CA. 1420-1497) 

Salve Regina 
uit: Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cappella Sist/na Ms. 

42 

JOHANNES OCKEGHEM 

Au travail suis 
uit: Dijon, Bibliothègue municipale, Ms. 517 

JOHANNES OCKEGHEM 

Missa Au travail suis 
uit: Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Chigi C VIII 234 

JOSQUIN DESPREZ (CA. 1445/60-1521) 

Benedicta es caelorum 

Praeter rerum seriem 
uit: Kobenhavn, Det Kon gelige Bibliotek, Gl. Kg!. Sml. Ms. 1872 

HEINRICH ISAAC (CA. 1440-1517) 

Tota pulchra es 
uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. 11 I 232 & Cortona, Biblioteca 

Communale, Ms. 95-96 

NICOLAAS GOMBERT (CA. 1495-CA. 1560) 

Magnificat III 
uit: Madrid, Biblioteca Nacional, Ms.2443 

In zijn boek over Johannes Ockeghem, 
verschenen in 1953, stelde componist 
Ernst Krenek dat "de tijd rijp is om 
Ockeghem naar voren te laten treden als 
een groot componist met een tijdloze 
betekenis, en als de auteur van diepe, 
intense religieuze muziek van het hoog-
ste artistieke kaliber en waardigheid." 
Toen Krenek deze woorden schreef, 
waren er slechts twee stukken van 
Ockeghem op plaat beschikbaar, het 
chanson Ma maistresse en het Credo uit 
de Missa L'homme arme, en dit ondanks het feit dat enkele jaren voordien een uitstekende 
nieuwe uitgave van Ockeghems volledige oeuvre was verschenen. In diezelfde periode 
begonnen andere Vlaamse componisten, zoals Dufay, Josquin en Lassus, meer aandacht 
te krijgen van academici en uitvoerders. Ockeghem werd genegeerd, en zelfs tijdens de 
onwaarschijnlijke revival van de oude muziek bleef de interesse voor zijn muziek eerder 
marginaal. Dit jaar blijkt de componist plots toch heel belangrijk, iets wat door verschil-
lende platenmaatschappijen werd geanticipeerd door het uitbrengen van enkele uitste-
kende nieuwe opnames met werk van Ockeghem. 

Waarom hoefden we er eigenlijk op te Wachten? In elke zichzelf respecterende muziek-
geschiedenis vinden we Ockeghem terug als één van de sleutelfiguren voor de muziek 
van het midden van de 15de eeuw, wat trouwens door zijn tijdgenoten reeds uitgebreid 
werd beaamd. Vandaag worden de Missa Prolationum en de Missa Cuiusvis toni erkend als 
de theoretisch meest geavanceerde werken uit de Renaissance. Ockeghem schreef het eer-
ste polyfone requiem, en zijn chansons werden door vele meesters na hem, Josquin inbe-
grepen, als model gebruikt. Josquin kan zelfs een leerling van Ockeghem zijn geweest. Ja, 
we hebben veel over Ockeghem gehoord, maar toch hebben we Ockeghem zelf bitter wei-
nig kunnen beluisteren. 

De reden hiervoor moet niet zozeer worden gezocht in het feit dat hij zo weinig muziek 
heeft nagelaten, maar eerder in het beeld dat de vorige generaties van muziekhistorici van 
hem hebben opgehangen. Bepaalde Duitse musicologen van rond de vorige eeuwwisse- 
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ling beschreven Ockeghem als een "puur cerebralist", iemand die enkel genoegen beleef-
de aan het opzetten van afschuwelijk ingewikkelde technische hoogstandjes en die daar-
bij alle zorg voor expressie en pure schoonheid opzij zette. De Oxford History of Music 
voegde daar nog aan toe dat een omschrijving van zijn muziek kon worden samengevat 
als "an unremitting pursuit of canon and its kindred devices." Zulk een onvolledige sy-
nopsis kon enkel worden gemaakt vanuit de aandacht voor de Missa Prolationum en de 
Missa Cuiusvis toni, met uitsluiting van de rest van zijn werk. In werkelijkheid bezat 
Ockeghem één van de meest persoonlijke stijlen van zijn tijd. Zijn muziek wordt helemaal 
niet gekarakteriseerd door een loutere gekunsteldheid, maar is opmerkelijk gevarieerd. 

Het motet Salve Regina en de Missa Au travail suis zijn slechts twee voorbeelden waarin 
Ockeghem de compositorische kunstgrepen opzij zet en enkel prachtige, expressieve 
muziek schrijft. Hier geen "canon en verwante technieken", maar wonderlijk vloeiende 
melodische lijnen, onverwachte ritmes en doorzichtige samenldanken, allemaal waar-
merken van Ockeghems unieke talent. De Maria-antifoon waarop het Salve Regina is geba-
seerd, weerklinkt in de bovenstem tijdens het openingsduet. De bas opent eveneens met 
de gregoriaanse melodie, zij het een kwart lager getransponeerd, en blijft deze melodie 
voor de rest van het stuk aanhouden. Ockeghem paste dat eerder ongewone structurele 
principe ook toe in de ganse Missa Caput. Het tweede deel van het Salve Regina opent met 
een duet voor de laagste stemmen, die tegelijk een verandering van ternair naar binair 
metrum inluiden. Dergelijke metrische veranderingen komen nog viermaal voor waarbij 
ze elkaar steeds sneller opvolgen, zodat het stuk op een levendige manier naar de slotca-
densen wordt gestuwd. 

De Missa Au travail suis gaat terug op een door hemzelf of door Barbignant (fl. ca. 1470) 
geschreven chanson. In het begin van de mis is de tenormelodie van het chanson vrijwel 
letterlijk verwerkt als een traditionele cantus firmus. Dit houdt dus in dat het Kyrie daar-
door exact dezelfde lengte krijgt als het chanson. Ockeghem vond deze procedure blijk-
baar teveel voor de hand liggen, want hij laat de cantus firmus in de navolgende delen 
volledig vallen en gebruikt in de plaats ervan het imitatieve begin van het chanson als 
inleiding (of "hoofdmotief") voor elk misdeel. Na die inleidingen wordt evenwel elke 
referentie naar het origineel achterwege gelaten. De stijl wordt verfrissend ongedwongen, 
terwijl het toch duidelijk is dat de afwisseling tussen uitgewerkte duetten en vierstemmi-
ge secties moet dienen als formele basisstructuur. De verschillende stemmencombinaties 
in de duetten lijken op het eerste gezicht toevallig, maar uiteindelijk zien we toch dat 
Ockeghem hier heeft gekozen voor symmetrie, zoals bijvoorbeeld in het Sanctus, waar de 
opeenvolging als volgt gebeurt: bovenstemmen, onderstemmen, buitenstemmen, mid-
denstemmen. 

Deze beide voorbeelden helpen om het vertekende beeld te ontkrachten van Ockeghem 
als een muzikaal mathematicus. Ze tonen aan dat hij helemaal niet voorspelbaar was en 
telkens weer origineel. Dat zijn muziek, maar ook zijn persoonlijkheid een enorme bron 
van inspiratie vormden voor zijn tijdgenoten en navolgers, mag blijken uit de grote hoe-
veelheid gedichten en klaagliederen die ter gelegenheid van zijn overlijden werden 
geschreven. 
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Heinrich Isaac (ca. 1440-1517) en Josquin Desprez (ca. 1445/60-1521) werden rond 1497 
beschouwd als de belangrijkste componisten uit de Frans-Vlaamse school. Het cosmopo-
litische aspect in hun carrières staat in schril contrast met dat van Ockeghem, die 46 jaar 
in dienst was van het Franse hof en zelden reisde. Josquin en Isaac verbleven tijdens de 
laatste decennia van de 15de eeuw in Italië: Isaac in dienst van de Medici in Firenze, 
Josquin onder het patronaat van de Sforzafamilie in Milaan. Daarna keerde deze laatste 
terug naar Frankrijk, waar hij verbonden was aan het hof van Lodewijk XII, terwijl Isaac 
hofcomponist werd bij Maximiliaan I, keizer van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie. 

Benedicta es caelorum en Praeter rerum seriem moeten worden gezien als Josquins meest 
invloedrijke motetten. Ze dienden beide als model voor missen van verschillende com-
ponisten en waren zeer in trek bij instrumentisten. Ze delen dezelfde zesstemmige bezet-
ting (namelijk SATTBB) en zijn beide op een gregoriaanse melodie gebaseerd. In Benedicta 
es vinden we bovendien een canon tussen superius en tenor, die bijna het ganse stuk door-
gaat. In stijl en muzikaal gevoel zijn de beide composities nochtans elkaars tegengestel-
den. Benedicta es is een levendig werk, vol bloemrijke zinswendingen en een vrijwel con-
stante variatie in textuur. Het optimisme van de tekst wordt op een briljante manier weer-
spiegeld in de muziek van Josquin. In Praeter rerum seriem bemerken we eenzelfde ver-
wevenheid van tekst en muziek, zij het dat er hier een eerder mystieke sfeer wordt opge-
roepen om de beginwoorden, "buiten de orde van deze wereld", te toonzetten. Het con-
trapunt wordt in de loop van het stuk steeds meer versierd, naarmate de gregoriaanse 
melodie vrijer wordt geparafraseerd. 

Isaac schreef zijn zetting van de Maria-antifoon Tota pulchra es tijdens zijn functie aan 
het keizerlijk hof in Wenen. Het is één van zijn grootste prestaties, ondanks het feit dat de 
sfeer van het stuk aan intimiteit mist. In het eerste deel zijn de sopranen en tenoren gevat 
in een doorgeïmiteerde dialoog, maar in het tweede deel wordt dit vervangen door een 
losser raamwerk. De extatische stiltes naar het eind van Tota pulchra es krijgen een tegen-
gewicht in de soms indringende declamatorische manier van schrijven. Het meest beklij-
vend zijn misschien nog de breekbare melodieën die worden gezongen door de hoge 
tenor. 

In 1514 vroeg een ouder wordende Isaac om zijn ontslag uit dienst van de keizer en om 
de toelating terug te keren naar zijn landgoed in Firenze. Zes jaar later stierf Maximiliaan, 
waarna het keizerlijke hof naar Madrid verhuisde en Karel V de titel overnam. Rond 1526 
trad Nicolaas Gombert (ca. 1495-ca. 1560), de meest begaafde leerling van Josquin, in 
dienst van de keizerlijke hofkapel als zanger. Binnen enkele jaren promoveerde hij tot 
meester van de koorknapen, wat hem veel gelegenheid gaf om buitenlandse reizen te 
maken. Een tiental jaren later werd de meester beschuldigd van "grote onzedigheid" en 
veroordeeld tot de galeien. Tijdens zijn verbanning naar de wereldzeeën schreef hij zijn 
beroemde "zwartezangen" die hem niet alleen de vergiffenis van de keizer opleverden, 
maar ook een beneficie die hem een rustig pensioen bezorgde. 

Men heeft soms aangenomen dat deze "zwanezangen" zijn acht prachtige zettingen van 
het Magnificat zijn. Het Magnificat in de derde toon, waarmee het programma vanavond 
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wordt besloten, is het meest uitgewerkte in de reeks. Het werk is uniek in de constante 
toevoeging van partijen: het start driestemmig en bij elke volgende strofe wordt één par-
tij toegevoegd. Het culminatiepunt is het achtstemmige slotvers, dat is opgebouwd rond 
twee simultane canons, de ene tussen eerste bas en tweede sopraan, de andere tussen eer-
ste tenor en eerste sopraan. Die canontechnieken werden in Gomberts tijd als verouderd 
beschouwd, maar bleven desondanks een maatstaf voor het contrapuntisch meesterschap 
van een componist. Hier bewees Gombert dat hij een waardig leerling was van Josquin. 

DIRK FREYMUTH 

Met steun van 

Theos Os 050 0..•• . 
1-)  n DUsch oom  

::g:g:: Council 
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SALVE REGINA 

 

Voor de tekst, zie p. 47 

AU TRAVAIL SUIS 

Au travail suis que peu de gens croi-
roient; 
On le peut bien qui veult apercevoir. 
Mais c'est pour ce que je ne puis veoir 
Ma maistresse ainsi qu'aultres feroient. 

Bien envieux certes aucuns seroient 
Se de sa grace Hen povoie avoir. 
Au travail suis que peu de gens croi- 
roient; 
On le peut bien qui veult apercevoir. 

S'il m'avenoit grant douleur porte-
roient, 
Car voir mon bien leur feroit recevoir 
Mal si tres grant que s'il duroit pour voir, 
Je suis tour seur que de dueil crever-
oient. 

Au travail suis que peu de gens croi-
roient; 
On le peut bien qui veult apercevoir. 
Mais c'est pour ce que je ne puis veoir 
Ma maistresse ainsi qu'aultres feroient. 

Weinigen zouden geloven welke kwellingen ik moet 

ondergaan; 

Wie wil, kan het duidelijk zien. 

Maar het komt doordat ik mijn gebiedster niet kan zien 

Zoals anderen haar zien. 

Zeker, sommigen zouden bepaald jaloers zijn 

Mocht ik in haar gunst komen. 

Weinigen zouden geloven welke kwellingen ik moet 

ondergaan; 

Wie wil, kan het duidelijk zien. 

Mocht het gebeuren, dan zouden zij in diepe smart 

zijn, 

Want mijn geluk te zien zou hen brengen 

Zulk een pijn, dat wanneer het zou blijven duren, 

Zij - daar ben ik zeker van - zouden sterven van ver-

driet. 

Weinigen zouden geloven welke kwellingen ik moet 

ondergaan; 

Wie wil, kan het duidelijk zien. 

Maar het komt doordat ik mijn gebiedster niet kan zien 

Zoals anderen haar zien. 

MISSA AU TRAVAIL SUIS 

Voor de misteksten, zie p. 45 

BENEDICTA ES CAELORUM 

Benedicta es, caelorum regina 
Et mundi totius domina, 
Et aegris medicina. 

Tu praeclara mans stella vocaris, 
Qae solem iustitiae paris, 
A quo illuminaris 

Gezegend zijt gij, Koningin der hemelen 

En heerseres over de ganse wereld, 

En heler der zieken. 

Gij wordt de stralendste ster aan het firmament genaamd, 

En uit u ontsprong de zon der gerechtigheid, 

Waardoor ge wordt verlicht. 
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Te Deus pater, ut Dei mater Gij werd God de Vader, als Moeder van God 

Fieres, et ipse frater, En zijn broer, 

Cuius eras filia. Van wie u de zuster was. 

Sanctificavit, sanctarn servavit, Hij zegende u, hij beschermde u in uw thuis 

Et mittens sic salutavit: En groette u aldus: 

Ave plena gratia. Gegroet, gij die vol van genade zijt. 

Per illud ave prolatum Door dat "Gegroet" 

Et tuum responsum gratum En uw lieflijk antwoord 

Est ex te verbum incarnatum, Is uit u het woord vlees geworden, 

Quo salvantur omnia. Waardoor allen worden gered. 

Nunc mater exora natum Nu, Moeder, bid tot uw Zoon 

Ut nostrum tollat reatum, Opdat Hij onze zonden drage, 

Et regnum det nobis paratum En dat Hij ons Zijn koninkrijk moge geven 

In caelesti patria. Amen. Dat in de hemelse glorie is voorbereid. 

TOTA PULCHRA ES 

Tota pulchra es, amica mea, 
et macula non est in te, 
favus distillans labia tua; 
mei et lac sub lingua tua; 
odor unguentorum tuorum super omnia aromata: 
jam enim hiems translit, imber abiit et recessit: 
flores apparuerunt vineae florentes odorem dederunt, 
et vox turturis audita est in terra nostra: 
surge, propera, amica mea, 
veni de Libano, veni, coronaberis. 

Wonderschoon zijt gij, mijn vriendin, 

En er is geen gebrek in u, 

Van honing druipen uw lippen; 

honing en melk is het onder uw tong; 

De geur van je zalven gaat alle reukwerk te boven: 

Nu is de winter voorbijgegaan, de regentijd voorgoed voorbij: 

De bloemen in de wijngaard zijn verschenen en geven hun zoete geur, 

En de roep van de duif is te horen op het land: 

Kom, haast u, mijn vriendin, 

Kom van de Libanon, kom, om te worden gekroond 

PRAETER RERUM SERIEM 

Praeter rerum seriem parit 
Deum hominem Virgo mater. 
Nec vir tangit virginem, 
nec prolis originem novit pater. 

Virtus sancti spiritus opus illud coelitus operatur. 
Initus et exitus partus tui penitus quis scrutatur? 
Dei providentia quae disponit omnia tam suave: 
tua puerperia transfer in mysteria, Mater ave. 

Boven de orde van deze wereld 

droeg de Moeder Maagd God in menselijke gedaante. 

Geen man had deze maagd aangeraakt, 

noch kende de vader de afkomst van het kind. 

Dit werd door de Heilige Geest vanuit de hemel bewerkstelligd. 

Wie kan begin en eind van Uw werken doorgronden? 

Gods voorzienigheid, die alles tot zulk een perfectie heeft geordend: 

Leid uw kinderen binnen in de mysteries, Moeder, gegroet! 
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MAGNIFICAT 

Magnificat anima mea Dominum. 
Et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo. 
Quia respexit hurnilitatem ancillae suae: 
ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est: 
et sanctum nomen ejus. 
Et misericordia ejus a progenie in progenies 
timentibus eum. 
Fecit potentiarn in braccio suo: 
dispersit superbos mente cordis sui. 
Deposuit potentes de sede, 
et exaltavit humiles. 
Esurientes implevit bonis: 
et divites dimisit inanes. 
Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus 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. 

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. 
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sopraan 

Calefax 

Irene 
Maessen 

  

Woensdag, 27 augustus 1997, 12.00 u. 

Antwerpen, Kapel Centrum Elzenveld 

IRENE MAESSEN 

De sopraan Irene Maessen studeerde 
bij Cora Canne Meijer aan het Amster-
damse Sweelinck Conservatorium, 

Irene Maessen 

waar zij in 1988 haar zangstudies en 
haar opera-opleiding afsloot. Later 
volgde zij nog les bij Arleen Auger en 
Judith Beckmann. Irene Maessen was 
achtereenvolgens laureate van het 
Cristina Deutekom Operaconcours in 
1987, het Internationaal Elly Ameling 
Liedconcours in 1990 en het Internatio-
naal Vocalisten Concours in 1994. 

Oliver Boekhoorn, hobo 
Ivar Berix, klarinet 
Raaf Hekkema, saxofoon 
Jelte Althuis, basklarinet 
Alban Wesly, fagot 

Bovendien werd zij in 1989 onderscheiden 
met de Zilveren Vriendenkrans van de 
Vrienden van het Concertgebouw en in 1988 
met de Kiwanis Sweelinckprijs voor de 
Liedkunst. 

Behalve als operazangeres - met name in 
opera's van Mozart en Purcell - is zij vooral 
als liedzangeres te horen. Zo voerde zij in 
1994 samen met Reinbert de Leeuw de 
avondvullende cyclus Das Marienleben van 
Hindemith uit. Als soliste zong ze onder 
meer bij het Schstinberg Ensemble, het 
ensemble Wendingen, het Combattimento 
Consort, het Nederlands Kamerkoor, het 
Nederlands Kamerorkest en in de Vara-
matinee met dirigenten als Reinbert de 
Leeuw, Ed Spanjaard, Edo de Waart, Ivor 
Bolton, Uwe Gronostay, Roland Kieft, Jan 
Willem de Vriend, Hubert Soudant en Pierre 
Cao. 

CALE FAX 

zie biografie p. 38 
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Programma 

GIOVANNI DOMENICO DE GIOVANE DA NOLA 

(CA. 1510/20-1592) 

0 dolce vita mia 

Gedaantes 
van 
(volks)muziek 

Dit concert van het Calefax rietkwintet, 
waarin alle stukken klinken in nieuwe, 
door de kwintetleden vervaardigde arran-
gementen, staat in het teken van de ver-
schillende gedaantes die muziek kan aan-
nemen. Muziek is in beginsel een ongrijp-
baar spel voor de oren, een abstract idee. 
Een goede componist weet deze idee 
zodanig in melodie, harmonie en instru-
mentatie te vangen, dat een partituur ont-
staat die andere musici later weer door 
middel van hun interpretatie kunnen 
"bezielen". Een partituur is als het ware de 
stoffelijke gedaante die de componist aan 
zijn oorspronkelijke idee geeft. 

Als er één muzieksoort "gewend" is aan 
gedaanteverwisseling, is het wel de volks-
muziek. Omdat zij vaak voor vele genera-
ties mondeling wordt overgeleverd, ver-
andert zij langzaam, en evolueert dankzij 
plaatselijke stijlontwikkelingen en per-
soonlijke voorkeuren. Tijdens dit concert 
speelt Calefax instrumentale bewerkingen 
van volksliedjes die in de tijd van 
Johannes Ockeghem (ca. 1420-1497) en 
Josquin Desprez (ca. 1445 / 60-1521) in een 
compositie vaste gedaante hebben gekre-
gen, en daarnaast zeven chansons (met 
zangsolist) zoals Maurice Ravel (1875-
1937) die aan het begin van de 20ste eeuw 
vastlegde. Tussen deze twee cycli in hoort 

"ketting" van drie composities: drie klaagzan- 
gen waarin grote componisten uit de 15de en 16de eeuw elkaars dood betreuren, en het werk 
en de roem van hun collega's bezingen. 

De Europese kunstmuziek van de 15de en 16de eeuw is sterk beïnvloed geweest door de 
volksmuziek. Dit geldt voor de geestelijke muziek (denk maar aan de diverse missen gebaseerd 
op melodieën als L'homme armé of Fors seulement), maar ook voor de profane muziek. In (Zuid-) 
Italië deed in het midden van de 16de eeuw tijdens voorstellingen van de "Commedia dell' 
arte" de zogenaamde villanella haar intrede. Een voorbeeld van een op volksmuziek gebaseer-
de villanella is 0 dolce vita mia van Giovanni da Nola (ca. 1510/20-1592). Rond dezelfde tijd ont- 
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DANIEL GRISONIO (FL. 16DE EEUW) 

Vu ha ben casun 

JOHANNES PRIORIS (CA. 1460-CA. 1514) 

Par vous je suis 

ANTOINE BUSNOIS (CA. 1430-1492) 

L'autrier que passa 

JUAN DEL ENCINA (1468-CA. 1529) 

Levanta, Pascual 

ANONIEM 

Propinan de melyor 

JOHANNES OCKEGHEM (CA. 1420-1497) 

Mort tu as navré (Déploration de Gilles Binchois) 

JOSQUIN DESPREZ (CA. 1445/60-1521) 

Nymphes des bois (Déploration de Johannes 

Ockeghem) 

BENEDICTUS APPENZELLER (CA. 1480/88-NA1588) 

In Josquinum a Prato, Musicorum principem, 

Monodia (Déploration de Josquin Desprez) 

MAURICE RAVEL (1875-1937) 

Chanson grecque 

Chanson écossaise 

Melodie italienne 

Chanson espagnole 

Chanson francaise 

Chanson hébraique 

L'énigme éternelle 

u als eerbetoon aan Ockeghem en zijn tijd, een 



stond een meerstemmig genre, "grechesca" genaamd, dat gebaseerd is op uit Griekenland 
overgewaaide volksmuziek. Voorbeelden hiervan vinden we bij Adriaan Willaert (ca. 
1490-1562) en Daniel Grisonio (fl. 16de eeuw). Par vous je suis van Johannes Proiris (ca. 
1460-ca. 1514) is een vijfstemmige, tekstloze zetting van het Vlaamse en zeer populaire 
volksliedje In mynen zin. Het chanson L'autrier que passa van Antoine Busnois (ca. 1430-
1492) is gebaseerd op een populair Frans liefdesliedje. Het villancico Levanta, Pascual en 
het instrumentale Propiiian de melyor komen uit de beroemde Spaanse liedboeken 
Cancionero musical de Palacio en de Cancionero musical de la Colombina. 

De Franse componist Maurice Ravel wist als geen ander dat muziek verschillende 
gedaantes kan aannemen. Behalve als componist genoot Ravel immers grote faam als 
arrangeur van composities van anderen, bijvoorbeeld de Schilderijententoonstelling van 
Modest Moessorgski (1839-1881), èn van hemzelf, zoals Ma mère l'oye. Van een werk als Le 
tombeau de Couperin is zelfs bij meer mensen de orkestversie bekend dan het oorspronke-
lijke werk, dat Ravel schreef voor piano solo. Wat hij in zijn Chansons populaires doet, 
houdt het midden tussen componeren en arrangeren. De liedjes uit de Chansons populaires 
hadden ieder al een eigen geschiedenis, voordat Ravel ze op zijn manier van een piano-
begeleiding voorzag. In die optiek is dus het arrangement voor zangstem en rietkwintet, 
dat Eduard Wesly van Ravels werk maakte, een relatief kleine ingreep. Immers, het is nog 
steeds onmiskenbaar Ravel, alleen de instrumentatie is gewijzigd. 

Het eerste, Griekse lied stamt uit de Cinq mélodies populaires grecques (1904-1906). De vol-
gende vijf liedjes komen uit de Chants populaires die Ravel in 1910 schreef voor een con-
cours in Moskou, op verzoek van de Russische sopraan Marie Olénin d'Alheim. Het laat-
ste lied is er één van de Deux mélodies hébraiques, overigens een wonderlijke titel voor twee 
liedjes die geen van beide een Hebreeuwse tekst gebruiken. Het hier gezongen L'énigme 
éternelle had oorspronkelijk wel een Jiddische tekst. 

ALBAN VVESLY 
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CHANSON GRECQUE 

Quel galant, galant m'est comparable, 
d'entre ceux qu'on voit passer?- 
Dis, dame Vassiliki? 

Vois, pendus, pendus á ma ceinture, 
pistolets et sabre aigu...- 
Et c'est toi que j'aime! 

Welke galante heer, galante heer kan met mij worden vergeleke 

onder diegenen die men ziet voorbijgaan?- 

Zeg, vrouwe Vassiliki? 

Zie, hangend, hangend aan mijn riem, 

pistolen en een spitse sabel - 

En jij bent het die ik liefheb! 

CHANSON ECOSSAISE 

Ye banks and braes o'bonnie Doon, 
How can ye bloom sae fresh and fair? 
How can ye chatmt, ye little birds, 
And I'm sae weary fu'o'care? 

Ye'll break my heart, ye warbling bird, 
That warbles on the flow'ry thorn, 
Ye mind me o'departed joys. 
Departed never to retun. 

Oft hae I roo'd by bonnie Doon 
By moming and by evening shine 
To hear the birds sing o'their loves 
As fondly fondly once I sang o'mine. 

Wi'lightsome heart I stretch'd my hand 
And pu'd a rosebud from the free; 
But my fause lover stole the rose, 
And left the thom wime. 

0 oevers en hellingen van de mooie Doon 

Hoe kunnen jullie zo fris en prachtig in bloei staan? 

Hoe kunnen jullie zingen, kleine vogels, 

Terwijl ik zo lusteloos en vol zorgen ben? 

Je zal mijn hart breken, kwelend vogeltje, 

Dat zingt op de doorn van de bloem, 

Je herinnert me aan vergane vreugden, 

Vergaan om nooit meer terug te keren. 

Vaak reed ik langs de mooie Doon 

Bij ochtend- en avondlicht 

Om de vogels te horen zingen van hun liefdes 

Zoals ik ooit teder, zo teder zong over de mijne. 

Licht van hart strekte ik mijn hand uit 

En plukte een rozenknop van de boom; 

Maar mijn slechte geliefde stal de roos, 

Enkel de doorn bleef achter. 

MELODIE ITALIENNE 

M'affaccio la finestra e vedo l'onne Hangend uit mijn raam, luister ik naar de golven, 

vedo le mi miserie die sh granne luister ik naar mijn ongeluk zo groot! 

chia mo l'amore mio nun m'arris ponde Ik schreeuw mijn liefde uit, niemand die antwoordt 

chia mo l'amore mio nun m'arrir ponne. Ik schreeuw mijn liefde uit, niemand die antwoordt. 

120 WOENSDAG 27 AUGUSTUS 19'97 



CHANSON ESPAGNOLE 

Adios men hornino, 
adios ja qui te marchas pr'a guerra 
Non t'olvides d'aprendina 
quiche qued'a can'a terra 
La! la... 

Castellanos de Castilla 
Tratade ben os gallegos: 
Cando van, van como rosas, 
Cando ven, ven como negros. 
La! la... 

Vaarwel, ga, mijn man, 

vaarwel nu ze je meegenomen hebben voor de oorlog 

Er is van nu af aan, helaas! 

voor mij geen vreugde meer op aarde! 

La! la... 

Inwoners van Castillië, 

behandel onze Gallicische jongens goed: 

Ze gaan er heen zo zacht als rozen, 

Ze keren terug, zo hard als kolen. 

La! la... 

CHANSON FRANÇAISE 

Jeanneton, oti irons nous garder 
Jeanneton, ot' irons nous garder 
Qu'ayons bon une heure, 
Lan la! 
Qu'ayons bon une heure? 

La-bas, la-bas, au pré barré 
La-bas, la-bas, au pré barré 
Y'a de tant belles ombres 
Lan la! 
Y'a de tant belles ombres 

Le pastour quitte son manteau 
Le pastour quitte son manteau 
Et fait seoir Jeannette 
Lan la! 
Et fait seoir Jeanette 

Jeannette a tellement joué 
Jeannette a tellement joué 
Que s'y est oubliée, 
Lan la! 
Que s'y est oubliée. 

Jeanneton, waar zouden we ons begeven 

Jeanneton, waar zouden we ons begeven 

Waar zouden we kunnen gaan voor een goed uur, 

Lan la! 

Waar zouden we kunnen gaan voor een goed uur? 

Daar, daar, in het afgezette weiland 

Daar, daar, in het afgezette weiland 

Daar zijn zo'n mooie schaduwen 

Lan la! 

Daar zijn zo'n mooie schaduwen. 

De pastoor doet zijn mantel uit 

De pastoor doet zijn mantel uit 

en doet Jeanette erop neerliggen 

Lan la! 

en doet Jeanette erop neerliggen. 

Jeanette heeft zó gespeeld 

Jeanette heeft zó gespeeld 

Dat ze er zich in heeft verloren, 

Lan la! 

Dat ze er zich in heeft verloren. 
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CHANSON HÉBRAIQUE 

Mejerke, main Suhn, oi Mejerke, main 
Suhn, 
Zi weiss tu, var we men du steihst? 

Lifnei Melech Malchei hamiochirn, 
Tatunju. 

Mejerke, main Suhn, oi Mejerke, main 
Suhn, 
wos ze westu bai Im bet'n? 

Bonej, chajei, M'sunei Tatunju. 

Mejerke, main Suhn, oi Mejerke, main 
Suhn, 
oif wos darfstu Bonei? 

Bonim eiskim batoiroh, Tatunju. 

Mejerke, main Suhn, oi Mejerke, main 
Suhn, 
Oif wos darfstu chajei? 
- Kol chai joiducho, Tatunju. 

Mejerke, main Suhn, oi Mejerke, main 
Suhn, 
Oif wos darfstu M'sunei? 
-W'ochalto, w'ssowoto, Uweirachto, 
Tatunju. 

Meijertje, mijn zoon, oh Meijertje mijn 

zoon, 

Weet je voor wie je daar staat? 

Voor hem, Koning der Koningen, alleen hij, 

vadertje. 

Meijertje, mijn zoon, oh Meijertje mijn 

zoon, 

En wat vraag je hem daar? 

- Om kinderen, een lang leven en brood, vadertje. 

Meijertje, mijn zoon, oh Meijertje mijn 

zoon, 

Maar zeg me, waarom kinderen? 

Aan kinderen leer je de Thora, vadertje. 

Meijertje, mijn zoon, oh Meijertje mijn 

zoon, 

Maar zeg me, waarom lang leven? 

Wat leeft zingt Gade toe, vadertje. 

Meijertje, mijn zoon, oh Meijertje mijn 

zoon, 

Zeg, wil je nog brood? 

- Neem dit brood, eet het, zegen het, 

vadertje. 

L'ÉNIGME IÉTERNELLE 

Monde tu nous interroges: 
Tra la tra la la la la 
L'on répond: 
Tra la la la la la la la la 
Si ron ne peut te répondre: 
Tra la la la tra la la la 
Monde tu nous interroges: 
Tra la la la la la la 
Tra la la la la la la 

Wereld, jij ondervraagt ons: 

Tra la tra la la la la 

Men antwoordt: 

Tra la la la la la la la la 

Als men niet kan antwoorden: 

Tra la la la la la la la 

Dan ondervraag jij, Wereld, ons: 

Tra la la la la la la 

Tra la fa la la la la. 
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Harry Van Berne, tenor 
Marius Van Altena, tenor 
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Matthew Vine, tenor 
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Lieven Deroo, bas 



Programma 

De namen van de componisten worden pas 

na de uitvoering meegedeeld. Bij het bui-

tengaan ontvangt u een aangevuld pro-

gramma-overzicht 

Domine Jesu Christe 

Kyrie 

Le Ray au soleil 

Cum martelli - La mantachassera 

Muziek 
zonder eeuwen 

IK BEN OVERTUIGD DAT, ALS WIJ NIET 

IN STAAT ZIJN DE CELACTIVITEIT VAN DE 

CATEGORIEËN DIE WIJ GEBRUIKTEN IN 

TE ZIEN, WIJ HET GEVAAR LOPEN NIETS 

TE WINNEN EN ALLES TE VERLIEZEN. 

UMBERTO ECO 

Gloria SHE ENDED WEEPING, AND HER LOWLY PLIGHT, 

IMMOVABLE TILL PEACE OBTAINED FROM FAULT 

Ecco si ferma a gran stupore ACKNOWLEDGED AND DEPLORED, IN ADAM WROUGHT 

COMMISERATION; SOON HIS HEART RELENTED 

Credo TOWARDS HET, HIS FEET SUBMISSIVE IN DISTRESS, 

CREATURE 50 FAR HIS RECONCILEMENT SEEKIN, 

Science n'a nul annemi HIS COUNCEL WHOM SHE HAD DISPLEASED, HIS AID; 

AS ONE DISARMED, HIS ANGER ALL HE LOST, 

Sanctus AND THUS WITH PEACEFUL WORDS UPRAISED HER SOON. 

Morir non puO ii mio cuore 

Ahi possanza d'amor Deze romantische tekst is een fragment- 
uit het nagelaten werk van de te vroeg 

Agnus Dei gestorven en vrijwel onbekende Engelse 
dichter en filosoof Jese MacJoy (1814-1844). 

Credo: Patrem omnipotentem De droevige idiomatische uitdrukkingen, 
de uiterlijke vormen van de gevoelswe- 
reld, de geur van vrijheidsverlangen: alles 

baadt in een romantisch parfum. Hoe is het mogelijk dat ondanks deze gave poëzie de 
dichter zo onbekend is gebleven? Luisteraar, om de eenvoudige reden dat Jese MacJoy 
nooit heeft bestaan. De naam is een uitvinding van mijzelf, hier en op dit ogenblik aan 
mijn schrijftafel. De naam is trouwens een anagram van James Joyce. 

Toch is de evolutie van deze tekst romantisch, maar van de hand van John Milton die 
anderhalve eeuw vóór Hugo, Baudelaire, Byron, Shelley en Heine leefde. Milton werd 
geboren in 1608 (Shakespeare was in volle bedrijvigheid) en stierf in 1674 - honderdze-
venenveertig jaren vóór een van de bijbels van de romantiek werd geschreven: Shelley's 
A defence of poetry uit 1821. 

Het geciteerde poëziefragment komt uit Miltons Paradise Lost, een werk dat hij beëin-
digde in volledige blindheid en in 1665 dicteerde aan zijn niet zo bijster geïnteresseerde 
dochters. Overigens zijn alleen al titel en inhoud topoi waarin later de romantici zich zo 
graag wentelen: Sturm en vrijheidsdrang. Miltons vrijheid van verbeelding was voor de 
Franse classici zoals Boileau totaal onaanvaardbaar. De Duitse letterkundige Johan Jacob 
Bodmer (1698-1783) verdedigde Milton met de woorden "... Er hat in diesem Stiick die 
Freyheit gebraucht, die ihm die poetische Kunst vergónnete." 
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Deze lange inleiding ter illustratie van het motto van deze avond: kunst die niet van-
zelfsprekend een kind des tijds is. Muziek die op een of andere manier losstaat van zijn 
omgeving. Kunst die enkel erfgenaam is van zijn bedenker. Want stijlperioden, tijdperken 
en scholen (wat een anti-kunst woord) zijn uitgevonden door achteraf-mensen. Kunst is 
niet hun "cup of tea". 

Er staan nog enkele leugentjes in deze programmatoelichting, onder andere in verband 
met de Jugendstilafbeelding (afbeelding 1). De emotie van de bewegingen, het sierlijke lij-
nenspel, de bruinige tinten (die hier jammer genoeg niet te zien zijn) zijn zó uit de sensu-
ele droomwereld van Mackintosh, Knoppf en Prikker geplukt. Maar, de handspiegel is 
géén Jugendstil. Het is een Jugendstilweeslcind, gemaakt zoveel eeuwen eerder, en in een 
totaal andere culturele context. Het is een Keltische spiegel uit Desborough, vervaardigd 
in de eerste eeuw vóór Christus (voor de ongelovige Thomassen, de bron: De Keltische 
mythologie, Lisse 1995, p. 46). 

We zouden oeverloos kunnen doorgaan met het opsommen van kunstwerken die zich 
van de tijdswetten niets aantrokken, wanneer we het werk zouden bespreken van kun-
stenaars als Turner, Ives, Biichner en zovele anderen... Nog een laatste leugentje rechtzet-
ten. Afbeelding 2 (zie p.130) is geen detail van het beroemde fresco van Ambroglio 
Lorenzetti. Met een beetje goede wil zou het dat wel kunnen zijn, zeker wat stijl en vorm-
geving betreft. Maar de iconografie is niet Italiaans, maar Engels. Het is een schilderij (en 
geen fresco) van Arthur Joseph Gaskin (1862-1928) met als titel Kilhwch, de koningszoon 
(Birmingham City Museum and Art Gallery). Gaskin heeft hier in een prerafaëlitische stijl 
de vormen- en kleurentaal van de Italiaanse Renaissance geparafraseerd, zij het met een 
andere symboliek en in een andere context. Maar het schilderij vertelt inderdaad een 
droom uit de Renaissance. 

Afbeelding 1: versierde handspiegel. Anoniem, Jugendstil, ca. 1930. Wien, Museum fUr bildende Kunst. 
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Alles wat ik hierboven heb verteld, geldt natuurlijk ook voor het muziekrepertoire. Het 
zal Johannes Ockeghem een zorg geweest zijn dat hij lid was van de tweede Vlaamse 
polyfonistenschool. En moest Johannes Ciconia weten dat hij door de 20ste-eeuwse 
muziekgeleerden beschouwd wordt als een spilfiguur tussen Middeleeuwen en 
Renaissance zou hij, uit overdreven verantwoordelijkheidsgevoel, er in zijn graf een hart-
infarct aan overhouden. De stijlperioden die zichzelf een naam gaven (bijvoorbeeld Ars 
Nova en Ars Subtilior) deden dat in het volle bewustzijn omdat zij met andere dingen dan 
hun voorgangers bezig waren. Al komt dit voor latere generaties misschien arrogant over, 
toch was het hun bedoeling niet om zichzelf in een schuifje van de muziekgeschiedenis 
op te sluiten. Zij maakten geen visitekaartjes, maar braken alleen reactionaire kettingen 
die hen teveel met het verleden verbonden. 

Het muziekmedium, snel evoluerend, individualistisch, veelzijdig in haar taalgebruik, 
vluchtig ook, laat zich niet in categorieën verdelen. Natuurlijk zijn het gros van de com-
posities uit Middeleeuwen en Renaissance in het idioom van hun tijd geschreven of/en 
tegemoetkomend aan de smaak van de broodheer. Niet één componist van Karel V 
schreef één madrigaal. Muziek was consumptiegericht. Maar talrijk zijn de voorbeelden 
die afwijken van dit gedrags- en gehoorspatroon. Niet alle muziek die "past" in een tijds-
kader is overigens eersterangsmuziek. Net  zo min zijn alle contextvreemde composities 
automatisch het beluisteren waard. Alhoewel ik geneigd ben componisten uit de laatste 
serie een paar voorsprongpunten toe te kennen omwille van hun autonoom denken. In de 
Franse barok zijn er tonnen muziek geschreven waar je zelfs overdag niet van wakker ligt. 

Muziek zonder eeuwen is dus een programma over werken die hun eigen wereld heb-
ben opgebouwd, los van de cultuurnavelstreng. Een historische benadering - en beluiste-
ring - is onmogelijk. Wij interpreteren en luisteren nu met een uitvergrote kennis, in ver-
gelijking met het ontstaansmoment van het werk. Wij benaderen nu composities met 
breedhoekoren, en vinden de werken al vlug interessant, omdat wij hun omgeving en 
nageschiedenis als decor hebben. En andersom, werken die in hun ontstaansmoment wer-
kelijk autonoom en experimenteel waren, zonder schatplichtigheid aan welke ideeën ook, 
komen nu, met de rijkdom van ons ganse auditieve verleden, dikwijls gewoontjes over. 
Het eerste autonome gebruik van een dominantseptiemakkoord op het einde van de zes-
tiende eeuw (bij mijn weten door Pomponio Nenna) raakt ons nog nauwelijks na alle har-
monietaarten die wij bij bakkers als Wagner en Mahler verorberd hebben. In dit geval 
helpt het om de verstandelijke emotie in te roepen (de Einsteinesthetiek) en niet-
Darwinistisch te oordelen. De componist die voor het eerst imitaties gebruikte, heeft een 
even grote stap gezet als de man die in de 20ste eeuw voor het eerst een cluster gebruik-
te - alhoewel ik vermoed dat de eerste vanuit bewust kritische kennis schreef, en de twee-
de ten einde raad. 

Zoals gezegd, alle werken zullen deze avond op de één of andere manier nieuw zijn, 
vreemd, inattendu, origineel in hun culturele context. Drie mogelijkheden kunnen zich 
voordoen. Composities kunnen nieuw zijn in hun elocutio en/of in hun dispositio. In het 
eerste geval ontstaat een nieuwe taal omdat gekend materiaal op een nieuwe wijze is 
gemonteerd. In het tweede geval wordt nieuw compositorisch materiaal gebruikt. In 
beide gevallen is de componist op zoek naar een nieuw soort luisteraar. Composities kun-
nen eeuwloos zijn omdat zij met behulp van een achteruitkijkspiegel zijn geschreven. De 
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componist verlaat de idiomatiek van zijn tijd en plaatst zich in een vroegere stijl. En laten 
zij hem goed verstaan: dit gebeurt niet vanuit verwerpelijke reactionaire gevoelens, noch 
vanuit een conservatieve reflex die onkunde verraadt. Deze composities zijn noch illusoir, 
noch allusoir. De componist daarentegen corrigeert in zekere zin tijdelijk op zijn eentje de 
muziekevolutie. Hij blijft putten uit een traditie die door ongeduldigen is verlaten, maar 
waarin hijzelf zijn creativiteit nog kwijt kan. Een goed restaurant heeft geen nouvelle cui-
sine nodig. De luisteraar zal deze avond soms versteld staan van de grote tijdsverschillen 
tussen een compositie en de periode waarin zij normaal had moeten geschreven zijn. 
Gelukkig bestaat er ook in de muziek de speelse creativiteit van de teletijdmachine. 
Tenslotte zijn er composities die om buiten-muzikale redenen kunstmatige inplantingen 
in hun tijd waren, zonder dat zij afstotingsverschijnselen vertoonden. Bij deze categorie 
zal de originaliteit het minst opvallen. Geen nieuwe "woordenschat", geen opvallende 
retrostijl. Het bijzondere is de componist zelf, de tekst, de aanleiding. 

Het is voor het repertoire van deze avond nuttig de vraag te stellen met welke oren 
geluisterd moet worden. Zoals de literatuur verschillende lezerstypes heeft, kan er ook op 
verschillende niveaus geluisterd worden. Er is het niveau van de luisteraar die zich 
gewoon laat "innemen" door de compositie. Hij is alleen geïnteresseerd in "wat" klinkt. 
Deze luisteraar heeft deze avond zijn ticket duur betaald. De andere benaderingswijze is 
deze van de luisteraar die niet alleen belangstelling heeft voor het "wat", maar ook voor 
het "hoe". Hij, om het met de woorden van Umberto Eco te zeggen - wiens essays De tekst, 
het leesgenot, de consumptie en Het teken van de poëzie zonder meer ook handleidingen voor 
musici zijn -, geniet van de manier waarop hij slachtoffer is. Dit is de modelluisteraar voor 
deze avond. Wie alleen in het verhaal van een compositie is geïnteresseerd zal vlug uit-
geluisterd zijn, omdat de esthetische ervaring van deze avond maar voor een gedeelte op 
dat niveau ligt. De modelluisteraar is deze die zijn encyclopedische kennis gebruikt om 
de geschiedenis van de compositie in te schatten. Hij luistert alsof hij in de tegenwoordi-
ge tijd van de compositie zit. Pas dan zal hij achteraf de draagwijdte van de door de com-
ponist gebruikte grammatica ten volle inschatten. 

De muziek van deze avond was in zijn ontstaansmoment op zoek naar toekomstige of 
verleden oren. Hopelijk heeft hij deze avond hen bereikt. Wij moeten de bedoelde luiste-
raar in ons reconstrueren. 

PAUL VAN NEVEL 

In samenwerking met 
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MIS 

Voor de misteksten, zie p. 45 

DOMINE JESU CHRISTE 

Domine Jesu Christe, Heer Jesus Christus, 

qui hora diei ultima, die op het laatste uur van de 

in sepulcro quievisti, dag in het graf hebt gerust, 

et a Matre tua, mitissima, en door uw liefdevolle moeder 

et aliis mulieribus, en de andere vrouwen werd beweend 

Planctus et lamentatus fuisti, en beklaagd zijt, doe ons, 

fac nos, quaesumus, vragen wij, uit medeleven 

passionis tuae, compassionis, met uw lijden overvloedig 

lacrimis abundare; tranen storten, en in volledige 

et tota cordis, devotione, toewijding van ons hart uw 

ipsam passionem tuam, lijden bewenen als gebeurde 

plangere eam, quasi recentem, het nu, en het met vurig 

cum ardentissimo, verlangen in onze herinnering 

desiderio retinere. vasthouden. 

Amen. Amen. 

LE RAY AU SOLEIL 

Le Ray au soleyl 
Qui dret som karmeyne 
En soy brKant la douce tortorelle 
Laquel compagnon onques renovelle 
A bon droyt sembla que en toy perfect regne. 

CUM MARTELLI - LA MANTACHASSERA 

De zonnestraal 

die haar betovering rondom verspreidt 

en de aanminnige tortelduif omhelst 

die ooit haar metgezel nieuw leven inblies, - 

het komt me voor dat jij die volmaakt incarneert. 

La mantachassera sera tu Smeedbaar ben je, 

cum martelli incrudena met de hamer doet hij het hard worden 

tututu lo primo fará de voorman doet klop klop klop, 

lo servo titi fará de knecht doet tik tik tik 

e la trove spacca. en drijft zijn wig, 

Tututu lo primo fará. klop klop klop doet de voorman 

Tututu fará klop klop klop doet hij, 

tututu... klop klop klop... 

Fatavimus us se no. En anders gaat hij zijn neus achterna, 

Tututu... klop klop klop... 

In fra Gubio e Agnmone tussen Gubbio en Agmone 

nulo host'è'gnaro weet elke waard 

che per lo nostro marillo wie er voor ons baasje 

chi faono bon chalor. 't vuurtje warm stoken. 
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ECCO SI FERMA A GRAN STUPORE 

Ecco si ferma a gran stupore II Sole 
E cosi fisso tiene Lo sguardo in voi 
luci d'amor serene 
Che pit l'aquila in lui fissar non suole 
Tacciano in aria i piû loquaci venti 
Ad ascoltar intenti di sirena del ciel 
11 dolce suono 
Crida mio core intanto: 
0 che sento, 0 che veggio, e dove sono? 
Odo d'angelo il canto 
Miro d'angelo ii viso 
0 me beato, i'sono in paradiso! 

SCIENCE N'A NUL ANNEMI 

Kijk, de zon is stil blijven staan, 

tot algemene verbijstering, 

en hij houdt zijn blik zo strak op u gericht, 

heldere liefdeslichten, 

dat de adelaar zijn blik moet afwenden. 

Laat de meest loeiende winden nu maar zwijgen, 

en aandachtig luisteren 

naar de zoete klank van de hemelsirene. 

Daarbij schreeuwt roepten mijn hart: 

wat hoor ik? wat zie ik? waar ben ik? 

Van een engel hoor ik de zang; 

van een engel zie ik het gelaat, 

Gelukzalig ben ik, in de hemel! 

Science n'a nul annemi 
Se non ceulz qui sont ignorant. 
Envieuz sont, je le vous di, 
Souvent sur ceulz qui sont sachant 
Et vont melodie abatant 
Tout voulentiers per leur haut cry. 
Qui plus haut crie: "Hay avant," 
C'est trop bien fait, disons ainsy. 

Ilz n'ont mesure ne demi, 
Ny ton n'a on (ne) peut ne grant, 
Ne proportion; et je qui 
Vois leur haut cry bien escoutant 
Dy aux compaignons maintenant: 
Escoutés, seignours, je vous pri; 
Qui plus haut crie: "Hay avant," 
(C'est trop bien fait, disons ainsy). 

MORIR NON PUO IL MIO CUORE 

Wetenschap heeft geen vijanden, 

alleen zij die onwetend zijn, 

ik zeg het u, zijn vaak jaloers 

op hen die wetenschap bezitten, 

en saboteren hun muziek 

door opzettelijk overluid 

om het hardst te gaan schreeuwen: "Hé! Vooruit!" 

Ze gaan te ver. Of niet soms? 

Ze laten het niet bij halve maatregelen, 

ook al hebben ze geen oor voor toon, hoog of laag, 

of voor maat. En ik die aandachtig 

hun wilde kreten beluister, 

richt mij nu tot u, mijn vrienden: 

luistert, heren, luistert toch. 

Hij die het hardst "Hé! Vooruit!" schreeuwt, 

gaat duidelijk te ver. Of niet soms? 

Morir non puè ii mio cuore, 
ucciderlo vorrei, 
poi che vi piace; 
ma trar non si puè fuore dal petto vostr'ove 
gran tempo giace. 
Et uccidendollo, 
come desio, 
so che morreste voi 
morend'anch'io. 

Mijn hart kan niet sterven 

maar ik zou het willen doden, 

opdat ik jou zou behagen; 

maar het kan niet worden bevrijd uit jouw borst, 

waar het al zo lang verwijlt; 

en als ik mijn verlangen zou volgen 

en het zou doden, 

weet ik dat door mijn dood 

ook jij zou sterven. 
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AH! POSSANZA D'AMOR 

Ahi possanza d'amor, com'in un tempo 
e speranz'e timor al cor mi porgil 
Lo put chiegio per lei [el mort'e vita, 
ard' et agiaccio, e taccio e forte grido 
aita al mbo perir; poi morte chiegio. 
Cas1 servo d'altrui felice aspetto. 

Ach macht der liefde, hoezeer bezorgt ge 

tegelijkertijd mijn hart hoop en vrees 

Ik wens haar de dood toe, maar ook het leven, 

mijn hart brandt, en bevriest, ik zwijg en roep luid 

om hulp bij mijn lijdensweg; en dan smeek ik om de dood 

Zo ben ik de slaaf van de gelukkige aanblik van die ander. 

Afbeelding 2: "Effeti del buon Governo" (detail), Fresco. 

Ambrosio Lorenzetti (ca. 1348?). Siena, Palazzo Pubbhco. 
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Antwerpen, Kapel Centrum Elzenveld 

Een coproductie met het Holland Festival 

Oude Muziek Utrecht 

PATRICK DENECKER 

Patrick Denecker begon zijn muziek- 
studies in Antwerpen, waar hij aan 

het Koninklijk Vlaams 
Muziekconservatorium 
diverse eerste prijzen en 
een hoger diploma voor 
blokfluit behaalde. Hij 
studeerde eveneens bij 
Kees Boeke in Amsterdam 
en volgde meerdere inter-
pretatiecursussen bij on-
der anderen Jos Van 
Immerseel en Jordi Savall. 
Hij is prijswinnaar van 
diverse internationale 
wedstrijden voor zowel 
oude als hedendaagse 
muziek. 

Zo won hij in 1989 de prijs van de 
Vlaamse Gemeenschap voor de inter-
pretatie van hedendaagse Vlaamse 
muziek. Zijn concertpraktijk is niet 
beperkt tot één stijl, maar omvat muziek 
van de Middeleeuwen en de Renais-
sance over de barok en de vroegroman-
Hek tot en met de composities van de 
laatste jaren van de 20ste eeuw. Als gast 
trad hij op met orkesten zoals de 
Filharmonie van Antwerpen, het 

La Caccia 
Steve Dugardin, altus 
Stephan Van Dyck, tenor 
Marius Van Altena, tenor 
Mitchell Sandler, bassus 

Elisabeth Schollaert, pommer 
Mirella Ruigrok, pommer 
Patrick Denecker, pommer 
Simen Van Mechelen, trombone 
Gunter Carlier, trombone 

Brabants Orkest, de Camerata Madrid, 
Concerto Armonico Budapest, de Beet-
hoven Academie en l'Orchestre de la 
Chapelle Royale de Paris. Hij geeft concer-
ten met verschillende ensembles die gespe-
cialiseerd zijn in de oude muziek, zoals het 
Ricercar Consort, het Antwerps Blokfluit 
Consort en Le Nouveau Concert. Hij trad 
op in belangrijke Belgische festivals zoals 
het Festival van Vlaanderen en het Festival 
de Wallonie alsook in onder andere 
Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland, 
Finland, Zwitserland en Engeland. In 1984 
nam hij deel aan het Encontro de Musica 
Antiga in Brazilië. 

In 1995 richtte Patrick Denecker het 
ensemble La Caccia op, waarmee hij 
muziek programmeert van de late 
Middeleeuwen en de Renaissance. Hij 
houdt zich ook bezig met het repertoire 
voor csakans, een blokfluittype dat uiter-
mate populair was in het Wenen van de 
vroege 19de eeuw en waarvoor veel virtuo-
ze werken werden geschreven in de beken-
de salonstijl van die tijd. 
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Patrick Denecker maakte talrijke cd-
opnamen bij Ricercar. De BRTN Radio 3 
en RTBF 3 zonden studio en live-opna-
men van hem uit. 

STEVE DUGARDIN 

Als talentvol vocalist situeert Steve 
Dugardin zich opvallend op de 
muziekscène. Na zijn eerste muziekles- 
sen bij Aimée Thonon volgde hij zang bij 
Marie-Thérèse Maesen, assistente van 
Lucienne Van Deyck. Hij behaalde met 
onderscheiding zowel een eerste prijs 

notenleer aan het 
Koninklijk Conser-
vatorium van Gent 
als een eerste prijs 
zang aan het 
Koninklijk Vlaams 
Muziekconservato-
rium van Antwer-
pen. 

Zijn uitzonderlijk 
stemtype bleef niet 
lang onopgemerkt. 
Al gauw verleende 
hij zijn medewer-

-iiiii icing aan producties 
Steve Dugardin onder leiding van 

Sigiswald Kuijken, Jos Van Immerseel, 
Ton Koopman, Gustav Leonhardt en 
Frans Brggen. Als solist wordt hij steeds 
vaker uitgenodigd door onder anderen 
Michaël Scheck, I Fiamminghi, het 
Ricercar Consort, het Clemencic Consort, 
Tragi-comedia onder leiding van Stephen 
Stubbs, II Seminario van Gerard Lesne en 
Les Arts Florissants onder leiding van 
William Christie. Tevens is Steve 
Dugardin vast verbonden aan het 
Collegium Vocale van Philippe Herre-
weghe. Gedreven door een constante stu-
die volgt hij vandaag nog specialisatie-
cursussen bij Ashley Stafford en Peter 
Kooy. 

