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Woord vooraf 

De achtste editie van Laus Polyphoniae brengt een week lang hulde aan wellicht de 
belangrijkste en roemrijkste der polyfonisten: Josquin Desprez. Deze `princeps musicus' 
met Vlaamse wortels, maakte voornamelijk carrière in Italië en Frankrijk, maar zijn faam 
breidde snel uit over heel Europa. Hij werd geëngageerd door de groten der aarde en 
rekende onder zijn broodheren zowel de Milanese bankiersfamilie Sforza als de paus, 
Ercole I d'Este en de Franse koning. 

Een tweede sleutelfiguur van de derde generatie van Vlaamse polyfonisten was Heinrich 
Isaac. Net  zoals zijn illustere collega trok Isaac naar Italië, waar hij benoemd werd tot 
kapelmeester in Ferrara en nauwe contacten onderhield met Lorenzo de Medici. 
Vervolgens trad hij als hofcomponist in dienst bij keizer Maximiliaan I in Wenen en 
Innsbruck. Dankzij zijn grote reislust en enorme productie heeft Isaac in grote mate bijge-
dragen tot de internationale verspreiding van de vernieuwende Vlaamse muziekkunst. 

De veelzijdigheid van deze twee grootmeesters en hun invloed op tijdgenoten en volgen-
de generaties componisten illustreert Laus Polyphoniae aan de hand van vijfentwintig 
concerten. Traditiegetrouw wordt de spits afgebeten door de `artists in residence', een eer 
die deze keer te beurt valt aan het gerenommeerde Hilliard Ensemble. Daarnaast treden 
'The Hilliards' nog aan voor twee avondconcerten en verlenen de zangers hun medewer-
king aan een interview, een masterclass, een workshop en een open repetitie. 

Naast The Hilliard Ensemble staan nog tal van andere klinkende namen uit binnen- en 
buitenland op de affiche. Zij brengen zeer afwisselende programma's met als rode draden 
Josquin, Isaac en het vijfhonderdjarig bestaan van de muziekdrukkunst. Enkele blikvan-
gers zijn het concert van het jonge Spaanse ensemble La Trulla de Bozes, dat vorig jaar de 
eerste prijs wegkaapte op de International Young Artist's Presentation en de nocturne met 
orthodoxe gezangen in de stemmige kapel van het Elzenveld. Daarnaast brengt Paul Van 
Nevel met zijn Huelgas ensemble een heuse wereldpremière in een marathon van vier 
concerten op een dag. 

Laus Polyphoniae biedt naast concerten ook tal van educatieve randactiviteiten, waaron-
der een interview, workshops, masterclasses, een open repetitie en een lezing. Elk avond-
concert wordt voorafgegaan door een inleiding van Pieter Andriessen en tijdens de `tête-
à-têtes' kaarten twee persoonlijkheden na over de festivaldag. Na het grote succes van het 
project Koning Arthur werd dit jaar opnieuw een zomercursus voor jongeren ingericht, dit-
maal rond het thema Weerwolf. Daarnaast is er tijdens elk middagconcert muzikale kin-
deropvang voorzien voor jonge concertbezoekers van zes tot tien jaar, met als titel 
Paardendroom. 
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Natuurlijk stopt de muziek niet na Laus Polyphoniae. In de herfst staat er naar goede 
gewoonte weer een reeks Concerten Oude Muziek geprogrammeerd. Ook dit jaar zullen 
deze sfeervolle zondagnamiddagconcerten plaatsvinden in het unieke kader van het 
Antwerpse Vleeshuis. Verder kijken we vol verwachting uit naar een gloednieuw initiatief 
van het Festival van Vlaanderen-Antwerpen: Joint Venture. Dit kersverse vierdaagse fes-
tival gaat van start op 18 oktober en is volledig gewijd aan hedendaagse muziek. Onder 
het bezielende curatorschap van Boudewijn Buckinx komen zowel jong trappelend talent 
als gevestigde waarden aan het woord. Meer informatie over deze muzikale projecten 
vindt u in de redactionele artikels hieromtrent verder in dit programmaboek. 

Tot slot wens ik u graag veel luistergenot en aangename ontdekkingen in het gezelschap 
van Josquin Desprez en zijn tijdgenoten. Het wordt ongetwijfeld een fascinerend en geva-
rieerd concertseizoen. 

Eric Antonis 
Voorzitter van de vzw Festival van Vlaanderen-Antwerpen 
Schepen voor cultuur, bibliotheken en monumentenzorg 
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Wie was Josquin? 

Laus Polyphoniae is dit jaar gewijd aan Josquin en Isaac en beslaat daarmee een muziek-
historische periode van ca. 1450 tot 1550. De componisten waren tijdgenoten en ze heb-
ben ook wel wat met elkaar gemeen. Beiden kwamen ze uit het Noorden - waar precies 
weten we niet - en ze waren waarschijnlijk gelijktijdig werkzaam in Noord-Italië: Josquin 
in Ferrara, Isaac in Firenze. Beiden hebben gesolliciteerd naar een componistenbetrekking 
bij Ercole I d'Este. Gian de Artiganova beval Isaac sterk aan: "Naar mijn mening is hij 
zeer geschikt om Uwe excellentie te dienen, veel meer dan Josquin omdat hij goed met 
zijn collega's overweg kan en vaker nieuwe stukken zal schrijven. Het is waar dat Josquin 
beter componeert, maar hij doet dat alleen wanneer hij er zin in heeft, niet wanneer 
iemand anders dat wenst, en hij verlangt 200 dukaten als salaris terwijl Isaac het voor 120 
zal aannemen. Uwe Excellentie moge naar goeddunken beslissen..." En dat deed de zeven-
tigjarige excellentie: hij koos voor Josquin. 

Josquin Desprez (ca. 1450155-1521) 
Uit: Petrus Opmeer, Opus chronographicum, 1611 (Universiteitsbibliotheek, Leuven) 

Verder delen ze het feit dat in hun biografie het woord 'waarschijnlijk' meer voorkomt 
dan welke andere uitdrukking ook. We weten zelfs niet zeker meer wie van beiden de 
oudste was. De stand van zaken betreffende Josquin kunnen we nu goed inschatten want 
bij Oxford University Press verscheen zopas het indrukwekkende The Josquin Companion. 