STEPHAN VAN DYCK 

Op zesjarige leeftijd zong Stephan Van 
Dyck als sopraan in een kinderkoor. Hij 
zette zijn muziekopleiding verder met de 
studie van klassieke gitaar, piano en zang. 
Naast het hoger diploma zang, dat hij met 
onderscheiding behaalde in de klas van 
Ludovic de San, verwierf hij het diploma 
van licenciaat in de musicologie aan de 
Vrije Universiteit van Brussel. Zijn passie 
voor de barokmuziek bracht hem naar 
Parijs, waar hij zich in de buurt van René 
Jacobs en Rachel Yakar 
aan de Studio Versailles 
Opéra kon vervolma-
ken. In de klas van 
William Christie aan het 
Conservatoire Nation al 
Supérieur de Paris 
behaalde hij, met unani-
miteit van de jury, een 
eerste prijs voor vocale 
barokmuziek. 

Vervolgens werkte 
Stephan Van Dyck met 
verschillende hoog aan-
geschreven gezelschap-
pen, waaronder La 
Chapelle Royale van 
Philippe Herreweghe, het 
Organum van Marcel Pérès, het Huelgas 
Ensemble van Paul Van Nevel, het 
Ensemble Gilles Binchois van Dominique 
Vellard, Les Talens Lyriques van Chris-
tophe Rousset en Les Arts Florissants van 
William Christie. Als solist gaf hij reeds 
verscheidene concerten en realiseerde hij 
meerdere opnamen met het symfonisch 
orkest van de RTBF. Hij zong in oratoria 
en opera's onder leiding van Marc Deller, 
Roy Goodman, Paul Dombrecht, Patrick 
Peire, Marc Minkowski, Hervé Niquet en 
Sigiswald Kuijken. Hij treedt ook op in 
Franse en Italiaanse barokcantates en in 
het romantische repertoire met liederen 

Stephan Van Dyck 

Ensemble 

132 DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1997 



Marius Van Altena 

van Schumann, Schubert en Mendels-
sohn. Hij nam deel aan verschillende 
belangrijke festivals in Parijs, Freiburg, 
Barcelona, Dublin, Belfast, Londen, 
Madrid, Utrecht, Berlijn, Praag en Oslo. 

Zijn discografie omvat meer dan vijf-
tien opnamen gaande van muziek uit de 
Middeleeuwen tot de klassieke periode. 
Stephan Van Dijck is zangleraar aan de 
muziekacademie van Nijvel, onderwijst 
barokzang aan de muziekacademie van 
Sint-Joost-ten-Node en geeft les aan het 
Koninklijk Muziekconservatorium van 
Luik. 

MARIUS VAN ALTENA 

Marius Van Altena studeerde piano 
en zang aan het Amsterdamse conserva-
torium. Hij specialiseerde zich in de 
interpretatie van muziek uit de 
Renaissance en de barok. I-Lij maakte 
tournees over de hele wereld en maakte 
opnamen met Kees Otten en zijn 
Syntagma Musicum Amsterdam, 
Bachcantates en madrigalen van 
Monteverdi met Gustav Leonhardt, en 
werk van Mozart met Nikolaus 
Harnoncourt. 

Marius Van Altena gaf interpretatie-
cursussen barokmuziek aan de univer-
siteiten van Padua, Oslo, Manchester, 
Ann Arbor, Tokio, en in El Escorial, 
Mijas en Vila Real. Hij trad op in 
verschillende barokke en heden-
daagse operaproducties, waaronder 
Monteverdi's Or feo in Antwerpen, 
Stradella's Suzanne in Innsbruck, Fux' 
La Fede Sacrilega in Wenen, Ezra Pounds 
Le Testament de Franois Villon in 
Amsterdam, Conti's David, Leopold I's 
Ii Lutto dell'Universo en Ii Figlio Prodigo, 
Ziani's Giesz Flagellato, FMndels Acis 
and Galathea in Spanje, Monteverdi's II 
Combattimento di Tancredi et Clorinda in  

Amsterdam en Madrid en 
Stravinski's Le Renard in 
Amsterdam. Recent reali-
seerde hij concerten en 
opnamen met de Camerata 
Trajectina en het Huelgas 
Ensemble voor Sony 
Classical. Marius Van Altena 
geeft les aan de conservato-
ria van Den Haag en 
Tilburg. 

MITCHELL SANDLER 

De bas Mitchell Sandler 
rondde zijn studies aan de 
University of California in 
Berkeley af met een 
Bachelor of Arts diploma, 
waarna hij meer dan vier 
jaar deel uitmaakte van 
het ensemble Chanticleer. 
Daarmee heeft hij meer dan 
zeshonderd concerten gege-
ven en vele cd-, radio- en 
televisie-opnames gemaakt. 
Sinds 1989 woont hij in 
Nederland waar hij het 
barokrepertoire heeft bestu- Mitchell Sandler 

deerd bij Max van Egmond. Hij studeerde 
ook zang bij Herman Woltman aan het 
Koninklijk Conservatorium van Den Haag. 

Als solist trad hij onder meer op met 
dirigenten als Frans Brggen, Gustav 
Leonhardt, Frieder Bernius, Hermann Max, 
Wielartd Kuijken en Philippe Herreweghe. 
Mitchell Sandler heeft verschillende opera-
rollen vertolkt, zoals Antonio in Le Nozze di 
Figaro, Masetto in Don Giovanni en 
Nederlandstalige rollen bij Stichting Kamer 
Opera Nederland. Hij maakt deel uit van 
het ensemble van jonge solisten bij de 
Nederlandse Opera, opgericht in 1992 voor 
de premiere van Life With An Idiot van 
Alfred Schrtittke. In 1995 was Mitchell 
Sandler te horen bij de Nederlandse Opera 
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in Die GInckliche Hand van Arnold 
Schiinberg en in Monteverdi's L' Orfeo. 
Mitchell Sandler is lid van het koor van 
The Amsterdam Baroque Orchestra, het 
Currende Consort en de Song Circle. 's 
Zomers geeft hij concerten met Franse 
cantates als lid van het Franse baroken-
semble Orphée. 

LA CACCIA 

In 1995 richtte Patrick Denecker het 
ensemble La Caccia op om projectmatig 
programma's samen te stellen met 
muziek uit de late Middeleeuwen en de 
Renaissance. Hierdoor is de bezetting 
zowel vocaal als instrumentaal zeer  

afwisselend. Er zijn reeds verschillende 
programma's verwezenlijkt, onder meer 
met muziek uit het Montecassino-manu-
script en uit het Aragonese koninkrijk van 
Napels. Voor het Festival van Vlaanderen 
bracht het ensemble in 1995 de bundel met 
vierstemmige chansons van Josquins leer-
ling Benedictus Appenzeller. 

La Caccia Alta bestaat uit een schare van 
musici die werkzaam zijn in talrijke gere-
nommeerde ensembles en orkesten en die 
zich aangetrokken voelen door de speci-
fieke sound van de alta capella-instrumen-
ten, namelijk riet- en koperblazers. Het 
repertoire van La Caccia Alta is veelal spe-
ciaal voor deze bezetting gedacht. 

La Caccia Alta 
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Fortuna Programma 

Er zijn ontelbare composities te vin-
den waarin de godin Fortuna wordt 
bezongen. Niet alleen wordt ze muzi-
kaal vereerd, ook steenkappers beeld-
houwden haar in kathedralen, schilders 
verheerlijkten haar macht, dichters 
beklaagden zich om haar wisselvallig-
heid en filosofen trachtten de duistere 
wetten van haar heerschappij te achter-
halen. 

Zoals in andere takken van de kunst-
geschiedenis kunnen we ook in de 
muziek de diepere symbolische beteke-
nis van de fortunagedachte waarnemen. 
Fortuna, voorgesteld door het draaien-
de rad, vinden we reeds bij Boëthius in 
zijn Consolatio philosophiae: "Hunc conti-
nuum ludum ludimus: rotam volubili 
orbe versamus, infima summis, summa 
infimis mutare gaudemus" (Dit voort-
durende spel spelen we: we draaien het 
rad haastig rond en verheugen ons in de 
afwisseling tussen op en neer). Hij die 
wil stijgen mag dat, maar moet weten 
dat de regels van haar spel opleggen dat 
hij terug zal moeten dalen. Het rad stelt 
de vergankelijkheid voor van alle aard-
se dingen. In picturale voorstellingen 
zien we een wiel met zes spaken en zes 
figuren. Een van de figuren zit op een 
troon, de anderen klimmen omhoog of 

vallen omlaag. Ze zijn voorzien van de 
gebruikelijke inscripties: "glorior elatus, 
descendo mortificatus, infimus axe pre-
mor, rursus ad alta vehor" (ik word 
hoog vereerd, val stervend omlaag, op 
de bodem verpletterd door het wiel, 
terug opstijgend). Dante stelt hetzelfde 
beeld voor in zijn Inferno: "giri Fortuna, 
la sua rota, come le piace" (laat Fortuna 
vrij haar rad rond draaien). Ook 
Petrarca en Boccaccio bezingen het 
nooit rustende wiel dat soms vreugde 
en soms verdriet brengt. 

HEINRICH ISAAC (CA. 1440-1517) 

A la Bataglia 
uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. Pantiatichi 27 

ANONIEM 

Hor oires une chanson 
uit: Sankt Gallen, Stiftsbibliothek Ms. 461 ("Sicher Liederbuch") 

ANTOINE BUSNOIS (CA. 1430-1492) 

Fortuna desperata 
uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral, Ms. s.s. (Segovia Cancionero) 

JACOB OBRECHT (CA. 1458-1505) 

Missa Fortuna desperata 

Kyrie 
uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral, Ms. s.s. (Segovia Cancionero) 

ANONIEM 

Dulcis exuvie 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Ms. 228 

(liedboek van Margareta van Oostenrijk) 

ANONIEM 

Avant, avant 
uit: Canti B. numero cinquanta B, Venezia, 0. Petrucci, 1502 

BERTRANDUS VAQUERAS (CA.1450-CA.1507) 

Veci la danse barbari 
uit: Canti B. numero cinquanta B, Venezia, 0. Petrucci, 1502 

ANTOINE BUSNOIS 

In hydraulis 
uit: Trento, Castello del Buon Consiglio, Ms 91 

JOHANNES MARTINI (CA.1440-1498) 

La Martinella 
uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. B. R. 229 (Mag!. XIX. 59) 

ANTOINE DE VIGNE (7-1498) 

Franc coeur / Fortuna d'un gran tempo 
uit: Canti B. numero cinquanta B, Venezia, 0. Petrucci, 1502 

JACOB OBRECHT 

Mille quingentis 
uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral, Ms. s.s. (Segovia Cancionero) 

HEINRICH ISAAC 

Tmeiskin uas iunch 

Et ie boi d'autant 

Fortuna disperata 
uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral, Ms. s.s. (Segovia Cancionero) 
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De wisselvalligheid, het onstandvastige, het onvoorspelbare van Fortuna kan ons hel-
pen de structuur te verklaren van vele composities. Wanneer Horatius, Boccacio en Dante 
spreken over deze onmiskenbare eigenschappen van de godin, hebben zij het over "muta-
re" (veranderen). "Mutare" duidt tevens op het wisselen van het ene hexachord naar het 
andere. Dit geeft dus aan vele composities een dubbele betekenis en een symbolische 
waarde. Het is geen toeval dat op het einde van de 15de eeuw verschillende experimen-
ten werden gedaan met de uitbreiding van het mutatiesysteem. De Calliopea Regale van 
John Hothby is hier een goed voorbeeld van. Hothby geeft de zes tonen van het hexachord 
een naam om hun functie aan te tonen. De mi en de fa zijn de belangrijkste. Hij noemt mi 
de "principe" (prins) en fa de "comite" (het hof). Ut, re, sol, la zijn de "demostratori" (de 
onderdanen). Zij worden afgebeeld gegroepeerd rond de mi en de fa, naar wie ze wijzen 
met de wijsvinger. Hothby creëert aldus een hiëarchie van tonen. Deze orde wijzigt ech-
ter voortdurend. De wijziging gebeurt door de mutatie: "Lo principe si rivolta in comi-
te...et lo comite si rivolta in principe...Ma lo demostratori si rivolta in comite et in princi-
pe" (de prins wijzigt zich in het hof ... en het hof wijzigt zich in de prins ... maar de onder-
danen wijzigen zich in het hof en in de prins). 

PATRICK DENECKER 

Margaretha van Oostenrijk 

hield er in Mechelen een 

eigen hofkapel op na. 

Voor haar hof werden tal-

rijke prachtige koorboeken 

vervaardigd in het atelier 

van de verluchter Petrus 

Alamire. Haar lievelings-

componist was Pierre de la 

Rue, componist van het 

beroemde lied 'Mijn hert 

altijt heeft verlanghen'. 

(uit: I. Bossuyt, De Vlaamse 

Polyfonie, Leuven, 1994). 
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Vita et Fortuna, 
Een typisch verschijnsel in de religieu- biografische muziek 

ze muziek van Johannes Ockeghem (ca. 
1420-1497) en zijn tijdgenoten is de can- door de tijdgenoten tus firmus, die vaak wordt geleend uit 
bestaand profaan werk. Dit gebruik was 
al in zwang bij Guillaume Dufay (ca. van 
1398-1474) en de componisten rond 
hem, maar de uitwisseling van materiaal Ockeghem tussen verschillende muziekgenres nam 
tegen het einde van de 15de eeuw rui- 
mere vormen aan. Het "intertekstueel" 
uitwisselen van ideeën tussen componisten kwam al voor in de Ars Nova (een omschrij-
ving voor de Franse muziek uit de 14de eeuw), maar de intermuzikaliteit leidde nu als het 
ware tot een muzikale en poëtische correspondentie tussen componisten, die in hun 
chansons elkaars muziek citeerden en herwerkten om woordspelingen in te kaderen, de 
deugden van hofdames te verheerlijken of te treuren over de afgewezen liefde. 

Op die manier ontstonden echte kettingen van aan elkaar verwante stukken, waarin 
zelfs religieuze muziek werd opgenomen. Een apart hoofdstuk hierin vormen de muzi-
kale eerbetuigingen aan (al dan niet gestorven) grote voorbeelden, die soms heel veel bio-
grafische informatie prijsgeven. In hydraulis, een motet dat Antoine Busnois (ca. 1430-
1492) schreef ter ere van Ockeghem, is muzikaal rechtstreeks verwant met Ockeghems 
motet Ut heremita solus, maar de "ketting" loopt via de treurzang over de dood van Gilles 
Binchois (ca. 1400-1460), Mort, tu as navré, door tot Josquin Deprez' Missa L'homme armé 
super voces musicales en zelfs tot zijn Nymphes des bois, het magistrale eerbetoon aan de 
overleden Ockeghem. Het herwerken van bekende chansons, door instrumentale bewer-
kingen of het toevoegen van één of zelfs twee contrapuntische partijen, werd meer en 
meer gebruikelijk tijdens de tweede generatie van polyfonisten uit de Lage Landen. 

Dit concert is opgebouwd rond een dergelijk stuk, dat het vertrekpunt was voor een 
gelijkaardige keten van verwante muziekstukken: Fortuna des perata, een lied op Italiaanse 
tekst van Antoine Busnois. Busnois was in zijn generatie hèt referentiepunt voor het 
Franse chanson, zoals Gilles Binchois in het tweede kwart van de 15de eeuw. Busnois stu-
deerde in Parijs en was er waarschijnlijk een leerling van Johannes Ockeghem. Hij trad in 
dienst van het Bourgondische hof, eerst bij Karel de Stoute en nadien onder Maria van 
Bourgondië. Na haar dood in 1482 werd Busnois zangmeester aan de Brugse Sint-
Salvatorkerk, een functie die hij tot het einde van zijn leven zou bekleden. 

De chansons van Busnois volgen de gebruiken van hun tijd: formes fixes, met een voor-
keur voor het rondeau en geschreven in de zogenaamde "treble-dominated style", ofwel 
met de bovenstem als melodisch belangrijkste stem. Toch legt hij enkele zeer persoonlijke 
accenten, die ongetwijfeld aan de basis lagen voor zijn ongekende faam. Busnois schreef, 
net als Ockeghem, graag bergerettes, waarin hij afwisselde tussen een twee- en een drie-
ledige maat in respectievelijk de strofes en de refreinen. Typisch voor hem was ook de 
keuze van zanglijnen van volkse oorsprong als basis voor zijn muziek. De werken zijn 
overwegend driestemmig, hoewel hij hier en daar een uitbreiding met een vierde partij 
maakte, maar in plaats van de nadruk uitsluitend op de bovenstem te leggen, verbond hij 
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haar vaak via imitatie met de tweede partij. Busnois schrok er ook niet voor terug om af 
en toe een canon in te lassen. 

Van Fortuna des perata heeft Busnois zowel een driestemmige als een vierstemmige ver-
sie voorzien. Stilistisch sluit het werk aan het werk bij zijn Franse chansons, hoewel het 
aldwordischer is gedacht dan de meerderheid van de chansons en er minder imitatie in 
voorkomt. Het lied werd uitzonderlijk populair: er zijn meer dan twintig bewerkingen en 
herwerkingen van bekend. Josquin Desprez (ca. 1445/60-1521) en Jacob Obrecht (ca. 1458-
1505) namen Fortuna des perata als model voor een mis. De tenor van het stuk werd ook nog 
de cantus firmus voor zettingen van dezelfde tekst door Ludwig Senfl (ca. 1486-ca. 1543) 
en Heinrich Isaac (ca. 1450-1517). Deze laatste maakte er zelfs meer dan één bewerking 
van. 

ELI POPPE 
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FORTUNA DESPERATA 

Fortuna desperata, Wanhopig, onrechtvaardig 

iniqua et maledicta, en vervloekt lot, 

che de tal dona electa, die de faam van zo'n 

la fama ay denigrata. uitzonderlijke dame heeft bevlekt. 

0 Morte dispietata, 0 meedogenloze, wrede 

inimica e crudele en hatelijke dood, 

che d'alto piû che stelle, die haar van hoger dan de sterren 

tu l'ai cusi abassata. zo hebt vernederd. 

MISSA FORTUNA DESPERATA 

Kyrie 

Voor de misteksten, zie p. 45 

DULCES EXUVIE 

Dulces exuvie dum fata 
Deusque sinebat, accipite 
hanc animam meque 
his exsolvite curis. 
Vbd, et, quem dederat 
cursum fortuna peregi 
et nunc magna mei 
sub terras ibit imago. 

Lieflijke buit, zolang God 

en het lot het toelieten, 

neem mijn ziel en bevrijd mij 

van deze zorgen. 

Ik heb geleefd en de levensloop die 

het lot mij had toegekend, heb ik voltooid. 

Nu zal mijn schim in majesteit 

verdwijnen naar het onderaardse. 

IN HYDRAULIS 

In hydraulis quondam Pythagora 
Adrnirante melos phtongitates 
Malleorum secus is equora 
Per ponderum inequalitates 
Adinvenit muse quidditates 

Epitritum ast hemoliam 
Epogdoum duplam nam perducunt 
Tessaron penthe convenientiam 
Nec non phtongum et pason adducunt 
Monochordi dum genus conducunt 

Wanneer Pythagoras het klinken van 

de hamers van het waterorgel bewonderde 

niet eentonig 

door hun ongelijk gewicht 

kwam hij tot de essentie van de muziek 

Want epitritum, hemiola, epogdoum en 

dupla leiden naar de harmonie met 

tessaron en penthe, maar eveneens naar 

phtongum en pason, en verbinden deze 

met de aard van het monochord. 
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Hec Ockeghem cunctis qui precinis 
Galliarum in regis latria 
Practiculum tue propaginis 
Arma cemens quondam per atria 
Burgundie ducis in patria 

Per me Busnois illustris comitis 
De Chaurolois indignum musicum 
Saluteris tuis pro meritis 
Tamquam summum Cephas tropidicum 
Vale verum instar Orpheicum 

Ockeghem, die aan het hof van de koning der 

Galliërs de belangrijkste voorspeler zijt, 

gij bezit de kracht van uw generatie wanneer 

gij vertoeft in het atrium van de hertog van 

Boergondië in uw vaderland. 

Door mij, Busnois, onwaardig musicus van de 

beroemde hofhouding van Karel, wordt gij gegroet 

omwille van uw verdienstelijkheid, als het ware 

zoals Cephas, de allergrootste. 

Het ga u goed, waarachtig evenbeeld van Orpheus. 

FRANC COEUR / FORTUNA D'UN 
GRAN TEMPO 

Franc coeur qu'as tu a soupirer? 
Es bi poinct bien en ta plaisance? 
Prens en moy ton esiouysance 
Ainsy c' un amoureulx doibt avoir. 

Fortuna d'un gran tempo mi se' stata 
Tanto leggiadra, gratiosa e bella. 
Solo una gratia t'aggio a dimandata, 
E a quella mi se' stata ribella. 

Edel hart wat heb je te lijden? 

Voel je je niet goed in je vreugde? 

Schep vreugde in mij, 

Zoals een minnaar behoort te zijn. 

Geluk dat ik lang gehad heb 

Zo aardig, elegant en mooi 

Maar de enige gunst die ik vraag is 

haar lelijk masker op te zetten. 

MILLE QUINGENTIS 

Mille quingentis verum bis sex minus 
annis 
Virgine progeniti lapsis ab origine 
Christi, 
Sicilides flerunt muse, dum fata tulerunt 
Hobrecht Guillermum, magna probitate 
decorum. 
Cecilie ad festum qui Ceciliam peragra-
vit 
Oram idem orpheicum musis Jacobum 
generavit, 
Ergo dulce melos succentoruna chorus 
alme 
Concine ut ad celos sit vecta anima et 
data palme 
Amen. 

Nadat 1488 jaren waren verstreken 

Sinds de geboorte van Christus, Zoon van de Maagd, 

weenden de Siciliaanse Muzen toen de Schikgodinnen 

Willem Obrecht, een man gesierd door grote 

rechtschapenheid, 

wegrukten op het feest van St. Cecilia. Hij die ooit 

Sicilië doorkruiste, 

heeft de Orfische Jacob door de Muzen 

voortgebracht. 

Zing derhalve dit lied lieflijk, goedgunstig koor van 

succentors, 

zodat zijn ziel naar de hemel moge worden gedra-

gen en de palmtak mag ontvangen. 

Amen. 
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Dominique Vellard 

algemene leiding 

Donderdag, 28 augustus 1997, 20.00 u. 

Antwerpen, Sint-Augustinuskerk 

Een coproductie met het Holland Festival 

Oude Muziek Utrecht 

DOMINIQUE VELLARD 

Geboren in 1953, kwam Dominique 
Vellard op zevenjarige leeftijd in contact 
met de wereld van het gregoriaans in de 
koraalschool aan de Onze-Lieve-Vrouw 
van Versailles, een school die geleid 
werd door Pierre Béguigné. Later 
behaalde hij de diploma's zang en lyri-
sche kunsten aan het Conservatoire 
National de Région de Versailles. Hij 
begon zijn carrière samen met de klave-
cinist Gordon Murray bij het Ensemble 
Monteverdi in Parijs. 

Vellard raakte al vlug gefascineerd 
door de middeleeuwse muziek en leer-
de het repertoire kennen bij de verschil-
lende ensembles waarmee hij in de loop 
der jaren werkte: Sequentia, Venance 
Fortunat - toen gedirigeerd door 
Marie-Noël Colette - en het Clemencic 
Consort. 

In 1979 richtte hij het Ensemble Gilles 
Binchois op, een groep die van bij het 
begin het accent legde op de hofmuziek 
uit de 15de en 16de eeuw en ook op het 
gregoriaans. Om niet binnen een gege-
ven stijl vast te roesten, soms misschien 
ten nadele van de groeiende bekend-
heid van de groep, verplicht Dominique 

Ensemble 
Gilles Binchois 
Anne-Marie Lablaude, sopraan 
Akira Tachikawa, altus 
Dominique Vellard, tenor en luit 
Josep Cabré, bariton 
Randall Cook, vedel en gamba 
Michaël Form, blokfluit 

Vellard zichzelf om in zijn concerten ver-
schillende repertoires af te wisselen, waarbij 
hij kan rekenen op het advies van eminente 
musicologen, zoals Marie-Noël Colette in 
Parijs, Wulf Arlt in Bazel en David Fallows 
in Manchester. 

Sinds 1982 doceert hij interpretatie van 
middeleeuwse en renaissancemuziek aan 
de Schola Cantorum Basiliensis, en sinds 
1988 verzorgt hij stages bij het C.N.S.M. in 
Lyon. De Rencontres Internationales de 
Musique Médiévale van Thoronet stonden 
onder zijn artistieke leiding vanaf 1991. 
Dominique Vellard realiseerde reeds een 
dertigtal cd-opnames, waarvan 25 onder 
zijn eigen leiding. 

ENSEMBLE GILLES BINCHOIS 

Dit ensemble, samengesteld uit zangers 
en instrumentisten die intens met middel-
eeuwse muziek bezig zijn, kent sinds het 
laatste decennium een Europese bekend-
heid. Dit is te danken aan haar opnames en 
talrijke concerten, en vooral aan het hoge 
muzikale niveau en de wetenschappelijke 
aanpak van Dominique Vellard. 
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Veel internationale artiesten en mar-
kante persoonlijkheden hebben met het 
ensemble gewerkt, allen aangetrokken 
door het middeleeuws repertoire en de 
kwaliteit van het werk van het ensemble. 
Ze concerteren al jaren over gans Europa, 
maar doen nu ook de landen in het noor-
den en oosten ervan aan, zoals Hongarije, 
Letland, Litouwen, Polen en de Oekraïne. 
Sinds 1995 genieten ze de steun van de 
Fondation France-Télécom voor al hun 
activiteiten. 

In hun achttienjarig bestaan herontdek-
ten de leden van het Ensemble Gilles 
Binchois talloze aspecten in onder meer 
de middeleeuwse Franse muziek, waarbij 
ze hun interpretatie steeds afstemmen op 
de resultaten van de analyse van het 
muziekwerk het inpassen van muziek uit  

mondelinge tradities, de studie van de 
verschillende notatiesystemen en het zoe-
ken naar een totaalgeluid met aangepaste 
instrumentale inbreng. Hun muzikale 
keuze strekt zich uit van de eerste geno-
teerde gregoriaanse gezangen tot de poly-
fonie van het einde van de 15de eeuw, 
waarbij ze zowel de profane als de religi-
euze genres in hun programma's opne-
men. Het Ensemble Gilles Binchois ver-
kent nu ook de muziek uit de 16de eeuw 
en voorziet in de volgende jaren projecten 
die hen tot bij Monteverdi, Bach 
Buxtehude en het gregoriaans uit de barok 
moeten brengen. 

Dominique Vellard en het ensemble 
beeïndigden onlangs de opnames voor 
hun 25ste cd. 

Dominique Vellard 
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Het Chansonnier 

Cordiforme 

van 

Jean de Montchenu 

Programma 
uit: Paris, Bibliothèque Nationale, Collection Rotschild, Ms. 2973 

(Chansonnier cordiforme) 

ANONIEM 
Perla mya cara 

GUILLAUME DUFAY (CA. 1398-1474) 

Dona gentile 

ANONIEM 

Ben lo sa dio Dit prachtige manuscript in hart-
vorm, ingebonden in rood fluweel, dat 
bewaard wordt in de Rotschild verza- ANONIEM 

meling van de Parijse Bibliothèque Chiara fontana 

Nationale, draagt op één van zijn eerste 
ANONIEM 

bladzijden het wapenschild van Jean de 
J'ay pris amours 

Montchenu. Die was pauselijk protono- 
instrumentale bewerking uit München, Bayerische Staatsbibliothek, Ms. 

tarius in Rome vanaf 1460, werd in 1468 Cim 352b (Buxheimer Orgelbuch) 

vicaris-generaal en raadgever van Jean- 
Louis de Savoie, de bisschop van ANONIEM 
Génève, en zetelde vanaf 1478 als bis- La gratia de voe 

schop van Viviers. Dit, en alle andere 
gegevens in aanmerking genomen, lijkt 
het er sterk op dat hij het was - en dit 
moet rond 1475 zijn geweest - die de 
opdracht gaf om deze verzameling drie-
stemmige Italiaanse en Franse liefdes-
liederen bijeen te brengen. Geen enkel 
stuk is voorzien van de naam van zijn 
componist, maar desondanks is men er 
al vlug in geslaagd om via een aantal 
concordante bronnen een aantal van de 
werken toe te schrijven aan onder meer 
Guillaume Dufay (ca. 1398-1474), Gilles 
Binchois (ca. 1400-1460), Antoine 
Busnois (ca. 1430-1492) en Johannes 
Ockeghem (ca. 1420-1497). 

De hartvorm van het chansonnier lijkt 
uniek, hoewel men ook andere hartvor-
mige handschriften uit deze periode 
vindt. Twee onder hen werden vereeu-
wigd in de doeken van de meester van 
Het leven van St. Gudula (ca. 1470). De 
Biblioteca Olivieriana in Pesaro bewaart 
er twee andere, waaronder één van de 
oudstgekende handschriften met luit-
muziek. Al deze manuscripten hebben 
bladzijden in de vorm van een half hart. 
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HAYNE VAN GHIZEGHEM (CA. 1445-1497) 

De tous biens plaine 

JOHANNES REGIS (CA. 1430-CA. 1485) 

511 vous plaist 

ROBERT MORTON (CA. 1430-1476) 

Le souvenir de vous me tue 
instrumentale bewerking uit: Winchen, Bayerische Staatsbibliothek, Ms. 

Cim 352b (Buxheimer Orgelbuch) 

ANONIEM 

L'aultre jour, par ung matin 

PAUZE 

JOHN DUNSTABLE (CA. 1390-1453) 

[JOHN BEDINGHAM (?-CA.1459/60)?[ 

0 rosa bella 

0 rosa bella 
instrumentale bewerking uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Ms. 

Cim 3526 (Buxheimer Orgelbuch) 

JOHANNES OCKEGHEM? (CA. 1420-1497) 

L'aultre d'antan, l'autrier passa 

ANONIEM 

Vray dieu d'amours 



ROBERT MORTON 

Le souvenir de vous me tue 

JOHANNES VINCENET (CA. 1405-1479) 

Fortune, par ta cruaulté 

JOHANNES OCKEGHEM 
Ma bouche rit 

ANONIEM 

Quant du dire adieu 

De hartvorm wordt pas duidelijk wanneer 
het handschrift wordt opengeslagen. In 
het Chansonnier Cordiforme van Jean de 
Montchenu zijn alle bladen in hartvorm, 
en de opengeslagen bladzijden hebben 
dus de vorm van een vergroot hart, of mis-
schien beter, van twee verbonden harten. 

De geschiedenis van het hart in de pro- 
fane muziek van de 15de eeuw dateert al 

van lang voor dit chansonnier: we kennen het rondeau Belle, bonne, sage, plaisante et gente, 
dat vóór 1400 door Baude Cordier (fl. vroege 15de eeuw), "harpist", werd gecomponeerd. 
Dit rondeau werd genoteerd in een hartvorm en is bewaard gebleven als een toevoeging 
bij het prachtige chansonnier van Chantilly, een chansonnier dat trouwens bekend is om 
zijn opvallende aandacht en voorkeur voor buitengewone en complexe notatie. In de tek-
sten van de liefdeschansons van de 15de eeuw wordt het woord hart vaak vervangen door 
zijn afbeelding. Het hart is het meest representatieve symbool van het chanson uit deze 
periode. De thema's van de scheiding van twee harten, hun vereniging en het isolement 
van één hart, zijn constanten. 

Het Chansonnier Cordiforme werd waarschijnlijk gekopieerd in Génève, op een ogenblik 
dat Montchenu's invloed bij Jean-Louis de Savoie zijn hoogtepunt kende. De schitterende 
miniaturen van het handschrift doen denken aan diegene die men terugvindt in andere 
manuscripten van het hof van Savoie. De ongewone onderverdeling, namelijk veer-
tien Italiaanse of veritaliaanste liederen, gevolgd door dertig Franse chansons, 
weerspiegelt de positie van Savoie tussen Frankrijk en Italië, met als zijn voor-
naamste plaatsen Génève, Chambéry en Turijn. Dit chansonnier is het belang-
rijkste getuigenis van de muzikale uitwisselingen tussen 
Frankrijk en Italië op het ogenblik van de dood van 
Guillaume Dufay in 1474, van het apogeum van 
Johannes Ockeghem, die overleed in 1497, en van 
Antoine Busnois, die stierf in 1492. 

Niet alleen de vorm, maar ook een gedeelte van de 
inhoud maakt het chansonnier uniek. Zestien van de 
44 composities, allemaal anoniem, zijn voor zover 
men kan nagaan niet bekend uit een ander manuscript of 
druk uit de late 15de of de vroege 16de eeuw. Een stijlstudie 
wees uit dat deze unica, acht Italiaanse en acht Franse werken, 
zeer waarschijnlijk van plaatselijke origine zijn. Zeven van die 
Italiaanse stukken werden niet in de typische stijl van de Vlaamse poly-
fonisten geschreven, maar wel in een enigszins andere "Italiaanse" stijl, 
waarvan de ballata het belangrijkste vormconcept is. De voornaamste stilistische 
kenmerken zijn de kortere, minder versierde zinnen, het kleinere bereik van de par-
tijen en een meer syllabische zetting. De bovenstem domineert nog in de Italiaanse stijl, 
maar de beide onderstemmen krijgen een belangrijker rol toebedeeld. 
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Het concert volgt, bijna toch, de volgorde van de liederen en chansons in het hand-
schrift. Eerst komen de Italiaanse liederen - trouwens genoteerd door een Fransman die 
slecht Italiaans kende en er zelfs een Spaans lied tussenvoegde (La gratia de voe). Ben lo sa 
dio werd als één van de beroemdste Italiaanse liederen van zijn tijd beschouwd, maar toch 
is het Chansonnier Cordiforme de enige ons bekende bron waarin het is overgeleverd. 
Perla mya cara is de toonzetting van een tekst van een Venetiaanse dichter, Leonardo 
Giustinian. Zijn stijl benadert de half-geïmproviseerde stijl van de Justiniana. Het allerbe-
kendste in de rij was 0 rosa bella, dat waarschijnlijk gecomponeerd werd door de 
Engelsman John Bedingham (?-ca. 1459/60), en dus niet door Dunstable, aan wie het lang 
werd toegeschreven. 

Onder de Franse chansons vinden we twee stukken terug die bij een nieuw genre beho-
ren, namelijk het zogenaamde bucolisch verhalende chanson: L'aultre jour, par ung matin 
en L' aultre d' antan , l'autrier passa van Ockeghem. De andere zijn hoofse chansons, voorzien 
van de lange melismatische melodische lijnen die de voorkeur genoten van Ockeghem en 
zijn tijdgenoten. Onder de componisten van deze stukken zien we de namen van Dufay, 
Robert Morton (ca. 1430-1476), Johannes Vincenet (ca. 1405-1479), en Johannes Regis (ca. 
1430-ca. 1485). 

De Engelsman Robert Morton is ons enkel bekend vanuit zijn positie als priester en 
kapelaan in het kapelkoor van het Bourgondische hof, een functie die hij daar uitoefende 
van 1457 tot 1476. Van hem zijn desondanks enkel profane werken bewaard gebleven, 
waarin de typische Engelse stijl van die tijd vrijwel niet is terug te vinden. Le souvenir de 

vous me tue, hier in een instrumentale versie, verwijst naar de wapenfeiten van 
Claude Bouton, een telg uit de Boutonfamilie, die een prominente rol aan het 

hof bekleedde. 
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UnlICitt 

Johannes Vincenet was een Vlaamse zanger aan het 
Spaanse hof in Napels. Muziektechnisch gezien bepaal-

den vooral zijn miscomposities zijn belang voor de 
muziekgeschiedenis, maar Fortune, par ta cruaulté 
werd veruit zijn bekendste werk. Het is in minstens 
dertien bronnen, waaronder het Mellon Chansonnier 
(zie p. 156) terug te vinden. 

Het rondeau S'i/ vous plaist is van de hand van 
Johannes Regis, zangmeester aan de Onze-Lieve-

Vrouwekerk in Antwerpen, nadien secretaris van Dufay in 
Kamerijk en koormeester en kanunnik in Soignies. Hij was een 

contrapuntist "par excellence", die door de gezaghebbbende theo-
reticus Johannes Tinctoris (ca. 1435-1511) op één lijn werd geplaatst met 

onder meer Ockeghem en Busnois. Zijn "collega's" Compère en Crétin, die 
al meermaals ter sprake werden gebracht in verband met Ockeghem, vermel-

den hem eveneens in hun werk. 

Het Chansonnier Cordiforme van Jean de Montchenu 
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Enkele andere chansons zijn jammer genoeg anoniem gebleven, zoals het kleine en een-
voudige, maar onvergetelijke chanson Vray dieu d'amours, of Quant du dire adieu, waarvan 
enkel de muziek bij het refrein in het handschrift is opgetekend (de muziek van de stro-
fes werd gereconstrueerd door David Fallows), of nog het beroemde ray pris amours. 

NAAR DAVID FALLOWS 
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PERLA MYA CARA 
LEONARDO GIUSTINIAN 

Perla mya cara, o dolce amore, 
Tu sey pyu bella che dir non say, 
Sola regina del myo core. 

Tu sey, madona, la menta mya 
Gia de gran tempo, dolce perla mya, 
Per te languisco e languiro. 

To sono ung picciol tho servitore 
Ma tu sey degna a myo parere 
De altro gran re et gran seignore. 

DONA GENTILE 

Mijn lieve parel, mijn zoet lief, 

jij bent mooier dan woorden kunnen zeggen, 

jij alleen bent de koningin van mijn hart. 

Jij bent, madonna, heel mijn geest, 

en al geruime tijd, mijn lieve parel, 

voor jou word ik en zal ik worden verteerd. 

Ik ben maar jouw nederige dienaar, 

maar jij, zo denk ik, bent zeker 

een koning of een groot heer waard. 

Dona gentile e bella come l'oro 
Che supra le altre portate corona, 
Come per l'universo se rasona, 
Datime secorso, Stela, che yo moro. 

Que piu non stago en chesto purgatoro 
Tranquillata enver di me fortuna. 
Dona gentile... 

Lasso yo sono de talle martyro 
Che vivere non posso salvo en una 
Che my trovo con voy, clara luna, 
Per sempre servir chella che yo adoro. 
Dona gentile... 

BEN LO SA DIO 

Edele vrouwe, zo mooi als goud, 

die boven d' andere de kroon spant, 

kom mij, zoals 't heelal als 't er om vraagt, 

ter hulp, Stella, want ik ga dood. 

Want langer houd ik het niet uit in dit vagevuur, 

eens Fortuna jegens mij bedaard. 

Edele vrouwe, ... 

Ik ben het lijden moe, 

want één leven slechts kan ik leven: 

bij jou te zijn, heldere maan, 

om altijd te dienen zij van wie ik hou. 

Edele vrouwe, ... 

Ben lo sa dio se sum vergine e pura 
Che en ben fare spero 
Che falsa infamia non remove el vero. 

Se jalosia me pon falsa casone, 
Non posso contra la fortuna rea, 
Altra vindicta non quero che rasone 
Che la vertu sera l'eschusa mya 
Ben qu'el pensare, dolore me sya 

El no se passa cussi de legero. 
A tollere grando suspecto del mal pensare 

Ma solo prego dio justo seignore 
Que abia pieta de me pura donzela. 

God weet hoe maagdelijk en zuiver ik ben, 

want goed te doen, dat hoop ik, 

en een valse aanklacht van ondeugd doet de waarheid nog niet kwijt. 

Als jaloersheid mij vals beschuldigt, 

dan sta ik machteloos tegen 't ongeluk 

en vraag geen ander wraak dan 't gelijk. 

Want deugd alleen is mijn excuus, 

al doet 't denken ook wel pijn. 

En zo licht gaat ook die niet voorbij, 

om 't vermoeden van slechte gedachten weg te nemen. 

Maar ik bid alleen de rechtvaardige God, 

en vraag medelijden voor een zuivere maagd. 

DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1997 147 



CHIARA FONTANA 

Chiara fontana de belli costumi Heldere bron van 't goede doen, 

Dentro la quale se vede ogne vertu waarin je elke deugd kunt zien, 

0 clara luce de myo core, tu o helder licht van mijn hart, 

Sola my poy dare morte et salute. alleen jij geeft mij dood en leven. 

LA GRATIA DE VOE 
"TOLEDO" (ALFONS° BASURT0?) 

La gratia de voe donzela 
Honesta, gentil, guarida 
My face membrar de chela 
Que face penar me veda. 
Como quer che non pense 
Che l'avessa habundada. 
Maes a gratia che then... 
Ay me fede blancada. 

Che pence querdes ela 
Per gratia de Diex unda 
Sy membro de quela 
Che face penar my veda. 

Jouw gratie, lieve meid, 

eerlijk, edel en nederig, 

doet mij denken aan die andere, 

't doet pijn wanneer ze mij ziet. 

Als hij die niet denkt 

dat hij ze (i.e. genade) in overvloed bezit. 

Meer ten gratie dan... 

Ach, mijn getroffen trouw. 

DE TOUS BIENS PLAINE 

De tous biens plaine est ma maistresse 
Chascum luy doibt tribu d(e) honneur 
Car assovie est en valeur 
Autant que jamais fut déesse. 

En la volant j'ay tel lyesse 
Que c'est paradis en mon cuer. 
De tous biens plaine est ma maistresse 
Chascun luy doibt tribu d(e) honneur 

Je n'ai cure d'aultre richesse 
Sinon d'estre son serviteur 
Et pour ce qu'il n'est rien meilleur 
En mon mot porteray sans cesse. 

De tous biens plaine est ma maistresse 
Chascun luy doibt tribu d(e) honneur 
Car assovie est en valeur 
Autant que jamais fut déesse. 

Mijn liefste is een vat vol rijke gaven, 

Elkeen erkent en eert haar, 

Want zij is van verdiensten verzadigd, 

Evenzeer als ooit een godin. 

Haar zien vervult mij zo met vreugde, 

Dat mijn hart een paradijs wordt. 

Mijn liefste is een vat vol rijke gaven, 

Elkeen erkent en eert haar. 

Om andere rijkdom geef ik niet, 

Tenzij haar te mogen dienen. 

En aangezien niets beters bestaat 

Zal mijn gedicht steeds zo weerklinken : 

Mijn liefste is een vat vol rijke gaven, 

Elkeen erkent en eert haar, 

Want zij is van verdiensten verzadigd, 

Evenzeer als ooit een godin. 
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S'IL VOUS PLAIST 

S'il vous plaist que vostre je soye, 
Pensez que bien vous ameray 
Et loyaulment vous serviray 
Tant que vivray ou que je soye. 

Du tout seray remply de joye 
Et jamais aultre ne querray, 
S'il vous plaist... 

De tous biens auray la montjoye 
Et ne croys que jamais fauldray 
A vous amer, ou que seray, 
Aultrement je me defferay.  

L'AULTRE JOUR, PAR UNG MATIN 

Indien het u behaagt dat ik u toebehoor, 

Weet dat ik u van harte lief zal hebben 

En u trouw zal dienen 

Zolang ik leef, waar ik ook ben. 

Van vreugde zal ik zijn vervuld, 

En nooit naar iemand anders uitkijken, 

Indien het u behaagt... 

Alle goed zal ik in overvloed bezitten, 

En denk niet dat ik ooit te kort zal schieten 

In mijn liefde voor u, waar ik ook ben. 

Zoniet verging ik van ellende. 

L'aultre jour, par ung matin, 
Esbatre m'en aloye; 
Je trovay en mon chemin 
Pastoure simple et coye 
Qui chantoit et menoit joye 
De ce qu'elle oyt chanter: 
"Robinet amy la voye, 
La triory, la virredon, 
Falory dondaine, 
La tri, la triory, la virredon, 
Falory dondaine." 

Je luy prins á demander, 
Potutant que je l'amoye: 
-Me vouldriés-vous point amer 
Et vostre je seroye, 
Mon flajol vous donneroye 
Ce c'estoit vostre plaisier 
Et de cuer je chanteroye: 
"La triory..." 

-Par ma foy, mon bel ami, 
Amer ne vous pourroie 
Ne tous les galans aussi 
Du païs de Savoye. 
Voicy Robin qui me esjoye, 
De son flajolet joly 
Veult jouer par sa montjoye: 
"La triory..." 

Onlangs, op een morgen, 

Ging ik vertier zoeken. 

Ik vond op mijn pad 

Een eenvoudig, bedaard herderinnetje 

Dat zong en zich vermaakte 

Omdat zij hoorde zingen : 

"Daar zie ik mijn lieve Robinet, 

La triory, la virredon, 

Falory dondaine, 

La tri, la triory, la virredon, 

Falory dondaine ." 

Ik kwam op het idee haar te vragen, 

Omdat ik van haar hield : 

Zou je me niet willen beminnen? 

En ik zal van jou zijn 

En je kan mijn fluit krijgen 

Mocht je daar zin in hebben. 

En van harte zal ik zingen : 

"La triory..." 

Voorwaar, mijn goede vriend, 

Jou kan ik niet beminnen, 

En alle andere rokkenjagers evenmin 

uit de streek van Savoie. 

Daar komt Robin, mijn lief, 

Op zijn mooie fluit 

wil hij spelen voor zijn genoegen : 

"La triory..." 
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0 ROSA BELLA 
LEONARDO GIUSTINIAN? 

0 rosa bella, o dolce anima mia, 
Non me lassar morire, in cortesia! 
Ay lasso me dolente, deyo finire 
Per ben servire e lealment'amare. 

0 dio d'amor, que pena e quest'amare 
Vede que yo moro per questa judea. 
Secorime orarnai del myo langore. 
Cour de cor myo, non me lassar morire. 

L'AULTRE D'ANTAN, L'AUTRIER PASSA 

Mooie roos! mijn zoete ziel! 

Laat mij asjeblief niet sterven! 

Ach mij! vol spijt moet ik eindigen 

om een goede dienaar en trouwe minnaar te zijn. 

0 god van de liefde, wat een pijn is toch al dit lief- 

hebben, 

zie toch hoe ik sterf voor deze jodin. 

Sta mij bij in mijn kwijnen; 

Hart van mijn hart, laat mij niet sterven! 

L'aultre dantan, l'autrier passa 
Et en passant me transpeNa 
D'ung regart forgié a Millan, 
Qui m'a mis en l'arriere ban, 
Tant malvais brassin me brassa. 
L'aultre dantan, 

Par tel faQan m'espicassa 
Que de ses gaiges me cassa 
Mais, par Dieu, elle fist son dan, 
L'autre d' antan, 

Puis apres nostre amour cessa 
Car oncques puis qu'elle danssa, 
L'autre d'antan, l'autre d'antan, 
Je n'eu ne bon jour, ne bon an, 
Tant de mal en moy amassa. 
L'aultre d'antan, 

Onlangs, niet lang geleden, kwam ze voorbij, 

En in het langskomen doorboorde ze me 

Met een blik gesmeed in Milaan, 

Die me helemaal in haar ban bracht. 

Zo boosaardig waren haar streken. 

Onlangs, niet lang geleden... 

Zo betoverde ze me, 

Dat ze me in haar macht kreeg. 

Maar bij God, wat een kwaad richtte ze aan, 

Onlangs, niet lang geleden... 

Toen was het met onze liefde uit, 

Want nooit meer, sinds ze danste, 

Onlangs, niet lang geleden, 

Kende ik nog een gelukkige tijd, 

Zozeer heeft ze mij behekst, 

Onlangs, niet lang geleden... 

VRAY DIEU D'AMOURS 

Vray dieu d'amours qui vrais amans resjoye 
Je vous requier qu'il me soit pardonné 
Se j'ay celuy du tout habandonné 
Que tant ou plus que moy amer souloie. 

J'ay veu le temps que tres fort je l'amoye 
Et que mon cuer je lui avoie donné. 
Vray dieu d'amours... 

Ware liefdesgod die echte minnaars verheugt 

Ik bid u, het weze mij vergeven 

Indien ik mij helemaal heb afgewend van hem 

Waarvan ik evenveel hield als van mezelf. 

Er was een tijd dat ik hem hevig liefhad 

En hem mijn hart geschonken had. 

Ware liefdesgod... 
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Or désormais amer ne le pourroye Maar nu kan ik hem niet langer beminnen, 

Car faulsement s'est vers moy gouverné Want hij heeft zich bedrieglijk tegenover mij gedragen 

Comme ung homme du tout désordonn e Zoals iemand die alle zin voor maat verloor. 

Certes nul jour bien je ne luy feroye. Voorwaar, nooit doe ik hem nog enig plezier. 

LE SOUVENIR DE VOUS ME TUE 

Le souvenir de vous me tue, 
Mon seul bien, quant je ne vous voy, 
Car je vous jure sus ma foy, 
Que sans vous ma joye est perdue. 

Quant vous estes hors de ma veue 
Je me plaing et dis a por moy: 
Le souvenir de vous... 

Seulle demeure despourveue 
De nully confort ne reqoy, 
Ce deul porte sans faire effroy, 
Jusques a vostre revenue. 
Le souvenir de vous... 

Aan u denken maakt me gek, 

Mijn enig goed, wanneer ik u niet zie. 

Want ik zweer u, op mijn eer, 

Dat zonder u mijn vreugde vergaat. 

Wanneer ik u niet kan zien 

Beklaag ik me, en zeg bij mezelf: 

Aan u denken... 

Achtergelaten voel ik me hulpeloos, 

Er is niemand om mij op te beuren. 

Deze rouw draag ik discreet 

Totdat gij terugkeert. 

Aan u denken... 

MA BOUCHE RIT 

Voor de tekst, zie p. 85 

QUANT DU DIRE ADIEU 

Quant du dire adieu me souvient, 
Et que départir me convient 
Du regard de vous, ma maistresse, 
Hélas! et quel desplaisir est-ce? 

Mon cuer, certes, point n'y viendra, 
Ii demourra, je le scé bien, 
Jamais de vous ne partira, 
II sera plus vostre que sien. 

Car de vous tout le bien luy vient 
Ne d'aultre que de vous ne tient 
Jamais ne quiert aultre richesse 
Mais le partement trop me blesse. 

Quant du dire adieu ... 

Wanneer ik terugdenk aan ons afscheid, 

en dat ik mij moet losrukken 

van uw aanschijn, mijn liefste, 

helaas, hoe groot is niet mijn smart? 

Mijn hart, dat wil gewis niet weg, 

Het blijft achter, dat weet ik zeken 

Nooit zal het u verlaten, 

Meer door u bezeten dan door zichzelf. 

Want al wat goed is komt van u, 

Aan niemand anders heeft het iets. 

Nooit zoekt het andere rijkdom, 

Maar het weggaan kwetst me diep. 

Wanneer ik terugdenk... 
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1ntwerpen, Kapel Centrum Elzenveld 

Een coproductie met het Holland Festival 

Oude Muziek Utrecht 

KAREN CLARK 

De mezzosopraan Karen Clark profi-
leert zich in een brede waaier van muzi-
kale stijlen, van de 

Karen Clark 

Karen Clark studeerde opera en 
"Song Literature" aan de Indiana 
University School of Music in 
Bloomington. Haar interesse voor oude 
muziek werd er gestimuleerd door de 
betreurde Thomas Binkley. Ze was 
reeds te bewonderen op talloze festivals 
en nam werk op voor Erato, Deutsche 
Harmonia Mundi en New Albion. Zij 
gaf les aan de Princeton University en 
het Swarthmore College. Op dit ogen-
blik woont ze in Californië, waar ze 
haar muzikale carrière combineert met 
het behalen van een diploma in de 
Feldertkreis-methode. 

Middeleeuwen tot 
hedendaagse 
muziek. Voor wat 
de oude muziek 
betreft, heeft ze 
geconcerteerd met 
het Rifkin Bach 
Ensemble, het En-
semble Sequentia, 
de Boston Came-
rata, Pomerium 
Musices en het 
Waverly Consort. 

John Fleagle 

13 

Medieval 
Strings 
Karen Clark, zang 
John Fleagle, zang, harp 
Shira Kammen, vedel, harp 
Margriet Tindemans, vedel, harp 

JOHN FLEAGLE 

John Fleagle legt zich toe op de uitvoe-
ring van middeleeuwse en traditionele 
vocale muziek. Hij is een vast lid van het 
ensemble Project Ars Nova, maar heeft 
daarnaast onder meer opgetreden met 
Sequentia, het Ferrara 
Ensemble, het Ensemble 
Alcatraz en de Boston 
Camerata. Als solist 
begeleidt hij zichzelf 
op reconstructies van 
middeleeuwse snaar- 
instrumenten zoals 
harp, luit, rebec en sin-
fonia, die hij zelf ont-
werpt en bouwt. 
Samen met Shira 
Kammen bracht hij zijn 
"muzikale avonturenverhalen", de Voyage 

of Saint Brendan en de Roman de Silence, ten 
gehore in de Verenigde Staten, Canada en 
Europa. Hij heeft opnames gemaakt voor 
Erato, BMG en New Albion, terwijl 
Archetype Records onlangs zijn eerste solo-
cd uitbracht. 

SHIRA KAMMEN 

Shira Kammen studeerde muziek aan de 
universiteit van Berkeley in Californië, en 
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Shira Kammen 

vedel en middeleeuwse muziek bij 
Margriet Tindemans. Als lid van het 
Ensemble Alcatraz, Project Ars Nova en 
Medieval Strings, werkte ze ook samen 
met ensembles als Hespèrion XX, 
Sequentia, de Boston Camerata en King's 
Noyse. Zij stichtte zelf Class V Music, een 
ensemble dat zijn uitvoeringen bij voor-
keur pleegt tijdens raftingtochten op de 
Amerikaanse rivieren. 

Shira Kammen trad op en gaf les in de 
Verenigde Staten, Canada, Europa, Israël, 
Marokko en Japan, èn op de rivieren 
Colorado en Rogue. Ze werkt vaak 
samen met John Fleagle, in Ephemeros, 
een ensemble voor nieuwe muziek, en 
met Panacea, een zigeunergroep uit de 
Balkan. 

MARGRIET TINDEMANS 

Margriet Tindemans werd geboren in 
Nederland. Zij is zowel thuis in de 
muziek van de 12de-eeuwse mystica 
Hildegard von Buigen, de muziek uit de 
straten en de hoven van de Renaissance, 
het gambarepertoire uit de 17de en de 
18de eeuw, als in hedendaags werk van 
Kevin Volans en Joan Frank Williams, 
slechts twee namen van de velen die 
composities aan haar hebben opgedra-
gen. Tindemans is één van 's werelds 
meest gevraagde bespelers van vroege  

strijkinstrumenten en concerteerde met de 
voornaamste ensembles voor oude 
muziek, zoals King's Noyse, de Medieval 
Strings, het Harp Consort, Theatre of 
Voices, Sequentia, Project Ars Nova, Circa 
1500 en La Borea. Er werden talloze opna-
mes met haar gerealiseerd voor Harmonia 
Mundi (zowel in Duitsland als in de 
Verenigde Staten), Erato, Accent, Classical 
Masters, Smithsonian Collection, BMG, 
CRD, EMI en Koch International Classics. 

Margriet Tindemans is verbonden aan 
de universiteit van Washington, coördi-
neert het programma barokmuziek van 
het Vancouver Early Music Summer 
Festival en doceert aan het Northwest 
Center for Early Music Studies. Zij diri-
geert ook het Medieval Women's Choir in 
Seattle, dat het middeleeuwse muziekre-
pertoire geschreven voor en door vrou-
wen bestudeert en uitvoert. 

Margriet Tindemans 

MEDIEVAL STRINGS 

Het ensemble Medieval Strings werd 
opgericht in 1988 door instrumentisten die 
al hadden samengewerkt bij de belangrijk-
ste internationale middeleeuwse muziek-
ensembles, waaronder Sequentia, Alca-
traz, Project Ars Nova, het Newberry 
Consort, de Boston Camerata en 
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Hespèrion XX. Hun voornaamste inte-
resse gaat uit naar de middeleeuwse 
instrumentale muziek. Dat was het ter-
rein van de professionele minstreel of 
jongleur, die zijn kunst mondeling over-
leverde, wat maakte dat er geen nood-
zaak was om zijn muziek neer te schrij-
ven. De bijkomende omstandigheid dat 
de Kerk het gebruik van instrumenten 
tijdens de kerkdiensten officieel ver-
bood en de (muziek)handschriften vrij- 

wel uitsluitend in kloosters werden samen-
gesteld, heeft ertoe geleid dat er vandaag 
bitter weinig bronnen met zuiver instru-
mentale muziek overblijven. Medieval 
Strings tracht in de voetsporen van de mid-
deleeuwse jongleurs te treden door zelf in-
strumentale muziek te maken, gebaseerd 
op de middeleeuwse leermethodes. Door 
samenwerking met zangers tracht de groep 
een nieuw geluid voor de middeleeuwse 
muziek te creëren. 

Medieval Strings 
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Het 

Mellon 

Chansonnier 

In de 15de eeuw werd het muzikale 
leven in grote mate gestimuleerd door de 
rivaliteit tussen het koninklijke Franse hof 
en dat van de Bourgondische hertogen. 
Tijdens de Honderdjarige Oorlog met 
Engeland (1339-1453) groeide de economi-
sche en politieke macht van de 
Bourgondiërs, die vanuit hun grote cultu-
rele belangstelling ervoor zorgden dat de 
talentrijke muzikanten uit hun gebieden, 
waartoe de Nederlanden behoorden, alle 
kansen kregen. Veel van de componisten 
uit de 15de eeuw kwamen dan ook uit het 
hertogdom Bourgondië, van waaruit ze 
over heel West-Europa en vooral in Italië 
carrière maakten. 

Dat Italië een belangrijke rol speelde in 
de verspreiding van het uitgebreide 
chansonrepertoire blijkt uit het feit dat de 
meeste van de bewaarde handschriften 
niet van Franse, maar van Italiaanse oor-
sprong zijn. Het Aragonese hof in Napels 
was zo bijvoorbeeld een centrum van 
chansonbeoefening. Hoewel de hand-
schriften niet met honderd procent zeker-
heid met dat hof in verband gebracht kun-
nen worden, heeft vergelijkend onderzoek 
toch de Napolitaanse oorsprong van 
onder andere het Mellon Chansonnier aan-
getoond, dat omstreeks 1476 in die stad 
gekopieerd werd. Het chansonnier bevat 
57 stukken, waarvan het grootste deel een 
Franse tekst heeft. De belangrijkste com-
ponisten uit Frankrijk en Bourgondië zijn 
erin vertegenwoordigd. 

De eerste grote Bourgondische compo-
nisten, Guillaume Dufay (ca. 1398-1474) 
en Gilles Binchois (ca. 1400-1460), waren 
ook de betere chansoncomponisten van 

Programma 

JOHANNES OCKEGHEM (CA. 1420-1497) 

L'aultre d'antan, l'autrier passa 
uit: New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and 

Manuscript Library, Ms. 91 

ANONIEM 

Basse danse 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Ms. 9085 

JOHANNES OCKEGHEM 

Ma bouche rit 
uit: New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and 

Manuscript Library, Ms. 91 

ANONIEM 

Or me veult bien Esperance mentir 
Uit: New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and 

Manuscript Library, Ms, 91 

ANONIEM 

Basse dance "Tout a par moy" 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Ms. 9085 

GUILLAUME DUFAY (CA. 1398-1474) 

Par le regart de voz beauix yeuix 
uit: Ncw Haven, Yale University, School of Music Library, Ms. 91 

ANONIEM 

La danse de Cleves 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Ms. 9085 

JOHANNES OCKEGHEM 

Petitte camusette 
uit: New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and 

Manuscript Library, Ms. 91 

GUILLAUME LE ROUGE (CA. 1385-CA. 1456) 

Se je fayz dueil 
uit: New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and 

Manuscript Library, Ms. 91 

ANTOINE BUSNOIS (CA. 1430-1492) 

A vous sans aultre 
uit: New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and 

Manuscript Library, Ms. 91 

ANONIEM 

Roti boully ioyeulx 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Ms. 9085 
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hun tijd. Dufay kreeg zijn opleiding aan 
de kathedraalschool van Cambrai, die 
bekend stond om zijn pedagogische 
kwaliteiten, maar verbleef tot ongeveer 
1440 vooral in Italië. Toen hij vanaf 1420 
in dienst kwam bij de familie Malatesta 
in Rimini, begon hij profane werken te 
componeren en bleef dit tot aan het 
einde van zijn leven doen. In zijn chan-
sons volgde Dufay de principes van de 
componist die het polyfone chanson tot 
grote bloei gebracht had, Guillaume de 
Machaut (1304-1377). 

De belangrijkste vormen van polyfone 
chansons zijn de zogenaamde formes 
fixes: virelai, rondeau en ballade. Het 
virelai begint en eindigt met het refrein, 
waartussen twee strofen gevoegd worden gevolgd door de herhaling van de melodie van 
het refrein maar met een andere tekst. De ballade bestaat meestal uit drie strofen met tel-
kens hetzelfde rijmschema en elk eindigend met het refrein. Het rondeau onderscheidt 
zich van de vorige vormen doordat de zinnen van zijn refrein de volledige melodie van 
het stuk bevatten terwijl bij herhaling enkel de tekst verandert. De chansons van de 
Machaut werden geschreven in de zogenaamde "treble-dominated style": de bovenstem 
had een rijk versierde melodie in een onregelmatig ritme terwijl de onderstemmen als har-
monische basis dienden. 

Guillaume Dufay schreef een tachtigtal chansons, aansluitend bij het thema van de 
hoofse liefde en met een voorkeur voor het rondeau, dat zowat driekwart van zijn chan-
sonrepertoire uitmaakt. Al zijn chansons tonen Dufays natuurlijke aanleg voor mooie 
melodieën. De meeste zijn driestemmig en in treble-dominated style, hoewel er in som-
mige een tendens is naar een grotere gelijkwaardigheid van de stemmen. In Donnés l'as-
sault komen trompetachtige lijnen in alle stemmen voor. In dit chanson wordt de idee van 
een militaire belegering als metafoor uitgewerkt: de god van de liefde wordt gevraagd de 
dame van de zanger te benaderen. Het meest verspreide van zijn liederen was een senti-
menteel liefdeslied, het rondeau Par le regart, dat in zijn eigen tijd in maar liefst veertig 
handschriften werd opgenomen. Het is een karakterchanson dat lof brengt aan de ogen en 
het gedrag van de vrouwe die aanzetten tot een volledige devotie. 

De meest succesvolle chansoncomponisten na Dufay waren Johannes Ockeghem (ca. 
1420-1497) en Antoine Busnois (ca. 1430-1492). Ockeghem kwam als zanger en componist 
in dienst van koning Charles VII, die nadat hij de meeste gebieden op de Engelsen her-
overd had, een cultureel tegenoffensief ondernam tegen het muzikale overwicht van de 
Bourgondische hertogen. Hij zou er ongeveer veertig jaar en onder drie koningen in 
dienst blijven. Ockeghem hield vast aan de traditionele procedures, maar behandelde ze 
op een creatieve manier. Over het algemeen componeerde hij zoals zijn voorgangers in de 
treble-dominated style, maar een aantal uitzonderingen bevatten veel imitatief schrijven. 

ANONIEM 

Sur la rive de la mer / Ma dame de nom 

Ou lit de pleurs 
uit: New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript 

Library, Ms. 91 

ROBERT MORTON (CA. 1430-1476) 

II sera pour vous conbatu / L'ome armé 
uit: New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript 

Library, Ms. 91 

ANONIEM 

La Franchoise Nouvelle 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert!, Ms. 9085 

GUILLAUME DUFAY 

Donnés l'assault 
uit: New Haven, Yale University,Beinecke Rare Book and Manuscript 

Library, Ms. 91 
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L'aultre d'antan lijkt opgevat te zijn als een duet tussen cantus en tenor omdat de melo-
dieën door middel van imitaties met elkaar verbonden zijn. Dit rondeau neemt bovendien 
een aparte plaats in binnen Ockeghems chansonrepertoire, aangezien het geen klagende, 
melancholische inhoud heeft, maar een opgewekte, luchtige tekst die de liefde als een 
slagveld bestempelt. Hierdoor werd de componist er misschien toe aangezet delen uit de 
populaire, alom gekende L'homme armé-melodie over te nemen. Ook Petitte Camusette is 
een voorbeeld van imitatief schrijven. De drie onderste stemmen ontlenen hun tekst en 
melodie aan het gelijknamige volksliedje en zijn onderling canonisch verbonden. De can-
tus heeft een andere tekst, die er qua inhoud en stijl mee verwant is en waarvan de the-
matische gelijkenis muzikaal benadrukt wordt door imitatieve inzetten op basis van de 
melodie van Pet itte camusette. Dit rondet is dus een typisch dubbelchanson met volkslied-
materiaal dat in de mode kwam aan het einde van de 15de eeuw en een prototype vorm-
de van het chanson rustique. Het beroemdste en meest verspreide chanson van 
Ockeghem is de bergerette Ma boudhle rit. Een bergerette is een eenstrofig virelai. Deze 
vorm werd in ere hersteld door Antoine Busnois die omstreeks 1460 leerling was van 
Ockeghem in Tours, waar laatstgenoemde de functie van schatmeester van de Sint-
Martinusabdij bekleedde. Ma bouc[Ide rit wordt gedomineerd door een syllabische decla-
matie en de imitatie is beperkt tot het begin van de zinnen. 

Busnois was zanger en componist aan het Bourgondische hof onder Karel de Stoute die, 
zoals zijn vader vóór hem, er een uitstekende hofkapel onderhield. De belangrijkste bij-
drage van Busnois ligt in zijn chansons. Die waren enorm populair in zijn tijd, wat blijkt 
uit het grote aantal bronnen, zowel handschriften als vroege drukken, waarin ze opgeno-
men werden. De chansons worden gekenmerkt door lange, rijkelijk uitgewerkte melo-
dieën, een rusteloos en complex ritme, elkaar overlappende zinnen en gebruik van imita-
tie. De drie stemmen van A vous sans aultre worden gelijkwaardig door de intensieve toe-
passing van die imitatie. De tekst van dit rondeau werd door Busnois zelf gedicht en is 
opgevat als een acrostichon: de eerste letters van iedere zin verwijzen naar de naam 
Jacqueline d'Hacqueville, de echtgenote van een raadsheer uit Parijs. 

Twee andere zangers-componisten die al tijdens de regering van Filips de Goede dienst 
deden in de Bourgondische hofkapel waren Guillaume le Rouge (ca. 1385-ca. 1456) en de 
Engelsman Robert Morton (ca. 1430-1476). Van le Rouge bleven slechts twee werken 
bewaard: de driestemmige miscyclus Soyez aprantiz en de driestemmige bergerette Se je 
fayz dueil. 

Alle bewaarde documenten over Mortons leven behandelen zijn carrière in het kapel-
koor van het Bourgondische hof tussen 1457 en 1476. Uit die gegevens kan men afleiden 
dat hij bij zijn aanstelling in Brussel woonde. Van deze componist wordt het combinatie-
chanson II sera pour vous conbatu / L'ome armé 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. De tekst verwijst schertsend naar zanger Simon le Breton die in 
1464, na dertig jaar dienst, de hofkapel verliet om naar de kathedraal van Cambrai te 
gaan. 

De chansons worden tijdens dit concert afgewisseld met basse-danses. Deze dans, de 
belangrijkste hofdans van de late Middeleeuwen en de Renaissance, kende zijn hoogda- 
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gen aan het Bourgondische hof onder Filips de Goede en Karel de Stoute. De belangrijk-
ste bron voor het Bourgondische repertoire is het Brusselse basse-danse-handschrift 
(Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, Ms. 228). Dit traktaat, dat niet alleen de muziek 
bevat maar ook de danspassen beschrijft, werd gekopieerd aan het einde van de 15de 
eeuw als een terugblik op de voorafgaande decennia. De naam van de dans geeft al het 
karakter aan: een waardige, schrijdende voortgang zonder snelle bewegingen en spron-
gen en met de nadruk op elegantie. De muziek was gebaseerd op het principe dat één noot 
één pas voorstelde en dat alle passen van gelijke duur moesten zijn. De cantus firmus 
bestond dus uit lang aangehouden tonen waarboven een verdere uitwerking geïmprovi-
seerd werd tijdens de uitvoering. Een zeer populaire bron voor danstenors waren de 
tenormelodieën van polyfone chansons. 

VEERLE STINCKENS 
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L'AULTRE D'ANTAN, L'AUTRIER PASSA 

Voor de tekst, zie p. 150 

MA BOUCE RIT 

Voor de tekst, zie p. 85 

OR ME VEULT BIEN ESPERANCE MENTIR 

Or me veult bien Esperance mentir 
A ceste foys et faire abusement 
De sa promesse quant me jura tenir 
Mon cuer en joye et doulx esbatement, 

Certefiant de voloir maintenir 
Envers moy ce dont m'avoit fait serment 
Et que de moy non feroit partement 
Tant que je fusse en ce point prisonnier. 
Mais je voy bien que c'est parjurement, 
Car maintenant me veult du tout lessier. 

Wel, zou de Hoop me bedriegen 

Op dit ogenblik, en misbruik maken van 

De belofte die ze maakte toen ze zwoer dat ze 

Mijn hart in vreugde en zoet plezier zou houden, 

Terwijl ze duidelijk maakte dat ze de intentie had om na te kc 

De plechtige eed die ze mij bezwoer 

En dat ze mij nooit zou verlaten 

Zolang ik op dat ene punt een gevangene zou blijven. 

Maar ik zie duidelijk dat het verraad was, 

Want nu wil ze mij helemaal alleen achterlaten. 

PAR LE REGART DE VOZ BEAULX YEULX 

Par le regart de voz beaulx yeulx 
Et de vo maintieng bel et gent 
A vous, [belle], viens humblement 
Moy presenter, vostre amoureux. 

De vostre amour sui desireux 
Et mon voloir tout s'i consent 
Par le regart de voz beaulx yeulx 
Et de vo maintieng bel et gent. 

Or vous plaise, cuer gratïeux, 
Moy retenir ore ad present 
Pour vostre ami entierement, 
Et je seray vostre en tous helix 
Par le regart de voz beaulx yeux 
Et de vo maintieng bel et gent. 
A vous, belle, viens humblement 
Moy presenter, vostre amoureux. 
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Bij de blik van uw mooie ogen 

En (het zien) van uw schone en edele houding 

Kom ik nederig naar u, schoonheid, 

Om mijzelf voor te stellen, uw bewonderaar. 

Naar uw liefde smacht ik, 

En mijn verlangen stemt daar helemaal mee in, 

Bij de blik van uw mooie ogen 

En (het zien) van uw schone en edele houding. 

Moge het u behagen, genadig hart, 

Om mij op dit ogenblik te aanvaarden 

Als uw vriend, helemaal, 

En ik zal overal de uwe zijn 

Bij de blik van uw mooie ogen 

En (het zien) van uw schone en edele houding. 

Ik kom nederig tot u, schoonheid, 

Om mijzelf voor te stellen, uw bewonderaar. 



PETITTE CAMUSETTE 

Petitte Camusette, j'ay 
Proposé me mettre en essay 
D'acquerir quelque peu vo grace: 
Force m'est que par la je passe. 
Ceste foys j'en feray l'essay. 

Petitte Camusette, a la mort m'avés mis. 
Robin et Marion s'en vont au boys jouen 

Ilz s'en vont bras a bras; ilz se sont endormis. 
Petitte Camusette, a la mort m'avés mis. 

Klein Platneusje, ik heb 

Voorgesteld om minstens te proberen 

Om iets, hoe weinig ook, van uw gunst te verkrijgen: 

Zo nodig moet ik langs die weg gaan. 

Ditmaal zal ik een poging wagen. 

Klein Platneusje, u hebt mij ter dood gebracht. 

Robin en Marion gaan zich in het bos vermeien. 

Ze gaan arm in arm; ze zijn er ingedommeld 

Klein Platneusje, u hebt mij ter dood gebracht. 

SE JE FAYZ DUEIL 

Se je fayz dueil, je n'en puis mais, 
Ne nul ne m'en doibt donner blasme, 
Car je ne crois pas qu'il fut ame 
Plus desplaisant que moy jamais. 

Qui plus est, ne me doibt souff-ire 
De faire dueil tant seullement, 

Car par droit je me deusse occire 
Pour mettre fin a mon tourment. 

Aultrement languir desormais 
Me fauldra, jusqu'a rendre l'ame, 
Plourant les maulx qu'ay pour ma damme, 
Puis que sein sans la voir remays. 
Se je fayz dueil, je n'en puis mais, 
Ne nul ne m'en doibt donner blasme, 
Car je ne crois pas qu'il fut ame 
Plus desplaisant que moy jamais. 

Wanneer ik bedel, en ik kan niet anders, 

Zou niemand mij de schuld mogen geven, 

Want ik denk niet dat er ooit een ziel was 

Ongelukkiger dan ik. 

Meer nog, het is me niet voldoende 

Om te bedelen, dat alleen, 

Want volgens het recht zou ik mezelf moeten doden 

Om een eind te maken aan mijn kwelling. 

Anders tot lang wegkwijnen 

Ben ik gedoemd, tot ik mijn laatste adem blaas, 

De pijnen bewenend die ik lijd voor mijn vrouwe, 

Want ik ben alleen achtergelaten en kan haar niet zien. 

Wanneer ik bedel, en ik kan niet anders, 

Zou niemand mij de schuld mogen geven, 

Want ik denk niet dat er ooit een ziel was 

Ongelukkiger dan ik. 

A VOUS SANS AULTRE 

A vous sans aultre me viens rendre, 
fl m'est force qu'ainsy le face; 
A ce me contraint vostre face 
Qui tant est belle, doulce et tendre. 

Aan u en geen ander geef ik mij gewonnen, 

Het is uit overmacht dat ik het doen moet; 

Uw aangezicht dwingt mij ertoe 

Dat zo mooi is, zacht en teder. 
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Veuilliés vo pitié condescendre 
Envers moy qui de prime face 
A vous sans aultre me viens rendre, 
11 m'est force qu'ainsy le face. 
Le vous dire n'ose entreprendre, 
Jamais en moi n'eust tant d'audace; 
N'au moins pretendant estre en grace 
En tant qu'honneur se [peuk] estendre, 
A vous sans aultre me viens rendre, 
II m'est force qu'ainsy le face; 
A ce me contraint vostre face 
Qui tant est belle, douke et tendre. 

Verwaardig u om uw genade te laten neerdalen 

Op mij, die vanaf de eerste blik 

Aan u en geen ander mij gewonnen geef, 

Het is uit overmacht dat ik het doen moet. 

Ik durf u niet te vertellen wat ik voel, 

Nooit zou ik zo stoutmoedig durven zijn; 

Behalve dan de zegen te vragen om in uw gunst te 

mogen zijn 

Voor zover de eer dat toelaat. 

Aan u en geen ander geef ik mij gewonnen, 

Het is uit overmacht dat ik het doen moet; 

Uw aangezicht dwingt mij ertoe, 

Dat zo mooi is, zacht en teder. 

SUR LA RIVE DE LA MER / MA DAME DE 
NOM 

Ma dame de nom 
Se ne me donnés 
De mercy le don. 
Je seray tennés. 

Car en verité 
Je vous ayme tant 
Qu'en suis rasoté 
Deriere et devant. 

Dame, de pité, 
Robin va plorant; 
11 a trop dansé 
Le pas de Brabant 

Sur la rive de la mer 
L'aultre jour jouer m'aloye, 
La femme d'un niarounier 
J'encontray en mi ma voye. 

11 y a ung clerc en ceste cité, 
11 n'est pas venu pour messe chanter. 

Hola! durié, 
[Marchiés] la, duriau! 
Ho, la dure! 

Mijn vrouwe- in naam - 

Als je mij niet geeft 

Het geschenk van de vergiffenis, 

Zal ik geslagen zijn. 

Want in werkelijkheid 

Hou ik zoveel van jou 

Dat ik verdwaasd ben 

Voor en achter. 

Dame, voor medelijden, 

Gaat Robin al wenend 

Hij heeft te lang 

De Brabantse pas gedanst. 

Aan het strand van de zee 

Ging ik een dag om te spelen; 

De vrouw van een zeeman 

Kwam ik tegen onderweg. 

Er is een priester in deze stad, 

Hij kwam niet om de mis te zingen. 

Hé daar, harde, 

[Kom] daaruit, taaie, 

Ho, zware jongen 
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OU LIT DE PLE1URS 

Ou lit de pleurs paré de plaintz, 
Tresagrevé, de doleurs plains, 
Souspire et plains; 
Et n'est aulcun qui me sequeure, 
Ne meschief qu'en ce monde queure 
Qu'a moy n'acqueure; 
L'un le couvert, Yaultre [...] l'esplains. 

Gemir en plourant soirs et mains, 
Rompre cheveux, tordre mes mains 
[Est] tout le mains 
Des angoisses que j'assaveure 
Ou lit de pleurs paré de plaintz. 
Tresagrevé, de doleurs plains, 
Souspire et plains, 
Et n'est aulcun qui me sequeure. 

Toulx plaisirs sont en moy estains; 
Durement navré, fort attains, 
Paly et tains 
De desplaisir plus noir que meure, 
Fortune veult qu'ainsy demeure 
Et vive et meure 
De ma medicine loingtains. 

Ou lit de pleurs paré de plaintz. 
Tresagrevé, de doleurs plains, 
Souspire et plains; 
Et n'est aulcun qui me sequeure 
Ne meschief qu'en ce monde queure 
Qu'a moy n'acqueure; 
L'un le couvert, l'aultre Yesplains. 

In een bed van tranen, versierd met weeklachten, 

Zwaarbeladen, vol pijn, 

Zucht en treur ik; 

En er is niemand om me te helpen, 

Noch is er een ongeluk dat in deze wereld voorvalt 

Dat mij niet gebeurt; 

Het ene verborgen, het andere voor ieder zichtbaar. 

Te zuchten terwijl ik schrei, avond en ochtend, 

Mijn haar uit te rukkken, mijn handen te verdraaien, 

Dat is nog het minste 

Van de kwellingen die ik proef 

In een bed van tranen, versierd met weeklachten. 

Zwaarbeladen, vol pijn, 

Zucht en treur ik, 

En er is niemand om me te helpen. 

Al het plezier in mij is uitgedoofd; 

Wreed gewond, zwaar geraakt, 

Bleek en verkleurd 

Van misnoegen zwarter dan moerbei, 

Zo wil Fortuna me laten 

Leven en sterven 

Ver weg van mijn medicijn. 

In een bed van tranen, versierd met weeklachten. 

Zwaarbeladen, vol pijn, 

Zucht en treur ik; 

En er is niemand om me te helpen 

Noch is er een ongeluk dat in deze wereld voorvalt 

Dat mij niet gebeurt; 

Het ene verborgen, het andere voor ieder zichtbaar. 

IL SERA POUR VOUS CONBATU / L'OME 
AR1VIÉ 

Il sera pour vous conbatu Hij zal voor u worden bevochten 

Le doubté Turcq, Maistre Symon De geduchte Turk, Meester Symon 

-Certainement ce sera mon- -Daar is geen twijfel over- 

Et de crocq de ache abatu. En worden neergeslagen met de bijl. 
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Son orgueil tenons a batu. 
S'il chiét en voz mains, le felon, 

11 sera pour vous conbatu, 
Le doubté Turcq, Maistre Symon. 

En peu d'heure l'arés batu 
Au plaisir Dieu. Puis dira-on, 
"Vive Symonet le Breton 
Que sur le Turcq s'est enbatu!" 
Il sera pour vous conbatu, 
Le doubté Turcq, Maistre Symon; 
-Certainement ce sera mon- 
Et de crocq de ache abatu. 

Wij houden zijn trots voor verslagen. 

Als hij in uw handen valt, de misdadiger, 

Zal hij voor u worden bevochten, 

De geduchte Turk, Meester Symon. 

In korte tijd zal u hem hebben overwonnen 

Tot vreugde van God. Dan zullen ze zeggen 

"Leve Symon de Bretoen 

Want hij heeft de Turk verslagen!" 

Hij zal voor u worden bevochten, 

De geduchte Turk, Meester Symon; 

-Daar is geen twijfel over- 

En worden neergeslagen met de bijl. 

DONNÉS L'ASSAULT 

Donnés Yassault a la fortresse 
De ma gratïeuse maistresse, 
Hault dieu d'amours, je vous supplie; 
Boutés hors m'adverse partie 
Qui languir me fait en destresse. 

C'est 11.. Anuy qui, par sa rudesse, 
De moy grever point ne se cesse 
Envers ma dame gente et lye. 

Donnés Yassault a la fortresse 
De ma gratïeuse maistresse, 
Hault dieu d'amours, je vous supplie. 

Faictes venir tost en l'adresse 
Au secours, par vostre noblesse, 
Pitié, Mercy et Courtoysie; 
La belle soit par vous saisye, 
Car le tarder trop si me blesse. 
Donnés Yassault a la fortresse 
De ma gratïeuse maistresse, 
Hault dieu d'amours, je vous supplie; 
Boutés hors m'adverse partie 
Qui languir me fait en destresse. 

Begin de aanval op het fort 

Van mijn genadige gebiedster, 

Hoge liefdesgod, ik smeek het u; 

Verdrijf mijn tegenstander 

Die mij doet smachten in pijn. 

Het is Ergernis die door zijn wreedheid 

Mij onophoudelijk verwondt 

In het zicht van mijn vrouwe zacht en vrolijk. 

Begin de aanval op het fort 

Van mijn genadige meesteres, 

Hoge god van de liefde, ik smeek het u; 

Laat dadelijk aanrukken, met alle spoed, 

Mij ter hulp, op uw edel gezag, 

Medelijden, Genade en Hoffelijkheid; 

Moge de schoonheid door u worden gevangen, 

Want het wachten bezorgt mij afschuwelijke pijn. 

Begin de aanval op het fort 

Van mijn genadige gebiedster, 

Hoge liefdesgod, ik smeek het u; 

Verdrijf mijn tegenstander 

Die mij doet smachten in pijn. 
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14 

Pedro Memelsdorff 
algemene leiding Mala Punica 

Vrijdag, 29 augustus 1997, 20.00 u. 
Antwerpen, Sint-Augustinuskerk 

Een coproductie met 

het Holland Festival Oude Muziek Utrecht 

MALA PUNICA 

Mala Punica is een ensemble dat 
werkt vanuit een volledig nieuwe bena-
dering van een genre dat tot nu toe bijna 
helemaal werd genegeerd. Het repertoi-
re bestaat uit de "musica colta" van het 
Italiaanse Trecento, met al zijn intellec-
tuele en filosofische tegenstellingen, die 
tegelijk fascinerend, ontroerend en mys-
terieus zijn. Deze aanpak onthult een 
onverwachte en overweldigende uit-
drukkingskracht. 

Filippotto da Caserta, Zacharias, 
Antonello da Caserta en Matteo da 
Perugia horen thuis in de rij van 
Europese componisten die in hun eigen 
erudiete muzikale taal onverkende 
horizonten van verfijning en passie ont-
sluierden. Mala Punica maakt gebruik 
van gedurfde expressiemiddelen om al 
de tinten en kleuren van deze taal in al 
hun rijkdom weer te kunnen geven. Op 
die manier is het een uniek ensemble 
dat zich wijdt aan de wereld van de late 
Middeleeuwen. Het karakter van Mala 
Punica wordt getypeerd door de combi-
natie van geschreven vormen van con-
trapunt met meer traditionele vormen. 
Daardoor ontstaat er een stijl van  

Jill Feldman, sopraan 
Gianluca Ferrarini, tenor 

Pedro Memelsdorff, blokfluit 
Kees Boeke, vedel 
Mara Galassi, harp 
Karl-Ernst Schriider, luit 
Christophe Deslignes, organetto 
Roberto Falcone, vedel 

improviseren die zowel pakkend is als 
opmerkelijk in zijn virtuositeit. Deze ele-
menten komen samen in de aanpassing van 
een historische diapason die de relatie tus-
sen stemmen en instrumenten herformu-
leert. Het onderzoek naar de retorica en de 
poëzie wil de poëtische teksten opnieuw 
integreren in hun geleerde en letterkundige 
achtergrond. 

De groep bestaat op dit ogenblik uit zes 
vaste instrumentisten (blokfluiten, vedels, 
organetto, harp en luit) en twee zangers 
(sopraan en tenor). In sommige program-
ma's zullen er evenwel tot twaalf zangers 
en negen instrumenten worden ingezet. 
Veel van de leden van het ensemble zijn 
bekende solisten, die schittering en acade-
mische gestalte teruggeven aan een vorm 
van muziek die hoort tot de meest veelei-
sende, rijke en ambitieuze uit de muziekge-
schiedenis. 

Male Punica verwierf op enkele jaren tijd 
een plaats bij de top van de oude muziek-
ensembles. De drie cd's die de groep reali-
seerde voor het label Arcana, Ars Subtilis 
Ytalica, D'Amor ragionando en En attendant 
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kregen belangrijke internationale onder-
scheidingen zoals de Diapason D'Or, 10 
de Répertoire, Prix Choc de la Musique 
en de Caeciliaprijs. 

Pedro Memelsdorff 

Mala Punica 
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Amor 

Novellamente 

De "ars subtilior", de avant-garde en 
verfijnde stijl die in Frankrijk en ook in 
Noord-Italië bloeide op het einde van de 
14de eeuw, werd door de moderne 
geleerden lang afgedaan als steriel, aca-
demisch en zuiver overbodig intellectu-
alisme. Was het niet eerder een stijl, of 
liever, een muzikale taal, die aantrekke-
lijk was voor één en misschien zelfs twee 
generaties op het einde van de 14de 
eeuw, en die vele handschriften naliet 
aan de beroemdste muzikale hoven, 
zoals Avignon, Milaan en Pavia? Om op 
die vraag en op de vragen die eruit 
voortvloeien te antwoorden, moeten we 

eerst dieper ingaan op die toch wel con-
troversiële term, "subtilitas". 

Programma 

FRANCESCO LANDINI (CA. 1325-1397) 
Che cosa è questa, Amor 
uit: Firenze, Biblioteca Nazionele Centrale, Ms. Panciatichi 26 

FRANCESCO LANDINI 
Amor c'al tuo sugetto 
uit: Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Ms. Med. Pal. 87 

(Codex Squarcialupi) 

FRANCESCO LANDINI 
Nella partita 
uit: Firenze, Biblioteca Nazionele Centrale, Ms. Panciatichi 26 

FRANCESCO LANDINI 
Ognor mi trovo 
uit: Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Ms. Med. Pal. 87 

(Codex Squarcialupi) 

FILIPOTTO DA CASERTA (FL. CA. 1370) 
En attendant 
uit: Modena, Biblioteca Estense, Ms. _. M. 5,24 & Chantilly, Musée Condé, 

Ms. 564 

Het is een term die, zorgvuldig maar 
ook verwarrend omschreven, te lezen is 
in 14de-eeuwse muziektraktaten. In de 
eerste plaats betekent "subtilitas" in de 
muziek een soort van ritmische ver-
plaatsing van de melodische lijn, die in 
toenemende mate zowel de bekoring 
van de melodie verhoogt als haar onaf-
hankelijkheid van een harmonisch stra-
mien. Deze melodie (meestal de boven-
stem) wordt in een polyfoon weefsel 
ingevoegd, waarin elke partij haar eigen 
persoonlijke grammatica heeft. In con-
trast met een lineaire, geleerde tenor 
staat een virtuoze contratenor, soms 
gedeeltelijk in canon of zuiver wiskun-
dig gestructureerd, terwijl zich daarbo-
ven de kronkelende en zichzelf ver-
plaatsende cantus beweegt. Die karakte-
ristieke drievoudige autonomie is inhe-
rent aan de idee van "subtilitas", maar 
roept ook de even typische diffuse en 
verfijnde sfeer op. Daarnaast kan "subti-
litas" ook worden omschreven als een 
parameter, niet enkel van deze autonomie, m 
stemmen, waardoor de grootst mogelijke re  

ANTONELLO DA CASERTA 
(FL. EIND 14DE-BEGIN 15DE EEUW) 
Dame donour 
uit: Modena, Biblioteca Estense, Ms. _. M. 5,24 

ANTONIO ZACCARA DA TERAMO 
(FL. EIND 14DE-BEGIN 15DE EEUW) 

Non voler, donna 
uit: Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Ms. Med. Pal. 87 

(Codex Squarcialupi) 

FRANCESCO LANDINI 
Ochi dolenti mie' 
uit: Firenze, Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Ms. Med. Pal. 87 

(Codex Squarcialupi) 

aar van de weloverwogen polarisatie van de 
torische uitwisseling in hun contrapuntische 

ANTONELLO DA CASERTA 
Amour ma le cuer mis en tel martire 
uit: Modena, Biblioteca Estense, Ms. M. 5,24 

ANTONELLO DA CASERTA 

Piq chiar che'l sol 
Uit: Lucca, Archivio di Stato, Ms. 184 (Codex Mancini of Lucca) & Parma, 

Archivio di Stato, Frammenti musicali, armadio 8, busta 75 
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interactie mogelijk wordt. De vrijheid van beweging maakt zo plaats voor de frontale bot-
sing tussen de partijen, die muzikale conflicten als syncopen en dissonanten met zich 
meebrengt. Deze conflicten zijn slechts de uitwendige verschijning van de "subtilitas", de 
noodzakelijke instrumenten om de "dialogo allegorico" te kunnen starten. In een derge-
lijke complexe en abstracte dialoog zijn het niet de drie stemmen die de gesprekspartners 
vormen, maar wel de drie niveaus van de rede die zij vertegenwoordigen: de georgani-
seerde stabiliteit van de tenor; de polemische, wiskundige en ritmische vastberadenheid 
van de contratenor; en de bijna eindeloze expressieve mogelijkheden van de cantus, 
samen met de verzen en metaforen die de voedingsbodem zijn voor haar melismen. Ten 
derde zoekt de "subtilitas" als een echte dichterlijke taal naar de gevoelige relatie tussen 
de verschijning en de essentie van de vormen, als een uitdrukking van de mysterieuze 
psychologische daad van waarneming. Op die manier gaf de "subtilitas" aan de musici 
van het einde van de 14de eeuw een taal, maar ook een middel tot zelfreflectie, tot onder-
zoek en academische discussie, een discussie die zich snel verspreidde van Frankrijk naar 
de Fransgezinde hoven van Noord-Italië. 

Niet iedereen in Italië was het eens met deze ontwikkelingen. De compositiescholen uit 
deze periode waren verdeeld over de kwestie of de Italiaanse ballata ook in deze "stilno-
vista" moest worden geschreven. De Toscaan Francesco Landini (ca. 1325-1397), het boeg-
beeld van het genre, hield zich ver van de beweging en gebruikte slechts zelden elemen-
ten uit de "subtilitas", en dan nog om te tonen hoe ver zijn muziek ervan verwijderd was 
of om de toegewijde volgelingen van deze stroming voor de gek te houden. Landini, die 
steeds de transparante duidelijkheid in de polyfonie en de school van Ockham als theo-
retische achtergrond had verdedigd, ergerde zich aan de muzikale veruiterlijking van de 
"subtilitas". Hij stelde, vanuit een uiterst verfijnde conceptie van de mystieke liefde, die 
nodig was voor de geest, maar ongrijpbaar voor de rede, dat deze laatste zou moeten wor-
den teruggebracht naar de wereld van de tastbare dingen. Landini stond onder druk van 
zowel het scholastieke denken met zijn voorkeur voor subtiele constructies als van de 
holle classicistische breedsprakerigheid van de vroege humanisten. Maar hij zette door, 
terwijl zijn faam zich met zijn ballata's verspreidde. Wie weet of hij niet dacht aan al die 
retorische dilemma's toen hij metafysische teksten zette over de liefde, zoals in Che cosa è 
questa, Amor? Toch kon ook Landini zich niet helemaal vrijwaren van de Franse invloed: 
zijn driestemmige ballata's zijn eerder gedacht voor een vocale solist met instrumentale 
begeleiding, wat, samen met de syncopen die vaak in het ritme sluipen, wijst op een dui-
delijke Franse invloed. 

Antonello da Caserta (fl. eind 14de-begin 15de eeuw), werkzaam aan het hof van de 
familie Visconti in Pavia, was wel één van die vernieuwers. Hij schreef acht Franse balla-
des in de stijl van de "subtilitas". De meest ontroerende is misschien wel Amour m'a le cuer 
mis en tel martire, de ballade die zoals geen andere de spontaneïteit toont die Antonello 
bereikte in het gebruik van de "subtilitas" in dienst van de retoriek - een buitengewoon 
etherische, kunstzinnige en tijdloze vertelling over de ingebeelde of misschien gedroom-
de ontmoeting tussen Amor en de geliefde, tussen de emotie en diegene die ze voelt. 
Antonello nam het stuk als een model voor een Italiaanse ballata, Pffl chiar che'l sol, die wel 
minder "subtilis" en transparanter van schrijfwijze is. Matteo da Perugia (?-ca. 1418) com-
poneerde er een alternatieve, nadrukkelijker aanwezige contratenorpartij voor. 
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Dame donour komt uit een handschrift dat nu wordt bewaard in Modena, dat van de hand 
zou zijn van Perugia of van iemand uit zijn directe omgeving. Ook dit werk is een pracht-
voorbeeld van de ars subtilior. 

Magister Phidipoctus (Filipotto) da Caserta (fl. ca. 1370) was naar het hof van de familie 
Visconti in Milaan overgekomen uit de muziekkapel van de Anjou's in Napels, of mis-
schien uit Caserte, een kapel die helemaal was gestoeld op de Franse polyfone traditie. 
Filippotto had zijn niet onbelangrijke talenten op het gebied van de "subtilitas" meege-
bracht. Zijn theoretische traktaten zijn zeer zeker "subtiles", en subtiel is ook zijn ballade 
En attendant, waarin hij een traditie van taalspelletjes â la Guillaume de Machaut (ca. 1300-
1377) en eminente meesters als Jacob de Senleches (fl. 1378-1395) verder zet. In die context 
schreef hij het vers "En attendant souffrir mestuet grief payne", tegelijk een woordspel en 
een hommage aan Bernabe) Visconti, zijn twijfelachtige en excentrieke meester, die in 1385 
werd vermoord door zijn neef Gian Galazzeo. "Souffrir mestuet" was het stoïcijns geïn-
spireerde devies van de gestorvene. De ballade bevat veel verwijzingen naar het hof in 
Pavia, waar Galazzeo II, de broer van Bernabè en de vader van Gian Galazzeo, het 
beroemde "douz chastel" had laten bouwen. De twee plaatsen waaraan dit hof zijn faam 
dankte, waren de mythische fontein - die als badplaats diende voor de dames, de erudie-
te dichteressen en de vrouwelijke musici uit de hofhouding - en de bibliotheek, waarin 
door de geleerden, musici, letterkundigen en filosofen memorabele gesprekken werden 
gevoerd die hun stempel drukten op liet Italiaanse culturele leven van het einde van de 
14de eeuw. In de ballade wordt betreurd dat de dichter de fontein met haar goddelijke 
dorstlessende krachten niet kan bereiken, omdat ze omringd is door rivieren, stroompjes 
en "invloeden" die haar bezoedelen en doen ontaarden. Dit lamento was tegelijk ook een 
poging van de componist om de "prins van de deugd", Gian Galazzeo, als nieuwe mece-
nas voor zich te winnen, om hem aan te nemen als redder van de "vervuilde"-muziekka-
pel van Pavia. 

In één van zijn ballades, die alle beginnen met een soort van muzikale handtekening, 
citeerde Filippotto een tekst van de Machaut: "Si Dieux et vous me prenez en cure" (Als 
God en u me onder de hoede nemen), maar zette er zijn eigen muzikaal motto onder. De 
muziek van dat vers van de Machaut herhaalde hij dan weer in En attendant, onder 
Bernabers motto "soufrir m'estuet", zodat er eigenlijk het volgende onderhuidse signaal 
in werd gegeven: "terwijl ik eer betoon aan de gestorvene met de woorden soufrir m'e-
stuet, vraag ik om uw gastvrijheid met de muziek van de versregel vous me prenez en 
cure". Dit was slechts een beginpunt voor talloze andere componisten die met het hof van 
de Visconti's in contact kwamen. En attendant werd geciteerd, gevarieerd, geparafraseerd 
en uitgewerkt, met als bekendste resultaat Sus un' fontayne van Johannes Ciconia (ca. 1335-
1411), één van Filippo's leerlingen. Tussen elk van deze componisten ontstond een ver-
borgen en subtiel spel van citaten, dat was begonnen bij Filippotto, maar waarbij iedereen 
uiteindelijk iedereen citeerde. 

NAAR PEDRO MEMELSDORFF 
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CHE COSA È QUESTA, AMOR 

Che cosa è questa, Amor, che'l ciel produce 
per far piá manifesta la tuo luce? 

Ell'è tanto vezzosa, onest'e vaga, 
legiadr'e graziosa, adorn'e bella, 

ch'a chi la guarda subito'l cor piaga 
chon gli ochi bei che lucon piá che stella. 

Et a cui lice star fixo a vederla 
tutta gioia e virtá in sé conduce. 

Che cosa è questa, Amor, che'l ciel produce 
per far piá manifesta la tuo luce? 

Ancor l'alme beate, che in ciel sono, 
guardan questa perfecta e gentil cosa, 

dicendo: - [quando] fia che'n questo trono 
segga costei, dov'ogni ben si posa? - 
E qual nel sommo Idio ficcar gli occhi osa 
vede come Esso °gni virtá in lei induce. 

Che cosa è questa, Amor, che'l ciel produce 
per far pils manifesta la tuo luce? 

Wat is dit, Liefde, dat vanuit de hemel is gezonden 

om uw licht meer glans te geven? 

Zij is zo charmant, eerlijk en lieflijk, 

stralend en gracieus, koninklijk en mooi, 

dat wie ook naar haar kijkt, zijn hart wordt verwond 

door haar prachtige ogen die schitteren als sterren. 

En wie ook de kans krijgt om haar te aanschouwen, 

voelt zich vervuld van vreugde en deugdzaamheid. 

Wat is dit, Liefde, dat vanuit de hemel is gezonden 

om uw licht meer glans te geven? 

Zelfs de zielen van de Heiligen in de hemel, 

wanneer zij neerkijken op deze edele volmaaktheid, 

zeggen: "Wanneer zal het gebeuren dat zij op deze troon 

zal zitten, zij die al het goede in zich draagt?" 

En wie ook naar God in den hoge durft opkijken 

ziet hoe Hij haar heeft begiftigd met elke deugd. 

Wat is dit, Liefde, dat vanuit de hemel is gezonden 

om uw licht meer glans te geven? 

NELLA PARTITA 

Nella partita pianson gli occhi miei, 
Piangon e pianger voglion finchè'l core 
Nella tornata lasciera'l dolore. 

Nell'alma mie diletto trovai ll'ora 
Ch'i'guato gli occhi vaghi ennamorati, 

Et sempre spandero lagrime fora, 
FinchTgli rivedro lieti tornati. 

Et sono d'ongni bilta adornati, 
Che chi gli guata e non ne prende amore, 
Quel si puo dir, che sia saina valore. 

Nella partita pianson gli occhi miei, 
Piangon e pianger voglion finchè'l core 
Nella tornata lasciera'l dolore. 
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Bij haar vertrek wenen mijn ogen 

en zij blijven wenen en willen niet anders, tot mijn harl 

bij 't wederkeren zijn smart verliest. 

In mijn geest vond ik vermaak, 't uur 

dat ik haar mooie verliefde ogen zag. 

En ik zal tranen blijven plengen, 

tot ik die ogen weer voor me zie, 

Ze zijn zo vol pracht, 

dat wie z'aanschouwt en niet terstond in liefd'ontvlami 

voorwaar een man van niets kan worden genoemd. 

Bij haar vertrek wenen mijn ogen, 

zij blijven wenen en willen dit ook, tot mijn hart, 

bij 't wederkeren zijn smart laat vallen. 



OGNOR MI TROVO 

Ognor mi trovo piû d'amor costretto, 
Quanto piû miro nella tuo vaghea 
Del doke viso pien d'ogni 

Credo che insieme fur tutti gil dey 
A formar questa nobil creatura, 

Perchè nessuna vaga quanto lei, 
Mai nacque al mondo tanto oltra misura. 

E puui c'altra bella in sua figura. 
Risplende si che concede chiarea 
A chi chom'a lei tra gentilea 

Ognor mi trovo piui d'amor costretto, 
Quanto piui miro nella tuo vaghea 
Del doke viso pien d'ogni 

EN ATTENDANT 

En attendant souffrir mestuet grief payne 
et en languor vivre cest ma destinee 
puis quavenir ne puis a la fontayne, 
tant est de ruisius entour avironee. 

Telle Vertu li as dieu donee 
quel puet assouvir chascun a souffisance. 

Par sa dignite et tres noble puissance. 

Les grans ruissiauz qui la font leur demaine 
Si ont les conduis de la font estoupee 
Si con ni puet trouver la droite vaine 
Tant est courompue liaue et troublee. 

Gouster nen puls une seule halenee 
si unble pite na te moy ramembrance. 

Par sa dignite et tres noble puissance. 

Si pri a dieu que a droit la ramaine 
et la purefie sanz estre entamee 
qua [r] verement cest chose bien certaine 
Je nen puis aprocher not ne matinee. 

Steeds meer voel ik mij in de ban van de liefde, 

wanneer ik jouw schoonheid aanschouw, 

en jouw zoete aangezicht, zo vol perfectie. 

Ik geloof dat alle goden samenspanden, 

om deze edele creatuur te scheppen. 

Want geen werd ooit geboren, 

zo mateloos mooi als zij. 

Een meer nog dan een andere schoonheid 

straalt de hare; zo verleent zij roem 

aan wie haar goed gezind is. 

Steeds meer ben ik in de ban van de liefde, 

steeds meer bewonder ik de schoonheid 

van dat zachte volmaakte aangezicht. 

Al wachtend lijd ik vreselijke pijnen 

en leef ik smachtend; zulks is mijn lot, 

want ik kan de fontein niet bereiken, 

zo talrijk zijn de rivieren die haar omringen. 

God heeft haar zo'n kracht gegeven 

dat ze ons aller dorst kan lessen 

door haar waardigheid en edelste vermogens. 

De grote rivieren die er bezit van hebben genomen, 

hebben de weg naar de bron zodanig versperd 

dat de echte oorsprong niet meer kan worden gevonden, 

zo troebel en bezoedeld is het water. 

Ik kan geen slok drinken 

als het meelevende Medelijden niet aan mij zou denken 

door zijn waardigheid en edelste vermogens. 

Daarom bid ik dat God dit moge herstellen 

en de bron reinigen opdat ze niet ontwijd zou worden 

want het is werkelijk zo 

dat ik er niet bij kan komen, zij het nacht of dag. 
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Et sa moy estoyt quansi fust or ordenee Mocht ik ze inwijden, 

Je vivroye en espoir davoyr bone estance. dan zou ik kunnen leven in hoop op een uitnemend lev 

Par sa dignite et tres noble puissance. door haar waardigheid en edelste vermogens. 

DAME DONOUR 

Dame donour con ne puet esprixier 
En parler douche plaisant en regarder, 

Vous estes celles ou iay mis mes desirs 
Dame donour con ne puet esprixier 

Tres hunblemant merchi ye vous requier 
Sans vilanie que me veuMes amer, 

Dame donour con ne puet esprixier 
En parler douche plaisant en regarder. 

0 dame, wiens kwaliteiten niet in woorden kunnen 

worden uitgedrukt, 

van zoet optreden en aangenaam uiterlijk, 

jij bent diegene naar wie ik verlang, 

0 dame, wiens kwaliteiten niet in woorden kunnen 

worden uitgedrukt. 

Zo nederig smeek ik jou om je zegen, 

om - de eer indachtig - van mij te houden, 

0 dame, wiens kwaliteiten niet in woorden kunnen 

worden uitgedrukt. 

van zoet optreden en aangenaam uiterlijk. 

OCHI DOLENTI MIE' 

Ochi dolenti mie', che pur piangete, 
Po che vedete, 
Che sol per honestá non vi contento. 

Non a diviso la mente'l disio 
Con voi che tante lagrime versate, 

Perche da voi si cela el viso pio, 
II qual privato m'a da libertate. 

Gran virtCt è rafrenar volontate 
Per honestate, 
Che seguir donna è sofferir tormento. 

Ochi dolenti mie', che pur piangete, 
Po che vedete, 
Che sol per honestá non vi contento. 

Blik van mij, vol pijn, je weent 

omdat je ziet dat ik je geen voldoening schenk, 

alleen om de rechtschapenheid wille. 

De geest deelt jullie verlangen niet, 

en daarom vloeien die tranen. 

Immers, de godvruchtige blik, die mijn vrijheid roofde, 

verbergt zich voor jullie, verlangende ogen. 

Veel deugd vereist het de wil in te tornen 

uit rechtschapenheid, 

want wie de geliefde volgt, ontkomt niet aan 't lijden. 

Arme ogen van mij, die vol tranen zijt, 

omdat je ziet 

dat alleen om rechtschapenheid wille, je geen voldoeni 

krijgt. 
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AMOUR M'A LE CUER MIS EN TEL MARTIRE 

Amour m'a le cuer mis en tel martire 
Que mayntes fois le jour mon corps tressue, 
Et souvent fois pense et souvent sospire, 
Souvent me cangie la couleur et se mue, 

En tel estat ma vie est tenue; 
Pour ce n'est-il pas del tout a sejour 

Celli qui est surpris de Fin amour. 

PIÛ CHIAR CHE 'L SOL 

Pis chiar che'l sol in lo mio cor Lucia 
Lkadra figura di vuy Madonna mia. 

Chon tanta belt á vey pose natura 
Che'l mio core è tutto sfamkato 

Et arde gmno e nocte e mia forturia 
Non vole ch'un pocho da vuy io sia aitato. 

Ma sempre el vostro cor crudo e spietato 
Sta inverso mi non ça per mia follia. 

Pui chiar che'l sol in lo mio cor Lucia 
LiQadra figura di vuy Madonna mia. 

Pero) pregho che humile e graciosa 
Vuy siate al quanto, poy che'l vero dio 

V'à facta tanto bella e vertuosa 
Che al mondo non á paro quel volto pio 

Senonché inverso mi troppo è zudio 
in darme pena con fortuna ria. 

Piû chiar che'l sol in lo mio cor Lucia 
Lkadra figura di vuy Madonna mia. 

Liefde doet mijn hart zo'n pijn lijden, 

Dat mijn lichaam regelmatig bedekt is met zweet, 

Vaak ben ik in gedachten verzonken en vaak zucht ik, 

Vaak wijzigt zich mijn voorkomen en verandert het 

zichzelf, 

In deze situatie is mijn leven gevangen; 

Want echte vrede wordt niet gegeven 

Aan hem die bezeten is door zulk een verfijnde 

liefde. 

Stralender dan de zon schijnt 

jouw prachtige beeld in mijn hart, vrouwe. 

De natuur kleedde jou in zulk een schoonheid 

dat mijn hart uitgedroogd aanvoelt 

en brandt dag en nacht, en de Fortuin 

laat me niet toe jou te helpen, hoe gering ook. 

Maar jouw wrede, meedogenloze hart is 

tegen mij ingenomen, zeker door geen fout van mij. 

Stralender dan de zon schijnt 

jouw prachtige beeld in mijn hart, vrouwe. 

Toch bid ik dat je slechts een weinig nederig en sierlijk 

zou zijn, want de ware God 

heeft jou zo mooi en deugdzaam gemaakt 

dat je aangezicht in de ganse wereld zijn gelijke niet 

kent. 

Toch tegenover mij is het zo wreed, 

het kwelt me met tegenslag. 

Stralender dan de zon schijnt 

jouw prachtige beeld in mijn hart, vrouwe. 
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Festival van Vlaanderen 
Vlaams-Brabant 

29 september / 30 oktober '97 
Programma Leuven 

POLYFONIE: JOHANNES OCKEGHEM 

2-X ST.-GEERTRUIKERK 20U30 
Daedalus Ensemble 

"De dood in de muziek uit de i5de eeuw" 

I6-X ST.-GEERTRUIKERK 20U30 
The Clerks' Group 

"Missa Prolationum, Maria-Motetten" 

2I-X ROMAANSE KERK BERTEM 20U30 
Henry's Eight & The Dufay Collective 

"Fors seulement" 

28-X ST.-GEERTRUIKERK 20U30 
Huelgas Ensemble 

"Hommage aan Johannes Ockeghem" 

30-X ST.-GEERTRUIKERK 20U30 
Huelgas Ensemble 

"Het Chansonnier Mellon: J. Ockeghem en de 
Bourgondische connectie" 

KAARTENVERKOOP: LOKET STADSSCHOUWBURG LEUVEN, 
BONDGENOTENLAAN 21, TEL. **32(0)16-22.21.13 

INLICHTINGEN: FESTIVAL VAN VLAANDEREN, 
BRUSSELSESTRAAT 63, 3000 LEUVEN TEL. **32(0)16-20.05.40 
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luit 

Anthony 
Bailes 

Zaterdag, 30 augustus 1997, 12.00 u. 

kntwerpen, Kapel Centrum Elzenveld 

ANTHONY BAILES 

De uit Bristol afkomstige Anthony 
Bailes vond zijn liefde voor de luit tij-
dens zijn gitaarstudies. Een toevallige 
ontmoeting met Diane Poulton, ver-
maard Dowlandkenner en één van de 
eerste professionele luitisten van onze 
eeuw, resulteerde niet alleen in de aan- 

schaf van een luit, maar hij ging zelfs in de 
leer bij haar. In 1971 kreeg hij een beurs van 
de Arts Council of Great Britain, wat hem in 
staat stelde zich te vervolmaken bij Eugen 
M. Dombois aan de Schola Cantorum 
Basiliensis. Sindsdien was hij op zowat alle 
belangrijke Europese festivals te horen. 
Anthony Bailes heeft talloze opnames op 
zijn naam staan, waarvan vele uiteraard 
met muziek voor luitsolo, hoewel hij ook als 
lid van de continuogroep in zeer verschil-
lende ensembles heeft opgetreden. 

Anthony Bailes 
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Canti 
degli Angeli 

Francesco Canova da Milano, geboren 
in 1497, het jaar van de dood van 
Ockeghem, was zonder meer de meest 
bewonderde luitist en componist van luit-
muziek uit de vroege 16de eeuw. Zijn 
werk werd gepubliceerd in meer dan veer-
tig muziekdrukken, over heel Europa ver-
spreid, en composities van hem waren nog 
in omloop zestig jaar na zijn dood in 1543. 
Zijn invloed op zijn tijdgenoten en op de 
navolgende generaties luitspelers is voor 
de hand liggend. 

Francesco werd zelf beïnvloed door de 
luidsten van de jaren negentig van de 
15de eeuw en het begin van de 16de eeuw: 
musici zoals Joan Ambrosio Dalza (fl. 
1508) en Francesco Spinacino (fl. 1507), de 
auteurs van de vroegstgepubliceerde luit-
composities. Ze hoorden zelfs bij de aller-
eerste muziekdrukken die van de persen 
van Ottavio Petrucci, de beroemde 
Venetiaanse drukker, kwamen. 

Dalza's boek weerspiegelt het repertoire 
van de dilettante muzikant, met een over-
wicht aan dansmuziek en korte inleidende 
stukken die niets meer lijken dan uitge-
schreven improvisaties. De "recercare" 
(letterlijk: uitzoeken) verlopen volgens de 
harmonische smaak van de muzikant, ter-
wijl de "tastar de corde" (het aanraken 
van de snaren) de speler toelaat het aan-
voelen en het geluid van zijn instrument te 
onderzoeken, wat een handige manier is 
om de vingers te strekken. 

In Spinacino's boek lijkt de muziek van 
een hoger niveau te zijn, zij het dat zijn 
composities nog steeds een beperkte ken-
nis van de muziektheorie tonen. Opnieuw 
zijn we hier in het bijzijn van iemand die 
dacht met de luit in de hand. De recercare 
zijn opgebouwd vanuit improvisatietech- 

Programma 

JOAN AMBROSIO DALZA (FL. 1508) 

Tastar de corde 

Recercare 

Pavana alla venetiana 

Saltarello 

Piva 
uit: Intabulatura de Lauto, Libro Quarto Joanambrosio, 

Venezia, 1508 

FRANCESCO SPINACINO (FL. 1507) 

Recercare, Benedictus de isach 

Recercare, Calata (anoniem) 

Recercare, Malor me bat (Ockeghem) 

Recercare 
uit: Intabulatura de Lauto, Libro primo, Venezia, 1507 & 

Intabulatura de Lauto, Libro secundo, Venezia, 1507 & Paris, 

Bibliothèque Nationale, Rés. Vmd. ms. 27 (Calata) 

VINCENZO CAPIROLA (1474-NA 1548) 

Et in terra Pax (Josguin) 

Qui tollis peccata mundi (Josguin) 
uit: Chicago, Newberry Library, Ms. "Compositione di mesez 

Vicenzo capirola" 

PIETRO PAULO BORRONO (FL. 1531-NA 

1550) 

Pavana chiamata la Milanese 

Saltarello 

Saltarello chiamato La Torgia 
uit: Intabolatvra de Levto de diversi avtori Milano 1536 

PAUZE 

FRANCESCO DA MILANO (1497-1543) 

13 Fantasia's 

fantasia's nrs. 1-4 
uit: Intabulatura da leuto del divino Francesco da Milano nova-

mente stanpata (s.l., s.d.), ca. 1545 

fantasia nr. 28 
uit: Intabulatura di lauto del divino Francesco da Milano, et dell' 

eccelente Pietro Paulo Borrono da Milano ... Libro secondo, 

Venezia, 1546 

fantasia's nrs. 30-33, 40-42 
uit: Intabulatura de /auto di M. Francesco Milanese et M. Perino 

Fiorentino, suo discipulo Libro Terzo, Venezia, 1547 

fantasia nr. 34 
uit: Den Haag, Gemeentemuseum, Bibliotheek Scheurleer, Ms. 