In achttien hoofdstukken delen dertien specialisten ons mee wat ze van Josquin weten. 
De uitgever zelf, Richard Sherr, schreef het kortste hoofdstuk: de chronologie van zijn 
leven en carrière. Daaruit leren we alvast dat de meester waarschijnlijk niet in 1440, maar 
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eerder ergens rond 1450 geboren is en dat hij eigenlijk Lebloitte heette: `jossequin 
Lebloitte dit Desprez' (en niet: des Prez). We lezen er ook dat hij korte tijd lid was van 
het domkapittel in Milaan, maar dat hij niet dezelfde was als een zekere 'Judocus de fran-
cia/di Picardia'. Zo ook was 'Jo. De Pratis' aan de pauselijke kapel in Rome niet Josquin, 
maar Johannes de Pratis, alias Johannes Stockem. Willem Elders vermoedt dat Josquin al 
in de jaren 1480 in contact stond met Ercole d'Este. Immers: het soggetto cavato op 
Hercules dux Ferrarie is in de gelijknamige mis 47 keer te horen en in 1480 was het precies 
47 jaar geleden dat Ercole tot ridder werd geslagen. De zanger/hofdichter Serafino 
dall'Aquila noemde in een sonnet Josquin zijn `compagno musico d'Ascanio' en Ascanio 
Sforza had in 1480, na de moord op zijn broer in Milaan, met heel zijn gevolg een onder-
komen gekregen bij Ercole d'Este. De mis zou een geschenk zijn uit dankbaarheid vanwe-
ge Ascanio. De rest van de biografie kenden we al van de grote studie die Helmuth 
Osthoff in 1962/65 aan Josquin wijdde. Ze is ook na te lezen in het boekje Josquin Des 
Prez. Der Noten Meister van Frits De Haan (Alamire: Peer, 1988). Veel weten we dus niet. 
Soms levert een 'close reading' van teksten nog relevante informatie op. Uit de hierboven 
geciteerde tekst van Artiganova leidt men vaak af dat Josquin een moeilijk en een duur 
man was. Duur was hij zeker en recent ontdekte juridische bronnen bewijzen dat hij 
angstvallig zorg droeg voor zijn prebenden en zijn centen. Maar was hij ook moeilijk? Rob 
Wegman schreef een hoofdstuk in de Companion getiteld Who was Josquin?. Hij koos die 
titel omdat Willem Elders in 1986 op die manier het Josquin-colloquium in Utrecht geo-
pend had. Wegman trekt fel van leer tegen het beeld dat de uitgevers van The New 
Josquin Edition (NJE)- en dus ook Elders - van het genie Josquin willen ophangen. Josquin 
hoeft helemaal geen moeilijk mens geweest zijn. Hij was alleen op zijn compositorische 
vrijheid gesteld, want dat was hij gewend. Componisten als Josquin en al zijn voorgangers 
werden door de kapittelkerken geëngageerd als zangers; componeren deden ze als toe-
maatje, als ze er zin in hadden. Maximiliaan moet zowat de eerste geweest zijn die compo-
nisten als hoveling in dienst nam. 

Zeker is dat Josquin beroemd Was en dat heeft ertoe 
geleid dat heel wat composities aan hem werden 
toegeschreven, uit winstbejag of om gemakkelijk 
een betrekking te krijgen. Zo vernam Ercole d'Este 
in 1501 van zijn Parijse ambassadeur dat 
"Verbonnet aan zijne Excellentie een nieuw werk 
heeft gestuurd, dat naar hij zegt, van Josquin is". 
Verbonnet wou zeker geen ondergeschoven compo-
sitie sturen, want hij was toen zelf al redelijk 
beroemd, maar hij kon via een werk van Josquin 
zeker zijn dat zijn brief gunstig zou worden ontvan-
gen. Toen Willaert in juli 1515 in Rome verbleef, 
hoorde hij de leden van de pauselijke kapel een zes- 

BONS 0 PRIMO 
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FxRawnw 
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Caterino Doino, portret van Ercole 1 d'Este 

F A 
uit: Gasparao Sardi, Historiae Ferraresi, 1646 
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Portret van Galeazzo Maria Sferza 
uit: Vimercati, Liber indiciorum, 1461 (Archivio 
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milaan, Cod. 
Triv. 1329 c.i.) 

stemmig motet zingen, Verbum bonum et 
suave, waarvan de zangers dachten dat het 
van Josquin was. Toen ze van de jonge 
componist te horen ktegen dat hij de 
maker was, zouden ze geweigerd hebben 
het werk nog langer op hun repertoire te 
nemen. Willaert ontdekte de vervalsing, 
maar niet elke noordelijke componist 
kwam regelmatig in alle kerken van Italië 
en Duitsland. 