"Het Sienna Luitboek" 

1 76 ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1997 



nieken, waarvan we er vandaag nog vele terugvinden in het spel van ud- en sitarspelers: 
wijfelende monodische thema's als openers, kronkelende lijnen die van de ene sectie naar 
de andere leiden, reeksen van trage meditatieve akkoorden. In de intabulaties (het bewer-
ken van vocale originelen en de omzetting daarvan in een notatie voor luit, die tabulatuur 
wordt genoemd) toont de luitist meer van zijn compositorische kwaliteiten. Zij behouden 
veel van de expertise van hun vocale originelen. Heinrich Isaac's Benedictus is versierd 
met loopjes en wendingen om het gebrek aan toonduur van de luit te compenseren. In 
Ockeghems Malor me bat gebruikt Spinacino een ander hulpmiddel: door lange noten te 
vervangen door twee noten van halve duur, laat hij toch toe de samenklanken in hun ware 
gedaante aan te houden. 

De anonieme Calata zorgt voor wat licht vermaak in de vorm van een populaire dans. 
De naam zou zijn afgeleid van "calle", wat "kleine straat" betekent. De calata (uit de 
"calle") is een lied of dans van de straat, in tegenstelling tot de echte hofmuziek. Toch 
werd de calata ook aan het hof gedanst, in Firenze zelfs nog in 1615. Ze werd waarschijn-
lijk gebruikt als muziek die voorafging aan, volgde op of alterneerde met een andere dans 
of een lied. 

Josquin Desprez (ca. 1445/1460-1521), Ockeghems meest begaafde navolger, oefende 
een niet te overschatten invloed uit op de muziek van de 16de eeuw. De bewondering 
voor de componist was zo groot dat ganse missen werden geïntabuleerd voor instrumen-
ten, waaronder de luit en de vihuela. De Missa Pan ge lingua toont een zeer economische 
manier van schrijven die ze bijzonder aantrekkelijk maakt. Helaas maakt net dit kenmerk 
het ook bijzonder moeilijk om de muziek naar de luit om te denken: de lang aangehouden 
melodische lijnen zijn niet geschikt voor de vlug uitstervende klank van de luit. De 
schoonheid van het Gloria (Et in terra I Qui tollis peccata mundi) bleek evenwel onweer-
staanbaar en met de hulp van welgekozen versieringen heeft Vincenzo Capirola (1474-na 
1548) een versie geschapen die veel van de originele sfeer heeft behouden. 

Dansmuziek van één van Francesco's leerlingen, de Milanees Pietro Paulo Borrono (fl. 
1531-na 1550), dient als een licht intermezzo vóór de fantasias van de meester. Borrono was 
rond 1550 in dienst van Don Ferrante Gonzaga, de gouverneur van Milaan, voor wie hij 
ook verschillende diplomatieke missies uitvoerde. Zijn dansen zijn gewoonlijk gegroe-
peerd in suites met een viertal bewegingen. Daarnaast schreef hij ook originele composi-
ties voor één of twee luiten, waaronder toccata's en fantasia's, en intabuleerde hij Franse 
chansons en motetten. 

De muziek van Francesco da Milano is duidelijk geïnspireerd op die van Josquin. Voor 
Francesco had nog niemand zulke polyfonie naar luit proberen om te zetten: vierstemmig 
fugaal schrijven is bijna onmogelijk voor het instrument, maar Francesco was blijkbaar zo 
bedreven dat wat hij op dit vlak presteerde, meer dan overtuigend klinkt. De thema's zijn 
met zorg gekozen, maar klinken toch niet vergezocht of gemaakt. Hierin ligt juist de 
kunst. Deze muziek klinkt zo vloeiend en zonder inspanning dat men geneigd is te ver-
geten wat voor een talent en ambacht erin zijn verweven. Het is geen wonder dat zijn tijd-
genoten hem "Il divino" noemden, een epitheton dat hij met niemand minder dan 
Michelangelo Buonarotti deelde. Francesco's speelwijze werd met eenzelfde lof overla-
den, waarbij sommigen zelfs zover gingen hem als superieur aan Orpheus en Apollo te 
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beschouwen. In zijn Le carte parlanti (Venetië, 1543) verwees Pietro Aretino naar de "har-
monie van de engelachtige klank van de goddelijke Francesco Milanese". Die engelachti-
ge kwaliteit is in veel van zijn muziek doorgedrongen, en zorgt ervoor dat ook de luit 
soms de "canti degli angeli" kan doen weerklinken. 

NAAR ANTHONY BAILES 
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Rebecca Stewart 
algemene leiding 

Zaterdag, 30 augustus 1997, 20.00 u. 

Antwerpen, Sint-Augustinuskerk 

Een coproductie met het Holland Festival 

Oude Muziek Utrecht 

REBECCA STEWART 

De artistieke en muzikale leiding van 
de Cappella Pratensis is in handen van 
Rebecca Stewart. Tijdens de concerten 
treedt zij op als "maestro di cappella": 
zij maakt deel uit van het ensemble, ter-
wijl zij de groep al zingend leidt. 

Rebecca Ste-
wart studeerde 
muziekweten-
schap en etno-
musicologie met 
als specialisatie 
Noord-Indische 
klassieke mu-
ziek, aan de uni- 
versiteit van 
Californië in 

Los Angeles, aan de Stanford University 
en de University of Hawaï. Voor haar 
zangstudie heeft zij zich lange tijd voor-
namelijk gericht op diverse Aziatische 
vocale tradities. Sinds 1974 woont zij in 
Den Haag en concentreert zij zich uit-
sluitend op de Europese vocale muziek 
tot en met de 18de eeuw. 

Sinds 1990, na zeventien jaar te heb-
ben gewerkt als docent oude muziek en 
muziektheorie aan het Koninklijk 

Rebecca Stewart 

16 

Cappella 
Pratensis 
Renée Kartodirjo, superius 
Annelies Coene, superius 
Rebecca Stewart, superius 
Stratton Bull, altus 
André Cats, altus 
Sjef Van Leunen, tenor 
Ludy Vrijdag, tenor 
Bart Demuyt, bas 
Herman De Winné, bas 
Rob Borst, bas 

Conservatorium in Den Haag, staat zij aan 
het hoofd van de nieuwe opleiding vroege 
vocale ensemblemuziek van het Brabants 
Conservatorium in Tilburg, dat de activitei-
ten van de Cappella Pratensis actief onder-
steunt. Samen met Marius Van Altena ver-
zorgt zij het programma van deze speciali-
satie. Zangers krijgen er een training in de 
uitvoeringspraktijk van oude vocale ensem-
blemuziek, waarbij historische, taalkundige 
en stilistische aspecten het uitgangspunt 
vormen. 

CAPPELLA PRATENSIS 

Het Nederlands vocaal ensemble 
Cappella Pratensis - "Pratensis" is de latini-
sering van Desprez - heeft zich vanaf de 
oprichting in 1987 gespecialiseerd in de ver-
tolking van de Frans-Nederlandse vocale 
polyfonie, die tot grote bloei kwam op het 
einde van de 15de eeuw en in het begin van 
de 16de eeuw. Het repertoire omvat Franse, 
Vlaamse en Nederlandse vocaal-polyfone 
werken uit de hoog-Renaissance. Het 
ensemble werkt vanuit de oorspronkelijke 
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mensurale notatie en gebruikt daarbij 
altijd een koorboek, dat op een grote 
hoge muziekstandaard is geplaatst en 
waarin alle stemmen afzonderlijk naast 
en onder elkaar genoteerd staan. 

Een van de geschreven bronnen waar-
op Rebecca Stewart, artistiek leidster van 
de Cappella Pratensis, zich bij het verwe-
zenlijken van het door haar en de 
Cappella nagestreefde klankideaal 
baseert, is Adrianus Petit Coclico's 
Compendium Musices (Nrnberg, 1552). 
Deze tijdgenoot, leerling en bewonderaar 
van Josquin Desprez had het bereiken 
van de zogenaamde "ideale klank", dit is 
de door de componist bedoelde klank, 
hoog in het vaandel staan bij het uitvoe-
ren van de vocaal-polyfone werken van 
zijn tijd. Naar zijn zeggen verstonden 
met name Belgen, Picardiërs en Galliërs 
deze kunst in het bijzonder en bezaten zij 
klaarblijkelijk - "Zij zingen lieflijk, sierlijk 
en kunstig ter vermeiing van de mensen" 
- als geen ander deze gave van nature. De 
Cappella Pratensis beschouwt het als een 
enorme uitdaging om dit ideaal zo dicht 
mogelijk te benaderen. Daarbij bedient zij 
zich van het Fransgeoriënteerde gregori-
aans met al zijn fijne nuances, dat destijds  

het dagelijks brood was van de Franco-
Vlaamse zangers. Bij de uitvoering van de 
Frans-Nederlandse vocale polyfonie van 
Josquin Desprez en tijdgenoten, dé specia-
liteit van de Cappella Pratensis, wordt 
teruggegrepen naar de oorspronkelijke 
omstandigheden, waarin de polyfone tra-
ditie is geworteld. 

Dit betekent voor de Cappella Pratensis 
onder meer dat het gregoriaans wordt 
beschouwd als voornaamste bron van 
inspiratie van deze polyfone traditie, en 
dat het Latijn wordt gezongen op een 
manier die - voor zover tot op heden 
bekend - het klankideaal van de compo-
nist het dichtst benadert. Er worden hoge, 
flexibele stemmen ingezet, omdat compo-
nisten uit de Frans-Nederlandse traditie 
muziek schreven voor hoge mannenstem-
men. Koorknapen werden speciaal 
getraind om te bewerkstelligen dat zij ook 
na het bereiken van de volwassenheid hun 
oorspronkelijke hoge stem zouden behou-
den. Tegenwoordig zijn geen mannen met 
zulk een hoge falsetstem voorhanden, en 
daarom zet de Cappella Pratensis vrou-
wenstemmen in, die opgeleid zijn om 
deze stemmen na te bootsen. Om het 
stembereik en de flexibiliteit van de stem 

te vergroten, krijgen de zangers 
ook aparte stemtechnieken aange-
leerd. 

Teruggrijpen naar de traditie 
betekent ook dat het aantal zan-
gers per stem wisselt naar gelang 
van de aard en de functie van de 
compositie, èn dat er ook alleen 
wordt gezongen in ruimten met 
een akoestiek die beantwoordt aan 
de eisen die het repertoire stelt. De 
maestro di cappella geeft, zoals 
gebruikelijk in de Middeleeuwen 
en Renaissance, al zingend in de 
groep gestalte aan haar functie. 
Cappella Pratensis 
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Een muzikale 
hommage van 

Obrecht 
aan 

Ockeghem 

Ooit werden Johannes Ockeghem (ca. 
14204497) en Jacob Obrecht (ca. 1458-
1505) als tijdgenoten beschouwd en in 
één adem genoemd als "de twee O's". 
Nu er meer bekend is over hun muziek 
en levensloop, is gebleken dat 
Ockeghems geboortejaar zo'n twintig 
jaar eerder moet liggen, terwijl dat van 
Obrecht naar voren is geschoven, zodat 
de laatste waarschijnlijk bijna veertig 
jaar jonger blijkt te zijn dan de eerste. 
Doordat de muziek van beide compo-
nisten intussen door uitgaven en opna-
men meer bekendheid heeft gekregen, is 
ook duidelijk geworden dat het gaat om 
twee heel verschillende "O's", ieder met 
een heel eigen muzikale persoonlijk-
heid. 

Programma 

GREGORIAANS 

Sicut spina rosam gefluit Mariam 
(een fragment uit het vers van het responsorium "Ad nutum Domini 

nostrum") 

JACOB OBRECHT (CA. 1458-1505) 

Missa Sicut spina rosam 

Kyrie 

Gloria 

Credo 

Sanctus 

Agnus Dei 
uit: Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cappella Sistina 

Hs. 160 & Jena, Liniversitátsbibliothek, Hs. 22 (Credo) 

PAUZE 

JOHANNES OCKEGHEM (CA. 1420-1497) 

Missa Mi-mi 

Kyrie 

Gloria 

Credo 

Sanctus 

Agnus Dei 
uit: Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Hs. Chigi C VIII 

234 & Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cappella 

Sistina Hs. 41 en 63 

Eén van Ockeghems meest karakteristieke werken is zijn Missa Mi-mi, die waarschijn-
lijk zo genoemd wordt vanwege het dalende e-a motief in de bas aan het begin van ieder 
onderdeel, noten die volgens de solmisatiepraktijk van toen beide op de lettergreep "mi" 
werden gezongen. Behalve dit motief vinden we in de mis geen enkel element dat samen-
hang geeft aan de compositie, zoals een cantus firmus, een melodie die steeds terugkeert, 
wat zo kenmerkend is voor de periode. De mis lijkt eerder onvoorspelbaar en moeilijk 
definieerbaar: alle ingrediënten die de luisteraar herkenningspunten zouden kunnen 
geven - zoals bepaalde patronen, herhalingen, imitaties, melodische sequenzen of canon-
technieken - worden grotendeels vermeden. Iedere melodische lijn leidt schijnbaar een 
eigen leven, voert niet naar een nieuwe climax toe en heeft geen duidelijk begrensde 
vorm. De harmonieën die ontstaan, zijn vaak ongebruikelijk en de cadenzen die begin en 
eind van de zinnen markeren, zijn vaak niet opvallend. Het is moeilijk de mis in heldere 
en ondubbelzinnige bewoordingen te beschrijven. En toch... deze mis heeft een heel ster-
ke, geheimzinnige werking: in haar grillige onvoorspelbaarheid en obscure modaliteit 
bezit zij een eigenaardig, majestueus karakter, dat steeds weer van zich laat spreken, ook 
al blijft het moeilijk hiervoor een verklaring te vinden. Juist vanwege dit karakter is de mis 
al tientallen jaren geliefd bij vele oude muziekliefhebbers. 
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De duidelijke contrapuntische kenmerken die men vergeefs in Ockeghems mis zoekt, 
zijn juist kenmerkend voor de stijl van Jacob Obrecht. Diens "heldere harmonieën" vor-
men een vaak aangehaald kenmerk van zijn muziek. Melodische en harmonische sequen-
zen komen veel, ja bijna overdadig, voor. De muzikale zinnen worden scherp afgebakend 
door duidelijk waarneembare cadenzen die vaak de scheiding vormen tussen gedeelten 
met herhaald materiaal. Alle missen van Obrecht gebruiken tenminste één bestaande 
melodie, die meestal overduidelijk wordt geciteerd, ofwel (bijna) onveranderd, ofwel 
gemanipuleerd volgens een van te voren vastgesteld abstract principe, dat dan conse-
quent wordt doorgevoerd. Met andere woorden: de missen zijn in een streng rationele stijl 
geschreven. 

Obrechts stijl is zó karakteristiek dat zijn Missa Sicut spina rosam een schok van verba-
zing teweegbrengt: deze mis, gebaseerd op een fragment van het Mariaresponsorium Ad 
nutum Domini nostri, heeft namelijk geen enkel duidelijk ontwerp! De melodie beweegt 
zich hier in een grote verscheidenheid aan geparafraseerde vormen in verschillende stem-
men, soms onversierd in lange noten, soms in de vorm van een vrije canon, dan weer in 
imitatie tussen de stemmen. Het lijkt wel of de componist zich heeft overgegeven aan de 
grillen van het moment. Een dergelijke manier van schrijven zou men veel eerder bij 
Ockeghem verwachten! En inderdaad, er zijn ook duidelijke Ockeghem-trekken waar-
neembaar: in sommige gedeelten wordt slechts een segment van de melodie geparafra-
seerd, waarbij één van deze parafrasen driemaal ongewijzigd terugkeert. Scherp afgeba-
kende zinnen met weelderige, krachtige ritmen, vaak in samenhang met verschillende 
soorten motiefherhaling, worden verbonden door een serie cadenzen die de structuur 
duidelijk geleden. De hele mis is een wonderlijke mengeling van ingrediënten. Je zou den-
ken dat de jonge componist probeerde te wedijveren met de oudere, zonder dat hij zijn 
eigen muzikale persoonlijkheid helemaal kon verbergen. 

Dit vermoeden wordt nog sterker wanneer we zien dat het Kyrie begint met de noten e 
a e f e, precies zoals in de Missa Mi-mi. Dit motief keert echter pas terug in het Sanctus, zij 
het slechts vluchtig. Maar als we het Agnus Dei hebben gehoord, wordt duidelijk dat het 
hier gaat om een werkelijk citaat: de gehele baspartij van Ockeghems Kyrie wordt onver-
anderd geciteerd. Het lijkt alsof Obrecht hiermee de vereerde meester lof heeft willen toe-
zwaaien, en daarvoor een speciale gelegenheid heeft aangegrepen. 

Wat de aanleiding zou kunnen zijn geweest was lange tijd onderwerp van discussie, 
aangezien er verschillende meningen zijn over het jaar van ontstaan van Obrechts mis. 
Afgaande op de bronnen zou men het werk in Antwerpen kunnen plaatsen: Obrecht 
werkte hier van 1492 tot 1497 en opnieuw van 1501 tot 1503. Ad nutum Domini nostri ver-
vulde hier een belangrijke functie als het laatste responsorium van de metten van het feest 
van Maria Geboorte, waar het dan plechtig werd gezongen in een versie die overeenkomt 
met Obrechts cantus firmus. Zijn mis moet, gezien de stijl, op latere leeftijd zijn geschre-
ven, maar is ook weer niet een van zijn laatste werken. Dit maakt een datering binnen zijn 
eerste Antwerpse periode aannemelijk. 

We hoeven niet ver te zoeken naar een aanleiding voor een dergelijke mis. Ockeghem 
stierf op 6 februari 1497. Niet alleen was hij één van de beroemdste componisten van zijn 
tijd, maar ook had hij zijn vroegstbekende betrekking gehad juist in de Onze-Lieve- 
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Vrouwekerk in Antwerpen, dezelfde kerk waar Obrecht in 1497 zangmeester was. De ver-
leiding is dan ook moeilijk te weerstaan om te concluderen dat de Missa Sicut spina rosam 
werd gecomponeerd kort na Ockeghems dood, ter nagedachtenis aan een van de 
beroemdste musici die aan de kerk verbonden waren geweest. Het lijkt te mooi om toeval 
te zijn! 

We kunnen ons nog wel afvragen wat Obrecht ertoe heeft aangezet om zo'n ongebrui-
kelijke cantus firmus te kiezen: de melodie die de hele mis door, en met haar eigen tekst, 
blijft klinken. Missen zijn namelijk zelden gebaseerd op responsorium-melodieën, en 
zeker niet op fragmenten daaruit. Het gekozen fragment, dat wordt gezongen aan het 
einde van de metten van het beroemde Mariafeest, zou tijdens een belangrijke viering in 
een kerk gewijd aan Maria driemaal snel achtereen hebben geklonken. De symbolische 
functie kan echter in de woorden zelf hebben gelegen: "Sicut spina rosam genuit ludea 
Mariam" (Zoals de doorn de roos voorbracht, zo bracht Judea Maria voort). Misschien 
heeft Obrecht met deze mis willen suggereren dat, zoals Judea haar mooiste bloem voor-
bracht in de persoon van Maria, Maria's kerk in Antwerpen haar grootste muzikale genie 
heeft voorgebracht: Johannes Ockeghem. 

BARTON HUDSON 

Enkele jaren geleden werd dit mooie 

portret van de Gentse componist Jacob 

Obrecht ontdekt. Het werd mogelijk 

vervaardigd in het atelier van Hans 

Memlinc. Obrecht die onder meer een 

tiental jaar zangmeester was aan de 

Sint-Donaaskerk in Brugge, overleed in 

1505 in Ferrara tijdens een pestepide-

mie, samen met zijn broodheer Ercole 1 

d'Este. 

(uit: 1. Bossuyt, De Vlaamse Polyfonie, 

Leuven, 1994) 
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Het is moeilijk de Missa Sicut spina rosam, 
met zijn overvloed aan technieken, stilis-
tisch te duiden. Bij het bestuderen van 
deze mis, en tijdens de repetitieperiode die 
daarop volgde, kwamen echter een aantal 
significante verschillen tussen de bewegin-
gen aan het licht, die enerzijds een verkla-
ring zouden kunnen bieden voor de uit-
eenlopende visies met betrekking tot de 

chronologische situering van deze mis, in relatie met de andere missen van Obrecht (ca. 
1484 tot 1497), én die tevens het verhaal van het ontstaan van deze mis kunnen verrijken. 
De stilistische verschillen zijn te situeren tussen Credo en Gloria enerzijds en Kyrie, 
Sanctus en Agnus Dei anderzijds. 

Kyrie, Sanctus en Agnus Dei van Obrechts Missa Sicut spina rosam dragen alle kenmer-
ken van een technische en stilistische eenheid en een rijpe compositie. Daarvan getuigen 
de hechte interne structuur, de zeer heldere zin voor ontwikkeling, het opmerkelijke 
niveau van integratie en de mate van imitatie tussen de melodie van het gregoriaanse 
Sicut spina rosam en de melodie waarop de woorden van de mis worden gezongen. 

Deze eigenschappen ontbreken daarentegen grotendeels in het Gloria en het Credo. In 
deze bewegingen lijkt de componist er veeleer om bekommerd aan te tonen op welke uit-
eenlopende (met inbegrip van Ockeghem-achtige) manieren een lange gregoriaanse melo-
die met vele sequenties naar de vereisten van een polyfone misbeweging kan worden 
geplooid. Bovendien onderscheidt het Credo zich door het bereik van de altus, die een 
kwint hoger ligt dan in de rest van de mis. Belangrijker evenwel is dat er noch in het 
Gloria noch in het Credo sporen zijn van een bewuste motivische of structurele imitatie 
van Ockeghems Missa Mi-mi, en dat in sterk contrast met het Kyrie, Sanctus en Agnus Dei, 
waarin deze imitatie expliciet terug te vinden is. 

Op basis van die vaststellingen, zou ik graag een verfijning van Barton Hudsons overi-
gens zeer overtuigende "herdenkingshypothese" voorstellen. Lijkt het niet aannemelijk 
dat Obrecht, bij het vernemen van het overlijden van Ockeghem op 6 februari 1497, 
besloot om als hulde aan zijn gerespecteerde voorganger aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
in Antwerpen, aan een reeds bestaand Credo en Gloria een nieuw Kyrie, Sanctus en 
Agrrus Dei toe te voegen? Dat hij in dit voornemen werd gesterkt door de overweging dat 
het genoemde Credo en Gloria geschreven waren in de, aan de tonaliteit van de Missa Mi-
mi verwante, authentieke phrygische modus en gebaseerd waren op een inhoudelijk 
geschikte tekst zoals Sicut spina rosam? En dat hij op die manier zowel symbolisch als let-
terlijk zijn schatplichtigheid aan de meester erkent? 

Er is nu stevige grond om aan te nemen dat Ockeghems Missa Mi-mi gebaseerd is op 
zijn driestemmige bergerette Presque trainsi ung peu, mains qu' estre mort (bijna overstelpt, 
zo goed als dood). Op basis van deze informatie en van een doorgedreven modale analy-
se van de mis, gebaseerd op het opvallend en overwegend middeleeuwse karakter van 
Ockeghems muzikale gedachtengoed, kwam ik tot het besluit dat de Missa Mi-mi in essen-
tie een synthese en tegelijk een transformatie is van de gregoriaanse vierde modus (hypo- 

Recente 
ontdekkingen 

en enkele 
hypothesen 

184 ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1997 



phrygisch) en het twee maten lange inleidende motto van de bergerette. 

De controversiële naam, de nauwe bindingen met een dergelijke bergerette, de stralend 
heldere verhouding en structuur tussen tekst en muziek, tegelijk met de fascinerende tek-
stuele en symbolische behandeling van de halvetoon- en tritonusintervallen mi-fa, die de 
duistere modaliteit van de vierde modus belichamen, brachten me ertoe te besluiten dat 

de Missa Mi-mi door Ockeghem werd geconcipieerd als een muzikale symbolisering van 
de hoeksteen van het kristelijk geloof: de kruisiging van Christus en zijn transformatie 

van mensenzoon tot Zoon van God. 

De Amerikaanse musicologe Gayle Kirkwood heeft, en dat was mij tot voor kort niet 
bekend, dezelfde stelling ontwikkeld, zij het vanuit een volkomen ander uitgangspunt. Zij 
baseerde zich op de theologisch-muzikale geschriften van de laat-14de-eeuwse scholasti-
cus Jean Gerson, waarmee Ockeghem zeer vertrouwd was, en kwam tot de conclusie dat 

de titel Mi-mi symbolisch verwijst naar Christus aan het kruis. 

Op basis van deze ontdekkingen, stelt de Cappella Pratensis zich tot doel deze diepbe-
wogen mis op zo'n intense wijze te vertolken dat de bevrijding van de mensheid door de 
kruisiging voelbaar mag worden, zoals dat het geval moet geweest zijn voor Obrecht en 
zijn tijdgenoten, die zo'n grote achting hadden voor Ockeghem en zijn muziek. 

Cestuy Okghem usant moult de praticque 
Et théorique en toute symphonie 
Si bien garny a cest oeuvre autentique 
De chant mistique et parfaite armonie 
Que ainsy muny humain cueur languissant 
Et impuissant rendoit sain et puissant 
Resjouyssant et l'inconstant rassis. 

(uit: Nicolle Le Vestu: Chant Royal, 1523) 

Deze Ockeghem maakte rijkelijk gebruik van praktijk 

En theorie in alle samenklinkende muziek. 

Dit ware meesterwerk heeft hij zodanig gesierd 

Met mystieke zang en volmaakte harmonie, 

Dat het, aldus verrijkt, het wegkwijnend en ontkrachte 

Mensenhart gezondheid inblies, kracht 

En vreugde, en wie weifelde zekerheid schonk. 

REBECCA STEWART 
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1, 4 -2' •  , ^4 
ig 111,1 deika. 

Bovenstem en tenor van het Kyrie uit de Missa Mi-mi van 

Johannes Ockeghem, uit de Chigi Codex. 

ck+il 

1- 1;4 • 

frp 

SICUT SPINA ROSAM 

Sicut Spina rosarn gefluit Iudea Mariam. Zoals de doorn de roos voortbracht, zo bracht Judea 
Maria voort. 

MISSA SICUT SPINA ROSAM 

MISSA MI-MI 

voor de misteksten zie p. 45 
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Eric Van Nevel 

dirigent 

Zondag, 31 augustus 1997, 15.00 u. 

Antwerpen, Kapel Centrum Elzenveld 

Een productie van Radio 3 

ERIK VAN NEVEL 

Erik Van Nevel studeerde instrumen-
tale en vocale disciplines aan het 

Iiii~~1111 _ 

Enk Van Nevel 

Lemmensinstituut in Leuven en aan de 
koninklijke conservatoria van Brussel 
en Antwerpen. Nadien volgde hij spe-
cialisatiecursussen in Groot-Brittannië, 
Duitsland en Nederland. Hij is stichter-
dirigent van Currende, dat regelmatig 
te gast is op de grote Europese festivals. 
Met het Currende Consort werkt hij in 
solistische bezetting. Daarnaast concer-
teert 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 kathedraallopor realiseerde 
hij verschillende cd-opnamen, die door 
de internationale muziekpers zeer posi-
tief werden onthaald, met werk van 

17 

Currende 
Consort 
Anne-Marie Buyle, sopraan 
Peter de Groot, altus 
Jan Caals, tenor 
Mitchell Sandler, bas 

Bart Coen, blokfluit 
Liam Fennelly, gamba 
Piet Stryckers, gamba 
Agileu Motta, luit 
René Van Laken, vedel 

Giacomo Carissimi, Orlandus Lassus, Peter 
Philips, Heinrich Schlitz, Giaches de Wert, 
Girolamo Frescobaldi, Domenico Scarlatti, 
de familie Bach en een reeks van tien cd's 
met een ruim geografisch overzicht van de 
Vlaamse polyfonisten. 

Erik Van Nevel doceert koordirectie en 
oude muziekpraktijk aan het Lemmens-
instituut in Leuven. Jaarlijks geeft hij stages 
en cursussen voor koor- en ensemblezan-
gers, alsook voor dirigenten. Zowel algeme-
ne koor- en dirigeertechniek als de meer 
specifieke uitvoeringspraktijk komen daar-
in 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 Koorsymposi-
um 1995 een workshop te leiden rond de 
interpretatie van oude vocale muziek. In 
1996 was hij in Malta jurylid van de 
Internationale Koorwedstrijd en in Athene 
werd hij uitgenodigd voor een gastproduc-
tie met 17de-eeuwse kerstmuziek. Sedert 
1994 ontving hij, samen met Currende, de 
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titel "Cultureel Ambassadeur van Vlaan-
deren" van de Vlaamse regering. 

CURRENDE CONSORT 

Het Currende Consort is een vocaal 
ensemble dat naargelang het repertoire 
bestaat uit vier tot zes solisten. Het zijn 
allen gediplomeerde zangers die buiten 
het consortwerk bij Currende ook als 
solist een loopbaan uitbouwen. Ze heb-
ben tevens een omvangrijke koorervaring 
die uitstekend rendeert bij het ensemble-
zingen. 

Vooral de profane muziek, die door 
zijn affectieve inhoud en muzikale 
opbouw moeilijk door een koor kan uit- 

gevoerd worden, staat bij het Consort op 
het programma. Het spreekt voor zich dat 
het madrigaal, het chanson en de verwan-
te wereldlijke literatuur een belangrijke 
plaats innemen. Ook de kerkmuziek die 
naar authenticiteit een meer beperkte 
vocale samenstelling vereist, wordt met 
het Currende Consort gerealiseerd. Het 
ensemble werkte mee aan de realisatie van 
tien cd's met Nederlandse polyfonie voor 
het Eufoda-label. Ook verscheen er een 
opname met uitsluitend profane motetten 
van Orlandus Lassus. 

Zij brengen hun muziek, naast louter a 
capella, vaak in combinatie met een 
renaissance-instrumentarium of zelfs met 
een meer 17de-eeuwse continuogroep. 

Currende Consort 
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Twee liedboeken 

uit twee 

verschillende 

werelden 

Programma 

Henry VIII's Manuscript 
London, British Museum, Ms. 31922 

ANONIEM 
Consort IX 

Consort X 

  

Het Currende Consort vertolkt wer- 
ken uit twee liedboeken van het begin ANONIEM 
van de 16de eeuw: Henry VIII's Consort! 

Manuscript en Das Liederbuch des Johannes 
Heer von Glarus. Het eerste handschrift 
bevindt zich nu in het Londense British 
Museum (Ms 31922), het tweede wordt 
bewaard in de Stiftsbibliothek (Codex 
462) van Sankt-Gallen. 

Vanaf 1485, bij de kroning van Henry 
VII (1457-1509) als koning van Enge- ROBERT COWPER (CA. 1474-1535/40) 
land, werd het vorstelijk absolutisme 1 have been a foster 

geleidelijk aan de definitieve bestuurs-
vorm van Engeland. Henry VII, de eer-
ste van het geslacht van de Tudors, werd 
in 1509 opgevolgd door zijn zoon Henry 
VIII (1491-1547), de voorganger van 
Elisabeth 1(1533-1601). De muziek kreeg 
een zeer belangrijke plaats in het leven 
van de Tudors, en vooral dan in dat van 
Henry VIII. Elke belangrijke gebeurtenis 
aan het hof werd muzikaal opgeluisterd. 
De vorst was ook zeer begaan met zijn 
muzikanten. Uit getuigenissen blijkt dat 
in 1547, het laatste jaar van Henry's 
regering, er niet minder dan 58 musici 
werkzaam waren aan zijn hof. Henry 
VIII was naast luisteraar zelf ook musi-
cus: hij speelde orgel, luit, virginaal, cor-
netto en fluit, hij zong, danste en schreef 
muziek. Alle composities die hij heeft nagelaten, zijn terug te vinden in Henry VIII's Manuscript. 
Eén werk ervan is zelfs opgetekend in zijn eigen handschrift. In het liedboek vinden we, op één 
kerstlied na, alleen wereldlijke muziek, zowel vocaal als instrumentaal. Het boek bevat in totaal 
109 composities: het grootste deel (34) is van de hand van de vorst zelf; andere composities zijn 
van William Cornysh (?-1523), Thomas Farthing (?-ca. 1520), Robert Cowper (ca. 1474-1535/40), 
Robert Fayrfax (1464-ca.1521), of zijn anoniem. 
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WILLIAM CORNY51-1 (?-1523) 
My love she mourneth 

WILLIAM CORNYSH 
Ah the sighs 

Fa la sol 

Trolly lolly 

HENRY VIII (1491-1547) 
Pastime with good company 

ANONIEM 
Hey trolly lolly lo 

Das Liederbuch des Johannes Heer von Glarus 
uit: Sankt-Gallen, Stiftsbibliothek, Codex 462 

ANONIEM 
0 praeclara virginum 

Es sass ein meitlin unde spann 

Lamour de moi 

0 du armer Judas 

Unser meister het ein magd 

La gran pena 

Hans, der het ein wib genommen 

Exultandi tempus est 



Vanmiddag hoort u ook vier instrumentale werken: drie anonieme stukken en één werk 
van Cowper. Onder de reeds vermelde componisten, die als musici werkzaam waren aan 
het hof van Henry VIII, bevonden zich heel wat instrumentisten. Vedels, gamba's, doe-
delzakken, fluiten, luiten, virginaal, rebec zijn de meest voorkomende instrumenten die 
vermeld staan op de uitbetalingslijsten en archiefdocumenten van de muziekkapel. Bij de 
keuze van het instrumentarium heeft Erik Van Nevel een poging gedaan om het klank-
beeld van deze muziek te reconstrueren. 

De vocale composities uit het liedboek behandelen vooral thema's als de liefde, het hof-
leven en de politiek. De drie geprogrammeerde liederen van Cornysh, de belangrijkste 
hofmuzikant tijdens de regering van Henry VIII, hebben de liefde als onderwerp. My love 
she mourneth is een driestemmige compositie waarbij de twee onderstemmen in een strik-
te canon zijn uitgewerkt, met de bovenstem als een onafhankelijke versiering. Ah the sighs 
is een homofoon, strofisch werkje, waarin de minnaar die door zijn geliefde verlaten is, 
zucht en treurt om haar. Het derde werk van Cornish, Trolly lolly, is een kort en vooral vro-
lijk lied. 

In Pastime with good company, wellicht de meest bekende compositie van Henry VIII zelf, 
beschrijft de dichter hoe prettig het is om te vertoeven in aangenaam gezelschap. De korte 
melodische motiefjes die voortdurend herhaald worden, maken de charme uit van dit 
driestemmige en overwegend homofone lied. Eigenlijk is het een bewerking van de melo-
die van Attaignants De mon triste deplaisir uit 1529. Van Cowper, een andere belangrijke 
componist aan het hof, horen we I have been a foster, een lied waarin de jager afscheid 
neemt van zijn verleden. Het anonieme Hey trolly lolly lo is het laatste werk uit het manu-
script van Henry VIII. Het vijfmaal terugkerende vrolijke refrein ("burden")-in 3/8-maat, 
werd wellicht telkens in een ietwat andere versie herhaald. De inhoud is aan de luchtige 
kant: het melken van de koe op het weiland is voor 
de minnaar een handige aanleiding om het boerin-
netje te verleiden. 

Johannes Heer (1489-1553) was de bezitter en - 
voor het grootste deel van de werken - ook de kopi-
ist van het handschrift dat zijn naam draagt. Hij 
begon zijn muzikale carrière als koorknaap en orga-
nist, maar ging dan tot 1516 kunstgeschiedenis en 
theologie studeren aan de universiteit van Parijs, 
waarna hij naar zijn geboortestad Glarus terugkeer-
de. Hij bekeerde zich in 1529 tot het protestantisme 
- hij onderhield nauwe contacten met de hervormer 
Zwingli - en werd dominee, een functie die hij uit-
oefende tot aan zijn dood. De door hem gecompi-
leerde anthologie bevat 88 werken van verscheide-
ne componisten. Hij begon aan het handschrift in 
1510, maar voegde later, tussen 1511 en 1530, nog 
een aantal stukken (de nummers 59-88) toe. In het 
liedboek krijgen we vooral een kijk op het kleurrij-
ke Parijse repertoire uit het eerste kwart van de 
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16de eeuw. Naast religieuze muziek zijn er profane werken in opgenomen, vooral op 
Duitse, maar ook op Franse en Italiaanse teksten. 

De acht werken uit deze bundel die worden uitgevoerd, zijn alle anoniem. 0 praeclara 
virginium en Exultandi tempus est zijn twee motetten. In het laatstgenoemde, een ode aan 
de schepping, horen we een afwisseling tussen contrapuntische passages en enkele homo-
fone fragmentjes. Dit werk bevat bovendien een cantus firmus in de bovenstem. De regel-
matige herhaling van de muzikale eenheden binnen de cantus firmus geeft deze compo-
sitie een zeer heldere structuur. 0 du armer Judas is een Duitstalig religieus lied. De laag-
ste stem - de derde partij - schraagt het geheel: een zeer oude melodie, die enkel in halve 
en hele notenwaarden verloopt, dient als cantus firmus. De beide andere stemmen zijn 
ertegenaan geweven. Het Currende Consort brengt ook drie erotisch getinte liefdesliede-
ren. Es sass ein meitlin unde spann is een zeer eenvoudig homofoon lied. In het lied L'amour 
de moi daarentegen horen we een vernuftig contrapunt in een vierstemmige zetting. La 
gran pena is opnieuw zeer akkoordisch getoonzet, op basis van een cantus firmus in de 
bovenstem. 

Twee van de Duitse composities hebben een schertsend, bijna vulgair karakter. In Unser 
meister het ein Magd wordt de meid van alle kanten bespot: ze is wellustig, meer dan 
behoorlijk gebouwd, heeft een puntige neus en snorharen die wanneer men ze wegknipt 
prompt weer bijgroeien, en bij het roeren van de "brij" is ze niet altijd even appetijtelijk ... 
Iedere strofe bestaat uit zeven versregels en is voorzien van dezelfde muziek. Het vier-
stemmig quodlibet (een compositie waarin vaak meerdere bekende melodieën en ook tek-
sten geciteerd worden, soms zelfs simultaan) Hans der het ein wib genommen is een speels 
lied, waarin de figuur Hans in al zijn verschijningsvormen getekend wordt. Het vloeien-
de contrapunt wordt hier en daar onderbroken door dialogen in de tekst, op basis van 
vraag en antwoord, en door korte homofone fragmentjes. 

RENATE WEYTJENS 

Een productie van 

3 
RADIO 

Portret van Henry VIII door Hans Holbein. 
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MY LOVE SHE MOURNETH 

My love she mourneth for me 
alas, poor heart, 
sen we depart 
Mourn ye no more for me. 

In loves dance, 
sith that our chance 
Of absence needs must be 
My love, I say, 
your love do away 
And mourn no more for me. 

At last she wept 
I to her leapt 
And set her on my knee: 
The tears ran down 
Half in a swoon 
It rued my heart to see. 

When I saw this 
I did her kiss; 
Thercwith revived she, 
And her small waist 
Full fast unlaced 
And said she mourned for me. 

Thus here an end; 
Good Lord, defend 
All lovers that true be, 
And in especial 
From jeopardise all, 
My love that mourneth for me. 

Mijn lief, ze treurt om mij, 

Helaas, arme meid, 

Sinds ons afscheid, 

Moet je niet meer treuren om mij. 

Alleen te zijn, o God, 

Dat is ons lot 

In liefdes razernij. 

En daarom, mijn hartendief, 

Heb mij niet langer lief, 

En treur niet meer om mij. 

Tranen welden in haar ogen, 

Toen heb ik mij naar haar toe gebogen, 

Haar omhelsd, ze was totaal van slag. 

Haar tranen rolden meer en meer, 

Zijzelf viel haast ter aarde neer. 

Mijn hart kromp ineen toen ik dit zag. 

Me van haar verdriet bewust 

Heb ik haar toen gekust: 

0, hoe ze daarvan opfleurde 

En zich van haar kleed 

Razendsnel ontdeed 

En zei dat ze om me treurde, 

Daarom zeg ik nu flink en term: 

Goede God, bescherm 

Alle oprechte geliefden, op hun beurt, 

En vrijwaar, 

In het bijzonder, van elk gevaar 

Mijn lief dat om mij treurt. 

AH THE SIGHS 

Ah the sighs that come from my heart, 
They grieve me passing sore 
Since ye must needs from me depart, 
Farewell, my joy, for evermore. 

Oft to me her goodly sweet face 
Was wont to cast an eye; 
And now absence to be in place: 
Alas, for woe I die, I die. 

Ach, de zuchten die in mijn hart ontstaan, 

Nooit eerder voelde ik zo'n pijn 

Dan nu dat jij van mij weg moest gaan. 

Adieu, vaarwel, voorgoed moeten wij gescheiden zijn. 

Vaak placht haar mooi en lief gelaat 

Een blik op mij te werpen. Maar niet 

Meer: leegte is al wat zij nu achterlaat, 

Helaas, ik sterf, ik sterf van verdriet. 
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And I thirtk I see her yet, En ik meen haar opnieuw te zien, 

As would to God I could, Zoals ik dat, mijn God, nu zou willen. 

There might no joys compare with it Geen vreugde kan evenaren 

Unto my heart as now she should. Hoe zij nu mijn verlangen zou kunnen stillen. 

TROLLY LOLLY 

Trolly lolly lo, 
sing trolly lolly lo: 
My love is to the greenwood gone; 
Now after will I go: 
Sing trolly lolly lo! 

PASTIME WITH GOOD COMPANY 

Dim dom deine, 

Zing dim dom deine, 

Mijn lief is naar het groene woud gegaan 

En ik ga er nu achteraan. 

Zing dim dom deine. 

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

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

Company with honesty 
Is virtue, vices to flee; 
Company is good and ill, 
But every man hath his free will. 
The best ensue, 
The worst eschew, 
My mind shall be; 
Virtue to use, 
Vice to refuse, 
Thus shall I use me. 

In goed gezelschap mijn tijd verdrijven, 

Daar hou ik van, en dat zal tot mijn dood zo blijven, 

Tot spijt van wie 't benijdt, 

En als God het wil, is dat het leven dat ik leid. 

Voor mijn ontspanning 

Jagen, dansen, zingen: 

Dat heb ik mij voorgenomen. 

Met mijn vermaak 

Is alles in de haak 

Door wie wordt me dat ontnomen? 

De jeugd heeft behoefte aan verpozing, 

Goede of slechte vertroosting: 

Het lijkt mij dan ook aangeraden 

Geen enkel idee, geen enkele gril te versmaden, 

Want luiheid 

Is de ergste 

Aller zonden: 

't Is dan ook wel 

Dat vrolijkheid en spel 

Bestonden. 

Oprecht gezelschap 

Is een deugd, die aan de zonde ontsnapt. 

Er is gezelschap goed en kwaad, 

Maar ieders vrije wil volstaat 

Om het goede na te streven 

Het slechte op te geven: 

Dat zal mijn regel zijn: 

Deugden gebruiken 

Zonden fnuiken: 

Zo zal mijn leven zijn. 
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I HAVE BEEN A FOSTER 

I have been a foster 
Long and many aday; 
Foster will I be no more 
No longer shoot I may 
Yet have I been a foster. 

Hang I will my noble bow 
Upon the greenwood bough 
For I cannot shoot in plain 
Nor yet in rough; 
Yet have I been a foster. 

Lady Venus hath commanded me 
Out of her court to go; 
Right plainly she sheweth me 
That beauty is my foe; 
Yet have I been a foster. 

My beard is so hard, God wot, 
When I should maidens kiss, 
They stand aback and make it strange; 
Lo, age is cause of this; 
Yet have I been a foster. 

Nor will I take to me my beads 
For and my psalter-book, 
And pray I will for them that may, 
For I may nought but look; 
Yet have I been a foster. 

Een jager was ik, 

Ooit, lange tijd geleden. 

Een jager zal ik nooit meer zijn, 

Nooit zal ik nog met pijl en boog komen aangereden. 

Toch was ik ooit een jager. 

Mijn edele boog hang ik 

Aan de hoogste tak in 't bos, 

Want schieten is niet meer mijn regel, 

Niet vast, niet los. 

Toch was ik ooit een jager. 

Vrouwe Venus heeft me onverschoond 

Verbannen uit haar rijk. 

Meedogenloos heeft ze mij getoond 

Dat ik met schoonheid niet langer prijk. 

Toch was ik ooit een jager. 

Zo stekelig is mijn baard dat, godlof, 

Als ik maagden kussen zou, 

Ze terug zouden deinzen en er de draak mee steken, 

Zo drijft mijn leeftijd mij in 't nauw. 

Toch was ik ooit een jager. 

Met mijn bidsnoer en mijn psalmenboek 

Zal ik bidden 

Voor wie nog genieten kan 

Van wat ik enkel met mijn ogen kan aanbidden. 

Toch was ik ooit een jager. 

HEY TROLLY LOLLY LO 

Hey trolly lolly lo, maid whither go you? 
I go to the meadow to milk my cow. 
Then at the meadow I shall you meet, 
To gather the flowers both fair and sweet. 

Nay, God forbid, that may not be; 
I wis my mother then shall us see. 

Now in the meadow fair and green 
We may us sport and not be seen; 
And if ye will, I shall consent. 
How say ye maid? be ye content? 

Dim dom deen, meisjelief, waar ga jij heen? 

Ik ga naar de weide, 't melken kan niet langer beiden. 

Dan zie ik je in de weide, 

Waar het groen ons zal verblijden. 

Neen, begot, dat zal het niet, 

Mijn moeder zou ons kunnen zien. 

In het groen van de weide kunnen we stoeien 

Zonder dat er zich iemand mee gaat bemoeien. 

En als jij dat wil, dan had ook ik dat graag gehad. 

Wat zeg je, meisje? Lijkt dat je wat? 
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Nay, God forbid, that may not be; 
I wis my mother then shall us see. 

Nay, in good faith, I will not mell with you, 
I pray you sir, let me go milk my cow. 
Why, will ye not give me no comfort, 
That in the fieldes we may us sport? 

Nay God forbid, that may not be, 
I wis my mother then shall us see. 

Ye be so nice ans so meet of age, 
That ye greatly move my corage; 
Sith I love you, love me again, 
Let us make one, though we be twain. 

Nay God forbid, that may not be, 
I wis my mother then shall us see. 

Ye have my heart, say what you will, 
wherefore ye must my mind fulfil, 
And grant me here your maidenhead, 
or else I shall for you be dead. 

Nay God forbid, that may not be, 
I wis my mother then shall us see. 

Then for this once I shall you spare, 
But the next time ye must beware 
how in the meadow ye milk your cow! 
Adieu, farewell, and kiss me now! 

Nay God forbid, that may not be, 
I wis my mother then shall us see. 

Neen, begot, dat doet het niet, 

Mijn moeder zou ons kunnen zien. 

Neen, voorwaar, ik laat me niet in met jou, 

Ik bid je, heer, laat mij mijn koe gaan melken, gauw. 

Ach, wil je mij dan niet de belofte doen 

Dat we ons zullen vermaken in het groen? 

Neen, begot, dat zullen we niet, 

Mijn moeder zou ons kunnen zien. 

Je bent zo lief, en van leeftijd precies gepast, 

Je hebt mijn hart zo diep verrast. 

Ik hou van jou, hou jij dan ook van mij, 

Laten we een worden, al zijn we dan twee mensen, wij. 

Neen, begot, dat doen we niet, 

Mijn moeder zou ons kunnen zien. 

Je hebt mijn hart, wat je daar ook van moge denken, 

Je moet me dus bedienen op mijn wenken 

En me hier, nu, je maagdelijke bloem geven, 

Of anders laat ik voor jou het leven. 

Neen, begot, dat doe ik niet, 

Mijn moeder zou ons kunnen zien. 

Voor deze ene keer zal ik je sparen, scheer 

Je weg, maar kijk uit, de volgende keer, 

Onder 't melken van je koe! 

Adieu, vaarwel, nu, en kus me, toe! 

Neen, begot, ik kus je niet, 

Mijn moeder zou ons kunnen zien. 

0 PRAECLARA VIRGINUM 

0 praeclara virginum Gij schoonste aller maagden, 

Maria vernans lilium, Maria, bloeiende lelie, 

reis placa filium, verzoen de zondaars met Uw Zoon, 

ut post hoc exilium dat zij na deze ballingschap, 

purgato cuncto crimine van alle schuld gezuiverd, 

coelesti vivant culmine! binnentreden in het hoogste der hemelen! 
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ES SASS EIN MEITLIN UNDE SPANN 

Es sass ein meitlin unde spann, 
es wollt haben ein zimmermann, 
ob er Winde machen 
von hofelichen sachen 
ein bettlin, das nit krachete. 

Do gab si im ein roten rock, 
damf schluog er sin zimmerstock. 
"Zimmer mirs nach der schnuore, 
dass dich min mann nt spre! 
Also bist du mir eben recht." 

"Ich bin ein armer zimmermann 
und han verzimmeret, was ich han, 
und hab verzimmeret schiff und gschir, 
an zimmeren bin ich worden arm. 
Ja, frow, ich scheid mit wiissen ab." 

"Kum her wider balde, 
ee das loch verfalle! 
Bring den besten, den du hast, 
der mi loch umgat! 
Also kumst du mir eben." 

Er zat eens een meisje te spinnen, 

het wilde een timmerman hebben, 

als hij op een fatsoenlijke manier 

een bedje kon maken, 

dat niet kraakte. 

Ze gaf hem toen een rood spinrokken, 

daarop plantte hij zijn timmerstok. 

"Timmer het mij nu zoals het hoort, 

zodat mijn man het niet merkt! 

Zo pas je me goed." 

"Ik ben een arme timmerman 

en heb alles wat ik heb door te timmeren verspeeld, 

en ik heb zo schepen en werktuigen vertimmerd, 

door te timmeren ben ik arm geworden. 

Ja, dame, ik stop er bewust mee." 

"Kom snel weer hierheen, 

voordat het verborgen plekje vervalt! 

Breng de beste mee, die je hebt, 

die in het verborgen plekje rondgaat! 

Zo kom je precies naar mij". 

L'AMOUR DE MOI 

L'amour de moi sy est enclose. 
Dedans un joly jardinet 
Ou croist la rose et le muguet 
et aussi fait la passerose. 

Ce jardin est bel et plaisant; 
Il est gamy de toutes flours; 
On y prend son esbatement 
Autant la nuit comme le jour. 

Helas! II n'est si douce chose 
Que de doulx roussignollet 
Qui chante au soir, au matinet: 
Quant il est las il se repose: 

"L'amour de moi..." 

Mijn liefde is hier ingesloten 

In een charmante kleine tuin 

Waar rozen groeien en meiklokjes 

En waar de stokroos welig tiert. 

Die tuin is mooi en prettig, 

Opgesmukt met allerlei bloemen. 

Men zoekt er zijn vertier 

Zowel 's nachts als overdag. 

Helaas, niets is lieflijker 

Dan de zoetgevooisde nachtegaal 

Die 's avonds zingt, en 's ochtends, 

Totdat hij, moegefloten, op adem komt: 

"Mijn liefde..." 

196 ZONDAG 31 AUGUSTUS 1997 



0 DU ARMER JUDAS 

0 du armer Judas, 
was hast du getan, 
dass du dinen herren 
also verraten hast! 
Darum muost du liden 
in der helle pin, 
Lucifers geselle 
muost du ewig syn. 
Kyrie eleyson. 

0 jij arme Judas, 

wat heb je gedaan, 

dat je je heer 

zo hebt verraden ! 

Daarom moet je 

in de hel pijn lijden, 

Lucifers knecht 

moet je voor eeuwig zijn. 

Kyrie eleison. 

UNSER MEISTER HET EIN IVIAGD 

Unser meister het ein magd, 
die ist frisch und geil. 
Des magren fleischs, des will si nit, 
das feist wird ir zuoteil. 
Eier in anken isst sie gern, 
win im keller trinkt si gern, 
unsers meisters magd. 

Si hat ein putzti nasen, 
unsers meisters magd. 
Darus, da hangend fasen, 
die sind lang und breit, 
sind breiter denn das gansgefider, 
wenn mans brupft so wachst es wider, 
unsers meisters magd. 

Wenn si den bri soli riieren, 
meister, unsere magd, 
so lits uff allen vieren, 
unsers meisters magd. 
Si wirft ein grossen rotz darin, 
si spricht: Es muoss geschmalzen zyn, 
unsers meisters magd. 

Onze meester heeft een meid, 

die is jong en vrolijk. 

Van mager vlees moet ze niet weten, 

het vette valt haar ten deel. 

Eieren in boter eet ze graag, 

wijn uit de kelder drinkt ze graag, 

de meid van onze meester. 

Ze heeft een snotterige neus, 

de meid van onze meester. 

Daar hangen repen uit, 

die zijn lang en breed, 

ze zijn breder dan de veren van een gans, 

als je ze ent, groeien ze verder uit, 

de meid van onze meester. 

Als ze in de brij moet roeren, 

meester, onze meid, 

dan bukt ze zich helemaal voorover, 

de meid van onze meester. 

Ze gooit een grote snottebel erin, 

ze zegt: "Het moet gezouten zijn", 

de meid van onze meester. 

LA GRAN PENA 

La gran pena che io sento De grote smart die ik voel 

mi tormenta nott'e di. foltert mij dag en nacht 

Da morir io son contento Ik ben blij te sterven 

per la nostra signoria. voor onze heerseres. 
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HANS, DER HET EIN WIB GENOMMEN 

Hans, der het ein wib genommen, 
Hans ist kon. 
Er inTr noch fiber ein jar wol kommen, 
Hans ist kon. 
He, min liebster Hans ist kon, 
hbsch Hans ist kon, 
gross Hans ist kon, 
klein Hans ist kon. 
"Ist er?" Ja er. "Wenn?" Gester. 
0, min liebster Hans ist kon. 

Hans, der het sin wib verlorn, 
des he ja ho! 
Das tuot mi warlich grossen zom, 
Hans ist kon, ... 

Wo woll er si nun suochen? 
e. o. a.! 
Zuom Runzliberg under den buochen. 
Hans ist kon 
und het nuss bracht, ... 

Wo soll er si nun finden? 
Herinkgisgan! 
Zuo Friburg under den linden. 
Hans ist kon. 
0, min liebster Hans, 
giiggel, bist kon. 

Hans, die heeft zich een vrouw genomen, 

Hans is stoer. 

Hij zou pas over een jaar gekomen zijn. 

Hans is stoer. 

Hé, mijn liefste Hans is stoer, 

mooie Hans is stoer 

grote Hans is stoer 

kleine Hans is stoer. 

"Is hij dat?" Ja dat is hij. "Wanneer?" Gisteren. 

0, mijn liefste Hans is stoer. 

Hans, die heeft zijn vrouw verloren, 

daarom he jahoe! 

Dat maakt hem werkelijk zeer boos, 

Hans is stoer, ... 

Waar gaat hij haar nu zoeken? 

é ó á! 

Bij de Runzliberg onder de beuken. 

Hans is stoer 

en heeft noten meegebracht, ... 

Waar zal hij haar nu vinden? 

Jeetjeminee! 

In Freiburg onder de lindebomen. 

Hans is stoer. 

0, mijn liefste Hans, 

haan, je bent stoer. 

EXULTANDI TEMPUS EST 

Exultandi tempus est: 
Deus homo factus est. 
Venit rex, 
venit lex. 
Tempus adest, tempus gratiae. 
Venit tritulare philomela, pom, pom, pom. 
Eya pom, nolo pom, volo pom, 
tritulare philomela, pom, pom, pom. 

De tijd is aangebroken, een tijd van jubelen 

want God is mens geworden. 

De koning is gekomen, 

de wet is nu gekomen. 

De tijd is aangebroken, een tijd van genade. 

Nu tingelingt de nachtegaal en slaat van pom, pom, pom. 

eia pom, nee nee pom, ja ja pom, 

tingelingt de nachtegaal van pom, pom, pom. 
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18 

Paul Van Nevel 
dirigent 

Zondag, 31 augustus 1997, 20.00 u. 
kntwerpen, Sint-Carolus Borromeuskerk 

In samenwerking met 

Cultuurmarkt van Vlaanderen 

PAUL VAN NEVEL 

Zie biografie p. 39 

COLLEGIUM VOCALE 

Het Collegium Vocale werd opgericht 
in 1971 op initiatief van Philippe 
Herreweghe. Het ensemble was in de 
jaren zeventig de eerste groep die de 
nieuwe stijlprincipes voor de interpreta-
tie van barokmuziek, die bij de instru-
mentisten reeds gemeengoed waren, op 
de vocale muziek 
toepaste. Al snel 
toonden musici als 
Gustav Leonhardt, 
Ton Koopman en 
Nicolaus Harnon-
court belangstel-
ling voor hun 
werk. Dit resul-
teerde in een inten-
sieve samenwer-
king, zowel voor 
concerten als op 
plaatopnamen. 
Hiervan getuigen 
bijvoorbeeld de 
integrale opname 
van de Bachcanta-
tes bij Telefunken 

Collegium 
Vocale 
Edwige Cardoen, sopraan 
Goedele Debelder, sopraan 
Sally Dunldey, sopraan 
Isabelle Dekeyser, alt 
Martin van der Zeijst, altus 
Andreas Gisler, tenor 
Benoit Haller, tenor 
Paul Hiirmann, tenor 
Stephan Hinssen, tenor 
Warren Trevelyan-Jones, tenor 
René Veen, tenor 
Lieven Deroo, bas 
Paul Van den Berghe, bas 
Bart Vandewege, bas 
Fritz Vanhulle, bas 

en Thamos van Mozart met het Concert-
gebouworkest onder leiding van Nicolaus 
Harnoncourt. 

Collegium Vocale 
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Het Collegium Vocale heeft eveneens 
een belangrijke bijdrage geleverd tot de 
herontdekking van het polyfone repertoi-
re van componisten zoals Lassus en 
Sweelinck. Verder hebben zij zich speci-
aal toegelegd op het Germaanse barokre-
pertoire. Sedert vele jaren voeren zij de 
passies en de cantates van Johann 
Sebastian Bach uit en hebben deze ook op 
plaat gezet. 

De discografische palmares van het 
Collegium Vocale omvat intussen meer 
dan 250 titels. Tot de belangrijkste plaat-
opnamen behoren alle grote werken van 
Bach, met name de Mattheius Passion, de 
Johannes Passion, de motetten en het 
Magnificat voor Harmonia Mundi France; 
de Hohe Messe, het Weinachtsoratorium en 
de Lutherse missen voor Virgin Classics; 
en verder onder meer de Mariavespers 
van Monteverdi, Paulus en Elias van 
Mendelssohn en Beethovens Missa 
Solemnis. 

Het Collegium Vocale werkt ook regel-
matig samen met belangrijke dirigenten 
zoals Sigiswald Kuijken, René Jacobs en 
Gustav Leonhardt. De groep was reeds te 
zien op alle belangrijke Europese podia en 
heeft een uitgebreide en bijzonder succes-
volle tournee gemaakt doorheen de 
Verenigde Staten. Hoogtepunten van het 
lopende seizoen zijn twee uitvoeringen 
van de Johannes Passion in Wenen met de 
Wiener Philarmoniker, een uitgebreide 
tournee in Italië en Spanje met Bachs 
adventscantates, een concert tijdens de 
BBC Proms, een tournee in Zuid-Amerika 
en hun jaarlijkse optredens tijdens het fes-
tival van Saintes. 

Sinds 1993 kreeg het Collegium Vocale 
de titel Cultureel Ambassadeur van 
Vlaanderen. Het ensemble geniet de steun 
van de Vlaamse Gemeenschap en het 
Vlaamse Ministerie van Cultuur. 

Paul Van Nevel 
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De collega's 
van 

Johannes 
Ockeghem 

De Vlaamse polyfonisten uit de twee-
de helft van de 15de eeuw - het is reeds 
meermaals aan bod gekomen - maakten 
Ockeghem als mens en als componist tot 
een legende. Dit wil natuurlijk niet zeg-
gen dat hun werk van een mindere kwa-
liteit was. Loyset Compère (ca. 1445-
1518), zelf al geen amateur, roemt naast 
Ockeghem ook nog onder meer 
Guillaume Dufay (ca. 1398-1474), 
Antoine Busnois (ca. 1430-1492), Josquin 
Desprez (ca. 1445/60-1521) en Johannes 
Regis (ca. 1430-ca. 1485) in zijn 
Mariamotet Omnium bonorum plena, één 
van zijn vroegste composities, waarin hij 
de genade van de Moeder Gods 
afsmeekt voor deze zangers. Op Dufay 
na zijn ze allen vertegenwoordigd in het 
concert van vanavond, samen met enke-
le andere uitmuntende collega's. 

Ockeghem mag, gezien zijn 45 jaren 
dienst bij het Franse koningshuis, als 
honkvast worden beschouwd. Door de 
voortdurende migratiebewegingen die 
andere vooraanstaande zangers-compo-
nisten in zijn tijd maakten, kwamen de 
meesten onder hen wel op één of ander 
ogenblik in contact met Ockeghem of 
zijn werk, en werden door de mens en 
componist beïnvloed. De combinatie 
van de blijkbaar sterke persoonlijkheid 
van Ockeghem met de technische beper-
kingen inherent aan de polyfone muziek 
van zijn tijd, betekende niet dat 
Ockeghems stijl louter werd nagevolgd, maar wel dat binnen de individuele accenten die de 
componisten in hun werk legden, er hier en daar verwijzingen naar het beroemde voorbeeld 
opduiken. 

Programma 

JOHANNES VINCENET (CA. 1405-1479) 

Triste qui spero morendo 
uit' New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript 

Library, Ms. 91 

JOHANNES MARTINI (CA. 1440-1498) 

Missa Cucu 

Sanctus 

Agnus Dei 
uit: Modena, Biblioteca Estense, M.1, 73 

JOHANNES REGIS (CA. 1430-CA. 1485) 

Puis que ma damme ne puis voir / Je m'en voy et 

mon cueur demeure 
uit: Dijon, Bibliothèque Municipale, Ms. 517 

ALEXANDER AGRICOLA (CA. 1446-1506) 

Salve Regina 
uit: Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Ms. 40021 & Annaberg, Bibliothek 

der Annenkirche, Ms. 1126 

ANONIEM (CA. 1460) 

Ou lit de pleurs paré de plaintz 
uit: New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript 

Library, Ms. 91 

PAUZE 

ANONIEM (ITALIË, CA. 1500) 

Lamentatio Jeremiae Prophetae 
uit: Milaan, Archivio della Capella Musicale del Duomo, Ms. vs. 

ANTOINE BUSNOIS (CA. 1430-1492) 

Quant ce viendra au droit destaindre 
uit: New Haven, Yale University, Beinecke Rare Bonk and Manuscript 

Library, Ms. 91 

JOSQUIN DESPREZ (CA. 1445/1460-1521) 

Nymphes des bois (La déploration de Johannes 

Ockeghem) 
uit: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ms. Acquisti e doni 666 

(Codice Mediceo) 
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Iemand als Alexander Agricola (ca. 1446-1506), werkzaam aan het Aragonese hof in 
Napels - waar we ook Juan Cornago (fl. ca. 1455-1485) aantroffen (zie p. 00) - maar verder 
ook nog in Milaan, Firenze, Cambrai, Parijs en het Bourgondische hof van Filips de 
Schone, is daar een voorbeeld van. Zijn muzikale stijl leunt vrij dicht aan bij die van 
Ockeghem, met wie hij trouwens samenwerkte aan het Franse koninklijke hof. Het rit-
misch gevarieerde, melismatisch lang uitgesponnen en melodisch immens rijke contra-
punt is een kenmerk dat de beide meesters gemeenschappelijk hadden, maar Agricola zou 
frequenter gebruik maken van technieken als imitatie, sequens en herhaling van motie-
ven, waar Ockeghem die over het algemeen in mindere mate toepaste. 

Johannes Martini (ca. 1440-1498), een Vlaming die zijn naam aan zijn verblijf in Italië 
heeft overgehouden, is bekend geworden als de muzikale mentor van Isabella d'Este, die 
opgroeide in Ferrara en later van het hof van de d'Este's in Mantua één van de toonaan-
gevende centra voor muziek en schone kunsten van haar tijd maakte. Martini heeft het 
grootste gedeelte van zijn loopbaan in Italië als muzikale spilfiguur in het hofensemble 
van het Ferrarese hof doorgebracht, wat hem echter niet belette ook nog contacten met 
leden van de Habsburgse families te onderhouden. In 1473 was hij ook nog kort in dienst 
van de familie Sforza in Milaan, waar hij samen met Josquin Desprez, Gaspar Van 
Weerbeke (ca. 1445-na 1517) en Loyset Compère deel uitmaakte van de hofkapel, die door 
de hertog werd opgericht in een poging elk ander muzikaal ensemble op hel schiereiland 
in de schaduw te zetten. De componist toonde zich in zijn religieuze muziek eerder als een 
contrapuntist van de oude stempel, zeker in vergelijking met Josquin: structurele kunst-
grepen kregen vaak een sterk overwicht op de tekstexpressie. Op zijn best tekende Martini 
voor een vloeiend contrapunt, waarin zowat alle technieken uit het vak uitgebreid wor-
den geëtaleerd. Typisch, ook in zijn ander religieus en profaan werk, zijn de korte herha-
lingen van motieven en een gebruik van sequenties dat vaak ook bij Jacob Obrecht (ca. 
1458-1505) is terug te vinden. Zijn missen zijn zowat allemaal gebaseerd op profane chan-
sons, zoals de Missa Ma bouche rit naar het gelijknamige werk van Ockeghem, of op 
Italiaanse liederen. Het muzikale materiaal uit de Missa Cucu is opgebouwd rond de terts 
uit de koekoeksroep, die vooral in de tenor is te horen. De drie andere stemmen groepe-
ren zich errond, met korte imitatieve fragmenten die vooral bij de inzetten van de zinnen 
verschijnen. 

De lamentaties of de klaagzangen van de profeet Jerenlia uit het Oude Testament wer-
den in de Roomse liturgie gezongen tijdens de eerste nocturne van de metten op Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. De inhoud van de lamentaties en de speci-
fieke volgorde van de gezongen verzen in de dienst werden pas definitief vastgelegd tij-
dens het Concilie van Trente (1545-1563), net als de "tonus lamentationum", verwant aan 
de zesde psalmtoon, voor het gregoriaans. Een bijzonder kenmerk van de jeremiaden zijn 
de letters uit het Hebreeuwse alfabet, die elk vers voorafgaan. Dit is een restant van de 
structuur uit de originele Hebreeuwse tekst, waarin de vijf hoofdstukken grotendeels alfa-
betisch geordend waren. De emotioneel geladen teksten, in combinatie met de liturgische 
context, maakten ze bij uitstek geschikt voor polyfone zettingen, die dan ook reeds vanaf 
het midden van de 15de eeuw voorkwamen. Vermits de eerste meerstemmige lamentaties 
nauw aansloten bij de liturgie, vinden we ze vooral als eenvoudige zettingen met een 
stricte syllabische declamatie (waarbij elke lettergreep één noot krijgt toegewezen) en een 
veelvuldig opduiken van parallelle intervallen. Componisten als Dufay, Cornago en 
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Compère maakten daar al vlug komaf mee en kozen losse verzen uit de lezingen, die ze 
dan volledig in de stijl van hun motetten toonzetten. 

Quant ce viendra au droit destaindre is een rondeau van Antoine Busnois, de man die na 
Gilles Binchois (ca. 1400-1460) en Dufay de belangrijkste ontwikkelingen in het Franse 
chanson doorvoerde. Hij is waarschijnlijk bij Ockeghem, aan wie het werkje in sommige 
bronnen ook wordt toegeschreven, in de leer geweest in Parijs. Busnois' motet In hydrau-
lis is in elk geval een zoveelste huldeblijk aan deze grote leermeester. Hij schreef meer dan 
zestig chansons, en in een deel daarvan, waaronder ook Quant ce viendra, week hij af van 
de driestemmigheid die zo kenmerkend was voor de formes fixes door een vierde partij 
toe te voegen. Busnois was tevens de dichter van veel van zijn chansonteksten, wat hem 
uiteraard de bestgeplaatste persoon maakte om de tekstinhoud muzikaal uit te diepen. 

Ook Johannes Vincenet (ca. 1405-1479) is tijdens dit festival reeds de revue gepasseerd 
(zie p. 145). Ditmaal kan u Triste qui spero morendo beluisteren, een vierstemmig werkje op 
Italiaanse tekst, dat barzaletto wordt genoemd, maar wel gebruik maakt van de rondeau-
vorm. Van Vincenet is slechts weinig werk bewaard: slechts een achttal composities wor-
den nu aan hem toegeschreven. Zijn vier profane werken komen alle voor in het Mellon 
Chansonnier, wat de suggestie dat hij aan het Napolitaanse hof werkzaam was, meer grond 
geeft. 

Johannes Regis komt hier aan bod met één van de twee rondeaus die ons van hem 
bekend zijn: het dubbelchanson Puis que ma damme ne puis voir I Je m'en voy et mon cueur 
demeure. Regis was net als Ockeghem een meester van de contrapunttechnieken, een 
meesterschap dat ten overvloede blijkt in zijn missen en vooral in zijn motetten. 

Een programma als dit, en tegelijk deze editie van de Laus Polyphoniae, kunnen moei-
lijk anders dan afsluiten met misschien wel de mooiste muzikale epitaaf uit de 
Renaissance: Nymphes des bois van Josquin Desprez die de "aurea vox" van zijn illustere 
collega gedenkt met de woorden van Jean Molinet, gedragen door de gregoriaanse cantus 
firmus Requiem aeternam in de tenor. 

ELI POPPE 
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TRISTE QUI SPERO MORENDO 

Triste qui spero morendo Vol smart is wie met sterven 

Finire ogni dolore. alle pijn hoopt te smoren. 

Triste qui jamay non more, Vol smart is wie nooit sterft 

Va de foco in foco ardendo. en laaiend van het ene liefdesvuur naar het andere gaat. 

Triste qui tene sperano Vol smart is wie nog hoop bewaart 

A lo suo tempo servuto. als de tijd is uitgediend. 

Triste chi mai nulla avana Vol smart is wie alleen als steun 

Sinon pena per aiuto. zijn pijn nog overhoudt. 

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. 

Tenor: 
Cucu Sanctus Dominus 
Cucu, cucu Deus Sabaoth 
Cucu Hosanna in excelsis 

Heilig, heilig, heilig 

de Heer, de God der hemelse machten, 

Vol zijn hemel en aarde 

van Uw heerlijkheid, 

Hosanna in den hoge. 

Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. 

Hosanna in den hoge. 

Cucu Heilig de Heer 

Cucu, cucu de Heer der Hemelse machten 

Cucu Hosanna in den hoge. 

AGNUS DEI 

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

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons; 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

ontferm U over ons . 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 

geef ons de vrede ! 
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PUIS QUE MA DAMME NE PUIS VOIR / JE 
M'EN VOY ET MON CUEUR DEMEURE 

Puis que ma damme ne puis voir 
Ne d'elle ouïr quelque nouvelle, 
Et se ne puis aultre amer qu'elle, 
Annoy et dueil me fault avoir. 

Je m'en voy et mon cueur demeure; 
Je chante et fay larmes de l'euil; 
Je m'esbas et si n'ay que dueil; 
Je ris, et mon euil pleure. 

Aangezien ik mijn geliefde niet kan zien 

noch nieuws van haar verneem, 

en daar ik niemand anders dan haar minnen kan, 

moet ik smart en rouw doorstaan. 

Ik ga weg en mijn hart blijft achter. 

Ik zing en mijn ogen storten tranen; 

Ik amuseer me en toch ben ik in rouw; 

Ik lach, en mijn ogen wenen. 

SALVE REGINA 

Salve Regina misericordiae: 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus exsules filli Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo advocata nostra 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
0 clemens. 0 pia. 0 dulcis Virgo Maria. 

Tenor: 
Ave Regina coelorum, 
mater regis angelorum: 
0 Maria flos virginum, 
velut rosa vel Miura. 
Funde preces ad Filium pro salute fidelium, 
0 Maria. 

Gegroet Vorstinne, moeder van erbarming, 

ons leven, onze zoetheid, onze hoop, gegroet. 

U roepen wij aan, Eva's uitgebannen kinderen. 

Tot u verzuchten wij, klagend en wenend, 

in dit dal van tranen. 

Welaan dan, onze voorspreekster, 

uw lieve ogen vol erbarming, keer die naar ons toe. 

En Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, 

toon hem na de ballingschap. 

0 milde, o liefderijke, o zoete maagd Maria. 

Gegroet, vorstin der hemelen, 

moeder van de koning der engelen: 

0 Maria, bloem der maagden, 

als een roos of een lelie. 

Bid tot uw zoon voor het heil van de gelovigen, 

0 Maria. 

OU LIT DE PLEURS 

Voor de tekst, zie p. 163 

ZONDAG 31 AUGUSTUS 1997 205 



LAMENTATIO JEREMIAE PROPHETAE 

lectio prima eerste lezing 

Incipit lamentatio Jeremiae Prophetae. Hier begint de klaagzang van de profeet Jeremia. 

Aleph Aleph 

Quomodo sedet sola civitas plena populo; Hoe ligt de eens zo dichtbevolkte stad nu zo verlaten; 

facta est quasi vidua domina gentimn; als een weduwe is zij geworden, de vorstin der heidenen; 

princeps provinciarum facta est sub tributo. de prinses der provincies is nu tot slavernij gedoemd. 

Beth Beth 

Plorans ploravit in nocte, Zij weende bitter in de nacht, 

et lacrimae ejus in maxillis ejus; haar tranen rolden over haar wangen. 

non est qui consoletur eam ex omnibus caris ejus; Er is niet één van haar geliefden die haar troost, 

omnes amici ejus spreverunt eam, Al haar vrienden werden haar ontrouw 

et facti sunt ei inimici. en zijn in vijanden veranderd. 

Ghimel Ghimel 

Migravit Judas propter afflictionem, Juda leeft in ballingschap omwille van het leed 

et multitudinem servitutis; en van de zware slavernij. 

habitavit inter gentes, nec invenit requiem; Het woont onder de heidenen en vindt geen rust. 

omnes persecutores ejus apprehenderunt Al zijn vervolgers hebben het gevangen 

eam inter angustias. in die benarde toestand. 

Daleth Daleth 

Viae Sion lugent eo quod non sint Sions wegen rouwen omdat niemand meer 

qui veniant ad solemnitatem; komt naar haar feesten. 

omnes portae ejus destructae; Al haar poorten zijn verwoest, 

sacerdotes ejus gementes; haar priesters in gezucht verzonken, 

virgines ejus squalidae, haar maagden zwaar bezoedeld 

et ipsa oppressa amaritudine. en zijzelf in bitterheid verdrukt. 

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot de Heer, 

Deum tuum. uw God. 

Lectio secunda tweede lezing 

He He 
Facti sunt hostes ejus in capite, De overheersers zijn gelukkig: 

inimici ejus locupletati sunt: de stad is in hun macht. 

quia Dominus locutus est super eam Om haar vele misdaden 

propter multitudinem iniquitatum ejus: heeft Jahweh haar geslagen 

parvuli ejus ducti sunt in captivitatem De kinderen gaan gevangen 
ante faciem tribulantis. voor de vijand uit. 

Va u Vau 

Et egressus est a filia Sion omnis decor ejus: De trots van Sion is uit haar verdwenen. 

facti sunt principes ejus Als herten zonder voedsel 
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velut arietes non invenientes pascua: 
et abierunt absque fortitudine 
ante faciem subsequentis. 

Zain 
Recordata est Jerusalem dierum afflictionis 
suae, 
et praevaricationis omnium desiderabilium 
suoru_m, 
quae habuerat a diebus antiquis, 
cum caderet populus ejus in manu hostili, 
et non esset auxiliator: viderunt eam hostes, 
et deriserunt sabbata ejus. 

Jerusalem, Jerusalem convertere ad Dominum 
Deum tuum. 

Lectio tertia 
Teth 
Sordes ejus in pedibus ejus, 
nec recordata est finis sui: 
deposita est vehementer, 
non habens consolatorem: 
vide Domine afflictionem meam, 
quoniam erectus est inimicus. 

Caph 
Omnis populus ejus gemens, 
et quaerens panem: 
dederunt pretiosa quaeque pro cibo 
ad refocillandam animam: 
vide Domine et considera, 
quoniam facta sum vilis. 

Lamed 
0 vos omnes, qui transitis per vlam, attendite, 
et videte si est dolor sicut dolor meus: 
quoniam vindemiavit me ut locutus est 
Dominus in die irae furoris sui. 

Jerusalem, Jerusalem convertere ad Domfflum 
Deum tuum. 

zijn haar edelen: 

uitgeput gaan ze 

voor de jagers uit. 

Za in 

Jerusalem blijft denken 

aan de rampen van de verbanning 

en de rijkdom van vroeger. 

Het zwaard van de vijand velde de bewoners, 

door niemand gesteund, 

bespot in hun ondergang. 

Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot de Heer, 

uw God. 

Derde lezing 

Teth 

Haar kleed is besmeurd, 

aan deze afloop had zij nooit gedacht. 

Hoe diep is ze gezonken; 

niemand die haar troost. 

"Jahweh, hoe ellendig ben ik, 

de vijand triomfeert." 

Ca ph 

Haar bewoners zuchten 

en zoeken naar voedsel. 

Zij ruilen hun schatten voor eten 

om weer op krachten te komen. 

"Jahweh, zie toch, 

ze spotten met mij." 

Lamed 

Allen die voorbij komt, 

zie het lijden dat ik moet dragen, 

dat Jahweh mij aandeed 

op de dag van zijn toorn. 

Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot de Heer, 

uw God. 
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QUANT CE VIENDRA 

Quant ce viendra au droit destraindre, 
Comment veray mon oeil contraindre 
Et mon cuer faindre 
A mon douloureux partement 
De vous, mon loyal pensement, 
A qui nulle ne puet attaindre? 

Lermes et pleurs, gemir et plaindre, 
Feront mes yeulx pallir et taindre 
Sans rien en faindre 
Et lesser tout esbatement. 
Quant ce viendra au droit destraindre, 
Comment veray mon oeil contraindre 
Et mon cuer faindre 
A mon douloureux partement? 

Soupirs engoisseux pour refraindre 
Ma joye et ma plaisance estaindre 
- Ou les reffaindre - 
Sourdront en moy si largement 
Que ne pourray lors bonnement 
A grace et a mercy avaindre. 
Quant ce viendra au droit destraindre, 
Comment veray mon oeil contraindre 
Et mon cuer faindre 
A mon douloureux partement 
De vous, mon loyal pensement, 
A qui nulle ne puet attaindre? 

Wanneer ik u eindelijk zal mogen omhelzen, 

Hoe kan ik dan mijn blikken dwingen, 

Hoe kan mijn hart veinzen 

Bij mijn smartelijk afscheid 

Van U, voorwerp van mijn trouwe gedachten, 

Boven alle andere vrouwen verheven? 

Tranen en geween, zuchten en klachten, 

Zullen mijn ogen doen verbleken en verkleuren, 

Zonder iets te veinzen, 

En alle vertier zal achterwege blijven. 

Wanneer ik u eindelijk zal mogen omhelzen, 

Hoe kan ik mijn blikken dwingen, 

Hoe kan mijn hart veinzen 

Bij mijn smartelijk afscheid? 

Angstige zuchten die mijn vreugde 

Onderdrukken en mijn genoegens uitdoven 

- Kan ik dan veinzen? - 

Zullen zo talrijk in mij opstijgen 

Dat ik dan onmogelijk kan aanspraak maken 

Op genade en op medelijden. 

Wanneer ik u eindelijk zal mogen omhelzen, 

Hoe kan ik dan mijn blikken dwingen, 

Hoe kan mijn hart veinzen 

Bij mijn smartelijk afscheid 

Van u, voorwerp van mijn trouwe gedachten, 

Boven alle andere vrouwen verheven? 

NYMPHES DES BOIS (LA DEPLORATION 
DE JOHANNES OCKEGHEM) 

Voor de tekst, zie p. 79 
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Marc Minkowski 
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Marc Minkowski 

dirigent 

Peter Burian 

koorleider 

Donderdag, 4 september, 20.00 u. 

Antwerpen, De Vlaamse Opera 

In samenwerking met De Vlaamse Opera 

MARC MINKOWSKI 

Marc Minkowski ging zich na zijn op- 
leiding als fagottist toeleggen op orkest-

directie en spe-
cialiseerde zich 
aan de Pierre 
Monteux Con-
ducting School in 
de Verenigde Sta-
ten bij Charles 
Bruck. In 1984 be-
haalde hij de eer-
ste prijs op het 
oudemuziekcon-
cours van het Fes-
tival van Vlaan - 
deren-Brugge en 
richtte hij Les 

Musiciens du Louvre op, waarmee hij 
voor Erato een opgemerkte reeks opna-
men verwezenlijkte, gewijd aan 
Rameau, Charpentier, Marin Marais, 
Mondonville, Lully en I-Mndel. 

Sinds 1989 wordt hij regelmatig als 
gastdirigent uitgenodigd in Monte-
Carlo en op het Engelse Bach Festival 
van Covent Garden. In 1993 werd hij di- 

Symfonisch 
Orkest 
en 
Koor van 
De Vlaamse 
Opera 
Nicole Heaston, Eve sopraan 
Lyne Fortin, Gabriel sopraan 
Martin Thompson, Wiel tenor 
Russell Smythe, Adam bariton 
Denis Sedov, Rafael bas 

recteur van de Studio Versailles Opéra. In 
1994 bracht hij FMndels Ariodante voor de 
Welsh National Opera, in een regie van 
David Alden, en Agrippina in de Semper 
Oper van Dresden. Nog datzelfde jaar te-
kende hij voor Les Musiciens du Louvre een 
exclusiviteitscontract bij Archiv. De samen-
werking werd geïnaugureerd met een op-
name van Rameaus Hippolyte et Aricie. 

In 1996 werd Marc Minkowski door de 
Parijse Opera uitgenodigd om Mozarts 
Idomeneo te dirigeren in de Bastille. Hij diri-
geerde vervolgens Glucks Orfeo ed Euridice 
tijdens een tournee met de Nederlandse 
Nationale Reisopera en Armide voor de 
opera van Nice. Voor Erato nam hij met het 
Concert des Tuileries Rossini's L'Inganno 
Felice op. In het seizoen 1995-96 dirigeerde 
Marc Minkowski aan het hoofd van Les 
Musiciens du Louvre, in een coproductie 
met het Orchestre de Chambre de 
Grenoble, Glucks Armide en Mndels 
Ariodante op een tournee door Frankrijk en 
Nederland. In Toronto leidde hij het en-
semble Tafelmusik in een productie van 
Don Giovanni en in Nederland werd hij uit- 
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Peter Burian 

koordirigent in Augsburg en trad op in 
gastproducties te München. In 1984 no-
digde Sir Colin Davis hem uit om koordi-
rigent te worden van de Royal Opera 
Covent Garden, waar hij samenwerkte 
met dirigenten als Carlos Kleiber, Sir 
Georg Solti en Christoph von Dohnanyi. 

Peter Burian werd geboren in Wenen 
en studeerde er piano en zang aan de 
Hochschule fiir Musik. Daarnaast volgde 
hij anglistiek aan de universiteit. In 1973 
stichtte hij zijn eigen kamerkoor en in 

1975 werd hij di-
rigent van de 
Wiener Sriger-
knaben, waar-
mee hij concert-
reizen door Euro-
pa, de Verenigde 
Staten en Canada 
ondernam. Vanaf 
1979 werd hij 
plaatsvervangend 
koordirigent aan 
het Nationalthea-
ter in Mannheim. 
In 1981 werd hij 

genodigd voor Der fliegende Holliinder. 
Marc Minkowski besloot het vorige sei-
zoen met het Residentieorkest van Den 
Haag. Voor EMI verzorgde hij de opna-
me van Boieldieus La Dame Blanche. De 
scenische voorstellingen van deze opera 
zullen plaatsvinden in de Opéra 
C omique vanaf april 1997. Marc 
Minkowski zal bij deze gelegenheid het 
Ensemble Orchestral de Paris dirigeren. 
Zijn volgende operaproductie wordt Die 
Entfuhrung aus dem Serail, in een nieuwe 
enscenering voor de Salzburger Fest-
spiele. Marc Minkwoski werd benoemd 
als nieuwe muziekdirecteur van de 
Vlaamse Opera met ingang van het sei-
zoen 1997-98. 

PETER I3URIAN  

In 1986 nam hij de leiding op zich van het 
Pro Musicakoor van Londen. In 1987 
werkte hij als koordirigent in de Music 
Centre Opera in Los Angeles, waar hij sa-
menwerkte met Placido Domingo. Vanaf 
1988 nam hij de algemene leiding van het 
zomerfestival van Bregenz op zich, waar 
hij verantwoordelijk was voor de voorbe-
reiding van alle optredende koren. 

In die periode werd Peter Burian door 
Gerard Mortier gevraagd om het nieuwe 
koor van de Vlaamse Opera te vormen en 
te leiden. Hij bleef koordirigent van de 
Vlaamse Opera tot midden 1991. Daarna 
is hij eerste koordirecteur aan de Weense 
Staatsopera geworden. Vanaf 1990 was hij 
ook koordirecteur bij de Salzburger 
Festspiele. In 1995 gasteerde hij bij het 
Groot Omroepkoor van de Nederlandse 
Radio met de Gurrelieder van Arnold 
SchiSnberg. 

Naast zijn werkzaamheden als koorlei-
der was en is Peter Burian ook als compo-
nist actief. Hij blijft als pianist liedrecitals 
begeleiden en treedt tevens op bij uitvoe-
ringen van kamermuziek. Hij was ook 
gastdirigent bij het Philharmonia Chorus 
in Londen. In 1997 gasteert hij aan de ope-
ra van Praag met Lohengrin en volgend 
jaar is hij als koordirigent te gast bij het 
Bolshoi-theater in Moskou. Met ingang 
van het seizoen 1997-98 keert Peter Burian 
terug als koorleider van de Vlaamse 
Opera. 

NICOLE HEASTON 

De Amerikaanse sopraan Nicole Heas-
ton behaalde haar diploma aan het mu-
ziekconservatorium van Cincinnati. Zij 
was laureate van een aantal belangrijke 
wedstrijden, waaronder de Richard 
Tucker Award, de Metropolitan Opera 
Regional Audition-Encouragement Award 
en de Houston Grand Opera's Eleanor 
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Lyne Fortin Nicole Heaston 

McCollum Award. 

Op het repertoire 
van Nicole Heaston 
staan Mozartpar-
tijen als Susanna in 
Le Nozze di Figaro, 
Zerlina in Don 
Giovanni, Pamina 
in Die Zauberfldte 
en Mlle Silberklang 
in Der Schauspiel-
direktor. Zij zong 
de rol van Susanne 
in de wereldpre-
mière en opname 
van Schuberts ver-

geten opera Der Graf von Gleichen. Zij 
creëerde de rol van Jacqueline Onassis 
in de wereldpremière van Jacicy 0 voor 
de Houston Grand Opera. 

Uit het moderne repertoire zingt zij 
verder Anna Gomez in The Consul, Saint 
Settlement in Virgil Thomsons Four 
Saints in 'Three Acts en Mrs. Hayes in 
Susannah. Met Marc Minkowski werkte 
zij samen in I-Mndels Ressurrezione en 
Purcells Dido and Aeneas. Onder zijn lei-
ding nam zij ook deel aan de uitvoerin-
gen en de opname van Glucks Armide 
met Les Musiciens du Louvre. 

Nicole Heaston verschijnt ook graag 
op concerten. Zij zong onder meer 
Hkidels Messiah, Bachs Mis in b en 
Matthiius Passion, en verder Neue 
Liebeslieder Waltzer en Vaughan 
Williams' A Song of Thanksgiving en 
Dona Nobis Pacem. Later in dit seizoen 
treedt Nicole Heaston op met 
Minkowski in Pergolesi's Stabat Mater 
in Grenoble. Deze zomer vertolkt ze 
Susanna in Le Nozze di Figaro en Ismene 
in Mozarts Mitridate. Het volgende sei-
zoen debuteert zij als Anne Truelove in 
The Rake's Progress in Montpellier en zingt  

zij Die Zauberfliite 
in Washington, en 
Le Nozze di Figaro 
en Don Giovanni in 
Houston. 

LYNE FORTIN 

Sinds een twee-
tal jaar geldt Lyne 
Fortin als één van 
de leidende sopra-
nen in Canada. In 
Montreal was ze 
reeds te horen als 
Juliette in Roméo et 
Juliette, Antonia in 
Les contes d'Hoffmann, Micaela in Carmen, 
Mimi in La Bohème en Olga in Fedora. In 
Quebec zong ze rollen als Gilda in Rigoletto, 
Fiordiligi in Cosi fan tutte, Susanna in Le 
Nozze di Figaro en Pamina in Die Zauberfliite. 
Ze zong Leila in Les pêcheurs de Perles in 
Vancouver en de titelpartij van La Traviata 
in de operahuizen van Saskatchewan, 
Calgary en Edmonton. Als Zerlina in Don 
Giovanni trad ze op aan de Opera Hamilton 
en de Edmonton Opera. In de Verenigde 
Staten vertolkte ze Leila in de Baltimore 
Opera, Adina in L'Elisir d' Amore in de 
Connecticut Opera, Juliette in Opera Pacific 
en Micaela in de New Yersey State Opera 
en de Portland Opera. 

Tijdens het seizoen 1996-97 debuteerde 
Lyne Fortin aan de Vlaamse Opera als 
Madame de Tourvel in de wereldcreatie van 
Piet Swerts' Les Liaisons dan gereuses. Daarna 
keerde zij terug naar Montreal als Leila en 
naar Quebec als Mimi. Als concertzangeres 
trad Lyne Fortin op met de Symfonische 
Orkesten van Montreal, Quebec, Calgary, 
Edmonton, het Metropolitan Orchestra en 
de Pacific Symphony. In Europa concerteer-
de zij op het lentefestival van Praag en 
maakte zij een Duitse tournee met Les 
Violons du Roy. 
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De Amerikaanse tenor Martin 
Thompson raakte internationaal bekend 
na zijn vertolking van de titelrol in 
Mozarts Mitridate, re di Ponto voor het 
Wexford Festival. Hij debuteerde aan de 
Koninklijke Opera van Stockholm in de 
titelrol uit Argento's The Aspern Papers, 

aan de zijde van 
Elisabeth Sëder-
stn5m. 

In Duitsland 
trad hij voor het 
eerst op in La 
Bohème voor de 
Opera van Stutt-
gart. Diezelfde 
rol werd ook zijn 
debuut aan de Martin Thompson 

Lyne Fortin maakte reeds verschillende 
opnamen voor radio en tv, waaronder de 
Canadese première van McCartney's 
Liverpool Oratorio, Mozarts Mis in c en 
Lully's Amadis. Tesamen met de tenor 
Richard Margison verzorgde ze een al-
bum voor CBC Records, getiteld Great 
Romantic Duets of French Opera... 

Lyne Fortin is ook houder van verschil-
lende prijzen waaronder de speciale prijs 
van de CBC National Competition for 
Young Performers in 1986, de eerste prijs 
van de Internationale Pavarotti-Wedstrijd 
in 1988 en de Prix Raoul Jobin van de 
opera van Quebec. Voor het volgende sei-
zoen heeft zij contracten voor Mimi in 
Vancouver, Juliette in Edmonton, de 
Gravin in Le Nozze di Figaro in Montreal 
en concerten als sopraansolo in I-Mndels 
Messiah met het Edmonton Symphony 
Orchestra. 

MARTIN THOMPSON  

Nederlandse Opera en de Bayerische 
Staatsopera. Stuttgart nodigde hem met-
een opnieuw uit voor La Traviata in een 
nieuwe regie van Ruth Berghaus. Deze rol 
bracht hem vervolgens naar Tokyo. 
Daarna veroverde hij de Deutsche Oper 
Berlin als Orombello in Bellini's Beatrice di 
Tenda. Hij keerde daar terug als de Hertog 
van Mantua in Rigoletto, een rol die hij in-
middels al zong in Covent Garden, 
Wenen, Hamburg, Lausanne en de 
Nederlandse Opera. 

Italië veroverde Martin Thompson met 
Pinkerton in Madama Butterfly, in een regie 
van Bob Wilson voor Bologna. In Neder-
land kon u hem aan het werk zien in Willy 
Deckers nieuwe regie van Massenets 
Werther. Andere hits waren Jevgenij Onegin 
voor Glyndebourne en Edgardo in Lucia di 
Lammermoor voor de Bayerische Staats-
oper in München en de Welsh National 
Opera. In deze rol zong hij galaconcerten 
met het Israëlisch Philharmonisch Orkest 
onder leiding van Mehta. 

In de Verenigde Staten zong Martin 
Thompson aan de New York City Opera 
rollen als Rodolfo, Pinkerton en de 
Hertog van Mantua. In Dallas debuteerde 
hij met de titelrol in Argento's The Voyage 
of Edgar Alan Poe. Voor Philadelphia zong 
hij Nadir in Les pécheurs de Perles en in 
Saint Louis de titelpartijen van Peter 
Grimes en Mitridate. Voor Santa Fe en de 
opera van Portland speelde hij mee in La 
Bohème. 

Martin Thompson trad op in tal van 
concerten. Hoogtepunten waren Beet-
hovens negende symfonie met het San 
Francisco Symphony Orchestra, onder lei-
ding van Blomstedt, Cherubini's Mis in d 
in Stuttgart en Brittens War Requiem. Van 
Beatrice di Tenda en Cherubini's hogerver-
noemde mis maakte de tenor ook cd-op-
names. 
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Denis Sedov 

RUSSELL SMYTHE 

De Britse bariton Russell Smythe stu- 
deerde aan de Guildhall School of Music 

en het London Opera 
Centre. Hij begon zijn 
carrière aan de Welsh 
National Opera. Niet 
lang daarna trad hij ook 
op in Covent Garden, de 
English National Ope-
ra, de Hamburgische 
Staatsoper en de Wiener 
Volksoper. Andere en-
gagementen brachten 
hem naar Vancouver, 
Dublin, San Sebastián, 
Amsterdam, Brussel, 

Russell Smythe Lyon, Parijs, Bordeaux, 
Montpellier, Nancy, Berlijn, Frankfurt, 
Basel, Catania, Tel Aviv en New York. 

Tot de voornaamste rollen van Russell 
Smythe behoren Guglielmo in Cosi fan 
tutte, Il Conte Almaviva in Le Nozze di 
Figaro, Papageno in Die Zauberfleite, 
Figaro in 11 Barbiere di Siviglia, Malatesta 
in Don Pasquale en Dr. Falke in Die 
Fledermaus. Hij zong ook de titelrollen in 
Billy Budd en Jevgenij Onegin. Ook nam 
hij rollen voor zijn rekening als 
Germont in La Traviata, Ned Keene in 
Peter Grimes, Albert in Werther, Harlekin 
in Ariadne auf Naxos, Nardo in La Finta 
Giardiniera en Oreste in Iphigénie en 
Tauride. 

Samen met de English Bach Festival 
Trust zong Russell Smythe de titelrol in 
Monteverdi's Orfeo aan het Royal Opera 
House Covent Garden. Met het BBC 
Symphony Orchestra zong hij Sjiskov in 
Janaceks Uit een Dodenhuis, onder lei-
ding van Andrew Davis. In 1994-95 
zong hij Henri de Valois in de Britse 
première van Chabriers Le Roi malgré 
lui, Thésée in Hippolyte et Aricie en  

Aeneas in Dido and Aeneas, onder leiding 
van Marc Minkowski. Datzelfde seizoen 
participeerde hij aan Janaceks Het sluwe klei-
ne vosje en speelde hij Sharpless in Madama 
Butterfly, in een regie van Joachim Herz. 

Het daaropvolgende seizoen zong hij 
Peter in Heinsel und Gretel, Apollo in Orfeo en 
Batone in L'Ingannno felice met Les 
Musiciens du Louvre. Hij plant nog een 
aantal concerten met dit laatste ensemble 
vooraleer hij een opname gaat maken van 
Billy Budd. In de zomer van 1997 zingt hij 
Orfeo in de opera van Amsterdam. In 1998 
gasteert hij als Sjiskov aan de Opera van 
Nantes. In de Vlaamse Opera debuteerde 
Russell Smythe als Ping in Robert Carsens 
regie van Turandot. 

DENIS SEDOV 

De in Rusland geboren Israëlische bas 
Denis Sedov is een van de vier niet-
Amerikaanse zangers die ooit werden toe-
gelaten tot het Metropolitan Opera Young 
Artist Development Program. In Israël 
werkte hij herhaaldelijk samen met de New 
Israeli Opera en het Israel Vocal Arts 
Institute. Daar zong hij ondermeer Seneca 
in L'Incoronazione di Poppea, Bartolo en later 
Figaro in Le Nozze di Figaro, Commendatore 
in Don Giovanni en 
Colline in La Bohème. 

Voor het Italiaanse 
Spoletofestival zong 
Denis Sedov vervol-
gens Somnus in 
Semele. Met Marc 
Minkowski werkte 
hij mee aan de opvoe-
ringen en opname 
van Ariodante voor 
Deutsche Grammo-
phon. In de carrière 
van Denis Sedov ne-
men ook concerten 
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Programma 

JOSEPH HAYDN (1732-1809) 
The Creation 

Oratorium op tekst van Gottfried van Swieten 

naar "Paradise Lost" van John Mi/ton 

De overige teksten en toelichtingen bij het pro-

gramma vindt u in de programmabrochure van 

De Vlaamse Opera. 

een belangrijke plaats in. Hij werd uitge-
nodigd door alle grote Israëlische orkes-
ten, waaronder het symfonisch orkest 
van Jeruzalem en het filharmonisch or-
kest van Israël. In Europa zong Denis 
Sedov met het symfonisch orkest van  

Frankfurt en de filharmonie van 
Litouwen. Hij rondde het seizoen 1996-97 
af met Mendelssohns Elijah en Berlioz' 
L'Enfance du Christ. Hij concerteerde ver-
der in Rusland en de Verenigde Staten. 
Voor het volgende seizoen plant hij zijn 
debuut aan de opera's van Seattle en 
Covent Garden als Figaro in Le Nozze di 
Figaro. Aan de Opéra Comique in Parijs 
zal hij Rodolfo in La Somnambula zingen en 
voor de Opera van Lyon neemt hij deel 
aan de wereldcreatie van Trois Soeurs. 
Denis Sedov is titularis van verschillende 
prijzen en beurzen. In april 1996 won hij 
de eerste prijs van de New York Oratorio 
Society Competition. 
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Ton Koopman 

dirigent 

Vrijdag, 5 september 1997, 20.00 u. 

Antwerpen, Sint-Augustinuskerk 

TON KOOPMAN 

Ton Koopman werd in 1944 in Zwolle 
geboren. Na het gymnasium studeerde 
hij orgel, klavecimbel en muziekweten- 

Ton Koopman 

schap in Amsterdam. Zowel voor orgel 
als voor klavecimbel werd hem de "Prix 
d'Excellence" toegekend. 

Tijdens zijn studies reeds legde Ton 
Koopman de basis van zijn latere loop-
baan als dirigent van 17de- en 18de-
eeuwse muziek. Vanaf het begin stond 
zijn keuze voor een authentiek instru-
mentarium en een wetenschappelijk 
verantwoorde uitvoeringspraktijk cen-
traal, al kwam de kwaliteit van de uit-
voering toch steeds op de eerste plaats. 
De even uitgebreide als indrukwekken-
de activiteiten van Ton Koopman als so-
list en dirigent werden geregistreerd op 
een groot aantal lp's en cd's bij labels als 

European 
Union 
Baroque 
Orchestra 
Marlis Petersen 

sopraan 

Foskien Kooistra, concertmeester 
Emmanuelle Barré, viool 
Colin Coleman, viool 
Elin Eriksson, viool 
Carlos Fibla, viool 
Marika Holmqvist, viool 
Claire Nelson, viool 
Christophe Robert, viool 
Yannis Roger, viool 
Tuomo Suni, viool 
Meredith McFarlane, altviool 
Emma Alter, altviool 
Thomas Pitt, cello 
Elisabeth Taschner, cello 
Ole Bxkhoj, contrabas 
Alexis Kossenko, travers° en blokfluit 
Rachel Helliwell, travers° en blokfluit 
Edward Wesly, hobo 
Jasu Moisio, hobo 
Javier Zafra, fagot 
Walewein Witten, klavecimbel en orgel 
Benoil Hartoin, klavecimbel en orgel 

Erato, Philips, DGG en Teldec. Op dit ogen-
blik worden, als onderdeel van een exclu-
sieve overeenkomst met de organisatie 
Time-Warner, onder andere alle cantates en 
alle orgelwerken van Johann Sebastian Bach 
opgenomen. 

Ton Koopman werkt niet alleen met zijn 
eigen orkest en koor, het Amsterdam 
Baroque Orchestra & Choir, maar hij is ook 
chef-dirigent van het Radio Kamerorkest. 
Met dit orkest verzorgt hij ook uitvoeringen 
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van het repertoire tot omstreeks het mid-
den van de 19de eeuw. Daarnaast treedt 
hij als gastdirigent met vele andere orkes-
ten op. 

Ton Koopman publiceert regelmatig, is 
hoofdvalcdocent aan het Koninklijk Con-
servatorium van Den Haag en "honorary 
member" van de Royal Academy of 
Music in London. 

MARLIS PETERSEN 

Sopraan Marlis Petersen werd in 1968 
geboren in Sindelfingen, Duitsland. Zij 

Marlis Petersen 

studeerde piano en dwarsfluit, en won 
zes keer een prijs van "Jugend musi-
ziert". Na haar middelbare school ging ze 
bij Sylvia Geszty aan het conservatorium 
van Stuttgart studeren, waar ze een di-
ploma voor zang en lesgeven behaalde. 

In 1990 werd haar een prijs van de 
Berlijnse wedstrijd Opera-Operette-Kon-
zert toegekend. Zij volgde cursussen 
jazz- en tapdans aan de New York City 
Dance School in Stuttgart en studeerde 
daarnaast nog opera en hedendaagse 
muziek. In 1993 behaalde ze de eerste 
prijs van de Internationaler Meisterkurs 
Gesang, een organisatie van het Jacques 
Offenbach Festival, en werd ze onder-
scheiden in de Berlijnse wedstrijd 
Musical-Chanson-Song. Sinds het con-
certseizoen 1993/94 maakt ze deel uit  

van het ensemble van de Sffidtische 
Biihnen Nilrnberg. 

Marlis Petersen vertolkte reeds ver-
scheidene operarollen, waaronder ikrin-
chen, Adele, Rosina, Blondchen en Oscar, 
en zij werkte met Eberhard Kloke in de 
Prometheus-Projects In, IV en V. Tijdens 
de zomer van 1995 trad ze als soliste op in 
de filharmonische concertreeks van de 
stad Nrenberg en op de "Weltmusik-
tage" van het Duitse Ruhrgebied. Sinds 
1996 is ze regelmatig te horen in Berlijn, 
Düsseldorf en Hannover. 

EUROPEAN UNION BAROQUE 
ORCHESTRA 

Het European Union Baroque Orchestra 
is uniek: elk jaar wordt een volledig nieuw 
orkest samengesteld met de meest geta-
lenteerde jonge studenten uit heel Europa, 
die hun carrière willen uitbouwen in een 
barokorkest. Na audities maken de 25 ge-
selecteerde musici gedurende zes maan-
den deel uit van het orkest, vanaf de repe-
tities tot een heuse concerttournee onder 
leiding van enkele internationaal befaam-
de dirigenten. Elk jaar opnieuw slaagt het 
orkest erin binnen deze korte tijdspanne 
een verbazend hoog niveau te bereiken. 

Op enkele uitzonderingen na, hebben 
de meeste Europese conservatoria ofwel 
niet voldoende studenten barokmuziek 
om een heel orkest op te richten, ofwel be-
schikken ze niet over voldoende gespecia-
liseerde docenten en dirigenten. Het 
European Union Baroque Orchestra biedt 
Europese studenten de kans, zonder enige 
discriminatie op het vlak van taal, ge-
slacht, afkomst of nationaliteit, de kloof 
tussen hun conservatoriumopleiding en 
het professionele orkestwerk te overbrug-
gen. Het succes van dit initiatief kan wor-
den aangetoond door het feit dat steeds 
meer deelnemers uiteindelijk een plaats 
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tieke "tops" in Dublin, Bonn en Madrid. 

vinden in de belangrijkste Europese ba-
rokorkesten zoals Les Arts Florissants, 
The English Concert, Musica Antigua 
Kffln, The King's Consort, Concerto 
Copenhagen, Brandenburg Consort, de 
Academy of Ancient Music en het 
Amsterdam Baroque Orchestra. 

Dit jaar zijn niet minder dan elf 
Europese nationaliteiten vertegenwoor-
digd en de gemiddelde leeftijd bedraagt 
25 jaar. Onder het voorzitterschap van 
muziekdirecteur Roy Goodman werden 
de muzikanten tijdens de maand april 
in Frankrijk geselecteerd. Vervolgens 
werden zij getraind door een geïnte-
greerd team van specialisten: Margaret 
Faultless en Lucy van Dael voor viool, 
Jan Schlapp voor altviool, Jaap ter 
Linden voor cello, Maggie Urquhart 
voor contrabas, Maarten Root voor tra-
verso, Katharina Arfken voor hobo, 
Marc Vallon voor fagot en Lars Ulrik 
Mortensen voor klavierinstrumenten. 
Er worden zoveel mogelijk recente ko-
pieën van 18de-eeuwse instrumenten 
gebruikt. 

Aangezien het orkest geen vaste 
thuisbasis heeft, vinden de opleidingen 
en repetities telkens in een ander land 
plaats. In 1997 was het orkest gehuis-
vest in Maastricht en werden met drie 
dirigenten - Roy Goodman, Ton Koop-
man en Andrew Manze - vier program-
ma's voorbereid, die in 21 concerten 
worden uitgevoerd. Naast de meeste 
landen van de Europese Gemeenschap 
worden tijdens de tournee ook Jordanië, 
Syrië, Egypte, Tunesië, Israël, Estland 
en Hongarije aangedaan. 

Het European Union Baroque Orches-
tra heeft reeds vier cd's gerealiseerd 
voor het Nederlandse label Channel 
Classics, overwegend met premières 
van onbekende werken van minder ge- 

kende componisten zoals William Corbett 
en Pieter Hellendaal. 

Het orkest treedt graag op als ambassa-
deur van de Europese Gemeenschap en 
wordt vaak uitgenodigd om officiële plech-
tigheden op te luisteren, waaronder de 
Duitse hereniging in Berlijn, de opening 
van de Expo in Sevilla in 1992, een receptie 
in 1993 aangeboden aan de Japanse keizer-
lijke familie in Tokyo en de Europese poli- 

De oprichting van het European Union 
Baroque Orchestra was het belangrijkste 
initiatief dat werd genomen tijdens het 
Europees Jaar van de Muziek in 1985. Het 
orkest geniet de steun van de Europese 
Commissie en Panasonic Europe. 
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Programma 

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767) 

Ouverture "Ebb' und Fluht" in C 

Ouverture 

Sarabande: Die schlafende Thetis 

Bourree: Die erwachende Thetis 

Loure: Der verliebte Neptunus 

Gavotte: Die spielenden Najaden 

Harlequinade: Der scherzende Tritonus 

Der st0rmende Aeolus 

Menuet: Der angenehme Zephir 

Gigue: Ebb' und Fluht 

Canarie: Die lustigen Bootsleute 

ANTONIO VIVALDI (1678-1741) 

Concerto in C voor twee fluiten, strijkers en basso 

continuo, RV 533 

Allegro molto 

Largo 

Allegro 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 

Cantate "Weichet nur, betr0bte Schatten", BWV 

202 

Aria "Weichet nur" 

Recitativo 

Aria "Poebus eilt mit schnellen Pferden" 

Recitativo 

Aria "Wenn die FrUhlingslUfte streichen" 

Recitativo 

Aria "Sich Uben im Lieben" 

Recitativo 

Gavotte "Sehet in Zufriedenheit" 

GEORG FRIEDRICH Hi&NDEL (1685-1759) 

Fragmenten uit "The Messiah" 

Overture 

Pifa 

Aria: "How beautiful are the feet" 

Aria: "Rejoice greatly" 

Aria: "I know that my Redeemer liveth" 

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764) 

Suite uit "Les lndes Galantes" 

Ouverture 

Entrée des quatre Nations 

Tambourins 

Air pour les Esclaves Africains 

Musette 

Rigaudons 

Air des Sauvages 
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De Europese 

hoogbarok 

Het concert van vanavond brengt een 
selectie van de grootste componisten uit 
de eindfase van de barok, toen de stijl over 
heel West-Europa verspreid was. In deze 
periode kende enerzijds de uitwerking 
van de vernieuwingen van de 17de eeuw 
zijn voltooiing en hoogtepunt, en ander-
zijds ontstonden er nieuwe muzikale 
ideeën die de weg naar de volgende eeuw 
en stijl baanden. 

Zoals iedere zichzelf respecterende 
Duitse componist van zijn tijd was Georg 
Philipp Telemann (1681-1767) goed op de 
hoogte van de stand van zaken in andere 
Europese landen, en dan vooral in 
Frankrijk en Italië. Telemanns eerste be-
noeming als hofkapelmeester van graaf 
Erdmann von Promnitz, een liefhebber 
van Franse muziek, droeg er nog toe bij 
dat de componist zich vertrouwd maakte 
met de stijl van onder meer Jean-Baptiste 
Lully (1632-1687) en André Campra (1660-
1744). Tegen de tijd dat hij in 1721 in 
Hamburg werd ingehaald als cantor van 
het Johanneum - met de verantwoordelijk-
heid de muziek te verzorgen voor de vijf 
kerken van de stad - en als muzikale di-
recteur van de opera, kende Telemann de 
Franse stijl door en door. Eén van zijn eer-
ste activiteiten in Hamburg was het herin-
richten van het Collegium Musicum, dat 
na het overlijden van zijn stichter Matthias 
Weckmann een stille dood had gekend. In 
die publieke concerten werd vaak muziek 
opgenomen die gecomponeerd was voor 
verscheidene privé-uitvoeringen, zoals de 
jaarlijkse vieringen van burgerlijke en mi-
litaire verenigingen. Eén van de meest 
populaire werken was de compositie voor 
de honderste verjaardag van de admirali- 



teit op 6 april 1723. De admiraliteit zorgde voor de verdediging van de scheepvaart, voor 
de haven- en loodsdienst en de controle van de boeien op de Elbe en vormde dus een be-
langrijke en invloedrijke organisatie binnen een havenstad als Hamburg. Telemann com-
poneerde voor die gelegenheid een suite waarvan alle delen op een of andere manier naar 
het water en de zee verwijzen, de Hamburger Ebb' und Fluht, ook wel de Wasser-Ouvertur 
genoemd, waarbij de term "ouverture" voor de volledige suite staat. 

Het openingsdeel is opgebouwd als een Franse ouverture: in twee delen, volgens de 
principes van Jean-Baptiste Lully. De langzame inleiding, met de lang aangehouden no-
ten van de hobo's en de kleine beweging in statig gepunt ritme van de strijkers, stelt de 
zee in rust voor. Tijdens het vlugge, fugatische deel worden de golven steeds hoger en 
sterker. De volgende bewegingen zijn gestileerde dansen met programma-aanduidingen. 
Deze karakterstukjes worden bevolkt door goden en halfgoden, die een relatie hebben 
met water en van wier welwillendheid de zeevaarders afhankelijk zijn. Thetis, kleindoch-
ter van Pontus, de zee, en moeder van Achilles, krijgt twee stukjes toebedeeld. Een trage, 
ernstige sarabande stelt haar slapend voor als contrast met de vlotte, vrolijke bourrée 
wanneer ze ontwaakt. De verliefde god van het water, Neptunus, komt voor in de trage 
en elegante loure. Een dans met sierlijk karakter als de gavotte wordt gebruikt voor de 
spelende nymfen van de beken terwijl de vrolijke Triton, zoon van Neptunus, grapjes 
maakt in de harlequinade. De wind, van levensbelang voor de zeevaart in de 18de eeuw, 
mag natuurlijk niet ontbreken. Na de stormachtige doortocht van vader Aeolus, komt de 
westenwind Zephyr zachtjes aanwaaien. In de laatste twee delen keren we terug naar 
Hamburg. Eb en vloed weerklinken in de toenemende of verminderende klank van het or-
kest en de zeelui sluiten het feest af met een vrolijke matrozendans. De charme en licht-
heid van zijn instrumentale muziek, de eenvoudige melodische lijnen en de doorzichtige 
structuur maken Telemann tot een belangrijke vertegenwoordiger van de galante stijl die 
het classicisme aankondigt. 

De laatste grote verwezenlijking van de laatbarok was de schepping van het solocon-
certo, wat op naam staat van Antonio Vivaldi (1678-1741). Hij schreef ongeveer vijfhon-
derd concerti met een grote variatie aan soloinstrumenten, meestal om door de meisjes 
van het Ospedale della Pietà in Venetië uitgevoerd te worden. Vivaldi legde de driedelige 
structuur van het concerto definitief vast. De buitenste, snelle delen bestaan uit een af-
wisseling van orkestritornelli met fragmenten voor de solist. Het langzame middendeel is 
vaak een lange, zangerige solopassage die in de context van de Italiaanse belcanto-aria ge-
situeerd kan worden. 

Binnen de grote verscheidenheid van Vivaldi's soloconcerti zijn er ook enkele voor fluit. 
Vivaldi was een van de eerste componisten die aan dit instrument een concerto wijdden, 
hoewel de fluit in de barok, net zoals de hobo, meestal niet anders dan de viool gebruikt 
werd: vaak konden ze onderling verwisseld worden. Dubbelconcerti voor twee gelijke in-
strumenten, zoals het Concerto in C voor twee fluiten, strijkers en basso continuo, worden ook 
tot het soloconcerto gerekend omdat ze eerder tweelingbezettingen zijn. De twee solisten 
vormen een duet: ze geven elkaar antwoord, imiteren elkaar of gaan parallel samen. De 
charme ligt juist in de afwisseling. 

Het componeren van profane cantates behoorde niet tot de regelmatige opdrachten van 
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Johann Sebastian Bach (1685-1750). Waarschijnlijk stond hij zelf onverschillig tegenover 
het genre, zoals tegenover de opera, want zijn omvangrijke oeuvre bevat minder dan 
veertig van deze werken. Hij schreef er nauwelijks op eigen initiatief, enkel wanneer zijn 
werkgevers hem de taak gaven de gasten met cantates te vermaken. Weichet nur, betrbte 
Schatten werd gecomponeerd ter gelegenheid van een huwelijk, maar meer precieze ge-
gevens zijn er niet over bewaard. Hoewel de cantate traditioneel tot Bachs jaren in Kiithen 
(1717-1723) gerekend werd, hoort ze waarschijnlijk tot de periode in Weimar (1708-1717). 
Literair onderzoek heeft uitgewezen dat de tekst door hof dichter Salomo Franck geschre-
ven is. Bovendien verwijzen enkele muzikale elementen naar deze periode, zoals de be-
knoptheid van de recitatieven die vaak met een arioso eindigen, de kronkelige lijn van de 
hobo en de driedelige opbouw (langzaam-snel-langzaam) van het openingsdeel. 

In Duitsland was de profane tegenhanger van de kerkcantate omstreeks 1700 ontstaan. 
Volgens het Italiaanse model zong een solist aria's en recitatieven met begeleiding van 
basso continuo en eventueel met concerterende instrumenten. Met de tekstvernieuwing 
van Erdmann Neumeister (1671-1756) werd de poëzie van de recitatieven veel vrijer en 
werden de strofische aria's vervangen door da capo-aria's. Bach gebruikte zowel voor zijn 
profane als voor zijn kerkcantates teksten van het Neumeister-type. Weichet nur bestaat uit 
een afwisseling van aria's en recitatieven. Waarschijnlijk vond het huwelijk in de lente 
plaats, want in de eerste vijf teksten worden het verdwijnen van de winter en het herop-
leven van het land beschreven. De muziek sluit aan bij die ideeën. De hoge strijkers in het 
openingsdeel stellen bijvoorbeeld de mist voor door middel van langzaam stijgende, ge-
broken akkoorden en de virtuoze cellomelodie in de tweede aria beeldt de galop van 
Phoebus' paarden uit. Van het paar is pas sprake vanaf de zesde tekst. Terwijl hobo en bas-
so continuo elk hun eigen vrolijke thema's spelen, zingt de sopraan over het geluk van de 
liefde. Het laatste deel, de gavotte, is ietwat merkwaardig voor Bach. Hobo en strijkers 
spelen een charmante gavottemelodie die door de zangeres wordt overgenomen. Daarna 
wordt het instrumentale deel herhaald. Misschien was het op aanvraag van één van de 
echtgenoten dat Bach de huwelijkscantate met deze dans afsloot. 

De enige, maar wel belangrijke, vernieuwing van Georg Friedrich ffindel (1685-1759) 
was de creatie van het Engels oratorium aan het einde van zijn carrière. Na het mislukken 
van zijn Italiaanse opera's wegens de steeds afnemende publieke belangstelling, legde hij 
zich toe op dit nieuwe genre. De Engelsen kenden wel de anthem, een motetachtig werk, 
maar hebben dit nooit verder uitgewerkt. In tegenstelling tot het Italiaanse type beston-
den I-Mndels oratoria uit drie delen en nam het koor, zoals in de anthem, een centrale 
plaats in. De meeste zijn dramatisch van aard - ffindel heeft de opera nooit helemaal los-
gelaten - en kregen hun teksten uit het Oude Testament of uit thema's van de klassieke 
oudheid. Een uitzondering hierop is het contemplatieve oratorium The Messiah, dat enkel 
bijbelteksten bevat. Het werk bestaat vooral uit aria's en koorfragmenten. Er komen nau-
welijks recitatieven in voor omdat er geen dramatische scènes zijn waarin personages met 
elkaar in dialoog treden. 

Op de ouverture naar Frans model volgen de drie grote delen die het kerkelijk jaar om-
vatten. Het eerste deel beslaat de periode van de aankondiging van de komst tot aan de 
geboorte van de Verlosser. De Pifa, een Italiaanse term voor doedelzak, is een pastoraal 
tussenspel dat de herders aankondigt In de jubelzang Rejoice greatly, uit de profeet 
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Zacharias, weerklinkt de vreugde van Israël bij de komst van de Messias, vooral in de uit-
gebreide versieringen op het eerste woord. Het tweede deel heeft als onderwerp het pas-
sieverhaal en de verspreiding van Christus' leer. Het heil dat de wereld heeft verkregen 
door Jezus' lijden en dood, wordt bezongen in How beauti ful are the feet, een binaire aria 
met zacht sicilianoritme voor sopraan. I know that my Redeemer liveth, de eerste aria van het 
derde deel, behandelt de essentie van het christelijke geloof: de overwinning op de dood 
en de verlossing van de wereld. Onder de begeleiding van viool en basso continuo zingt 
de sopraan haar vertrouwen uit. Dit is de enige aria die ffindel in al zijn versies voor ver-
scheidene bezettingen onveranderd gelaten heeft. 

Als reactie op de Italiaanse opera ontwikkelde Lully, hofcomponist van Lodewijk XIV, 
een eigen Franse "tragédie lyrique". Het ballet nam in deze operavorm een belangrijke 
plaats in, maar overleefde ook erbuiten en werd even populair. Een volgende evolutie was 
het verwezenlijken van een spektakel waarin de dans domineerde en het drama geredu-
ceerd werd tot enkele scènes met recitatief en zang: het "opéra-ballet" van Campra en li-
brettist A.H. de la Motte. De werken die een poging ondernamen de intrige te dramatise-
ren, kregen de aanduiding "héroique", zoals Les Indes Galantes van Jean Philippe Rameau 
(1683-1764). Dit "ballet-héroique" bestaat uit een proloog en drie of vier bedrijven, zoge-
naamde entrées. Elk bedrijf heeft zijn eigen onderwerp en intrige, die in een min of meer 
vaag verband staan tot de algemene idee van de titel. In Les Indes Galantes is elke entrée 
gesitueerd in een exotisch land, gesymboliseerd door Indië. Achtereenvolgens komen 
Turkije, Peru, Perzië en Noord-Amerika aan bod en telkens wordt een liefdesverhaal voor-
gesteld. 

Na de Franse ouverture wordt in de proloog de universele heerschappij van de liefde 
behandeld. De vier naties Frankrijk, Spanje, Italië en Polen vertegenwoordigen het uni-
versum en voeren elegante dansen uit. Een ervan is de musette, een pastorale dans waar-
in de klank van de doedelzak gesuggereerd wordt door de pedaaltoon van de bas en de 
charmante, vlotte melodie erboven. Tambourins komen bij Rameau vaak in paren voor. 
Het zijn karakterstukken die verwijzen naar de combinatie van fluit en trom. De baspar-
tij stelt door het accentueren van het ritme en het herhalen van één noot de trom voor, ter-
wijl de bovenstem met een snel bewegende melodie de fluit imiteert. De rigaudon was 
een Franse volksdans die tijdens de regering van Lodewijk XIV een enorme populariteit 
genoot aan het hof. Deze vrolijke dans komt in bijna alle opera's van Rameau voor. Het 
concert wordt afgesloten met de bewerking voor orkest van de dans van de wilden uit 
Noord-Amerika uit de vierde entrée, die de componist bij de herneming aan het ballet toe-
voegde en die eigenlijk gebaseerd is op zijn populairste compositie voor klavecimbel. 

VEERLE STINCKENS 
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WEICHET NUR, BETRBTE SCHATTEN 

Aria "Weichet nur" 

Weichet nur, betrbte Schatten, 
Frost und Winde, geht zur Ruh! 
Florens Lust 
will der Brust 
nichts als frohes Glck verstatten, 
denn sie trget Blumen zu. 

Recitativo 

Die Welt wird wieder neu, 
auf Bergen und in Grijnden 
will sich die Anmut doppelt schtin verbinden, 
der Tag ist von der Kffite frei. 

Aria: "Phoebus eilt mit schnellen Pferden" 

Phoebus eilt mit schnellen Pferden 
durch die neugeborne Welt. 
Ja, weil sie ihm wohlgeffillt, 
will er selbst ein Buhler werden. 

Recitativo 

Drum sucht auch Amor sein Vergngen, 
wenn Purpur in den Wiesen lacht; 
Wenn Florens Pracht sich herrlich macht, 
und wenn in seinem Reich, 
den schLinen Blumen gleich, 
auch Herzen feurig siegen. 

Aria "Wenn die Frithlingsliifte streichen" 

Wenn die Friihlingsliffte streichen 
und durch bunte Felder wehn, 
pflegt auch Amor auszuschleichen, 
um nach seinem Schmuck zu sehn, 
welcher, glaubt man, dieser ist, 
dass ein Herz das andre kiisst. 

Recitativo 

Und dieses ist das Glcke, 
dass durch ein hohes Gunstgeschicke 
zwei Seelen einen ScInnuck erlanget, 
an dem viel Heil und Segen pranget. 

Verdwijn, duistere schaduwen! 

Vorst en wind, kalmeer! 

Het verlangen van de Lente 

wil het hart vullen 

met niets dan geluk, 

zoals ze de wereld vult met bloemen. 

De wereld is terug als nieuw, 

op de bergen en in de dalen 

ontspringt tweemaal zoveel schoonheid 

en de dag heeft zijn kilte verloren. 

Phoebus rijdt met zijn snelle paarden 

door de herboren wereld. 

Ja, omdat ze hem zo bevalt, 

wil hij haar zelf het hof maken. 

Daarom zoekt ook Amor zijn hartelust, 

wanneer het purper van de bloemen lacht in de weiden; 

wanneer de pracht van de lente zich opmaakt, 

en wanneer vurige harten, 

mooi als de bloemen, 

branden met een zegevierende gloed. 

Als de lentebries waait 

door de kleurrijke velden, 

gaat ook Amor op pad, 

om zijn sieraad te vinden, 

dat, naar men denkt, dit is, 

dat het ene hart het andere vindt. 

En dit is het geluk, 

dat door middel van hoge gratie 

twee zielen een sieraad bezorgt, 

waaraan veel zegen en voorspoed vasthangen. 
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Aria "Sich üben im Lieben" 

Sich üben im Lieben, 
in Scherzen sich herzen 
ist besser als Florens vergangliche Lust. 
Hier quellen die Wellen, 
hier lachen und wachen 
die siegenden Palmen auf Lippen urid Brust. 

Recitativo 

So sei das Band der keuschen Liebe, 
verlobte Zwei, 
vom Unbestand des Wechsels frei! 
Kein jaher Fall 
noch Donnerknall 
erschrecke die verliebten Triebe! 

Gavotte "Sehet in Zufriedenheit" 

Sehet in Zufriedenheit 
tausend helle Wohlfahrtstage, 
dass bald bei der Folgezeit 
eure Liebe Blumen trage! 

Zich oefenen in de kunst van de liefde, 

en zich verheugen met een licht hart 

is beter dan de vergankelijke lust van de lente. 

Hier ontspringen de bronnen, 

hier lachen en waken 

de zegekransen over lippen en hart. 

Moge de band van de kuise liefde, 

verloofden, 

gevrijwaard blijven van onbestendigheid! 

Moge geen plots ongeval 

of een donderslag 

uw amoureuze verlangens verstoren! 

Bekijk met tevredenheid 

duizend dagen in welvaart, 

zodat in de tijd daarna 

uw liefde vruchten mag dragen! 

HOW BEAUTIFUL ARE THE FEET 

How beautiful are the feet of them that Hoe mooi zijn de voeten van hen die 

preach the gospel of peace, and bring glad het evangelie van de vrede prediken, en het blije nieuws 

tidings of good things. van goede dingen brengen. 

REJOICE GREATLY 

Rejoice greatly, 0 daughter of Zion; 
shout, 0 daughter of Jerusalem! 
Behold, thy King cometh unto thee; 
He is the righteous Saviour, 
and He shall speak peace unto the heathen. 

Wees zeer verheugd, 0 dochter van Zion; 

juich, 0 dochter van Jeruzalem! 

Zie, uw koning komt tot u; 

Hij is de rechtschapen Heiland, 

en Hij zal tot de heidenen spreken. 
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I KNOW THAT MY REDEEMER LIVETH Ik weet dat mijn Verlosser leeft, 

en dat hij op aarde zal verschijnen 

op de laatste dag. 

En ofschoon wormen dit lichaam zullen vernietigen, 

toch zal ik God zien in mijn stoffelijke gedaante. 

Want nu is Christus opgestaan uit de doden, 

de eerste vruchten van hen die slapen. 

I know that my Redeemer liveth, 
and that he shall stand 
at the latter day upon the earth. 
And though worms destroy this body, 
yet in my flesh shall I see God. 
For now is Christ risen from the dead, 
the first fruits of them that sleep. 
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Florian Heyerick 

dirigent 

Maandag, 8 september 1997, 20.00 u. 
Antwerpen, deSingel, Blauwe zaal 

In samenwerking met deSingel 

FLORIAN H EYERICK 

Florian Heyerick werd geboren in 
Gent in 1958. Hij studeerde aan de con-
servatoria van Gent, Brussel en Leuven 

Florian Heyerick 

en behaalde eerste prijzen blokfluit, 
dwarsfluit en kamermuziek, naast een 
licentiaatsdiploma in de muziekweten-
schap. Als musicoloog en uitvoerder 
specialiseerde hij zich onder andere in 
de oude muziek. 

Florian Heyerick werkte als klaveci-
nist, fluitist en dirigent mee met het ka-
merorkest I Fiamminghi, het Collegium 
Instrumentale Brugense, het Fluittrio 
Walckiers en de Cappella Conc-inite. Als 
dirigent is hij verbonden aan het Koor 
en Orkest Ex Tempore. Hij is tevens ar- 

Vocaal 
en 
instrumentaal 
ensemble 
Ex Tempore 
Cristel Demeulder, sopraan 
Goedele Heidbiichel, sopraan 
Patrick Van Goethem, altus 
Jan Caals, altus 
Jan Van Elsacker, tenor 
Stephan Van Dyck, tenor 
Dirk Snellings, bas 
Conor Biggs, bas 

Simon Heyerick, viool 
Hermelinde Desmet, viool 
Thomas Luks, cello 
Géry Cambier, violone 
Philippe Malfeyt, theorbe 
Ewald Demeyere, orgel 

tik leider van het Solistenensemble Ex 
Tempore en hij treedt regelmatig op als gast-
dirigent van het Collegium Instrumentale 
Brugense, het barokorkest Le Mercure 
Galant, het Symfonieorkest van Vlaande-
ren, het BRTN-koor, de Komische Oper 
Berlin en van Musica Antigua &jan. Hij ver-
leende eveneens als dirigent en instrumen-
tist zijn medewerking aan verscheidene 
cd's. Zijn opname in 1995 van de passiecan-
tate Der Tod Jesu van Georg Philipp Tele-
mann wordt nu reeds internationaal be-
schouwd als referentieel voor het vocale 
oeuvre van Telemann. Ze vormde ook de 
basis voor de samenwerking met het presti-
gieuze barokensemble Musica Antigua 

Sedert 1984 is Florian Heyerick intensief 
bedrijvig als artistiek directeur en opname-
leider in opdracht van verschillende platen- 
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firma's. Zijn efficiënte aanpak en stilis-
tisch inzicht in alle stijlperioden worden 
door de musici waarmee hij heeft samen-
gewerkt, zowel nationaal als internatio-
naal, bijzonder gewaardeerd. Met zijn cd-
label Vox Temporis Productions wil hij 
zich profileren op het gebied van de cd-
productie. Hierbij besteedt hij ruime aan-
dacht aan de verrijking van het Vlaamse 
muziekpatrimonium, en dit zowel op het 
vlak van de Vlaamse muziek als op het 
vlak van de Vlaamse uitvoerders. Vox 
Temporis Productions biedt een solide in-
frastructuur voor de nationale en interna-
tionale uitstraling van de Vlaamse mu-
ziek en de Vlaamse musici. Het label 
draagt de titel van Cultureel Ambassa-
deur van Vlaanderen. 

Als docent fluit en kamermuziek op 
oude instrumenten was Florian Heyerick 
onder andere verbonden aan de muziek-
conservatoria van Antwerpen en Brussel. 
Op dit ogenblik is hij docent koordirectie, 
vocale muziek en interpretatie van oude 
muziek aan het Koninklijk Conservatori-
um van Gent. Als musicoloog publiceer-
de hij reeds vele artikelen in diverse tijd-
schriften en verzorgt hij geregeld semina-
ries in het kader van muziekhappenings. 
Dit jaar werd Florian Heyerick door het 
Festival van Vlaanderen uitgeroepen tot 
Festivalster 1997. 

EX TEMPORE 

Ex Tempore is een mobiel ensemble dat 
zich wil toeleggen op een stilistisch zui-
vere en muzikaal boeiende benadering 
van oude, romantische en moderne voca-
le literatuur. De variabele bezetting 
maakt het mogelijk de samenstelling van 
de groep optimaal te richten naar het pro-
gramma. Het ensemble wil, door de ori-
ginele programmakeuze en de kwaliteit 
van de uitvoering, een nieuwe bijdrage 
leveren tot het muziekleven. 

In 1996 was 
Ex Tempore te 
gast op het in-
ternationale 
muziekfestival 
Musica Sacra 
in Maastricht, 
waar het orato- Ex Tempore 

rium Elias van Felix-Mendelssohn 
Bartholdy werd uitgevoerd. Verder werk-
te het ensemble mee aan diverse uitvoe-
ringen van Porgy & Bess van Gershwin, in 
samenwerking met het BRTN-koor en het 
Groot Harmonieorkest van de Gidsen. Ex 
Tempore verzorgde ook de uitvoering van 
de koorwerken voor de Disney-film De 
Bultenaar van de Not re-Dame. 

Ex Tempore realiseerde reeds verschil-
lende cd-opnames, waaronder de wereld-
lijke cantates van Johann Sebastian Bach in 
samenwerking met Musica Antigua Kiiln 
bij Archiv, Georg Philipp Telemanns pas-
sieoratorium Der Tod Jesu in samenwer-
king met Le Mercure Galant en Georg 
Friedrich Hkidels Johannespassion in sa-
menwerking met Agnés Mellon en Le 
Mercure Galant, beide voor Vox Temporis 
Productions. Ex Tempore wordt gesteund 
door de Vlaamse Gemeenschap en de 
Provincie Oost-Vlaanderen. 

Het ensemble stelde zich een eerste 
maal aan het publiek voor in januari 1990 
met een opgemerkt Scarlatti-project. Naast 
hernieuwde engagementen voor festivals 
en radio is vooral het aandeel van het koor 
in II Ritorno d'Ulisse in patria van Claudio 
Monteverdi, een productie van de 
Vlaamse Operastichting in 1991, niet on-
opgemerkt voorbijgegaan. De voorbije ja-
ren is de reputatie van Ex Tempore ge-
staag gegroeid door talrijke optredens op 
verscheidene nationale en internationale 
podia en ook door radio-uitzendingen van 
enkele concer- 
ten. 

III liii 
Ei Ei 
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De Selva morale 

e spirituale 

van 

Claudio Monteverdi 

Claudio Monteverdi (1567-1643) be-
kleedde tijdens zijn lange loopbaan als 
vooraanstaand componist een sleutel-
plaats in de belangrijke evolutie die de 
Italiaanse muziek doormaakte rond en 
na 1600. Onder onmiddellijke impuls 
van een vernieuwde interesse voor de 
reconstructie van de muziek bij het ou-
de Griekse theater, en als gevolg van 
een zoektocht naar het muzikaal uit-
drukken van de "ware" menselijke 
emotie (ook hier was theater de voorlo-
per), ebde de aandacht en de waarde-
ring voor de hooggeplaatste en inge-
wikkelde kunst van het polyfone schrij-
ven langzaam weg. Niet de formules en 
andere compositorische reglementen 
waren aan de orde: langzamerhand 
streefden vooral zangers - die vaak ook 
zelf componeerden - naar een directere 
uitdrukkingswijze van allerlei open en 
verborgen passies van de menselijke 
ziel. 

Een belangrijke theoretische en prak-
tische neerslag hiervan vinden we in het 
opzienbarende werk van zanger-com-
ponist Giulio Caccini (ca. 1545-1618), Le 
Nuove Musiche uit 1602. Aan de hand 
van monodische en versierde madriga-
len - een totaal nieuw genre - werd hier 
de basis gelegd voor de muzikale affec-
tenleer, die in de volgende eeuwen het 
beeld van de Europese muzikale stijl-
ontwikkeling zou bepalen, samen met 
de eerder in de Germaanse landen ont-
wikkelde muzikale retoriek. De affec-
tenleer zou een min of meer theoreti-
sche benadering moeten zijn van de wij- 

Programma 

CLAUDIO MONTEVERDI (1567-1643) 
uit: Selva morale e spirituale di Claudio Monteverdi, Maestro di capella 

de/la Serenissima Republica di Venetia dedicata alla sacra cesarea mae-

sta dell' imperatrice Eleonora Gonzaga, Venetia 1641. 

Laudate Dominum omnes gentes Primo 

a 5 voci concertato con due Violini et un choro a quat-

tro voci qual potrasi e cantare e sonare con 4 Viole o 

Tromboni et anco lasciare se acadesse II bisogna 

Laudate Dominum Secondo 

a 8 voci et due Violini 

Laudate Dominum Terzo 

a 8 voci 

Magnificat Primo 

a 8 voci et due Violini et 4 Viole overo quattro 

Tromboni quali in acidente si possono lasciare 

Confitebor Primo 

a 3 voci con 5 altre ne'ripieni 

Confitebor Secondo 

a 3 voci concertato a 2 Violini 

PAUZE 

Confitebor Terzo 

alla francese a 5 voci quali si puo concertare se piace-

ra con 4 Viole da Brazzo lasciando la parte del soprano 

alla voce sola 

Magnificat Secondo 

a 4 voci in genere da Capella 

Credidi 

a 8 voci da Capella 

Memento 

a 8 voci da Capella 

Crucifixus 

a 4 voci, Basso, Tenore, Quinto et Alto 

Gloria 

a 7 voci concertata con due violini e 4 viole da brazzo 
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ze waarop zieleroerselen op een begrijpelijke manier in muziek kunnen omgezet worden. 
Nochtans is er, zeker in Italië, daarover ontstellend weinig literatuur te vinden. De prak-
tijk spreekt echter ruim voor zich, en niet in het minst door de dominante figuur van 
Monteverdi. 

De stijl- en genreontwikkelingen rond 1600 gaven, samen met tal van economische en 
maatschappelijke factoren, de finale aanleiding tot het ontstaan van een totaal nieuw gen-
re, dat uitermate geschikt leek om de vernieuwde schrijfwijze in toepassing te brengen - 
of was het eigenlijk omgekeerd? De componisten Pen, Caccini en even daarna natuurlijk 
ook Monteverdi, waren verantwoordelijk voor een ongebruikelijk snel rijpingsproces van 
de opera. In Firenze en later in Mantua en Venetië bleek eerst het aristocratische publiek, 
maar al snel ook de burgerij, klaar voor het muzikale theater en zijn aangepaste vocale en 
instrumentale omlijsting. Daarnaast liet de snelle en hevige evolutie van de wereldlijke in-
strumentale en vocale muziek het geestelijke werk niet onberoerd. Monteverdi bevond 
zich plots in het middelpunt van het dispuut tussen de aanhangers van de oude stijl (sti-
le antico of prima prattica) en die van de nieuwe schrijfwijze (stile nuovo of seconda prat-
tica). Het is bijzonder boeiend de polemische briefwisseling te volgen tussen Monteverdi, 
zijn jongere broer en de totaal voorbijgestreefde tegenhanger Artusi. Hierin werden de 
verwijten van technische tekortkoming enerzijds en gebrekkige uitdrukkingkracht ander- 
zijds heen en weer gegooid. 

Monteverdi, tekening van G. Grevenbroch 

Nochtans kunnen we Monteverdi niet aanwijzen 
als de grote vernieuwer. Wel kon hij zich zijn leven 
lang staande houden als een centrale figuur, niet mo-
dieus maar toch "bij de tijd". En wanneer hij zich in 
Venetië, meer dan 70 jaar oud, opnieuw wijdde aan 
de opera, was dat een even belangrijk historisch en 
muzikaal evenement als ten tijde van zijn ophefma-
kende eerste opera's te Mantua, Orfeo en Arianna, die 
hem een ongemeen grote waardering en bekendheid 
hadden bezorgd. 

Op het gebied van de religieuze muziek was 
Monteverdi eigenlijk een dubbelzinnig figuur. Het 
was alsof hij geen besluit kon nemen: moest men al-
les overboord gooien en de polyfone schrijfwijze to-
taal verlaten voor nieuwigheden als monodie, recita-
re cantando en stile concitato en concertato, of kon 
men de oude stijl verder gebruiken en aanpassen aan 
of vermengen met de moderne technieken? Of was 
de inhoud überhaupt belangrijker dan de vorm? 

Monteverdi gaf er geen antwoord op. Hij liet eer-
der alle mogelijkheden open, en toonde op meester-
lijke wijze dat alles mocht, als het maar goed gedaan 
was. In die zin was hij een uitermate belangrijk his-
torisch figuur: alhoewel hij niemands navolger was, 
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en ook geen echte leerlingen kende of school gemaakt heeft, voorzag hij ons op het gebied 
van de geestelijke muziek van een soort encyclopedische synthese van oud en nieuw, van 
opera en vocaal concert, van madrigaal en mis, van polyfonie en puur recitatief. De oor-
zaak voor deze stilistische veelzijdigheid in zijn geestelijke werken is ook te zoeken in het 
feit dat Monteverdi, bijna zijn gehele leven in dienst van de kerkelijke overheid, zich tij-
dens zijn bepalende ontwikkelingsjaren in Mantua nauwelijks bekommerde om religieu-
ze opdrachten. Wanneer zijn collega aan het hertogelijke hof, Gastoldi, in 1609 overleed 
moest hij als nieuwe maestro di capella uiteindelijk toch op dit gebied presteren. Het re-
sultaat is een unieke bundel die in 1610 gedrukt werd en opgedragen is aan paus Paulus 
V. Dong hij naar een interessantere job in Vaticaanse kringen? De eigenzinnige mengstijl, 
totaal los van de Venetiaanse en Romeinse traditie, schreef geschiedenis. Inderdaad, de 
niet-liturgisch geordende motetten, mis, psalmen, magnificats en geestelijke concerti - 
waaronder de verzameling gekend als de Mariaves pers - zouden in vocale en instrumen-
tale virtuositeit, zowel technisch als compositorisch, nauwelijks te evenaren zijn. Ook hier 
is het quasi nonchalant ontvouwen van een schijnbaar willekeurig gekozen schrijfstijl, 
waarin hij eigenlijk verschillende stijlen vermengde (van de zeer strenge zesstemmige pa-
rodiemis In illo tempore tot het florissante "Orfeo-contrafact" in de opening van de 
Vespers), een vreemde en boeiende ervaring. 

In 1612 ontsloeg de nieuwe hertog van Mantua, Francesco Gonzaga, een aantal musici 
waaronder de reeds beroemde Monteverdi. Een jaar later bezette deze in Venetië de zeer 
goed betaalde en uitermate verantwoordelijke functie van kapelmeester van de San 
Marco. Hij reorganiseerde er het volledige instrumentale en vocale effectief en kweet zich 
tot ieders voldoening van zijn kerkelijke opdracht, terwijl hij toch nog de ruimte en de tijd 
kreeg enkele belangrijke particuliere opdrachten aan te nemen en af te werken. 

De meeste muziek uit Monteverdi's Venetiaanse tijd lijkt verloren. Er verschenen twee 
grote drukken: één die hij zelf superviseerde in 1640/41, en één na zijn dood in 1651. Het 
is onwaarschijnlijk dat hij niets anders zou geschreven hebben in die lange periode. 
Tenslotte was hij als kapelmeester verantwoordelijk voor de muziek in de kerk op ten 
minste alle belangrijke kerkelijke feestdagen. In 1641 verscheen de Selva morale e spirituale 
- opgedragen aan de keizerin van Oostenrijk Eleonora Gonzaga - als een allegaartje van 
stijlen, bezettingen en teksten. De instrumentale bezetting is relatief eenvoudig en stereo-
tiep: slechts twee violen en de basso seguente (basso continuo) hebben een zelfstandige 
partij (violen worden niet in elk werkje ingezet). Meer strijkers, en ook trombones, kun-
nen in sommige stukken meestal naar believen meespelen. Opnieuw liet Monteverdi ons 
zien wat men in zijn tijd kon aanvangen met de geestelijke muziek; niet hoe het moest zijn, 
maar wat de mogelijkheden waren en wat een meester ermee kon realiseren. 

De inhoud is verbazend verscheiden: we vinden monodische motetten (met zeer sterke 
verwijzing naar de stile concitato uit de opera), psalmen in de oude Venetiaanse dubbel-
korige stijl (coro spezzati), uitgepuurde stile antico (in de vierstemmige mis), geestelijke 
madrigalen op Italiaanse tekst (onder meer van Petrarca), alternatieve misdelen in afwij-
kende modernere chromatische en dissonerende stijl, de "alla francese" stijl (waarvan nie-
mand weet of het slaat op de schrijfwijze, de zangwijze of de vorm), het contrafact (met 
een verbazende Stabat Mater-tekst op de muziek van de Lamento d'Arianna) en de "gewo-
ne" concertante stijl, hoewel iets minder virtuoos dan wat in Mantua gebruikelijk was. 
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Het meest opvallende is de nadrukkelijk twee- tot drievoudige zetting van bepaalde 
teksten, zoals Beatus Vir, Gloria, Magnificat, Salve Regina, Dixit Dominus, Confitebor, Laudate 
pueri, Laudate Dominum, .... Dit sterkt het gevoel dat het hier uiteraard niet gaat om een 
neerslag van liturgisch functioneel werk. Eens te meer echter liet Monteverdi ons zien hoe 
gemakkelijk hij omsprong met tekst en muziek, hoe veelzijdig zijn talent was en hoe hij, 
ongenaakbaar meesterlijk, de generaties na hem de mogelijke weg(en) toonde. 

FLORIAN HEYERICK 
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LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES 

Laudate Dominum omnes gentes: 
laudate eum omnes populi. 
Quoniam confirmata est super nos misericordia ejus: 
et veritas Domini manet in aeternum. 
Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. Amen. 

MAGNIFICAT 

Magnificat anima mea Dominum. 
Et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo. 
Quia respedt humilitatem ancillae suae: 
ecce enim ex hoc beatam 
me dicent omnes generationes. 
Quia fecit 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 exultavit humiles. 
Esurientes implevit bonis: 
et divites dimisit inanes. 
Suscepit Israel puerum suum, 
recordatus 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. 

CONFITEBOR 

Confitebor tibi Domine in toto corde meo: 
in consilio justorum, et congregatione. 
Magna opera Domini: 
exquisita in omnes voluntates ejus. 
Confessio et magnificentia opus ejus: 
et justitia ejus manet in saeculum saeculi. 
Memoriam fecit mirabilium suorum, 

Looft de Heer, alle gij volken: 

roemt Hem, alom ter wereld: 

ons omgeeft zijn genade, grootmachtig, 

en de trouw van de Heer staat voor eeuwig. 

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

Zoals het was in den beginne, nu, en altijd, 

en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 

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. 

Loven wil ik U met heel mijn hart, 

de afgoden tartend mijn psalmen U zingen, 

buigen wil ik voor uw heiligdom, prijzen uw naam 

om uw goedheid en om uw trouw: 

hoger dan uw roep van voorheen 

Hief Gij hoog uw belofte. 

Gij die mij verhoorde het uur dat ik riep, 
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misericors et miserator Dominus: 
escam dedit timentibus se. 
Memor erit in saeculum testamenti sui: 
virtutem operum suorum annuntiabit populo suo: 
Ut det illis haereditatem gentium: 
opera manuum ejus veritas et judicium. 
Fidelia omnia mandata ejus: 
confirmata in saeculum saeculi: 
facta in veritate et aequitate. 
Redemptionem misit populo suo: 
mandavit in aetemum testarnentum suum. 
Sanctum et terribile nomen ejus: 
initiurn sapientiae timor Domini. 
Intellectus bonus omnibus facientibus eum: 
laudatio ejus manet in saeculum saeculi. 
Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. Amen. 

mij bezielde, mij kracht hebt gegeven: 

gij dien loven de vorsten der aarde, 

als zij, eenmaal, verstaan wat gij aanzegt; 

en hun lied prijst de leiding des Heren: 

"groot de majesteit van Jahwe!" 

Ja, verheven de Heer, die de nederige ziet 

en doorgrondt de trotse van verre; 

moest ik gaan door het hart der ellende, 

nOg hield Gij mijn leven bewaard, 

heft de hand waar mijn vijanden dreigen: 

CIW rechterhand brengt mij heil. 

De Heer voltrekt het voor mij : 

tot in eeuwigheid, Heer, uw genade. 

Laat niet varen het werk uwer handen. 

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

Zoals het was in den beginne, nu, en altijd, 

en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 

CREDIDI 

Credidi propter quod locutus sum: 
ego autem humilitatus sum nimis. 
Ego dbd in excessu meo: 
°muis homo mendax. 
Quid retribuam Domino, 
pro omnibus quae retribuit mihi? 
Calicem salutaris accipiam: 
et nomen Domini invocabo. 
Vota mea Domino reddam 
coram omni populo ejus: 
pretiosa in conspectu Domini 
mors sanctorum ejus. 
0 Domine quia ego servus tuus: 
ego servus tuus, et filius ancillae tuae. 
Dirupisti vincula mea: 
tibi sacrificabo hostiam laudis, 
et nomen Domini invocabo. 
Vota mea Domino reddam 
in conspectu omnis populi ejus: 
in atriis domus Domini, 
in medio tui Jerusalem. 
Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. Amen. 

Ik geloofde; óók toen ik sprak: 

"al te diep wordt ik nedergebogen", 

toen heb ik gezegd in mijn nood: 

"heel het mensengeslacht is bedrieglijk", 

Kan ik ooit vergelden de Heer 

al wat Hij voor mij heeft volvoerd? 

De beker des heils wil ik heffen, 

aanroepen de naam van de Heer, 

de Heer mijn geloften inlossen 

ten overstaan van heel zijn volk. 

De heer ziet het niet als gering, 

het sterven van zijn getrouwen. 

0, Heer, uw knecht mag ik zijn, 

uw knecht ben ik, zoon van uw dienstmaagd: 

want Gij hebt mijn boeien ontsloten. 

Mijn dankoffer wil ik U brengen, 

aanroepen de naam van de Heer, 

inlossen de Heer mijn geloften 

ten overstaan van heel zijn volk; 

in zijn voorhoven, in het huis van Jahwe: 

waar Uw hart is, Jeruzalem. 

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

Zoals het was in den beginne, nu, en altijd, 

en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 
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MEMENTO 

Memento (Domme David), 
et omnis mansuetudinis ejus: 
Sicut juravit Domino, 
votum vovit Deo Jacob: 
Si introiero in tabernaculum domus meae, 
si ascendero in lectum strati mei: 
Si dedero somnum oculis meis, 
et palbebris meis dormitationem: 
Et requiem temporibus meis: 
donec inveniam locum Domino, tabernaculum Deo Jacob. 
Ecce audivimus eam in Ephrata: 
invenimus eam in campis silvae. 
Introibimus in tabernaculum ejus: 
adorabimus in loco ubi steterunt pedes ejus. 
Surge Domine in requiem tuam, 
tu et arca sanctificationis tuae. 
Sacerdotes tui induantur justitiam: 
et sancti tui exultent. 
Propter David servum tuum, 
non avertas faciem Christi 
Iuravit Dominus David veritatem, 
et non frustrabitur eam: 
de fructu ventris tui ponam super sedem tuam. 
31 custodierint filii tui testamentum meum, 
et testimonia mea haec, quae docebo eos: 
Et filii eorum usque in saeculum, 
;edebunt super sedem tuam. 

uoniam elegit Dominus Sion: 
elegit eam in habitationem sibi. 
Haec requies mea in saeculum saeculi: 
Liic habitabo quoniam elegi eam. 
Viduam ejus benedicens benedicam: 
pauperes ejus saturabo panibus. 
3acerdotes ejus induam salutari: 
et sancti ejus exsultatione exsultabunt. 
aluc producam comu David, 
paravi lucernam Christo meo. 
[nimicos ejus induam confusione: 
;uper ipsum autem efflorebit sanctificatio mea. 
31oria Patri, et Filio et Spiritui Sancto. 
3icut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. Amen. 

Wees David indachtig, Heer, 

al wat er op hem gerust heeft, 

hoe hij het de Heer had gezworen, 

een gelofte aan de Machtige Jakobs: 

"Niet wil ik in mijn huis onder dak zijn, 

niet bestijg ik het bed van mijn rust, 

mijn ogen gun ik geen slaap, 

geen sluimering gun ik mijn wimpers, 

éér ik vind een plaats voor de Heer, 

een verblijf voor de Machtige Jakobs." 
Zie te Efrata hoorden wij het, 

vonden de ark in de velden van Ja,k: 

"laat ons ingaan tot zijn verblijf, 

laat ons voor zijn voetschabel buigen!" 

"Rijs, Jahwe, tot de plaats van uw rust, 
Gij en uw machtige ark!" 

Laat gerechtigheid uw priesters bekleden, 

uw getrouwen U jubelend vieren; 

om de wille van David, uw knecht, 

weer hem niet af, uw gezalfde. 

Aldus was Jahwes eed aan David 

en Hij neemt zijn belofte niet terug: 

"Ik plaats één uit uw zaad op uw troon; 
zo uw zonen het verbond met Mij houden, 

dit getuigenis dat Ik hun leer, 

zullen ook hCm zonen voor immer 

mogen innemen deze uw troon." 

Want de Heer heeft Sion verkoren, 

het zich tot een zetel verlangd: 
"Hier laat Ik mij neder ve)or immer, 

hier woon Ik: hier heb Ik mijn wens. 

Mild zal Ik met voedsel het zegenen, 

Ik verzadig zijn schamelen met brood; 

dan bekleed ik zijn priesters met heil, 

vieren jubelend hun vreugd zijn getrouwen. 

Daar laat Davids hoorn Ik verrijzen, 

stel Ik voor mijn gezalfde de luchter; 

doch zijn vijanden hul ik in schande. 

Dan omstraalt hem als wijding zijn kroon." 

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

Zoals het was in den beginne, nu, en altijd, 

en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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CRUCIFIXUS 

Crucifixus etiam pro nobis: Hij werd voor ons gekruisigd: 
sub Pontio Pilato passus et sepultus est. onder Pontius Pilatus is Hij gestorven en begraven. 

GLORIA 

Voor de tekst, zie p. 45 
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Djansug Kakhidze 

dirigent 

Koninklijk 
Filharmonisch 
Orkest van 
Vlaanderen 

  

Vrijdag, 12 september 1997, 20.00 u. Boris Pergamentschikov 
Antwerpen, Koningin Elisabethzaal 

In samenwerking met cello 

et Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen 

DJANSUG KAKHIDZE 

De bekende Georgische dirigent 
Djansug Kakhidze werd geboren in 

Djansug Kakhidze 

1936. Hij studeerde aan het conservato-
rium van Tbilisi onder Odissei Dimitri-
ady. Later werkte hij samen met de be-
faamde Franse dirigent Igor Markevich. 
Djansug Kakhidze, winnaar van onder 
meer de Rustavely Prijs, is momenteel  

artistiek adviseur en chef-dirigent van zo-
wel het symfonisch orkest van Tbilisi als het 
Paliashvili opera- en ballettheater van die 
stad. Beide instellingen zijn in de jaren on-
der 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 sensatio-
neel Londens debuut met het Philharmonia 
Orchestra in juli 1988. Na zeer positieve kri-
tieken volgde meteen nog een uitnodiging, 
naast een reeks verbintenissen met andere 
Duitse, Nederlandse, Australische en Britse 
orkesten. In oktober 1990 kende Kakhidzes 
werk met het Orchestre de Paris een over-
weldigend onthaal, waardoor hij ook in 
Parijs meteen werd teruggevraagd. Ka-
khidze boekte nog een Parijs' succes in fe-
bruari 1991, toen hij Berlioz' La Damnation 

de Faust dirigeerde, met onder meer José 
van Dam als solist. In dezelfde periode 
maakte Kakhidze optredens met veel 
Europese toporkesten, waaronder het or-
kest 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 
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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 Rodion 
Shchedrin dirigeerde in Boston. Een nieu-
we produktie van Boris Godoenov met de 
San Diego Opera volgde in 1990, tezamen 
met een reeks concerten met het San 
Diego Symphony Orchestra. Door de 
persoonlijke uitnodiging van Rostropo-
vitsj 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 Sta-
ten met het filharmonisch orkest van 
Moskou. Naast het traditionele orkest- en 
operarepertoire heeft Djansug Kakhidze 
veel eigentijds werk gedirigeerd. Hij is 
beroemd voor zijn interpretaties van 
composities van Luigi Nono, Ghia 
Kancheli, Edison Denisov, Valentin 
Silvestrov en Rodion Shchedrin. 

BORIS PERGAMENTSCHIKOV 

Boris Pergamentschikov werd in 1948 
in Sint-Petersburg geboren. Reeds tijdens 
zijn studies aan het conservatorium van 
zijn geboortestad, waar hij les kreeg van 
onder anderen Emmanuel Fischmann, 
trad hij op met de belangrijkste orkesten 
van Moskou en Sint-Petersburg. In 1974 
won hij de eerste prijs van de vijfde 
Tsjaikovski-wedstrijd, een prestatie waar-
door hij meteen onder de internationale 
topcellisten werd gerekend. 

Na zijn emigratie naar het westen in 
1977 breidden de concertactiviteiten van 
Boris Pergamentschikov zich over de he-
le wereld uit. Hij werd uitgenodigd in de 
belangrijkste muziek- en festivalsteden, 
van Berlijn tot Tokio en van Salzburg tot 

Boris Pergamentschikov 

Jerusalem. Zijn debuut in New York in 
1984 werd door de pers zeer enthousiast 
onthaald. De voorbije jaren speelde hij met 
gerenommeerde orkesten als de Berliner 
Philharmoniker, de Wiener Symphoniker, 
het symfonisch orkest van de Beierse 
Radio, het BBC Symphony orchestra, het 
Orchestre National de France en het NHK 
Symphony orchestra van Tokio. Hij was 
ook te beluisteren op de festivals van 
Edinburgh, Schleswig Holstein, Praag, 
Gstaad, op de Londense Proms, het Casals 
Festival van Puerto Rico en Kremerata 
Lockenhaus. 

Boris Pergamentschikov wordt door ve-
le collega's gewaardeerd. Zo kreeg hij de 
kans op te treden met Claudio Abbado, 
het Amadeus Quartett, het Alban Berg 
Quartett, Gidon Kremer, Rafael Kubelik, 
Witold Lutoslawski, Yehudi Menuhin, 
Krzysztof Penderecki, András Schiff en 
Sandor Végh. 

Ondanks zijn drukke concertagenda 
vond Boris Pergamentschikov van 1977 tot 
1992 de tijd om te doceren aan het conser-
vatorium van Keulen en masterclasses te 
geven in Duitsland, Oostenrijk, Engeland, 
Japan en Zwitserland. Hij is eveneens ver-
antwoordelijk voor de programmatie van 
het Keulse kamermuziekfestival Finale en 
was medeoprichter van de European 
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Programma 

Chamber Music Association, een ver-
eniging die de muzikale dialoog tussen 
kunstenaars van Oost en West wil be-
vorderen. 

Boris Pergamentschikov realiseert re-
gelmatig opnamen voor EMI, Orfeo en 
Decca. 

KONINKLIJK FILHARMONISCH 
ORKEST VAN VLAANDEREN 

GIUSEPPE VERDI (1813-1901) 
Ouverture tot "La forza del destino" 

ANTONIN DVORAK (1841-1904) 
Concerto voor cello en orkest in b, opus 104 

Allegro 

Adagio ma non troppo 

Allegro moderato 

PAUZE 

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 wij-
zigde de naam in Koninklijk Filharmo-
nisch 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 diri-
geerstokje. 1995-1996 werd Grant 
Llewellyns eerste seizoen als chef-diri-
gent. 

Tal van beroemde gastdirigenten en 
solisten verleenden hun medewerking 
aan de concertreeksen die het orkest 
vanaf 1985 in Antwerpen zelf organi-
seerde. Naast een cyclus in de Koningin 
Elisabethzaal werd na de bouw van 
deSingel een tweede reeks in de Blauwe 
Zaal opgestart. De programmering in 
de Koningin Elisabethzaal spitst zich 
hoofdzakelijk toe op de grote bladzijden 
uit de muziekgeschiedenis. Hiervoor 
wordt een beroep gedaan op topsolisten 
en -dirigenten. De reeks in deSingel 
heeft een meer gedurfd karakter: naast 
het hedendaags repertoire komt ook het 
minder bekende klassieke werk aan 
bod. Na de voltooiing van de restaura- 

DIMITRI SJOSTAKOVITSJ (1906-1975) 
Symfonie nr. 5 in d, opus 47 

Moderato 

Allegretto 

Largo 

Allegro non troppo 

De overige teksten en toelichtingen bij het programma vindt 

u in de programmabrochure van het Koninklijk Filharmonisch 

Orkest van Vlaanderen. 

tiewerken aan de Bourlaschouwburg in 
1993, verzorgt het orkest ook in dit theater 
geregeld concerten en mini-cycli. 

Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen 
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insdag, 16 september 1997, 20.00 u. 
Antwerpen, deSingel, Blauwe Zaal 

In samenwerking met deSingel 

ARDITTI STRING QUARTET 

Het Arditti String Quartet werd opge-
richt in 1974 door Irvine Arditti en heeft 
zich een wereldwijde reputatie toegeëi-
gend op het vlak van de hedendaagse 
en vroegere 20ste-eeuwse muziek. Het 
kwartet gaat er prat op telkens zeer 
nauw te hebben samengewerkt met alle 
componisten waarvan ze werken ver-
tolken. De vier strijkers beschouwen de- 

Arditti 
String 
Quartet 
Irvine Arditti, viool 

Graeme Jennings, viool 
Garth Knox, altviool 
Rohan de Saram, cello 

ze contacten immers als essentieel voor de 
interpretatie van nieuwe muziek. Tegelij-
kertijd willen zij componisten van allerlei 
stijlrichtingen aanmoedigen om voor hen te 
schrijven. Dit resulteert elk seizoen in een 
hele reeks creaties. De laatste jaren brachten 
zij composities in première van onder ande-
ren Birtwistle, Boesmans, Carter, Cerha, de 
Pablo, Dusapin, Ferneyhough, Harvey, 
Kagel, Kurtag, Nancarrow, Reynolds, Rihm, 

Arditti String Quartet 
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Programma 

RUTH CRAWFORD-SEEGER (1902-1953) 
String Quartet (1931) 

Rubato assai 

Leggiero 

s.n. 

Allegro possibile 

s.n. 

JOHN CAGE (1912-1992) 
Music for 4 (1987) 

CONLON NANCARROW (1912-?) 
String Quartet nr.1 (Mexico City, 1945) 

Allegro molto 

Andante moderato 

Prestissimo 

PAUZE 

CHARLES IVES (1874-1954) 
Second String Quartet, nr. 19 

Discussions 

Arguments 

The Cali of the Mountains 

De toelichtingen bij het programma vindt u in de 

programmabrochure van deSingel. 

Scelsi, Sciarrino, Sorensen, Stockhausen 
en Xenakis. Nieuwe opdrachten die bin-
nenkort in première gaan, omvatten wer-
ken van Nishimura, Carter, Ferneyhough 
en Ligeti. 

Het Arditti String Quartet heeft in ver-
scheidene landen masterclasses gegeven, 
zowel voor uitvoerders als voor compo-
nisten. Sinds 1982 zijn de leden van het 
kwartet als docenten verbonden aan de 
Darmstadt Summer Courses for New 
Music. Hun discografie telt momenteel 
meer dan vijftig titels, waarvan er vele 
door de internationale muziekpers wer-
den onderscheiden: een "choc" van het 
tijdschrift Le Monde de la Musique voor  

hun cd met muziek van John Cage, een 
"Grand Prix du Disque" van de Académie 
Charles Clos en een International record 
Critics' Award voor hun opname met 
werk van Elliott Carter, en de Deutsche 
Schallplattenpreis voor een cd met compo-
sities van Henze, Rihm en Xenakis. In 1991 
werd hun tweede cd bij het New Yorkse 
label Gramavision genomineerd voor een 
Grammy Award. 

Het Arditti String Quartet bereidt mo-
menteel een grote reeks cd's voor, waar-
van er reeds 31 zijn uitgebracht door het 
Parijse label Montaigne Auvidis. Deze 
reeks zal bestaan uit de klassiekers van het 
20ste-eeuwse repertoire voor strijkkwar-
tet, het volledige oeuvre voor strijkkwar-
tet van de Tweede Weense School, alle 
strijkkwartetten van Bela Bartok en een se-
lectie van recentere werken. De nieuwste 
cd's schetsen een profiel van de componis-
ten Hosokawa, Francesconi en Ferney-
hough. In 1992 ontving het kwartet een 
International Critic's Award voor het op-
zet van deze cd-reeks en kreeg het een 
Chamber Music Award toegekend van de 
Londense Royal Philharmonic Society. 

Naast de vermelde opnamen van de 
muziek van de Tweede Weense School, 
speelde het Arditti String Quartet deze 
volledige cyclus tijdens een concerttour-
nee, waarbij Antwerpen, Amsterdam, 
Keulen, Duisburg, Frankfurt, Lissabon, 
Londen, Parijs en Rouen werden aange-
daan. 
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Hexagon 
Ensemble 

Hieke 
Meppelink 
Wout van den Berg, fluit 
Arie Boers, piano 
Arno van Houtert, klarinet 
Lex Bergink, hobo 
Christiaan Boers, hoorn 
Freek Sluijs, fagot 

wistle, Denisow en Berio. In aanwezigheid 
van de componist werkte ze mee aan de 
Nederlandse première van Apparition van 
George Crumb. Begeleid door het Residen-
tie Orkest vertolkte zij Being Beautious van 
Hans Werner Henze. Zij zingt ook graag 
opera: tot haar operarollen behoren Euri-
dice uit de Orfeo van Gluck, de vrouwelijke 
titelrol uit Bastien et Bastienne van Mozart, 
Belinda uit Dido en Aeneas van Purcell en 
Najade uit Ariadne auf Naxos van Strauss. 
Tijdens het Aldeburgh Festival van 1993 
zong zij de rollen van Euridice en de Nimf 
in de Orfeo van Monteverdi, die er werd uit-
gevoerd onder leiding van Anthony Rolfe 
Johnson en in het seizoen 1993-94 was ze als 
Euridice en La Musica te horen in dezelfde 
opera, ditmaal geleid door Roderick Shaw 
bij de Opera Amsterdam. Bij het Residentie 
Orkest was zij tijdens het nieuwjaarsconcert 
1995 te horen in aria's van Mozart en 
Strauss, met Muhai Tang als dirigent. 

Er zijn ook reeds diverse cd-opnames van 
Hieke Meppelink op de markt: The hollow 

men van Kees Baaren met het Radio Kamer-
orkest onder leiding van Ed Spanjaard, Bach 
in de Kloosterkerk, waarvoor het Residentie 
Bachorkest geleid wordt door Gerard 
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sopraan 

/rijdag, 19 september 1997, 20.30 u. 
Antwerpen, Osterriethhuis 

In samenwerking met 

Festival van Vlaanderen-Brussel 

Incerten onder de Kroonluchter" met de steun van 

Paribas 

HIEKE MEPPELINK 

Hieke Meppelink studeerde zang in 
Amsterdam bij Margreet Honig en Udo 
Reinemann en behaalde in 1986 haar di-
ploma. Zij volgde daarnaast ook nog les 
bij Sena Juranic in Wenen, bij Barbara 
Schlick in Stuttgart en bij Barbara 
Pearson aan de Britten-Pears School in 
Groot-Brittannië. 

Inmiddels heeft Hieke Meppelink een 
omvangrijk repertoire opgebouwd, 
waarin de barok en de Weense klassie-
ken een prominente plaats bekleden. 
Meppelink was te gast op het Holland 
Festival en het Festival Oude Muziek in 
Utrecht en op barokfestivals in Frank-
rijk, Italië, België, Engeland en Polen. 
Zij werkte met dirigenten als Helmut 
Rilling, Woldemar Nelsson, Alfredo 
Bonavera, Paul Dombrecht en Christian 
Ehwald, maar ook met vooraanstaande 
Nederlandse orkestleiders als Jos van 
Veldhoven, David Porcelijn, Christof 
Escher en Ed Spanjaard. 

Hieke Meppelink vertolkt naast ba-
rokmuziek ook regelmatig avantgarde-
composities van onder anderen Birt- 
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Programma 

Hexagon Ensemble 

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 

Vier liederen uit "Die SchOne MUllerin", D 795 (1823) 

Wohin 

Tra'nenregen 

Des MUllers Blumen 

Trockne Blumen 

"Introduction und Variationen" voor fluit en 

piano, opus 160 

ber "Ihr BlUmlein alle" (Trockne Blumen) (1824) 

FRANZ LACHNER (1803-1890) 

Kwintet voor blazers in Es (1827) 

Allegro 

Andante con moto 

Menuetto-Allegro assai 

Allegretto 

FRANZ SCHUBERT 

"Der Hirt auf dem Felsen", D 965 (1828) 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 

Kwintet voor blazers en piano in Es, opus 16 (1796) 

Grave 

Allegro ma non troppo 

Andante cantabile 

Rondo (allegro ma non troppo) 

Vanaf 19.30 uur kan u gratis deelnemen aan een rond-

leiding door het Osteriethhuis. Het concert vangt aan 

om 2030 uur. 

De overige teksten en toelichtingen vindt u in de 

programmabrochure van de reeks "Concerten onder de 

Kroonluchter". 

Akkerhuis, en Media Vita: werken van Jos 
van Amelsvoort met Albert de Klerk aan 
het orgel. 

HEXAGON ENSEMBLE 

Het Hexagon Ensemble werd opgericht 
in 1990 en heeft een bezetting met fluit, 
hobo, klarinet, fagot, hoorn en piano. 
Vooral de plaats van de piano, volledig 
geïntegreerd in het sextet, is zeer bijzon-
der. Zoals de zeshoek, waarnaar het Hexa-
gon Ensemble is genoemd, is de groep ook 
veelzijdig. Die veelzijdigheid toont het en-
semble door de steeds wisselende instru-
mentale combinaties, die variëren van een 
solowerk tot een compositie voor het vol-
tallige sextet. De diversiteit van de bezet-
ting maakt veel verschillende klanIddeu-
ren mogelijk. Zo biedt bijvoorbeeld een 
Frans programma een schitterend palet: 
een lach en een traan, twinkelende klan-
ken in steeds wisselende bezetting. 

Ook wordt het avontuur gezocht in een 
samenwerking met een andere kunstdisci-
pline. Met het acteursechtpaar Carol 
Linssen en Christine Ewert - beide lid van 
de theatergroep "De Appel" en houders 
van de hoogste Nederlandse onderschei-
dingen - wordt de opvallende voorstelling 
Bestiaire gespeeld. 

De leden van het Hexagon Ensemble 
zijn allemaal verbonden aan Nederlandse 
orkesten, zoals het Radio Filharmonisch 
Orkest en het Brabants Orkest. Een aantal 
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onder hen is bovendien ook docent aan groep geen onbekende meer. Het ensemble 

een conservatorium. Het Hexagon maakte tevens opnames voor bijna alle 

Ensemble heeft zich inmiddels een vas- Nederlandse omroepverenigingen. 

te plaats verworven op de Nederlandse 
podia. Ook in België en Duitsland is de 

Met de steun van 

PART BAS 
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KAAITH EATER 

 

 

C;Pjl 11U.51  DI'51 ƒI'5111:j 
i.s.m. Royale Beige 

J Vivaldi 

Concerti, door Roel Dieltiens, cello, en het Ensemble Explorations. 
Lunatheater, za 8 nov 1997. 

J Tijdgenoten 

werk van Ligeti, Lutoslawsky, Kurtág, Van Hove en Bolcom, door Roel Dieltiens, 
cello, en Sergiu Luca, viool. Lunatheater, ma 17 nov 1997. 

Romantici 

werk van Mendelssohn, Beethoven en Dietrich, door Roel Dieltiens, cello, 

en Frank Braley, piano. Lunatheater, di 25 nov 1997. 

fj 
i.s.m. de Filharmonische Vereniging van Brussel 

J.S. Bach, Brandenburgse Concerti 

in de originele bezetting. Lunatheater, vr 5 en za 6 dec 1997. 

Dietrich Buxtehude, Cantates 

zes cantates van Buxtehude in een bezetting samen met het Collegium Vocale. 
Lunatheater, ma 19 en di 20 jan 1998. 

J Debussy 

solorecital Jos van Immerseel. Lunatheater, ma 9 feb 1998. 
J Pergolesi, Stabat Mater 

en werk van Biber, Hollander, Purcell, Monteverdi, Vivaldi en Lotti. Solisten: 

Ann Monoyios, sopraan, en Derek L. Ragin, alt. Lunatheater, di 7 apr 1998. 
J Saint-Saëns & Franck 

Jos van Immerseel en Claire Chevallier, piano, en de solisten van Anima Etema. 

In het Conservatorium, Regentschapsstraat 30, za 16 mei 1998. 

EN VERDER: 

Abonnementen: u kiest zelf uw voorstellingen en bespaart 25% tot 50% op 
de prijs van losse tickets. 

Info: Kaaitheater, Akenkaai Z 1000 Brussel, tel. 02/201 59 59 [di-vr, 11-/Suf, 
fax 02/201 59 65, e-mail kaai@knooppunt.be. 

VRAAG ALVAST UW GRATIS SEIZOENAGENDA. 

G  De Morgen wAirpli ril  
Knack BRUSSEL 
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Philippe Herreweghe 
dirigent 

insdag, 23 september 1997, 20.00 u. 
Antwerpen, deSingel, Blauwe Zaal 

In samenwerking met deSingel 

PHILIPPE HERREWEGHE 

Philippe Herreweghe werd geboren 
in Gent en combineerde er zijn universi-
taire studies in de geneeskunde en de 
psychiatrie met een muzikale opleiding 
aan het conservatorium. Hij richtte toen 
tevens het Collegium Vocale op, dat 
heel snel internationale faam verwierf 
met zijn Bachinterpretaties. 

In 1977 werd hij uitgenodigd om een 
gelijkaardig ensemble op te starten in 
Parijs, om de muziek van de Franse 
Gouden Eeuw uit te voeren. Aldus 
werd de Chapelle Royale opgericht. 
Sedertdien heeft hij nog verschillende 
ensembles gecreëerd, wat hem de mo-
gelijkheid biedt om op adequate wijze 
muziek uit te voeren vanaf de Renais-
sance tot de 20ste eeuw. Naast de twee 
eerder genoemde ensembles, die regel-
matig samenwerken om romantische 
koorwerken te vertolken, vormde hij 
het Europees Vocaal Ensemble, dat uit 
zes tot twaalf zangers bestaat, om het 
polyfone repertoire uit de Renaissance 
te vertolken. In 1991 richtte hij het 
Orchestre des Champs Elysées op, met 
als doel het romantische en preromanti-
sche repertoire uit te voeren op origine-
le instrumenten. Verder is Philippe 

Collegium 
Vocale 
Susan Hamilton, sop ra a nso I o 
NN, sopraansolo 
Robin Blaze, altsolo 
Martin van der Zeijst, altsolo 
James Oxley, tenorsolo 
NN, tenorsolo 
Jonathan Arnold, bassolo 
Jonathan Brown, bassolo 

Edwige Cardoen, sopraan 
Goedele Debelder, sopraan 
Susan Hamilton, sopraan 
Dominique Verkinderen, sopraan 
Betty Van den Berghe, alt 
Beat Duddeck, altus 
Martin van der Zeijst, altus 
NN, altus 
Paul Hiirman, tenor 
Gerhard Hijkle, tenor 
Markus Schuck, tenor 
Warren Trevelyan-Jones, tenor 
Paul Van den Berghe, bas 
Robert van der Vinne, bas 
Bart Vandewege, bas 
Frits Vanhulle, bas 

Sirkka-Liisa Kaakinen, concertmeester 
Adrian Chamorro, viool 
Michiyo Kondo, viool 
Corrado Masoni, viool 
Alessandro Moccia, viool 
Attilio Motzo, viool 
Andreas Preuss, viool 
Cathérine Puig, altviool 
Jean-Luc Thonnerieux, altviool 
Ageet Zweistra, cello 
Harm-Jan Schwitters, cello 
Margaret Urquhart, contrabas 
Brian Feehan, luit 
Herman Stinders, orgel 
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Herreweghe ook nog eerste gastdirigent 
van het ensemble Musique Oblique, dat 
zich toelegt op muziek uit de 20ste eeuw 

Philippe Herreweghe is regelmatig te 
gast bij meer traditionele orkesten zoals 
het Concertgebouworkest, het Filharmo-
nisch Orkest van Vlaanderen, het NDR-
orkest in Hamburg en het Orchestra of St 
Lukes in New York. 

Zijn uitgebreide discografie omvat een 
zeer gevarieerd repertoire. Hoogtepun-
ten hieruit zijn onder meer de Passies, H-
moll Messe en Weihnachtsoratorium van 
Bach, de grote Franse motetten van 
Dumont, Charpentier, Lully en Rameau, 
het Requiem van Fauré (in de originele  

versie), Mendelssohns Paulus en Elias, Les 
Nuits d'été van Hector Berlioz, Beethovens 
Missa Solemnis en Scheinbergs Pierrot 
Lunaire. 

Philippe Herreweghe is sinds 1982 artis-
tiek directeur van het festival van het "In-
stitut de Musique Ancienne de Saintes". 
Sedert 1993 werd hij, samen met het 
Collegium Vocale, benoemd tot Cultureel 
Ambassadeur van Vlaanderen. In 1997 
kreeg Philippe Herreweghe de titel van 
Doctor honoris causa aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven. 

COLLEGIUM VOCALE 

Voor de biografie, zie p. 199 

Philippe Herreweghe 
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Odes 

en anthems 

van 

Henry Purcell 

Programma 

HENRY PURCELL (1659-1695) 
I will give thanks unto the Lord 

Jehova, quam multi sunt hostes mei 

Hear my prayer, o Lord 

My heart is inditing 

PAUZE 

  

De oorsprong van de Engelse traditie Remember not, Lord, our offences 

om ieder jaar op 22 november, de feest- How doth the city sit solitary 

dag van St. Cecilia, patrones van de mu- Lord, how long wilt thou be angry 

ziek, een speciaal voor de gebeurtenis Welcome to all pleasures 

nieuw gecomponeerde ode te laten uit- 
voeren, is niet meer bekend. De vroegste 
voor deze gelegenheid gecomponeerde ode die ook bewaard is gebleven, Welcome to all the 
pleasures, dateert uit 1683, en is van de hand van Henry Purcell (1659-1695), op dat ogen-
blik de rijzende ster in het Londense muziekleven. Uit de titelpagina van de uitgave van 
1684 kan echter opgemaakt worden dat het gebruik van Cecilia-vieringen wellicht reeds 
enkele jaren bestond. 

De openbare uitvoering van een ode vormde slechts het sluitstuk van een lange feest-
dag, die onder andere ook een uitgebreide kerkdienst met koormuziek en een groots di-
ner met live uitgevoerde tafelmuziek omvatte. Uit de publicatie van Purcells ode kan op-
gemaakt worden dat het werk succesrijk onthaald werd: het uitgeven van uitgebreide 
koorwerken was in die tijd immers een financieel erg riskante onderneming, gelet op de 
hoge onkosten voor de drukker. Het jaar nadien, in 1684, werd de jaarlijkse Cecilia-ode ge-
componeerd door Purcells leermeester John Blow (1649-1708), toen Engelands meest be-
roemde componist. Van uitzonderlijk belang voor de Engelse muziek was de ode die de 
Italiaanse immigrant Giovanni Battista Draghi (ca. 1640-1708) in 1687 voor de Cecilia-ver-
eniging schreef, From harmony, from heav'nly harmony. Draghi's verbeelding werd in dit 
werk duidelijk geprikkeld door Drydens schitterende tekst, waarin de emotionele kracht 
van de diverse muziekinstrumenten beschreven wordt. Dit spoorde Draghi ertoe aan be-
roep te doen op een uitzonderlijk uitgebreid instrumentarium. Naast de in de toenmalige 
Engelse muziek gebruikelijke strijkers en blokfluiten, vroeg hij ook om hobo's en trom-
petten, instrumenten die tot dan toe in Engeland uiterst zelden in kunstmuziek voorkwa-
men. Draghi's ode is bovendien op een ongebruikelijk grote schaal geconcipieerd: het 
werk duurt niet minder dan veertig minuten. 

Draghi's ode, met zijn ongewone dimensies en nieuw instrumentarium, moet de 
Engelse componisten een doorn in het oog geweest zijn: zij waren als het ware door een 
buitenlander op hun eigen terrein (de Cecilia-ode) veslagen. Zowel Blow als Purcell de-
den er dan ook alles voor om in hun tweede grote Cecilia-ode op hun beurt Draghi te 
overtreffen. Blow kreeg als eerste een kans, toen hem gevraagd werd de ode voor de 
Cecilia-vieringen van 1691 te componeren. Het resultaat was de indrukwekkende ode The 
Glorious day is come, een werk dat net zoals Draghi's ode dringend aan herwaardering toe 
is. Maar het was vooral Purcell die een jaar later in Hail, bright Cecilia! opnieuw de gren-
zen verlegde. Hail, bright Cecilia!, op tekst van Nicholas Brady, overtreft qua lengte, ge- 
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bruikt instrumentarium, feestelijkheid en variatie moeiteloos alle tot dan toe gecompo-
neerde Cecilia-odes. Met zijn dertien onderdelen en lengte van ruim vijftig minuten, is het 
zelfs Purcells langste niet-dramatisch werk. Brady volgt in zijn tekst min of meer Drydens 
voorbeeld: na een ode aan de kracht en de oorsprong van de muziek, worden de specifie-
ke eigenschappen van een aantal instrumenten om beurt opgeroepen: het orgel, de viool, 
de fluit, de gitaar en "all the harmony of war", of de nog steeds met het militaire domein 
geassocieerde trompetten en pauken. Purcell vraagt om een extreem uitgebreide bezet-
ting: minimaal vijf vocale solisten, koor en orkest bestaande uit blokfluiten, hobo's, trom-
petten en pauken naast de gebruikelijke strijkers en basso continuo. Met dit effectief weet 
hij een gevarieerde reeks solo's, duetten, trio's en koordelen op te bouwen, steeds door an-
dere instrumentencombinaties begeleid. 

Purcells ode is meer dan de som van de afzonderlijke delen: het is een magistraal op-
gebouwde muzikale constructie, waarin ieder deel perfect op zijn plaats staat. De uitge-
breide ouverture buiten beschouwing gelaten, wordt de ode omkaderd door twee monu-
mentale koren, beide met solistenkwartet en met begeleiding door het volledige orkest. In 
beide koren wisselt Purcell bovendien op een gelijkaardige wijze homofone declamatie af 
met een imitatieve, contrapuntische schrijfwijze. Naast deze haast identiek opgebouwde 
koorpijlers doet Purcell vooral beroep op drie "grounds" om de ode structuur te geven. 
Deze "grounds" of "basso ostinato"-delen vallen auditief zeer sterk op, juist omdat in een 
ground een kort melodisch patroon in de bas voortdurend herhaald wordt. Purcell plaatst 
telkens één "ground" aan het begin, in het midden en naar het einde toe van de ode: 
"Hark, hark each free its silence breaks" voor contratenor en bas, "VVondrous machine!" 
voor bas en "In vain the am'rous flute and soft guitar" voor twee tenoren. Het is boven-
dien zeker geen toeval dat juist de middelste van deze "grounds" in de toonaard e staat, 
de verst van de basistoonaard D verwijderde toonaard uit het hele werk. Ook de opeen-
volging van tonaliteiten is dus voor Purcell een middel om een overkoepelende structuur 
aan te brengen. 

De vocale en instrumentale rijkdom van Purcells partituur, en vooral de feestelijke ko-
ren, bleken voor vele componisten een rijke bron voor inspiratie, niet in het minst voor 
Georg Friedrich I-Mndel (1685-1759). Ironisch genoeg was het opnieuw een buitenlander - 
fandel was Duitser van geboorte - die de volgende stap in de ontwikkeling van het gen-
re zou zetten, in zijn Cecilia-Ode uit 1739. Hiermee sloot de cirkel zich: Mndel koos im-
mers exact dezelfde tekst als deze welke Draghi vijftig jaar eerder had gebruikt, maar uit 
FMndels muziek spreekt bovenal een grenzeloze waardering voor het werk van Purcell, 
voor de Engelsen "the Greatest Genius we ever had". 

Purcells officiële carrière speelde zich voor een groot deel af in de kerk. Reeds op acht-
jarige leeftijd zong hij in de Chapel Royal, het koor dat de door de Engelse koning bijge-
woonde kerkdiensten opluisterde. Later werd hij onder andere organist in diezelfde 
Chapel Royal, en hij was ook actief als organist in Westminster Abbey. In deze functies 
componeerde hij reeds op jonge leeftijd regelmatig muziek voor de diensten waarin hij 
zong of orgel speelde, meestal onder de vorm van "anthems". De "anthem" bekleedde in 
de anglicaanse kerkmuziek ongeveer dezelfde positie als het motet in de katholieke en de 
cantate in de lutherse religieuze muziek. Anthems konden qua uitzicht net zo sterk varië-
ren als bijvoorbeeld protestantse cantates: in Purcells tijd werd het oude type, de "full ant- 
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hem" voor koor, nog bijna even vaak gebruikt als de meer moderne "verse anthem" voor 
koor en solisten. Ook de instrumentale begeleiding varieerde: "full anthems" werden 
meestal alleen door de basso continuo (het orgel) begeleid, terwijl "verse anthems" vaak 
van begeleiding door strijkers voorzien werden. De anthems die vanavond op het pro-
gramma staan, zijn alle "full anthems", en werden waarschijnlijk rond 1680 gecompo-
neerd. Ze munten uit door hun expressieve tekstzetting, met vaak ongewone harmonische 
wendingen om begrippen zoals "cry" of "offences" te illustreren. Bijzonder knap is Hear 
my prayer, 0 Lord: één gestaag opgebouwde, continu verlopende climax. Een uitzonderlijk 
werk binnen Purcells religieuze muziek is de Latijnse psalmzetting fehovah, quam multi 
sunt hostes mei. Mogelijkheden om Latijnse kerkmuziek in het anglicaanse Engeland uit te 
voeren, waren schaars maar niet onbestaande. Zo beschikte bijvoorbeeld de katholiek ge-
bleven koningin over een privé-kapel in Somerset House, waar niemand minder dan de 
(uiteraard ook katholieke) Giovanni Battista Draghi organist was. 

DIEDERIK VERSTRAETE 

Voor de teksten van de odes en anthems ver-

wijzen we naar de programmabrochure van 

deSingel. 
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Ensemble 
Oxalys 
Toon Fret, dwarsfluit 
Nathalie Lefèvre, klarinet 
Shirly Laub, viool 
Frédéric d'Ursel, viool 
Sara Kuijken, altviool 
Martijn Vink, cello 
Koenraad Hofman, contrabas 
Annie Lavoisier, harp 

van diverse pluimage uit heel Europa, met 
concerten in Strahlsund, Schwerin, Post-
dam... 

De programmatie van Oxalys steunt op 
verschillende pijlers: een bijzondere voor-
keur voor het impressionisme, met aanvul-
lingen uit het klassieke en romantische re- 

Ensemble Oxalys 

26 

Joensdag, 24 september 1997, 20.00 u. 

Antwerpen, Keizerskapel 

In samenwerking met Oxalys 

ENSEMBLE OXALYS 

Het Ensemble Oxalys werd opgericht 
in 1993 door laatstejaarsstudenten van 
het Koninklijk Conservatorium van 
Brussel, die op dat ogenblik reeds hun 
eerste stappen op de professionele po-
dia hadden gezet. Vanuit een gelijklo-
pende artistieke en een grote onderlinge 
vriendschap groeide een ensemble dat 
op nauwelijks vier jaar tijd een plaats 
vond op de Belgische muziekscène. 

Reeds vanaf het eerste seizoen boekte 
het Ensemble Oxalys jaarlijks ongeveer 
veertig concerten. Het werd een vaste 
gast op nationale festivals als het 
Festival van Vlaanderen en Ars Musica, 
en vindt nu ook zijn weg in Europa. Zo 
speelde Oxalys vele concerten in 
Frankrijk, Italië, Duitsland, Engeland en 
in de Russische steden Sint-Petersburg 
en Moskou. 

Oxalys organiseert ook zelf podia 
waarop het zijn eigen, gedurfde pro-
grammatie kan aanbieden aan een 
steeds groter wordend publiek. De con-
certreeks "Muzikale Konfidenties" 
loopt nu reeds het vierde jaar in Brussel, 
sinds vorig jaar ook in Antwerpen, en 
vanaf 1997 ook in Luik. 

Oxalys is betrokken bij de organisatie 
van "Europffische Kammermusik Be-
gegnung" in Mecklenburg: een ontmoe-
tingsplaats voor musici en ensembles 
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Programma 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

(1756-1791) 

Fluitkwartet in D, KV 285 voor fluit en 

strijktrio 

Allegro 

Adagio 

Rondeau 

VICTOR SUSSLIN 

"GrenzUbertritt" 

voor altviool, cello en contrabas 

PAUZE 

VICTOR KISSIN 

wereldcreatie van een opdrachtwerk 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Klarinetkwintet in A, KV 581 

Allegro 

Larghetto 

Menuet 

Finale (allegretto) 

De overige teksten en toelichtingen bij het 

programma vindt u in de brochure van Oxalys. 

pertoire. Sinds enkele jaren is het ensem-
ble vast verbonden aan de Gele Zaal in 
Gent, een plaats waar vooral hedendaagse 
Russische werken wordt geprogram-
meerd. Oxalys heeft een grote affiniteit 
met deze muziek, die vooral op emotie 
drijft, en staat bekend als een van de grote 
pleitbezorgers ervan. Het ensemble ver-
zorgde Belgische creaties van werken van 
Sofia Gubaidulina, E. Firsova, Victor 
Siisslin, D. Smirnov, Krzysztof Penderecki, 
naast wereldcreaties van opdrachtwerken 
die Oxalys zelf gaf aan Vladimir Shoot, 0. 
Rajeeva, A. Filonenko, I. Yusupova en 
Victor Kissin. 

Het Ensemble Oxalys houdt er eveneens 
aan het scheppingsproces op eigen bodem 
aan te moedigen, door middel van compo-
sitieopdrachten aan Vlaamse componisten 
als Peter Declerck, N. Lens, P. Swinnen, B. 
Van Hecke, en programmeert regelmatig 
werk van Luc Van Hove, Frederik 
Devreese, Wim Henderickx, Jacqueline 
Fonteyn en G. Logghe. 

Tenslotte wil het Ensemble Oxalys de 
jeugd muzikaal stimuleren door het geven 
van masterclasses en cursussen gericht op 
het niveau van de academies, maar vooral 
ook door het opzetten van producties die 
speciaal op de jeugd zijn toegespitst. Het 
ensemble wordt structureel gesubsidieerd 
door de Vlaamse Gemeenschap, is het 
huisensemble van de Gele Zaal en werkt 
samen met modeontwerpster Kaat Tilley. 
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GRANT LLEWELLYN 

Grant Llewellyn werd geboren in 
Tenby, Zuid-Wales. Hij studeerde aan 
de Chethams School of Music, het con- 
servatorium van Perugia en het Royal 
College of Music. Hij kreeg beurzen 
voor zang en academische studies. In 
1985 ontving hij één van de begeerde 
beurzen voor orkestdirectie aan het 
Tanglewood Music Center in Massachu- 
setts, waar hij nauw samenwerkte met 
Bernstein, Ozawa, Masur en Previn. 
Van 1990 tot 1993 was hij assistent-diri- 
gent van het Boston Symphony 

Orchestra en gedurende 
die tijd trad hij bij ver-
schillende gelegenheden 
met het orkest op, zowel 
op het Tanglewood Fes-
tival als op de abonne-
mentsconcerten van het 
orkest in Boston zelf. 
Ook nu nog keert hij er 
geregeld terug om het 
orkest te dirigeren tij-
dens hun Boston Pops-
seizoen. 

Grant Llewellyn 

27 

Grant Llewellyn 

dirigent 

Vrijdag, 3 oktober 1997, 20.00 u. 
Antwerpen, deSingel, Blauwe Zaal 

In samenwerking met 

,t Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen & 

deSingel 

Koninklijk 
Filharmonisch 
Orkest 
van 
Vlaanderen 
Elisa Kawaguti, viool 
Paul De Clerck, altviool 
Jean-Paul Dessy, cello 

Grant Llewellyn was van 1990 tot 1995 als 
"associate conductor" verbonden aan het 
BBC National Orchestra of Wales. In 1993 
maakte hij met dit orkest zijn debuut op de 
Londense Proms. Voor Nimbus Records 
nam hij werk op van William Mathias en 
voor BIS drie hedendaagse trombonecon-
certi met Christian Lindberg. Van 1993 tot 
1996 was hij tevens eerste gastdirigent van 
het Stavanger Symfoniorkester. 

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, het 
Quebec Symphony Orchestra, de London 
Mozart Players, het Trondheim Symfonieor-
kester, het Nationaal Orkest van België en 
het Royal Liverpool Philharmonic Or-
chestra. Met dit laatste orkest nam hij voor 
Decca een cd met Britse muziek op, die 
door de internationale muziekpers bijzon-
der goed werd ontvangen. In het voorjaar 
van 1995 dirigeerde hij de London Classical 
Players van Roger Nonington in een inte-
graal Mozartprogramma in Frankfurt, 
Keulen en Madrid. 
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~Mik ..111~ 
Elisa Kawaguti 

Paul De Clerck 

Sinds september 1995 is Grant 
Llewellyn chef-dirigent van het Konink-
lijk Filharmonisch Orkest van Vlaande-
ren. Tijdens zijn eerste twee seizoenen 
oogstte hij heel wat bijval, in het bijzon-
der met de uitvoeringen van Norbert 
Rosseaus Inferno, Karel Goeyvaerts' 
Aquarius, Mozarts Requiem, La clemenza di 
Tito en Idomeneo, Schuberts Onvoltooide, 
Fffindels Dixit Dominus en Skrjabins 
Poème de l'extase. 

ELISA KAWAGUTI 

Elisa Kawaguti werd in 1959 in 
Kitakyushu, Japan, geboren. Reeds op 
haar vijfde jaar begon ze met de 
Suzukimethode voor viool en schakelde 
daarna over op intensieve privélessen. 
Als vijftienjarige werd ze verkozen om 

verder te studeren aan 
de in Japan meest ge-
waardeerde school op 
het gebied van muziek: 
de Universiteit voor 
Schone Kunsten en 
Muziek van Tokio. Daar 
behaalde ze haar viool-
diploma bij Hisaki Ohno 
en Yoshio Unno, met het 
maximum van de pun-
ten. In diezelfde periode 
werd ze laureaat van een 
Japanse nationale wed-
strijd en van de interna-
tionale Wienawslci-wed-
strijd. Ze kreeg vervol-
gens een ereprijs van 
haar geboortestad en 
een studiebeurs van de 
Japanse regering. 

Deze studiebeurs was 
voor Elisa Kawaguti de 
aanleiding om in 1984 in 
België te komen stude-
ren bij André Gertler.  

Datzelfde jaar werd ze laureaat van de 
Paganini-wedstrijd en in 1985 van de 
Koningin Elisabethwedstrijd. Aan het 
Koninklijk Muziekconservatorium van 
Brussel behaalde ze een eerste prijs met 
honderd procent en een hoger diploma 
met grootste onderscheiding. 

Elisa Kawaguti werd regelmatig als so-
liste uitgenodigd voor concerten met het 
symfonisch orkest van Tokio, de filharmo-
nische orkesten van Japan, Warschau en 
Zagreb, en het Nationaal Orkest van 
België. Ze gaf recitals, solo- en kamermu-
ziekconcerten in Japan, België, China, 
Kroatië, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Hongarije Italië, Nederland, Polen en 
Zwitserland. 

Sinds 1992 geeft Elisa Kawaguti viool 
aan het Leuvense Lemmensinstituut. 
Sinds vorig jaar is zij concertmeester bij 
het Koninldijk Filharmonisch Orkest van 
Vlaanderen. 

PAUL DE CLERCK 

Paul De Clerck werd in 1958 in Kongo 
geboren. Hij werd laureaat van de Pro 
Civitate-wedstrijd. Nadien zette hij zijn 
studies verder aan het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel bij Erwin 
Schiffer, waar hij een hoger diploma voor 
altviool en kamermuziek behaalde. Hij 
volgde ook nog vervolmakingscursussen 
bij Bruno Giuranna in Italië en bij 
Emmanuel Varcli in New York. 

Paul De Clerck speelde enige tijd in het 
European Community Youth Orchestra, 
onder leiding van Claudio Abbado, en 
met I Fiamminghi. Van 1981 tot 1991 was 
hij als altvioolsolist verbonden aan het 
symfonisch orkest van de Koninklijke 
Muntschouwburg. Sindsdien is hij in ver-
scheidene ensembles actief: het Ensemble 
Modern uit Frankfurt, het Ensemble 5 uit 
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Programma 

Keulen, Champ d'Action, het Pro-
metheus Ensemble, het Ictus Ensemble 
en Zeitklang. Als solist werkte hij met 
dirigenten als Roberto Benzi, Sylvain 
Cambreling, Michaël Schtinwandt, 
Friedemann Layer, Kenneth Montgo-
mery en Artur° Tamayo. Hij verleende 
eveneens zijn medewerking aan meer-
dere cd-opnamen. 

JEAN-PAUL D ESSY 

Jean-Paul Dessy is licentiaat in de 
Romaanse filologie. Hij heeft cello en 
kamermuziek gestudeerd aan het con-
servatorium van Luik en vervolmaakte 
zich bij E. Arizcuren, Edmond Baert, D. 
Chafran, C. Henkel, Ivan Monighetti en 
hvine Arditti. 

In 1989 richt Jean-Paul Dessy het 
Quadro quartet op, een ensemble dat tot 
in 1994 meer dan dertig werken creëer-
de. Tussen 1986 en 1992 heeft hij, zowel 
op het vlak van toneel als plaatopna-
men, samengewerkt met de groep 
Maximalist!. Sinds 1993 is hij verbonden 
aan het Ensemble Musiques Nouvelles, 
waarvan hij de functie van artistiek di-
recteur heeft. Met Boyan Vodenitcharov 
vormt hij regelmatig een duo. 

Jean-Paul Dessy heeft, als solist of 
met orkest, verschillende aan hem op-
gedragen werken gecreëerd, onder an-
dere van Dennis Bosse, Victor Kissin, 
Claude Ledoux, Frédéric Rzewski en 
Hoa Fu Zhang. Bovendien heeft hij de 
Belgische premières van composities 
van Olivier Messiaen, Horatio 
Radulescu, Alfred Schnittke en Eric 
Tanguy verzorgd. Hij schreef ook zelf 
toneelmuziek, onder meer voor 
Frédéric Flamand, Jacques Lasalle en 
Lorent Wanson. Jean-Paul Dessy do-
ceert aan het Koninklijk Conservato-
rium van Luik. 

IGOR STRAVINSKI (1882-1971) 
Le chant du Rossignol 

ALFRED SCHNITTKE (°1934) 
Concerto voor drie 

Moderato 

s.n. 

Largo 

Menuet 

PAUZE 

LUC VAN HOVE (°1957) 
Symfonie nr. 2, opus 34 (wereldcreatie) 

De overige teksten en toelichtingen bij het 

programma vindt u in de programmabrochure van 

het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen. 

KONINKLIJK FILHARMONISCH ORKEST 

VAN VLAANDEREN 

zie biografie p. 239 

Jean-Paul Dessy 
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Het Algemeen Nederlands Zangverbond vzw, Kredietbank Zetel 
Antwerpen en de Cultuurraad van de Stad Antwerpen nodigen u en uw 
familie uit op de biënnale 

Muziek in de Stad 
Muziek van Toren tot Toren 

Antwerpen - 4 & 5 oktober 1997 
oktober 
Muziek in de Stad - Openluchtfestival 
De Amateurkunstensector treedt naar buiten 
verscheidenheid. Koren, volksmuziek- en dansgroepen, 
jazzensembles, fanfares,... treden op verschillende 
Antwerpse binnenstad op. In totaal zullen bijna 50 
dan 1.000 muzikanten het beste van zichzelf geven. 

Concertmis -  O.L.V.-Kathedraal 
Missa Recollectionis 
Motetten en Orgelmuziek van Gaston Feremans (1907-1964) 
ANZ-Ad-hoc-ensemble o.l.v. Mark Goossens 
Raf Vandermeulen - orgel 

Mis in de Volkstaal -  O.L.V.-Kathedraal 
Antwerps Kathedraalkoor o.l.v. Jan Schrooten 
Stanislas Deriemaeker - orgel 

Avondconcert -  O.L.V.-Kathedraal 
Programma: Before Endeavours Fade - Victor Legley 

Stabat Mater opus 53 - Karol Szymanowski 
De Twaalfde Harpzang - Joseph Ryelandt 

Gloria - Francis Poulenc 
Uitvoerders: Iepers Kamerkoor 

zaterdag 4 
13.00u. 

16.00u. 

17.00u. 

20.30u. 

in al zijn 
klassieke- en 
podia in de 

groepen en meer 

Gandante - Cantabile - Kalliope - Vox Humana - Gent 
Bernadette Degelin (sopraan) - Lucienne Van Deyck (alt) 

Werner Van Mechelen (bariton) 
Het Symfonieorkest van Vlaanderen 

o.l.v. Sabine Haenebalcke 
zondag 5 oktober 
13.00u. Muziek in de Stad - Openluchtfestival 

Al de (openlucht)optredens in het kader van Muziek in de Stad en de 
concertmissen zijn vrij toegangkelijk. Enkel het avondconcert is betalend: 
450,- Bef. / 350,- Bef, voor leden ANZ, CJP, +3Pas 

Informatie & Plaatsbespreking 
ANZ Tel 03/237.93.92 - Fax 03/248.16.05 



Roy Goodman 

28 

Roy Goodman 

dirigent 

Pierre Constant 

regie 

Voensdag, 8 oktober, 20.00 U. première 

10, 14, 16 en 18 oktober, 20.00 u. 

12 oktober, 15.00 u. 

Antwerpen, De Vlaamse Opera 

In samenwerking met De Vlaamse Opera 

ROY GOODMAN 

Dirigent Roy Goodman raakte vroeg 
in zijn loopbaan geïntrigeerd door his-
torische uitvoeringspraktijk. In dat ka-
der richtte hij in 1975 het Brandenburg 
Consort op. Twintig jaar later oordeelde 
de London Times zijn opname van de 
volledige Schumannsymfonieën niet 
minder revelerend dan die van 
Harnoncourt. Roy Goodman verwezen-
lijkte reeds meer dan honderd cd-opna-
mes, met een repertoire dat zich uit-
strekt van Monteverdi tot Holst, inclu-
sief de symfonieën van Haydn, Mozart, 
Cherubini, Beethoven, Weber, Berwald, 
Schubert, Mendelssohn en Schumann 
en de belangrijkste orkestwerken van 
Pturell, Corelli, Bach en Handel. 

Roy Goodmans muzikale opleiding 
begon in het koor van het King's 
College in Cambridge. Daarna studeer-
de hij viool en orgel in het Royal College 
of Music in Londen. Van 1986 tot 1994 
was hij de eerste dirigent van de 

Symfonisch 
Orkest 
en Koor 
van 
De Vlaamse 
Opera 

Keith Lewis, Tito 
Janice Watson, Vitellia 
Kathleen Brett, Servilia 
Marie-Ange Todorovitch, Sesto 
Hanne Fischer, Annio 
Christophe Fel, Publio 

Hanover Band, waarmee hij zeven tournees 
maakte doorheen Noord-Amerika, met on-
der meer optredens in de Carnegie Hall en 
het Lincoln Centre. Sinds 1988 is hij mu-
ziekdirecteur van het European Union 
Baroque Orchestra. Met dit ensemble diri-
geerde hij in 1996 meer dan twintig concer-
ten, met tournees in Denemarken, 
Duitsland, Portugal, Cyprus, Turkije en 
Zuid-Afrika. 

Als opera-dirigent is 
hij sinds 1990 actief in het 
Badisches Staatstheater 
te Karlsruhe. Daarnaast 
dirigeerde hij voor de 
Engelse Opera North 
Tamerlano en voor de 
Opera Northern Ireland 
Don Giovanni. In 1996 
werd Roy Goodman aan-
gesteld tot eerste dirigent 
van het symfonisch or-
kest van Umea, de thuis-
basis van de Zweedse 
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Pierre Constant 

Noordelijke Opera. Tijdens het seizoen 
1996-97 dirigeerde hij daarenboven vijf-
tien Europese orkesten, waaronder het 
BBC Philharmonic Orchestra, het Fins 
Radio Symfonisch Orkest, het Freiburger 
Barockorchester, het Kamerorkest van 
Genève, het Nederlands Kamerorkest, de 
Amsterdamse Bachsolisten en het Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra. 
Tijdens het seizoen 1996-97 realiseerde hij 
cd-opnames van Arne's Artaxerxes, Bach-
cantates voor alto met Nathalie Stutz-
mann, Bachs Markus Passion, opera-aria's 
van Hándel met Emma Kirkby, de volle-
dige symfonieën van Berwald, Holsts 
suite The Planets en verder vioolconcerti 
van Viotti en Spohr en klarinetconcerti 
van Spohr en Weber. 

PIERRE CONSTANT 

Pierre Constant is wat je een artistieke 
duizendpoot kan noemen. Hij voltooide 
een opleiding als pianist, acteur, acrobaat, 
jongleur, trapezespringer en koorddan-
ser. Hoewel hij aanvankelijk als acteur 
werkzaam was - hij speelde Othello in 
een regie van Tassencourt en Richard ILI 
in een regie van Perinetti - ontwikkelde 
hij al snel een voorliefde voor regie. In 
1974 werd hij directeur van het Centre 
Dramatique de Courneuve. De school en 
het vaste gezelschap richten hun aan-
dacht op de creatie van eigentijdse wer-
ken en werken uit het verleden waarbij 
de grenzen van vocale en fysische moge-
lijkheden worden in vraag gesteld. 
Jaarlijks verzorgt het gezelschap een 
nieuwe productie, waarmee tournees 
worden gegeven. 

Na zijn laatste voorstelling in 1981 ver-
legde Pierre Constant zijn carrière naar 
de opera. Met Verdi's 1 Masnadieri debu-
teerde hij aan de opera van Nancy. 
Diezelfde productie verhuisde in 1982 
naar het Théátre du Chátelet. In de tus- 

sentijd zorg-
de zijn nieu-
we regie van 
Tosca in 
Nancy voor 
heel wat op-
hef. Zijn eer-
ste buiten-
landse regie 
verzorgde 
Pierre Con-
stant voor 
de Munt/La 
Monnaie in 
Brussel. Zijn productie van Verdi's Simon 
Boccanegra, met José Van Dam in de titel-
rol, werd overgenomen door de opera van 
Oslo en leidde tot een nieuwe uitnodiging 
voor Verdi's Ii Trovatore in Brussel. 

Na een regie van Mahagonny voor de 
Parijse Chátelet, verzorgde hij een nieuwe 
productie van Massenets Werther voor 
Nancy en het Théátre des Champs 
Elysées. Daarna bracht hij Mozarts Cosi fan 
tutte in Marseille en Avignon. Vervolgens 
ensceneerde hij twee hedendaagse cre-
aties: L'Arbre de Mai van Franois Fayt 
voor Marseille en Hélène van Thanos 
Mikroutsikos in Athene. Voor het Atelier 
Lyrique van Tourcoing regisseerde hij een 
Mozart-Da Ponte trilogie - Le Nozze di 
Figaro, Cosi fan tutte en Don Giovanni - on-
der leiding van Jean-Claude Malgoire, 
waarvoor het team onderscheiden werd 
met de "Prix du Meilleur Spectacle 
Lyrique de l'Année 1995". Deze productie 
stond daarna op de affiche van het Théátre 
des Champs-Elysées in Parijs en in Lille, 
Brest, Besan9on en andere Franse steden. 

In december 1996 verzorgde Pierre 
Constant de regie van Verdi's Un Ballo in 
Maschera voor de Nationale Reisopera in 
Nederland. 
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Keith Lewis 

Stravinsky's Oedipus Rex en SchiMbergs Von 
Heute auf Morgen. Deze producties voerden 
hem onder meer naar Salzburg, Japan, 
Milaan, de Carnegie Hall in New York, 
Firenze en Tel Aviv. 

Keith Lewis bracht een groot aantal wer-
ken op cd. Hij werkte voor Mozarts Requiem 
samen met Giulini en Welser-Meist, ver-
zorgde een Don Giovanni met Haitink, een 
Messiah met Solti, missen van Haydn met 
Marriner, Beethovens negende symfonie en 
Mis in b met Giulini, Berlioz' Requiem met 
Bertini, Salome met Mehta, Das Paradies und 
Pen i en Mahlers achtste symfonie met 
Sinopoli en La Damnation de Faust met 
Chung. 

In het seizoen 1997-98 zingt hij in 
Toulouse De Zaak Makropoulos. Daarna vol-
gen Les Illuminations met het orkest van 
Saint Martin-in-the-Fields in de Queen 
Elisabeth Hall, een concertante opvoering 
van Die tote Stadt in Australië en een concert 
en recital in Nieuw-Zeeland voor het 
Internationaal Kunstenfestival van 1998. 

JAN ICE WATSON 

Na haar studies aan de Guildhall School 
of Music and Drama kwam de jonge 
sopraan Janice Watson op het voorplan als 
winnares van de Kathleen Ferrier Memorial 

KEITH LEWIS 

In Noord-Amerika, Canada en 
Europa werkte de Nieuw-Zeelandse te-
nor Keith Lewis samen met dirigenten 
als Boulez, Andrew Davis, Colin Davis, 
Dutoit, Giulini, Haitink, Jordan, 
Leppard, Mackerras, Marriner, Mehta, 
Menuhin, Muti, Nagano, Ozawa, 
Previn, Esa Pekka Salonen, Pritchard, 
Tate, Sawallish, Sinopoli, Solti en 
Welser-Miist. Voor zijn vertolking van 
de Mozartiaanse tenorpartijen - waar-
onder Cosi fan tutte, Don Giovanni, Die 
Zauberfldte en Idomeneo - werd hij uitge-
nodigd door de opera's van Chicago, 
Berlijn, Covent Garden, Glyndebourne, 
Stuttgart, Frankfurt, de Bastille, Bor-
deaux en het festival van Athene. La 
Clemenza di Tito zong hij reeds in 
Frankfurt en Stuttgart. Het Parijse 
Palais Garnier bood hem dezelfde rol 
aan voor de nabije toekomst. 

Keith Lewis zingt verder heel wat ba-
rokwerken als Iphigénie en Tauride en 
Armide van Gluck, en Hkidels Semele. 
Ook La Damnation de Faust, I Capuletti e i 
Montecchi, Maria Stuarda en Bergs Lulu 
horen tot het repertoire waarmee hij 
verder onder meer te gast was aan de 
Deutsche Oper Berlin, de Berliner 
Staatsoper, de opera's van Hamburg, 
Bonn, Wenen, Monte Carlo, en La 
Fenice in Venetië. Hij heeft eveneens 
veel belangstelling voor concertoptre-
dens. Hij was te horen in Haydns Die 
fahreszeiten en Creation, I-Mndels 
Messiah, Rossini's Messa di Gloria, 
Schuberts Mis in Es, Schumanns 
Paradies und Pen, Verdi's Requiem, 
Berlioz Lelio, Te Deum en Requiem, 
Chaussons Poème de l'Amour et de la Mer, 
Mahlers Lied von der Erde en achtste 
symfonie, Rachmaninovs De Klokken, 
Kodaly's Psalmus Hun garicus, Elgars 
Dream of Gerontius, Brittens Serenade for 
tenor, horn and strings en Nocturne, 
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Kathleen Brett 

Award. Zij is nu een gevestigde waarde 
in de Britse muziekwereld. 

Zij werkte reeds geregeld samen met 
de Welsh National Opera, waarvoor zij 
heel wat Mozartpartijen zong, zoals 
Pamina Die Zauberflène, Fiordiligi in Cosi 
fan tutte en Arminda in La Finta 
Giardiniera. In datzelfde huis vertolkte zij 
verder onder meer de titelrol in Lucia di 
Lammermoor, Adele in Le Comte Ory, 
Musetta in La Bohème, Marguérite in Faust 
en Rosalinda in Die Fledermaus. Zij trad 
op als Pamina in de Bastille en de English 
National Opera. Als de Gravin uit Le 
Nozze di Figaro was zij te horen in de 
Opera van Lyon en de English National 
Opera. Voorts zong zij Daphne en 
Arabella in Santa Fe, Musetta voor 
Covent Garden, Lij, Gilda en Michaela 
voor de English National Opera. 

Als concertzangeres trad ze op met het 
BBC Philharmonic Orchestra, het BBC 
Symphony Orchestra, het London 
Philharmonic Orchestra en het Bourne-
mouth Symphony Orchestra. Zij debu-
teerde met het Boston Symphony 
Orchestra in Vaughan Williams' Sea 
Symphony onder leiding van Norrington. 
Zij is een graaggeziene soliste bij de BBC 
Promenade Concerts en op het festival 
van Edinburgh. Janice Watson bracht de 
Songmaker's Almanac, in recitalvorm, in 
het Londense South Bank, op het 
Wexford Festival en in de Studio Bastille 
in Parijs. Haar recital op het Edinburgh 
Festival van 1992 won de Scotsman en de 
Hamada Award. Elk jaar verzorgt zij een 
programma in de Wigmore Hall. 

janice Watson realiseerde een aanzien-
lijk aantal cd's. Zij zong de rol van 
Helena in A Midsummer Night's Dream, in 
een opname onder Colin Davis, Ellen 
Orford in Peter Grimes onder Hickox, 
Sybil in George Lloyds John Scoman en  

werkte mee aan cd's met Orffs Carmina 
Burana, Poulencs Gloria en Howells Missa 
Sabrinensis. In de toekomst staan opnieuw 
Mozart en Strauss centraal. Zij zingt 
Pamina aan de Deutsche Staatsoper in 
Berlijn en de Bayerische Staatsoper in 
München, Arabella in San Francisco en 
Ariadne auf Naxos in Santa Fe. Ook Britten 
blijft ze trouw met de rol van de 
Governess in The Turn of the Screw, die ze 
zal vertolken voor de English National 
Opera. 

KATH LEEN BRETT 

Kathleen Brett won een aantal belangrij-
ke prijzen, waaronder de Best Canadian 
Singer. Nadat de-
ze sopraan gedu-
rende twee jaar 
verbonden was 
aan de Canadian 
Opera Company, 
waar ze rollen 
zong als Susanna 
in Le Nozze di 
Figaro en Gover-
ness The Turn of the 
Screw, maakte ze 
een opmerkelijk 
debuut aan de 
opera van San Francisco als Kristina in De 
Zaak Malcropoulos. 

Kathleen Brett maakte in korte tijd een 
aantal belangrijke debuten: in Robert 
Carsens nieuwe enscenering van ffindels 
Orlando, die reeds te zien was in de 
Vlaamse Opera, in Glucks Orfée et Euridice 
aan het Lincoln Centre in New York en in 
Le Nozze di Figaro aan de Royal Opera 
Covent Garden. Verder zong ze onder 
meer Susanna in Le nozze di Figaro aan de 
Opera van Monte Carlo, Nannetta in 
Falstaff aan de Opera van Montréal, 
Drusilla in L'Incoronazione di Poppea aan de 
Dallas Opera en Pamina in David Hock- 
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ney's Die ZauberfWte-productie voor de 
Edmonton Opera. Tot haar repertoire 
rekent zij verder rollen als Despina in 
Cosi fan tutte, Adina in L' elisir d'amore, 
Leila in Les pécheurs de Perles en Juliette 
in Roméo et Juliette. Brett treedt geregeld 
op met de grootste Canadese en Ameri-
kaanse orkesten van Montréal, Toronto, 
Chicago, Detroit en Philadelphia. 

Tot haar jongste concertoptredens en 
opnames behoren Flkidels Messiah, 
Faurés Requiem, en de Liebeslieder van 
Schumann en Brahms. Voor het volgend 
seizoen bereidt ze in Seattle de rol voor 
van Sophie in Der Rosenkavalier, zal zij 
als Pamina te horen zijn in de opera van 
Dallas en als Nanetta in Los Angeles. 

MARIE-ANGE TODOROVITCH 

De Franse mezzo-sopraan Marie-
Ange Todorovitch studeerde aan de 
conservatoria van Montpellier en Parijs. 
Zij behaalde prijzen voor piano, zang en 
lyrische kunst. Ze trad achtereenvol-
gens op in Rennes, Metz, Luik, Angers, 
Marseille, Avignon, Tours, Parijs en 
Lausanne. Met veel succes debuteerde 
ze als Cherubino in Le Nozze di Figaro in 
Nederland en zong zij Euridice in Orfeo 
ed Euridice en Diane in Le Roi Pausole. 
Daarna vertolkte ze Dorabella in Cosi 
fan tutte en Pauline in Schoppenvrouw te 
Glyndebourne. 

Vervolgens debuteerde Marie-Ange 
Todorovitch als Cenerentola in Pisa. 
Bernard Haitink koos haar uit om 
Cherubino te vertolken in Le Nozze di 
Figaro tijdens de heropening van het 
Festival van Glyndebourne in de zomer 
van 1994. Marie-Ange Todorovitch zong 
de rollen van Orlovski in Die Fledermaus 
in Straatsburg en Marseille, Oktavian in 
Der Rosenkavalier in La Fenice, de com-
ponist in Ariadne auf Naxos in Neder- 

land, La belle He'lène in Lausanne, Isolier in 
Le Comte Ory voor het Festival van Aix-en-
Provence en aan de Opéra Comique en 
Siebel in Faust aan de Bastille. 

In de Vlaamse Opera zong ze tijdens het 
seizoen 94-95 Stéphano in Roméo et Juliette. 
Voor het volgende seizoen heeft ze optre-
dens gepland als Giulietta in Les Contes 
d'Hoffmannn in Nancy, de Prins in Cendrillon 
in het Théátre du Capitole de Toulouse, 
Clara in De Verloving in het Klooster) voor het 
Grand Théátre van Genève, Salud in La Vida 
breve in Marseille en Mercédès in Carmen 
voor de Chorégies d'Orange. 

HANNE FISCHER 

Deze Deense mezzo-sopraan studeerde af 
aan het koninklijke Deense muziekconser-
vatorium in 1993. Al tijdens haar studies 
trad ze op als Dorabella in Cosi fan tutte en 
La Ciesca in Gianni Schicchi te Kopenhagen. 
Ze volgde masterclasses bij Katia Ricciarelli 
en zong ondertussen verschillende concer-
ten en Gianetta in relisir d'amore in Italië. 
Echt debuteren deed ze met Cherubino in 
Le Nozze di Figaro en derde knaap in Die 
Zauberflifte in de koninklijke opera van 
Kopenhagen. 

Hanne Fischer 
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Programma 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 

La Clemenza di Tito, KV621 

Opera seria in twee akten 

Libretto van Caterino Mazzolá, naar Petro Metastasio 

De overige teksten en toelichtingen bij het 

programma vindt u in de programmabrochure van 

De Vlaamse Opera. 

Vanaf het seizoen 1993-94 zingt Hanne 
Fischer geregeld in Kiel, waar haar rollen 
onder andere Siebel in Faust, Suzuki in 
Madama Butterfly, Dorabella in Cosi fan 
tutte, Octavian in Der Rosenkavalier en 
tweede dame in Die Zauberfliite omvatten. 
Ze zong ondertussen nog Rosina in Il bar-
biere di Siviglia in de opera van 
Kopenhagen en werd opnieuw uitgeno-
digd voor Dorabella in Cosi fan tutte en 
Zerlina in Don Giovanni. Verdere op-
drachten omvatten de titelrol in 
Offenbachs operette La perichole met het 
Deens Radio-orkest in 1993 en Annio in 
La Clemenza di Tito in Glyndebourne in 
1995. Ze zal in 1998 opnieuw op dit festi-
val zingen in Rossini's Le Comte Ory. 

CHRISTOPHE FEL 

De Franse bas Christophe Fel werd ge-
boren in 1962 in Marseille en studeerde in 
Parijs bij Claude Brach. Van 1989 tot 1992 
maakte hij deel uit van het Théátre 
Musical d'Angers en vanaf 1992 tot 1994 
was hij verbonden aan de opera van 
Nice. Hij zong er een veertigtal rollen 
waaronder Masetto en Colline in La 
Bohème, Don Alfonso in Cosi fan tutte, 
Pizarro en Calchas in La belle Hélène, 
Mephisto in La Damnation de Faust en 
Oroveso in Norma. 

Daarnaast gaf hij tal van recitals en 
concerten in Frankrijk en in het buiten-
land. Vermeldenswaard is vooral zijn bij- 
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drage aan Die Schópfung in juni 1993 op 
het Festival du Marais in Parijs en voorts 
aan de negende symfonie van Beethoven, 
het Requiem van Mozart, Christus van 
Liszt, Le Bestiaire en Le Bal 1VIasqué van 
Poulenc en het Intermezzo van Ropartz. 

Sinds 1994 nam zijn carrière een nog 
grotere vaart. Fel zong in Faust en Roméo et 
Juliette in Avignon, in Parsifal en in Armida 
Imaginaria in Montpellier, in The Medium 
en Carmen in de Opera Comique te Parijs 
en in L'Opéra d'Aran te Wenen. Tijdens het 
seizoen 1995-96 nam hij deel aan de plaat-
opnamen van Roméo et Juliette, onder lei-
ding van Michel Plasson. Daarna zingt hij 
in Nice in Janaceks Uit een dodenhuis en 
treedt hij op in de Chorégies d'Orange in 
La Forza del Destino. In de Vlaamse Opera 
kon u hem al horen als Le Comte Capilet 
in Roméo et Juliette, als Zoroastro in 
Hándels Orlando, als Ariodante in Serse en 
als Colline in La Bohème. 

In het seizoen 1996-97 debuteerde 
Christophe Fel bij de Opera du Rhin voor 
de wereldcreatie van Aperghi's Tristes 
Tropiques en daarna in Leipzig met Frank 
Martins oratorium In Terra Pax. Vervol-
gens debuteerde hij in Nantes in Il Turco in 
Italia en in Mulhouse in Berlioz' L'Enfance 
du Fhrist. Daarna zong hij voor het eerst in 
Nancy in Jevgenij Onegin, waarna hij naar 
Avignon terugkeerde voor 11 Barbiere di 
Siviglia. Op zijn agenda staan nog Masetto 
in Marseille, Abimélech in Montpellier en 
Golgotha van Frank Martin in Leipzig en 
Berlijn. 

Christophe Fel 



Lisa Houben 

29 

Grant Llewellyn 
dirigent 

)onderdag, 9 oktober 1997, 20.00 u. 

Antwerpen, Koningin Elizabethzaal 

In samenwerking met 

Koninklijk Vlaams Conservatorium, Benoitfonds, 

Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen 

en de Koningin Elisabethzaal 

GRANT LLEWELLYN 

zie biografie p. 255 

LISA HOUBEN 

De Nederlandse sopraan Lisa 
Houben werd geboren in Washington 
D.C. Nadat ze het internationaal Frans 
"baccalauréat" had afgewerkt, begon ze 
haar muzikale studies. Ze werkte met 
Todd Duncan van het Curtis Institute in 
Philadelphia, Lucille Szabo in Washing-
ton en Margareth Khalil in Montreal. 

In 1986 behaalde Lisa Houben de eer-
ste prijs van de Washington Metropoli-
tan Talent Search en terug in Europa 
werkte ze met Christina Deutekom aan 
het Koninklijk Conservatorium van Den 
Haag. Op het ogenblik studeert ze ver-
der bij Adalberto Tonini en bij Ina Del 
Campo. 

Lisa Houben treedt regelmatig op 
voor de Nederlandse Radio, zowel in 
het opera- als het liedrepertoire, en 
zingt in talrijke Europese steden als 
Milaan, Parijs, Londen, Amsterdam, 

Koninklijk 
Filharmonisch 
Orkest van 
Vlaanderen, 
Nederlands 
Concertkoor 

Mannenkoor 
Venlona 
Lisa Houben, het meisje sopraan 
Zeger Vandersteene, de jongeling tenor 
Werner Van Mechelen, dichter en kunstenaar bariton 
Tom Sol, de voorman bariton 
Dirk Van Croonenborch, de geesten bariton 
Jan Caals, aanvoerder van de Leliaerts tenor 

Dordrecht, Perpignan en Barcelona. In 1995 
trad ze op bij het Kunstmin Theater in 
Dordrecht en aan het Auditorium Lattuada 
in Milaan. In 1996 
maakte ze haar de-
buut in het Teatro 
Rosetum van Milaan 
met de rol van Mad-
dalena de Coigny in 
Andrea Chénier. Ze gaf 
ook concerten in Mi-
laan, Como, Lecco en 
Sienna. 

In augustus 1996 
maakte Lisa Houben 
een tournee in Corsica 
met het symfonisch 
radio-orkest van Mol-
davië, onder leiding 
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Zeger Vandersteene 

van Daniel Pacitti, met opera-aria's van 
onder anderen Verdi, Puccini en 
Mascagni. Ze nam ook deel aan het be-
kende Franse concours van Marmande, 
waar ze de eerste prijs behaalde en on-
middellijk werd uitgenodigd om San-
tuzza te zingen in Cavalleria Rusticana van 
Mascagni in Gallarate. 

ZEG ER VANDERSTEENE 

Zeger Vandersteene begon zijn carrière 
in het kinderkoor van de Sint-
Baafskathedraal in Gent, zijn geboorte-
stad. Hij studeerde bij Marie Liètard, die 
zijn stem ontwikkelde tot lichte tenor. 
Daarna studeerde Zeger Vandersteene 
verder in het buitenland en volgde mas-
terclasses in Nederland, Italië, Oostenrijk 
en Duitsland. Voor de interpretatiekunst 
van diverse muziekstijlen volgde hij on-
derricht bij Safford Cape, Renè 
Clemencic, Nikolaus Harnoncourt en 
JUrgen Jiirgens. Voor hedendaagse mu-
ziek kreeg hij les van Henri Pousseur en 
Peter Schat. 

Als contratenor zong Zeger Vander-
steene het repertoire van de Renaissance 

en de barokmuziek. 
In die tijd realiseer-
de hij een groot 
aantal platen bij 
Harmonia Mundi. 

In 1978 begon 
Zeger Vandersteene 
het repertoire van 
lyrische tenor te 
vertolken. Sinds-
dien wordt hij uit-
genodigd op de 
grootste podia ter 
wereld. Hij zong 
onder de leiding 
van dirigenten als 
Peter Maag, Charles  

Mackerras, Rafaël Frilhbeck de Burgos, 
Aldo Ceccao, Gustav Kuhn, Riccardo 
Chailly, Peter Schreier, Nikolaus Harnon-
court, Sir John Pritchard, Leopold Hager, 
Marek Janowski en Jean Fournet. Met 
Levente Kende heeft Zeger Vandersteene 
talrijke liedcycli opgenomen: Die Schtine 
Mullerin, Winterreise, Dichterliebe, Lieder-
kreis... De laatste jaren heeft hij vooral gro-
te hedendaagse opera's gecreëerd in 
Zürich, Amsterdam, Berlijn, Venetië en 
Antwerpen. 

Zeger Vandersteene geeft masterclasses 
in Parijs, Japan, Mexico en Polen en do-
ceert aan het Koninklijk Muziekconserva-
torium van Gent. 

WERNER VAN MECHELEN 

De Belgische basbariton Werner Van 
Mechelen studeerde bij Roland Bufkens 
aan het Lemmensinstituut, waar hij een 
hoger diploma voor zang behaalde. 
Daarna vervolmaakte hij zich bij Malcom 
King en volgde meestercursussen bij on-
der anderen Dietrich Fischer-Dieskau, 
Elisabeth Schwarzkopf, Robert Holl en bij 
het liedduo Mitsuko Shirai en Hartmut 
Hëll. 

Sinds 1988 behaalde Werner Van 
Mechelen verschillende prijzen op inter-
nationale concours, waaronder de Konin-
gin Elizabethwedstrijd voor zang, het In-
ternationaal Vocalistenconcours in 's Her-
togenbosch, het Concours International de 
Chant in Toulouse en het Concorso Vinas 
van Barcelona. Op deze laatste wedstrijd 
won hij tevens de speciale Schubertprijs. 
In juni 1995 nam hij met veel succes deel 
aan de wereldbefaarnde Cardiff Singer of 
the World Competition. 

Concerten met de grote passies en 
oratoria, alsook met orkestliederen, brach-
ten hem op vooraanstaande podia in 
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Werner Van Mechelen 

Keulen, Genève, 
Brussel, Amster-
dam, Parijs, Barce-
lona en Tel Aviv. 
Daarbij werkte hij 
met dirigenten als 
Stefan Soltesz, Paul 
Dombrecht, Sigis-
wald Kuijken, Pa-
trick Peire en Ton 
Koopman. Als ope-
razanger was hij 
reeds te gast in de 
operahuizen van 
Zürich, Luik, Ant-
werpen, Wiesba-
den, Braunschweig, 
Bielefeld, Coburg, 
Limoges, Brussel en 
Straatsburg. Hij 
vertolkte alle grote 
Mozartpartijen: 
Graaf en Figaro, 
Guglielmo, Don 
Giovanni, Leporello 
en Papageno. Ook 
voor andere beken-
de rollen uit het 
operarepertoire 
werd hij gevraagd: 
Schaunard in La 
Bohème van Puccini, 

Tom Sol Dandini in La 
Cenerentola van Rossini, Belcore in 
L'Elisir d' Amore van Donizetti en 
Wolfram in Tannhtiuser van Wagner. 
Tevens creëerde hij, ter gelegenheid van 
Antwerpen '93, de moderne opera Red 
Rubber van de Vlaamse componist Dirk 
D'Haese. Eveneens in 1993 zong Werner 
Van Mechelen onder leiding van 
Sigiswald Kuijken, tijdens het barokfes-
tival van Innsbruck, in I Disingannati, 
een opera van Caldara. Met dezelfde di-
rigent vertolkte hij in 1995 de titelrol uit 
Mozarts Don Giovanni en in 1996 
Pergolesi's Livieta e Tracollo. In 1998 ver- 

volgt de samenwerking dan met de hoofd-
rol uit Le Nozze di Figaro. 

Zijn voorliefde gaat echter uit naar het 
liedgenre. Vaste klavierpartners hierbij zijn 
Marc Deckers en Eric Schrteider. Naast alle 
grote liedcycli omvat zijn repertoire ook ra-
riteiten. In 1994 werd hij door de internatio-
nale Hugo Wolf Academie van Stuttgart uit-
genodigd om, samen met liedpianist Hart-
mut HO, enkele galaconcerten te verzor-
gen in Stuttgart en Keulen. Buiten verschil-
lende opnames voor radio en televisie in zo-
wel binnen- als buitenland, maakte Werner 
Van Mechelen ook cd-opnames met liede-
ren van Richard Strauss, "mélodies" van 
Claude Debussy en van Francis Poulenc. 

Voorts is Werner Van Mechelen actief als 
dirigent van de Kempische Oratorium-
vereniging in Turnhout. Sinds 1992 doceert 
hij liedkunst aan het Lemmensinstituut in 
Leuven en sinds 1996 geeft hij zangles aan 
het conservatorium van Maastricht. Aan het 
Lemmensirtstituut werd hij in 1995 tot gast-
professor benoemd. 

TOM SOL 

De Nederlandse bariton Tom Sol studeer-
de bij Cora Canne Meijer aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam. Na zijn 
eindexamen in 1987 volgde hij nog een op-
leiding aan de muziekdramatische afdeling 
en zong ter afsluiting daarvan de titelrol in 
Mozarts opera Le Nozze di Figaro, in een pro-
ductie onder leiding van Hartmut 
Haenchen. 

Tom Sol zong verschillende rollen in ope-
ra's van Mozart: Papageno in Die 
Zauberfldte, Don Alfonso in Cosi fan tutte, 
Allazim in Zaide, Figaro en Graaf in Le 
Nozze di Figaro. Verder was hij te zien en te 
beluisteren als Poeta in Prima la Musica van 
Salieri en als Golaud in Pelléas et Mélisande 
van Debussy. Door De Vlaamse Opera werd 
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Jan Caals 

Tom Sol uitgenodigd om aan verschillen-
de produkties zijn medewerking te verle-
nen: Parsifal van Wagner, Turandot van 
Puccini en Billy Budd van Britten. 

Tom Sol is ook regelmatig te horen als 
concert- en oratoriumzanger. Daarnaast 
werkt hij regelmatig met ensembles voor 
hedendaagse muziek en zong hij premiè-
res van onder anderen Milhaud, Loti-
chius en Goeyvaerts. Ook als liedzanger 
geniet Tom Sol bekendheid. Tom Sol is als 
docent verbonden aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam. 

DIRK VAN CROONENBORCH 

Dirk Van Croonenborch studeerde aan- 
vankelijk fluit, harmonie en muziekge- 
schiedenis aan het conservatorium van 

Antwerpen. Na een 
driejarige opleiding 
aan de voormalige 
operastudio van de 
Muntschouwburg 
behaalde hij een ho-
ger diploma solo-
zang bij Liane 
Jespers. Hij volgde 
nog verschillende 
masterclasses, on-
der anderen bij Sir 
Peter Pears. 

Na zijn debuut in 
Dirk Van Croonenborch de Vlaamse Kamer- 

opera volgden onmiddellijk engagemen-
ten in de Vlaamse Opera en de Nationale 
Muntschouwburg, alsook in het buiten-
land. Hij was te gast op verschillende in-
ternationale festivals en maakte tientallen 
radio- en plaatopnames, van zowel oude 
als hedendaagse muziek. 

De toekomstplannen van Dirk Van 
Croonenborch behelzen zowel opera- als 
concertwerk, met enkele belangrijke,  

doch weinig uitgevoerde werken in het 
vooruitzicht. 

JAN CAALS 

Jan Caals begon zijn muzikale studies 
aan het Lemmensinstituut en vervolgde 
zijn opleiding aan het Koninklijk Muziek-
conservatorium van Brussel waar hij een 
eerste prijs en vervolgens een hoger diplo-
ma zang behaalde. 

Verschillende malen verleende Jan 
Caals zijn medewerking aan oratoria: The 
Messiah van Mndel, Bachs Hohe Messe, 
Johannes Passion, Lukas Passion en Mattheus 
Passion, het Requiem van Verdi en de 
Markus Passion van Kaiser. Voor de BRTN 
nam hij werken op zoals L'eau passe, een 
liedercyclus van Norbert Rosseau, Gianni 
Schicchi van Puccini 
en Even such is time 
van Charles Vale. Aan 
de Opera van Vlaan-
deren werkte hij mee 
aan de creatie van 
Baas Gansendonck van 
Willem Kersters en 
aan de Nationale 
Opera aan de creatie 
van La Passion de Gilles 
van Philippe Boes- 

Voor de European 
Festivities van de 
Europese Gemeenschap nam Jan Caals 
deel aan de uitvoering van Kreinungsmesse 
van Mozart, het Te Deum van Charpentier 
en de Carmina Burana van Carl Orff, onder 
leiding van Jean Jakus. Ook gaf hij ver-
schillende concerten tijdens het Festival 
van Vlaanderen met werken van onder 
andere Cavalieri, Arthur Meulemans, 
ffindel en Haydn. Hij werkte mee aan de 
uitvoering van de Johannes Passion van 
Scarlatti in het kader van het festival van 
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Parijs en aan Houdini, een circusopera 
van Peter Schat in het Amsterdamse 
Concertgebouw, ter gelegenheid van 
het Holland Festival. Hij vertolkte de te-
norrollen in L'Enfant et les Sortilèges van 
Ravel met het Nederlands Danstheater 
en verleende zijn medewerking aan de 
creatie van Fontamara van Max E. Keller 
in Zürich. 

Jan Caals heeft talrijke platenop-na-
mes gerealiseerd, waaronder de Messe 
des Morts, het Te Deum en de Leons 
Ténèbres van Charpentier, de Lamenta-
tionen van Zelenka, de Paukenmesse van 
Haydn, de Weihnachtsgeschichte van 
SchUtz en de Missa in Tempore Belli van 
Haydn. 

NEDERLANDS CONCERTKOOR 

Het Nederlands Concertkoor (NCK) 
neemt in het Nederlandse muziekleven 
een belangrijke plaats in. Het koor werd 
in 1987 opgericht als voortzetting van 
het Koor van het Concertgebouworkest 
en heeft sindsdien zijn medewerking 
verleend aan talrijke muziekproducties. 

Het Nederlands Concertkoor wordt 
gevormd door ruim honderd geschool-
de amateurzangers, muziekstudenten 
en professionals. Tot het repertoire van 
NCK behoren de grote koorwerken uit 
de 18de, 19de en 20ste eeuw, zowel we-
reldse als de religieuze werken. Sinds 
1993 is de artistieke leiding in handen 
van dirigent Rob Vermeulen. 

Door de jaren heen heeft het NCK sa-
mengewerkt met vrijwel alle grote en 
een aantal kleinere gespecialiseerde or-
kesten in Nederland en België. De lei-
ding was daarbij in handen van dirigen-
ten als Alain Lombard, Adam Gate-
house, Hartmut Haenchen, Lucas Vis, 
Hans Vonk, Jos Van Immerseel, Roberto  

Benzi, Ken Ichiro Kobayaschi, Kenneth 
Montgomery, Richard Hickox en vele ande-
ren. Tot de orkesten waarmee werd samen-
gewerkt behoren onder andere het 
Residentie-Orkest, het Noordhollands 
Philharmonisch Orkest, het Gelders Orkest, 
het Limburgs Symphonie-Orkest, het 
Orkest van het Oosten, het Brabants Orkest, 
Anima Aetema en het Nederlands Kamer-
orkest. 

Ook in België is het Nederlands Concert-
koor bekend door uitvoeringen met het 
Orchestre Philharmonique de Liège en het 
BRTN-Orkest. Met het Koninklijk Filharmo-
nisch Orkest van Vlaanderen trad het NCK 
voor het laatst op in 1991 met een uitvoe-
ring van Stravinski's Oedipus Rex onder lei-
ding van Muhai Tang. Verschillende pro-
ducties waaraan het NCK zijn medewer-
king verleende, werden uitgezonden via ra-
dio en televisie. 

Nederlands Concertkoor 
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Programma 

PETER BENOIT (1834-1901) 
De Schelde 
Romantisch-historisch oratorium in drie delen 

voor soli; gemengd koor, orgel, harpen en orkest 

op een tekst van Emmanuel Hiel 

De overige teksten en toelichtingen bij het 

programma vindt u in de programmabrochure van 

deze voorstelling. 

MANNENKOOR VAN DE 
KONINKLIJKE ZANGVERENIGING 
VEN LONA 

De oprichting van de Koninklijke 
Zangvereniging Venlona in 1900, was ei-
genlijk een logische ontwikkeling van al-
lerlei maatschappelijke ontwikkelingen, 
die rond de eeuwwisseling op gang wa-
ren gekomen. Vanaf het begin was het 
streven van Venlona erop gericht een be-
langrijke, zelfs toonaangevende rol te 
spelen in de Nederlandse mannenkoor-
wereld. De eerste dirigent, Willy Geyr is 
daar al mee begonnen. Geyr was de man 
van het eerste uur, die Venlona met vaste 
hand de eerste moeilijke jaren doorhielp. 

Na enkele jaren kwamen de eerste mu-
zikale successen. Talloze concerten op 
grote en belangrijke podia volgden elkaar 
op. In alle grote steden van Nederland 
heeft Venlona concerten gegeven. Vooral 
de uitvoeringen tijdens het beroemde 
Wereld Muziek Concours in de Rodahal 
van Kerkrade zijn befaamd. In tal van 
plaatsen in het buitenland was het koor 
eveneens te beluisteren: Wenen, Berlijn, 
Hamburg, Antwerpen, Basel, Straats-
burg, Keulen, Dresden, ... Zeer recent 
maakte het koor een grote concertreis 
naar Riga in Letland, Biella in Italië en 
luisterde een eucharistieviering op in de 
kathedraal van Antwerpen. Op grote in-
ternationale concoursen kaapte Venlona 
steevast eerste plaatsen weg. Regelmatig 

Mannenkoor Venlona 

is Venlona ook te beluisteren op radio en 
televisie. 

Tijdens de oorlogsjaren is de Koninklij-
ke Zangvereniging ondergronds gegaan. 
Na de oorlog maakte het koor een gewel-
dige ontwikkeling door. Op een bepaald 
ogenblik telde Venlona zelfs meer dan 
tweehonderd leden, zodat elk concert een 
ware volksverhuizing betekende. Op dit 
moment zijn er ongeveer 110 actieve zan-
gers bij het koor, dat inmiddels al meer 
dan 25 jaar onder leiding staat van Ger 
Withag, die er alles aan heeft gedaan om 
het koor naar een grote muzikale hoogte te 
sturen. Onder zijn leiding zong Venlona 
werken van Stravinski, Berlioz, Strauss, 
Beethoven, Gershwin, Jean Lambrechts en 
talloze andere componisten. Het koor 
schrikt niet terug van moeilijke en inge-
wikkelde werken, maar heeft ook een re-
putatie hoog te houden op het gebied van 
opera. 

Op dit moment maakt de Koninklijke 
Zangvereniging Venlona zich klaar voor 
de viering van zijn honderdjarig bestaan. 
Er wordt hard gewerkt aan de voorberei-
ding van een nieuwe cd. 

KONINKLIJK FILHARMONISCH 
ORKEST VAN VLAANDEREN 

zie biografie p. 239 
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30 

Edmond Saveniers 

dirigent 

Euregio 
Jeugdorkest 

Zaterdag, 11 oktober 1997, 20.00 u. 

Antwerpen, deSingel, Blauwe Zaal 

In samenwerking met 

Euregio Jeugdorkest het Koninklijk Vlaams Conservatorium, 

ividsfonds-afdeling Merksem, C.M.B.V.-gewest Antwerpen & 

het Emmanuel Durletfonds 

Met de steun van 

het Gemeentekrediet 

EDMOND SAVEN IERS 

Edmond Saveniers studeerde na de 
klassieke humaniora aan het Lemmens-
instituut in Leuven en aan het Konink-
lijk Vlaams Muziekconservato-rium 
van Antwerpen, waar hij tussen 1971 en 
1980 een laureaatsdiploma orgel en mu-
ziekopvoeding, de prijs Lemmens-Tinel 
voor virtuositeit op orgel en compositie, 
de eerste prijs orkestdirectie en een ho-
ger diploma orkestdirectie behaalde. 
Ondertussen verkreeg hij ook de prijs 
Annie Rutzky. Zijn voornaamste docen-
ten waren Kamiel D'Hooghe voor orgel, 
Matty Niël en Willem Kersters voor 
compositie en Fernand Terby voor or-
kestdirectie. 

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 verbon-
den. Ondertussen verleende hij zijn me-
dewerking aan radio- en televisieopna- 

Eliot Lawson 

viool 

men voor de BRTN, de NOS, de ORF en de 
Japanse televisie. Hij begeleidde balletten 
met het Nationaal Ballet in het Amsterdam-
se Muziektheater en dirigeerde een opera in 
Coburg. Tussen 1990 en 1991 maakte hij drie 
tournees naar Japan met Mozartprogram-
ma's op originele instrumenten en met ver-
schillende Japanse orkesten, koren en solis-
ten, waaronder het concert voor de kroning 
van de Japanse keizer in 1990. 

Edmond Saveniers doceert orkestdirectie 
en orkestsamenspel aan het Lemmensinsti-
tuut in Leuven en leidt het symfonisch or-
kest 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 be-
strijkt vele genres. Hij dirigeerde zowel 
opera en operette als musical, symfonische 
muziek, filmmuziek, oratoria en concerti 
voor solo en orkest, zowel met hedendaag-
se als met authentieke instrumenten. Zijn 
repertoire gaat van de barok tot de avant-
garde. Hij heeft verschillende creaties op 
zijn naam staan. 
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Eliot Lawson 

ELIOT LAWSON talrijke concerten als solist. Hij treedt ook 
regelmatig op met zijn zus Jill, die piano 

Eliot Lawson werd in 1978 in Brussel speelt. 

geboren. Hij begon zijn vioolstudies in 
1985, werd door Sir Yehudi Menuhin ge-
selecteerd om in zijn school in Londen te 
komen studeren, maar verkoos zijn mu-
ziekstudies verder te zetten in België bij 
Souroujon. Momenteel studeert hij aan 
het Rotterdamse conservatorium bij 
Morozova en in Brussel bij Igor Oistrakh. 

Eliot Lawson nam reeds deel aan ver-
schillende wedstrijden in binnen- en bui-
tenland en wist verscheidene eerste prij-
zen in de wacht te slepen. In november 
1996 behaalde hij een eerste prijs met 98 
procent in de Nationale Wedstrijd van het 
Gemeentekrediet. Tijdens het laureaten-
concert vertolkte hij het vioolconcerto 
van Johannes Brahms met het Nationaal 
Orkest van België. Eliot Lawson gaf reeds  

EUREGIO JEUGDORKEST 

Het Euregio Jeugdorkest is een kweek-
vijver voor jeugdige en talentvolle musici. 
In augustus 1985 werd de Stichting 
Euregio Jeugdorkest opgericht. Deze 
stichting werkt in de provincies Antwer-
pen, Noord-Brabant, Zeeland en de regio 
Waasland en heeft als doelstelling zeer ta-
lentvolle jeugdige amateurmusici samen 
te brengen in een groot symfonisch orkest-
verband. Daarvoor wordt samengewerkt 
met ruim zeventig muziekscholen. 

De samenstelling van het orkest wordt 
bepaald door audities, die openstaan voor 
getalenteerde jonge musici van 12 tot 21 
jaar. De wervingsactie wordt gehouden 
via muziekscholen, muziekpraktijken en 
muziekverenigingen. Bij een tekort aan 
bepaalde instrumenten worden ook leer-
lingen van beroepsopleidingen tot het or-
kest toegelaten. Hierdoor kan de leeftijd 
van de musici soms oplopen tot maximum 
25 jaar bij instrumenten als fagot, tuba en 
contrabas. Er is een speciale auditie voor 
de functie van concertmeester. 

De dirigent van het Euregio Jeugd-
orkest, Edmond Saveniers, heeft een zeer 
brede ervaring, waardoor het orkest thuis-
raakt in het grote concertrepertoire. Hij 
hanteert een eigen werkwijze, waarbij aan 
de jongelui zeer hoge muzikaaltechnische 
eisen worden gesteld, met coaching van 
verschillende partijen. Dit kon alleen maar 
leiden tot een zeer hoog artistiek niveau, 
dat aan de aandacht van de grote concert-
organisatoren niet meer voorbij kon gaan. 

In 1993 speelde het orkest een opvallend 
concert in het kader van Antwerpen 
Culturele Hoofdstad van Europa, inge- 
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richt door de Europese Universiteit, 
voor een enthousiast publiek van meer 
dan duizend toehoorders. Datzelfde 
jaar werd in het kader van het Festival 
van Vlaanderen-Antwerpen in Merk-
sem het slotconcert van het festival ge-
speeld en opgenomen door Radio 3. 
Deze oorspronkelijk als reportage be-
doelde opname werd omwille van de 
kwaliteit integraal uitgezonden als festi-
valconcert in de reeks van grote orkes-
ten. 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 in-
strumentale composities van de Vlaam-
se componist August de Boeck. Het or-
kest 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 televisiejournaal en het nieuwsma-
gazine "Ter Zake" uit te voeren. Ook 1995 
was een bijzonder jaar. In een exclusief 
Beethovenproject gaf het orkest in een klei-
nere en selectievere bezetting gestalte aan 
een heel nieuwe visie ten overstaan van de 
muziek van Van Beethoven, wat betreft in 
tempi, articulatie en speelwijze. Behalve de 
normale muzikale eisen moesten de musici 
ook nog geheel andere speeltechnieken aan-
leren. 1996 werd opnieuw een prachtig mu-
zikaal jaar met veel aandacht voor "moder-
ne" composities, zonder de klassieken te 
vergeten. In datzelfde jaar werd de grond-
slag gelegd voor een nieuw organisatorisch 
opzet, waarmee het orkest op hoog artistiek 
niveau afstevent op het vijftienjarig jubi-
leum in het magische jaar 2000. 

Euregio Jeugdorkest 
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Jan Blockx 
Vijf 
Vlaamse dansen 

Jan Blockx was een geboren 
Antwerpenaar. Hij was een leerling van 
Peter Benoit aan de Vlaamse Muziekschool 
van Antwerpen die in 1898 officieel tot 
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium 
werd verheven. Hij begon reeds te compo-
neren op zeventienjarige leeftijd. In 1879-
1880 verbleef hij in Leipzig waar hij onder 
meer les nam bij Carl Reinecke en Eduard 
Grieg ontmoette. Even later bezocht hij 
ook Italië. Na zijn terugkeer vestigde hij 
geleidelijk zijn naam in het Antwerpse mu-
ziekleven. In 1885 werd hij als opvolger 
van Waelput benoemd tot leraar harmonie 
in de muziekschool. Na Benoits overlijden 
werd hij directeur van het conservatorium. 
Onder zijn talrijke leerlingen is onder an-
deren Lodewijk Mortelmans te vermelden. 

Programma 

JAN BLOCKX (1857-1912) 
Vijf Vlaamse dansen 

Allegretto 

Scherzo 

Un poco maestoso 

Scherzo 

Tempo risoluto 

EMMANUEL DURLET (1893-1977) 
De kapel van Maria-Magdalena extra muros 
Concerto voor viool en orkest 

Moderato 

Andante sostenuto 

Allegro vivace 

PAUZE 

FRANZ SCHUBERT (1797-1828) 
Symfonie nr. 4 in C, "De tragische", D 417 

Adagio molto - allegro vivace 

Andante 

Menuetto: allegro vivace 

Allegro 

De grootste roem oogstte Blockx vanaf 1896 met zijn opera's, in het bijzonder met de 
Herbergprinses en De Bruid der Zee, die ook in het buitenland heel wat bijval kenden. Maar hij 
schreef ook talrijke werken in andere genres, van pianostukjes en liederen tot symfonische blad-
zijden. De Parijse firma Heugel werd zijn voornaamste uitgever. De Vlaamse Dansen dateren uit 
1884 en kunnen gerekend worden onder de meest populaire orkestwerken van eigen bodem. 
De partituur werd in 1898 door Heugel gepubliceerd. Met dit werk volgde Blockx een van de 
aanbevelingen op van Peter Benoit om 'Vlaamse muziek" te scheppen, namelijk door er au-
tochtone volksliederen in te verwerken. Vier van de vijf delen zijn inderdaad op volksliederen 
gebaseerd. Achtereenvolgens zijn dat: het Reuzenlied ("Al wie daar zeidt, de Reus die kom"), 
Anne-Marieke ("Wel Annemarieke waar gaat gij naartoe?"), het lied van de Reuskens van 
Borgerhout ("De boeren die maken de pap zo dik"), het Kwezelken ("Zeg kwezelken wilde gij 
dansen?"). Enkel in het laatste deel, het Jagerslied, is het thema van eigen vinding, maar het 
sluit zo goed op de vorige aan dat de toehoorders er zich nauwelijks rekenschap van geven dat 
het geen volkslied is. Elk deel kreeg een afzonderlijke opdracht mee. Zo is het eerste opgedra-
gen aan de toondichter Gustave Huberti en het laatste aan een ander componist, Albert de 
Vleeshouwer, die Blockx' leerling was. 

Stilistisch sluit Jan Blockx zeer goed aan bij gelijkaardige composities van buitenlandse tijd-
genoten als Dvorak of Grieg. De ongekunstelde maar pittig klinkende orkestratie droeg zeker 
bij tot het blijvend succes van deze pretentieloze bladzijden. 

LUC LEYTENS 
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Emmanuel Durlet werd geboren in 
Antwerpen op 11 oktober 1893. Zijn 
grootvader, Frans-Andries Durlet, was 
een bekende figuur in deze stad. Hij 
leidde er de restauratiewerken aan de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en ont-
wierp haar prachtig koorgestoelte. Ook 
vader Durlet was architect. In de huise-
lijke sfeer bij de Durlets was de mystiek 
van de Middeleeuwen als het ware tast-
baar aanwezig. Ze zou de jonge Emma-
nuel sterk beïnvloeden en later ook de 
richting van zijn werk bepalen. 

Emmanuel Durlet 
De kapel van 
Maria-Magdalena 
extra muros 
Concerto voor vi- 
ool en orkest 

Emmanuel Durlet studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium, onder 
andere piano bij Frans Lenaerts. Reeds op zestienjarige leeftijd behaalde hij het einddi-
ploma voor piano met grootste onderscheiding. Hij volgde ook harmonie bij Edward 
Verheyden en compositie bij Lodewijk Mortelmans. In 1912 vertrok hij naar Wenen om bij 
de wereldvermaarde Leopold Godowsky aan de Meisterschule far Klavier van de 
Kaiserliche Akademie fiir Musik zijn techniek en interpretatiekunde te vervolmaken. 

In 1918 startte Durlet een carrière als weergaloos vertolker en begon met een krachttoer: 
de integrale uitvoering van de 32 sonates van Beethoven. In 1920 werd Emmanuel Durlet 
benoemd tot pianoleraar aan het Antwerpse conservatorium. Gedurende zijn 39-jarig pro-
fessoraat vormde hij tal van vooraanstaande musici zoals André Cluytens, Eugène Traey, 
Walter Crabeels, Frans Cauwenberghs, Denise Tolkowsky, Kamiel Cooremans, Julien 
Esser en vele anderen. 

Vanaf 1933 trad Emmanuel Durlet aan als componist. Zijn pianistiek oeuvre omvat een 
vijftigtal pianowerken, een tachtigtal pianowerken voor de jeugd, het pianoconcerto 
Middeleeuwse Sproke en het vioolconcerto De kapel van Maria-Magdalena extra muros. Hij be-
werkte ook méér dan driehonderd werken van 18de-eeuwse Vlaamse klavecinisten. Voor 
zijn composities koos Durlet steeds sug- Emmanuel Durlet 

gestieve titels. Het beschrijvende, pro-
grammatische is een constante in heel zijn 
oeuvre. Melodie en harmonisatie bezitten 
een enorme picturale rijkdom en plastische 
uitbeeldingskracht. De organische integra-
tie van diverse pianotechnieken en de 
transformatie van deze briljante technie-
ken in een expressieve en betekenisvolle 
pianotaal, gepaard aan een uiterst indivi-
dualistische melodie en een rijke, soms 
verrassende harmonie, verlenen aan de 
composities een zeer persoonlijke en her-
kenbare stijl. 
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Tijdens de herstelperiode na een delicate oogoperatie in 1946 heeft Emmanuel Durlet de 
eerste schetsen en de grote lijnen van zijn vioolconcerto, De kapel van Maria-Magdalena ex-
tra muros, bedacht. Het werk werd voltooid in 1949 en hij droeg het op aan de Griekse vio-
liste Sophie Piménides, de repetitrice van de befaamde Belgische violist en pedagoog 
Matthieu Crickboom. Zij studeerde het samen met Durlet in, maar tot een publieke uit-
voering is het nooit gekomen. De creatie van het concerto vond plaats op 6 november 1993 
in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag 
van de geboorte van de componist. Violist Jan Van Weyenberg werd begeleid door het 
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen, onder leiding van Kenneth 
Montgomery. 

De eerste twee delen zijn zeer geïnspireerd en zangerig. Deel drie wordt gekenmerkt 
door de enorme virtuositeit die van de vertolker wordt vereist. Van het tweede deel maak-
te Durlet later nog een versie voor viool en orgel, met als titel Wierook en Mirre. De vin-
gerzetting en boogstreken voor de solist zijn aangebracht door de grote Belgische violist 
Franz Wigy. Wanneer Durlet gevraagd werd naar de betekenis van de titel De kapel van 
Maria-Magdalena extra muros, kwam er steeds een glimlach op zijn gelaat. "Het is een evo-
catie", zegde hij. "Toen ik jong was stond er op het Zuid van Antwerpen een kapelleke 
buiten de Antwerpse muren, gewijd aan Maria-Magdalena, de bijbelse figuur. Nu staat 
het er niet meer, het werd afgebroken. Het was een pelgrimsoord voor geliefden". Met zijn 
vioolconcerto heeft Emmanuel Durlet het verdwenen kapelleke willen vereeuwigen. 

ANDREA DURLET 
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Van Schubert als symfonicus zijn de 
twee befaamdste werken de tweedelige 
Onvoltooide Symfonie in b uit 1822 en 
de Symfonie in C uit zijn laatste levens-
jaar. Van zijn zes vroegere symfonieën 
werden sommige pas tien jaar na zijn 
dood voor het eerst uitgevoerd. 
Omwille van hun nog onvoldragen ei-
genheid en de expliciete invloeden van 
Haydn, Mozart en Beethoven, staan zij als jeugdsymfonieën gecatalogiseerd, maar gelden 
niettemin onmiskenbaar als beloftevolle studies voor latere meesterwerken. In 1808 werd 
Franz Schubert aanvaard als leerling in het Weense Convict en een jaar later reeds als eer-
ste violist van het schoolorkest, waardoor hij systematisch vertrouwd raakte met de sym-
fonische traditie. Hiervan getuigt Joseph von Spaun, Schuberts vriend in het Convict in 
zijn dagboeknotities: "Aangezien Schubert reeds vrij vaardig viool speelde, werd hij in het 
kleine orkest opgenomen, dat toen dagelijks na het avondmaal een ouverture en een sym-
fonie uitvoerde. Wij beschikten over dertig symfonieën van Haydn en verscheidene van 
Mozart en Beethoven". 

Wat zich tussen Schuberts eerste en zesde symfonie aan stilistische ontwikkeling vol-
trok, is enerzijds de adaptatie van de klassieke vormleer, waardoor hij onder invloed van 
zijn compositieleraar, de hofkapelmeester Salieri, bij de traditie aansluiting vindt, en an-
derzijds het zoeken naar authenticiteit en onafhankelijkheid. Vooral de latere van deze zes 
symfonieën, de vierde en de vijfde uit 1816 en de zesde uit 1817/18, getuigen van een toe-
nemende individualisering. 

Op 27 april 1816 voltooide Schubert de partituur van de Symfonie nr. 4 in c, D 417. 
Vermoedelijk woonde hij een uitvoering van het werk bij op één van de huisconcerten, die 
violist Otto Hadwig organiseerde met een privé-gezelschap van amateurmusici, waartoe 
de Schuberts behoorden. Ofschoon deze symfonie nog geenszins de dramatische, morbi-
de of beangstigende atmosfeer ademt van zijn later werk, zoals de Onvoltooide Symfonie of 
Die Winterreise uit 1828, gaf Schubert haar achteraf de benaming "Tragische" mee. 
Ongetwijfeld had het zwaarmoedige klimaat van zijn toonzetting van dertig gedichten 
van Goethe, waaronder Erlkéinig, die hij vlak vóór de compositie van deze symfonie had 
voltooid, deze instrumentale muziek geïnspireerd. Schuberts eigen benaming van het 
werk en de c-toonaard, waarin het gecomponeerd is en die als Beethovens geliefkoosde 
tonaliteit gold, gaven aanleiding tot eenzijdige evaluaties, als vormde het een poging tot 
heroïsch-pathetische stilering of een conglomeraat van Beethovens eerste en vijfde sym-
fonie, de Coriolanusouverture en het Strijkkwartet, opus 18 nr. 4. De scherpe thematische du-
aliteit, de krachtige ritmische contouren, de dynamische contrasten en de geaccentueerde 
orkestcrescendi in het eerste en laatste deel bevatten weliswaar reminiscenties aan 
Beethoven, maar Schuberts expressiviteit heeft weinig uitstaans met het pathos, de tragiek 
en de retorische intensiteit van zijn leermeester. 

Het Adagio molto is de enigszins sombere introductie tot de symfonie, die Schuberts be-
wondering voor de geladenheid van Mozart en de plechtigheid van Van Beethoven ver-
raadt, maar overwegend meditatief, lyrisch en zelfs gelaten klinkt. Terwijl het eerste dy- 

Franz Schubert 

Symfonie nr. 4 in c, 

"Tragische", 
D417 
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namische thema van het Allegro vivace door zeer ritmische bassen gedragen en spoedig 
door een brede akkoordzetting gescandeerd wordt, waarmee hij even Van Beethoven lijkt 
te citeren, horen we in het melodische verloop van het tweede thema de evenwichtige 
eenvoud en de tedere klankkleur, die zo kenmerkend zijn voor Schuberts liederen. 

In het Andante, dat nauwelijks nog als "tragisch" te definiëren is, levert Schubert het 
onomstotelijk bewijs van zijn ontluikende persoonlijkheid door in instrumentaal werk 
zijn verworvenheden als liedcomponist aan te wenden. Met een sobere, gereduceerde in-
strumentatie (slechts twee van de vier hoorns, geen pauken of trompetten) creëert hij een 
intimistisch, enigszins idyllisch klimaat met smartelijke ondertoon. De gehele compositie 
beweegt zich rond één centraal thema, één gebalde melodische gedachte, die systematisch 
opklinkt uit steeds nieuwe omschrijvingen en verruimingen van intervallen. De wisselen-
de sferen, de evenwichtige structuur en de harmonische transformaties kondigen reeds 
expliciet Schuberts latere symfonieën aan. 

Het Menuetto: allegro vivace is een solide, op ritmische gelijkmatigheid gebouwd 
scherzo, met een duidelijk Weens geïnspireerd trio. In zijn geheel is deze beweging exem-
plarisch voor Schuberts soepele, vrije gebruik van de harmonie. 

Het finale Allegro opent met een lange, donkere door strijkers en fagot geleide zin, die 
sporadisch herinnert aan de tragische dimensie van de eerste beweging, maar spoedig 
verlevendigt, beweeglijker en gevarieerder wordt en de klanken speels doet echoën. De 
eerder matte, egale harmonisatie en orkestratie van Schuberts vroeger werk winnen van-
af deze vierde symfonie, voornamelijk door het contrasterend gebruik van hout- en ko-
perblazers, opvallend aan nuancering en expressiviteit. 

LUT VAN DE VELDE 

Met steun van 

.ANK 

Gemeentekrediet NV 
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INFO 
Festival van Vlaanderen - 

Antwerper 
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Plaats- 
bespreking 

* DE SINGEL 
Voor alle concerten, behalve degene die 
verder afzonderlijk vermeld worden: 

Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen 
tel. 03/248 28 28 - fax 03/248 28 00 
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. 

* CULTURELE INFOBALIE 
Voor alle concerten, behalve degene die 
verder afzonderlijk vermeld worden: 

Grote Markt 40 - 2000 Antwerpen 
tel. 03/220 81 11 - fax 03/220 81 18 
openingsuren: DI-VR 10.00-18.00 u. 

ZA 12.00-17.00 u. 

* EKU-TICKETSHOP 
Voor alle concerten, behalve degene die 
verder afzonderlijk vermeld worden: 

Kammenstraat 70 - 2000 Antwerpen 
tel. 03/213 86 60 
openingsuren: MA-ZA 10.00-18.00 u. 

* DE VLAAMSE OPERA 
concert nr. 19 : 
losse kaartverkoop vanaf 20 augustus 
concert nr. 28: 
losse kaartverkoop vanaf 23 augustus 

Frankrijklei 3 - 2000 Antwerpen 
tel. 03/23 66 85 
openingsuren: MA-ZA 11.00-17.45 u. 

* KONINKLIJK FILHARMONISCH 
ORKEST VAN VLAANDEREN 
concerten nrs. 22, 27 en 29 

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. 

* OXALYS 
concert nr. 26 

tel. 02/374 53 28 
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Inlichtingen over de 
andere leden van de 
Samenwerkende 
Vereniging Festival 
van Vlaanderen: 

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 
e-mail festival@skynet.be  

Festival van Vlaanderen-Gent 
Kasteel Borluut 
Kleine Gentstraat 46 
9051 Gent 
tel. 09/243 94 94 
fax 09/243 94 90 
e-mail festival-gent@skynet.be  

Festival van Vlaanderen-Kortrijk 
Jan Breydellaan 12 
8500 Kortrijk 
tel. 056/22 28 29 
fax 056/22 05 02 
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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 



Laus 
Polyphoniae 
1998 en 1999 
22 - 30 AUGUSTUS 1998 

"Mtísica Ibérica" 
dirigent in residence: Jordi Savall 

21 - 29 AUGUSTUS 1999 

"Muziek uit de tijd van Antoon van Dijck" 
dirigent in residence: René Jacobs 
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1 Congrescentrum 't Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 

2 Sint-Augustinuskerk 
Kammenstraat 73 

3 Sint-Carolus Borromeuskerk 
Hendrik Conscienceplein 

4 Stapelhuis Sint-Felix 
Oude Leeuwenrui 31 

5 Bourlaschouwburg 
Komedieplaats 18 

6 Cafetaria Hessenhuis 
Falconrui 53 

7 Koninklijke Vlaamse Opera 
Frankrijklei 3 

8 Osterriethhuis 
Meir 85 

9 Kolveniershof 
Kolveniersstraat 20 

BUITEN DE KAART: 

deSingel 
Desguinlei 25 

Koningin Elisabethzaal 
Koningin Astridplein 23-24 
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Uitgevoerde 
werken 

Agricola, Alexander 
Salve regina 201 

Anoniem 
All mein gedencken die ich hab 57 
A los maytines era 98 

Al vol 56 
Avant, avant 135 

Basse danse 156 
Basse dance "Tout a par moy" 156 

Ben lo sa dio 143 

Chiara fontana 143 
Consort I 189 
Consort IX 189 

Consort X 189 

Das jgerhorn 56 
Der fuchs schwanz 56 
Der kranich schwanz 56 
Der natter schwanz 56 
Der pfauen schwanz 56 
Der walt hat sich entlawbet 56 

Dulcis exuvie 135 
D'ung aultre amer 82 
Ein tages mir gross heil geschach 56 
Es sass ein meitlin unde spann 189 
Es taget vor dem walde 57 
Exultandi tempus est 189 

Cross senen 56 
Hans, der het ein wib genommen 189 
Hey trolly lolly lo 189 
Hor oires une chanson 135 
Ich freu mir sere der wiederfahrt 56 

Ich sachs eins mals 56 
Ich spring an disem ringe 57 
In feuers hitz / 0 rosa bella 56 
J'ay pris amours 143 
La danse de Cleves 156  

La Franchoise Nouvelle 157 

La gran pena 189 

La gratia de voe 143 

Lamentatio Jeremiae Prophetae 201 

L'amour de moi 189 

L'aultre jour, par ung matin 143 

Mein freud metcht sich wol meren 57 

Mein Herz ist mir umbgeben 57 

Mir ist zerstort, mein hochster not 57 

0 du armer Judas 189 

0 praeclara virginum 189 

Or me vuelt bien Esperance mentir 156 
Ou lit de pleurs paré de plaintz 156,201 
Perla mya cara 143 

Propiiian de melyor 118 

Roti boully ioyeulx 156 

Quant du dire adieu 144 

Sur la rive de la mer / 
Ma dame de nom 
Unser meister het ein magd 
Vray dieu d'amours 

Appenzeller, Benedictus 
In Josquinum a Prato, Musicorum 
principem, Monodia 

Bach, Johann Sebastian 
Cantate "Weichet nur, betrbte 
Schatten", BWV 202 220 

Basiron, Philippe 
D'ung aultre amer 

Bedingham, John 
0 rosa bella 

156 
189 
143 

118 

82 

143 
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Beheim, Michel da Caserta, Antonello 
Ich Michel beham von weinsperg 56 Arnour m'a le cuer mis en tel 
Von ainem wutrich der hies martire 167 
Tralde waida von der walachei Dame donour 167 
(Dracula) 

Benoit, Peter 

56 Pui chiar che'l sol 

da Caserta, Filipotto 

167 

De Schelde 270 En attendant 167 

Blockx, Jan Dalza, Joan Ambrosio 
Vijf Vlaamse dansen 274 Pavana alla venetiana 176 

Piva 176 
Borrono, Pietro Paulo Recercare 176 
Pavana chiamata la Milanese 176 Saltarello 176 
Saltarello 176 Tastar de corde 176 
Saltarello chiamato La Torgia 176 

da Milano, Francesco 
Busnois, Antoine Fantasia's 176 
A vous sans aultre 156 
Fortuna desperata 
In hydraulis 

135 
135 

da Nola, Giovanni Domenico de 
Giovane 

L'autrier que passa 
Quand ce viendra au droit 

118 0 dolce vita mia 118 

destaindre 201 
da Pesaro, Guilielmo Ereo 

Cage, John La bassa castiglya 82 

Music for 4 242 
da Teramo, Antonio Zaccara 

Capirola, Vincenzo Non voler, donna 167 

Et in terra Pax 176 
Qui tollis peccata mundi 176 de Ceballos, Francisco 

Amargas oras! 98 
Cornago, Juan 
Missa de la mappamundi 50 de la Torre, Francisco 

Dime, triste coraQón 98 
Cornysh, William 
Ah the sighs 189 del Encina, Juan 
Fa la sol 189 Levanta, Pascual 118 
My love she mourneth 189 
Trolly lolly 189 Desprez, Josquin 

Benedicta es caelorum 110 
Cowper, Robert Nymphes des bois 75, 118, 201 
I have been a foster 

Crawford-S e eger, Ruth 

189 Praeter rerum seriem 

de Triana, Juan 

110 

String Quartet 242 No puedes quexar, amor 98 
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de Vigne, Antione Guerrero, Francisco 

France coeur / Fortuna d'un gran Baxásteme, Sefiora, a tal estado 98 

tempo 135 Claros y hermosos ojos 98 

de Wert, Giaches 

Si el jardfn del Oei° soberano 98 

2,De qué sirve, ojos morenos? 99 

Nunca mucho costó poco 99 Guerrero, Pedro 
0 más dura que mármol 98 

Dufay, Guillaume 
Dona gentile 143 ~del, Georg Friedrich 

Donnés l'assault 157 The Messiah 220 

Par le regart de voz beaulx yeulx 156 
Haydn, Joseph 

Dunstable, John The Creation 216 

0 rosa bella 143 
Henry VIII 

Durlet, Emmanuel Pastime with good company 189 

De kapel van Maria-Magdalena 

extra muros, concerto voor viool Isaac, Heinrich 

en orkest 274 A la Bataglia 135 

Et ie boi d'autant 135 

Dvorak, Antonin Fortuna disperata 135 

Concerto voor cello en orkest in b, 

opus 104 239 

Tmeiskin uas iunch 

Tota pulchra es 

135 
110 

Flecha Mateo Ives, Charles 

Ay de mi qué'n tierra agena! 99 Second String Quartet, nr.19 242 

Gombert, Nicolaas Kissin, Victor 

Magnificat III 

gregoriaans 

110 wereldcreatie van een opdrachtwerk 

Lachner, Franz 

254 

Deo gratias 91 Kwintet voor blazers in Es 244 

Exiit sermo inter fratres 91 

Exsulset orbis gaudiis 91 Landini, Francesco 

Hic est discipulus ille 91 Amor c'al tuo sugetto 167 

In medio ecclesie 91 Che cosa è questa, Amor 167 

Ite missa est 91 Nella partita 167 

Justus ut palma florebit 91 Ochi dolenti mie' 167 

Lectio libri sapientie 91 Ognor mi trovo 167 

Prefatio navitatis 

Sancti Evangelii Secundum 

91 
le Rouge, Guillaume 

Johannum 91 Se je fayz dueil 156 

Sicut spina rosam gefluit Mariam 181 
López, Andrés 

Grisonio, Daniel Ay que ho hay amor sin hay 99 

Vu há ben casun 118 
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Missa Caput 
135 Missa Cuiusvis toni 
201 Missa De plus en plus 

Missa Ma maistresse 
Missa Mi-mi 

229 Mort tu as navré / Miserere 
229 Permanent vierge 
229 Petite camusette 
229 Prenez sur moi 
229 Salve Regina 
229 
229 Prioris, Johannes 

Par vous je suis  

41 
75 
91 
83 

181 
41,118 

82 
82,156 

41 
41,75,110 

118 

Martini, Johannes 
La Martinella 
Missa Cucu 

Monteverdi, Claudio 
Confitebor 
Credidi 
Crucifixus 
Gloria 
Laudate Dominum 
Magnificat 
Memento 

Morton, Robert 
Il sera pour vous conbatu / 
L'ome armé 
Le souvenir de vous me file 

Waart, Wolfgang Amadeus 
Fluitkwartet in D, KV 285 
Klarinetkwintet in A, KV 581 
La Clemenza di Tito, KV 621 

Mudarra, Alonso 
Recuerde el alma dormida 

Nancarrow, Conlon 
String Quartet nr.1 

Obrecht, Jacob 
Mille quingentis 
Missa Fortuna desperata 
Missa Sicut spina rosam 

Ockeghem, Johannes 
Alma redemptoris mater 
Au travail suis 
Autre Venus 
Ave Maria 
D'ung aultre amer 
Gaude Maria 
Intemerata Dei Mater 
Je n'ay dueil que je ne suis morte  

Pujol, Joan 
157 Calóse su capotillo 98 
143 

Pulloys, Johannes 
Op eenen tijd 83 

254 
254 Purcell, Henry 
264 Hear my prayer, o Lord 249 

How doth the city sit solitary 249 
I will give thanks unto the Lord 249 

98 Jehova, quam multi sunt hostes mei 249 
Lord, how long wilt thou be angry 249 
My heart is inditing 249 

242 Remember not, Lord, our offences 249 
Welcome to all pleasures 249 

135 Rameau, Jean-Philippe 
135 Les Indes Galantes 220 
181 

Ravel, Maurice 
Chanson écossaise 118 

75 Chanson espagnole 118 
110 Chanson étemelle 118 
82 Chanson frainaise 118 
75 Chanson grecque 118 

82,83 Chanson hébraique 118 
75 L'énigme étemelle 118 

41,75 Melodie italienne 118 
82 

L'aultre d'antan, l'aultrier passa 156 
Ma bouche rit 82, 144, 156 
Ma maistresse 82 
Missa Au travail suis 110  

Regis, Johannes 
Puis que ma damme ne puis voir / 
Je m'en voy et mon cueur demeure 201 
S'il vous plaist 143 
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Romero, Mateo Verdi, Giuseppe 
Las eridas de Medoro 98 Ouverture tot "La forza del destino" 239 

Schnittke, Alfred Vincenet, Johannes 
Concerto voor drie 257 Fortune, par ta cruaulté 144 

Triste qui spero morendo 201 
Schubert, Franz 
Der Hirt auf dem Felsen, D 965 244 Vivaldi, Antonio 
Die Scheine Miillerin, D 795 244 Concerto in C voor twe fluiten, 
Introduction und Variationen 244 strijkers en basso continuo, RV 533 220 
Symfonie nr.4 in C, D 417 274 

von Montfort, Hugo 
Sjostakovitsj, Dimitri Fro welt ir sint gar hpsch und schee 56 
Symfonie nr.5 in d, opus 47 239 

von Wolkenstein, Oswald 
Spinacino, Francesco Gen haidelwerg rayt ich 56 
Recercare 176 0 phalzgraf ludewig / 
Recercare, Benedict-us de Isach 176 Ich rm dich haidelwerg 56 
Recercare, Calata 176 Wach auff mein hort 56 
Recercare, Malor me bat 176 

Stravinski, Igor 
Le chant du Rossignol 257 

Siisslin, Victor 
Grenzbertritt 254 

Telemann, Georg Philipp 
Ouverture "Ebb' und Fluht" in C 220 

Van Beethoven, Ludwig 
Kwintet voor blazers en piano 
in Es, opus 16 

van Ghizeghem, Hayne 

244 

De tous biens plaine 143 

Van Hove, Luc 
Symfonie nr.2, opus 34 257 

Vaqueras, Bertrandus 
Veci la danse barbari 135 

Vásquez, Juan 
Bendito sea el dia, punto y hora 98 
Serrana, 2,donde dormistes? 98 
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Lijst van gebruikte afkortingen: algemene lei-
ding (al), alt (a), bas (b), bariton (bar), cello 
(vc1), dirigent (dir), harp (hrp), luit (It), mez-
zosopraan (ms), regie (reg), tenor (t), vedel 
(vdl), viool (vl), zang (z). 

Wie? Wat? 
Waar? 
Wanneer? 
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Naam datum p. 

Arditti String Quartet 16/9 241 
Arnold, Jonathan (b) 23/9 247 
Bailes, Anthony (It) 30/8 175 
Blaze, Robin (a) 23/9 247 
Brett, Kathleen (s) 8/10 262 
Brown, Jonathan (b) 23/9 247 
Burian, Peter (dir) 4/9 212 
Buyle, Anne-Marie (s) 31/8 187 
Caals, Jan (t) 25/8 81 

31/8 187 
9/10 268 

Calefax 23/8 38 
27/8 117 

Capilla Famenca 25/8 81 
Cappella Pratensis 30/8 179 
Cheetham, Richard (al) 23/8 37 

24/8 49 
Clark, Karen (ms) 29/8 153 
Collegium Vocale 31/8 199 

23/9 247 
Constant, Pierre (reg) 8/10 260 
Currende Consort 31/8 188 
De Groot, Peter (a) 31/8 187 
Decat, Marnix (a) 25/8 81 
De Clerck, Paul 3/10 256 
Denecker, Patrick (al) 28/8 131 
Dessy, Jean-Paul (vel) 3/10 257 
Dugardin, Steve (a) 28/8 132 
Ensemble Ex Tempore 8/9 228 
Ensemble Gilles Binchois 28/8 141 
Ensemble Organum 25/8 89 
Ensemble Oxalys 24/9 253 

Euregio Jeugdorkest 11/10 272 
European Union Baroque 

Orchestra 5/9 218 
Fel, Christophe (b) 8/10 264 
Feldman, Jill (s) 29/8 165 
Ferrarini, Gianluca (t) 29/8 165 
Fischer, Hanne (ms) 8/10 263 
Fleagle, John (z, hrp) 29/8 153 
Fortin, Lyne (s) 4/9 213 
Goodman, Roy (dir) 8/10 259 
Hamilton, Susan (s) 23/9 247 
Heaston, Nicole (s) 4/9 -rp 

Herreweghe, Philippe 23/9 247 
Hexagon Ensemble 19/9 244 
Heyerick, Florian (dir) 8/9 227 
Houben, Lisa (s) 9/10 265 
Huelgas Ensemble 23/8  40 

27/8 123 
I Ciarlatani 24/8  55 
Kakhidze, Djansug (dir) 12/9 237 
Kammen, Shira (vdl, hrp) 29/8 153 
Kawaguti, Elisa (v1) 3/10 256 
Koninklijk Filharmonisch 

Orkest van Vlaanderen 12/9 239 
3/10 255 
9/10 265 

Koopman, Ton (dir) 5/9 217 
La Caccia 28/8 134 
Lawson, Eliot (vI) 11/10 271 
Lewis, Keith (t) 8/10 261 
Llewellyn, Grant (dir) 3/10 255 

9/10 265 
Maessen, Irene (s) 27/8 117 
Mala Punica 29/8 165 



Mannenkoor Venlona 9/10 270 
Medieval Strings 29/8 154 
Memelsdorff, Pedro (al) 29/8 165 
Meppelink, Hieke (s) 19/9 243 
Minkowski, Marc (dir) 4/9 211 
Nederlands Concertkoor 9/10 269 
Orchestra of the 

Renaissance 23/8 38 
24/8 49 

Oxley, James (t) 23/9 247 
Pérès, Marcel (al) 25/8 89 
Pergamentschikov, 

Boris (vel) 12/9 238 
Petersen, Marlis (s) 5/9 218 
Phillips, Peter (dir) 26/8 107 
Sandler, Mitchell (b) 28/8 133 

31/8 187 
Saveniers, Edmond (dir) 11/10 271 
Schmidt, Andreas (al) 26/8 97 
Sedov, Denis (b) 4/9 215 
Smythe, Russell (bar) 4/9 215 
Snellings, Dirk (al) 25/8 81 
Sol, Tom (bar) 9/10 267 
Stewart, Rebecca (al) 30/8 179 
Symfonisch Orkest en Koor 

van de Vlaamse Opera 4/9 211 
8/10 259 

Termont, Lieven (bar) 25/8 81 
The Clerks' Group 24/8 73 
The Tallis Scholars 26/8 108 
Thompson, Martin (t) 4/9 214 
Tindemans, Margriet 

(vdl, hrp) 29/8 154 
Todorovirch, 

Marie-Ange (ms) 8/10 263 
Van Altena, Marius (t) 28/8 133 
Van Croonenborch, 

Dirk (bar) 9/10 268 
Vandersteene, Zeger (t) 9/10 266 
Van der Zeijst, Martin (a) 23/9 247 
Van Dyck, Stephan (t) 28/8 132 
Van Mechelen, 

Werner (bar) 9/10 266 
Van Nevel, Erik (dir) 31/8 187 
Van Nevel, Paul (dir) 23/8 39 

27/8 123 
31/8 199 

Vellard, Dominique (al) 28/8 141 
Voce Poetica 26/8 97 
Watson, Janice (s) 8/10 261 
Wickham, Edward (al) 24/8 73 
Winkler, Klaus (al) 24/8 55 
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stival 
V.árailderen 
mingsEmonom 

Festival van Vlaanderen en Royale Beige, 
een klinkend akkoord. 

Muziek maken, muziek beluisteren, muziek beleven, muziek 

ontdekken. Jong talent een podium geven. Klinkende namen 

voor het voetlicht halen. Klassieke werken tot leven brengen 

en eigentijdse muziek meer weerklank geven. Dat is wat het 

Festival van Vlaanderen bezielt. En Royale Beige helpt. 

11101 
MIMI 

ROYALE 
BEIGE 