Gezien het kleine aantal harde feiten die we van Josquins leven kennen, zijn nu, vijfhon-
derd jaar later, 'facts and fiction' nog nauwelijks te scheiden. Rob Wegman pleit er voor 
om dat in tegenstelling tot de NJE ook niet te doen, tenzij op stevige gronden. Want wat 
gebeurde? Er zijn momenteel zo'n duizend bronnen bekend van 315 verschillende werken 
die aan Josquin zijn toegeschreven. Daarin zitten 29 missen en 161 motetten. Smijers 
aanvaardde in zijn uitgave van De werken van Josquin (ed. A. Smijers, M. Antonowycz en 
W. Elders, VNM 1921-69) 20 missen en 110 motetten als authentiek. De huidige Josquin-
specialisten reduceren het aantal authentieke werken echter tot een totaal van 176 met 
amper twaalf missen en een goede vijftig motetten. De meeste werken werden als niet-
authentiek verworpen op basis van stijlcriteria. Wegman betoogt dat dit onhoudbaar is, 
omdat wat wij nu als de canon van Josquins stijl beschouwen, gebaseerd is op zowel 
'echte' als 'valse' werken. Waarop baseren wij ons dan eigenlijk? Op het zogenaamd genie 
van Josquin? Op zijn reputatie dus? Als een werk niet goed genoeg is, kan het m.a.w. niet 
van Josquin zijn, zoals de missa Une mousse de Biscaye, terwijl de stamboom van de bron-
nen toch erg betrouwbaar is. Anderzijds was Absalom, fili mi jarenlang een van de hoogte-
punten uit het Josquin-oeuvre, tot Joshua Rifkin bewees dat de toeschrijving heel zwak is, 
en de componist eerder in de kring rond Pierre de la Rue moet gezocht worden. 
Sedertdien is het uit de lijst van 'echte' werken verdwenen en wordt het ook nauwelijks 
nog uitgevoerd, ook niet op het komende festival in Antwerpen. Josquin was een 
beroemdheid, hij was 'der Noten meister' volgens Luther, en in vergelijking met zijn genie 
waren alle anderen klungelaars. Die faam hoort bij Josquin; ze maakt zelfs deel uit van zijn 
persoonlijkheid, want hij werd al op handen gedragen tijdens zijn leven. Laten we dus, dixit 
Wegman, onze stij kriteria niet aan hem opdringen en alleen die werken verwerpen waar-
van ondubbelzinnig vaststaat dat ze door iemand anders geschreven werden. 

Het grootste deel van het boek bestaat uit analytische besprekingen van de verschillende 
werken, en dit per genre. Het is geen gemakkelijke lectuur voor wie niet vertrouwd is met 
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modi en proportie. Maar er vallen ook nauwelijks verhaaltjes te vertellen bij deze stuk-
ken. Het gaat dus over compositieprocédés, over cantus-firmusparafrasen, over canontech-
nieken. Voer voor specialisten, maar essentieel om de muziek te begrijpen als je er meer 
wil van meedragen dan enig new age-gezwijmel. Je leest over de structuur en de proportie-
canons in missen als L'homme armé super voces musicales of Sine nomine en je staat versteld 
over het technisch meesterschap. Maar je mond valt pas helemaal open als je daarna de 
hoofdstukken van John Milson, Analising Josquin, en Patrick Macey, Josquin and Musical 
Rhetoric, leest. En doe er dan ook nog Willem Elders bij: Symbolism in the Sacred Music of 
Josquin. Milson toont aan hoe Josquin moet gewerkt hebben. Niet vanuit een vage godde-
lijke inspiratie, maar zeer meticuleus, vanuit vooraf ontworpen schema's, waarin totale 
lengte en motivische mogelijkheden in kaart werden gebracht, met niet alleen een grote 
eenheid, maar ook een grote varietas tot gevolg. Daar bovenop slaagt Josquin er ook nog 
in om de teksten in zijn motetten zeer retorisch weer te geven. Hij is niet alleen een 
monument van de gotiek, hij heeft zich grondig laten beïnvloeden door het Italiaanse 
humanisme. Canons, motiefverwerking, `soggetto cavato' noch parafrases op werken van 
anderen, stonden een retorische tekstvertolking in de weg. En een dosis getallensymbo-
liek, verwijzingen naar eigen of andermans composities konden er ook bij. Glareanus 
schreef in 1547: "Diegenen die Josquin hebben gekend, zeggen dat hij zijn werken publi-
ceerde na lang nadenken en na veelvuldige correcties". Ik begin het stilaan te begrijpen, 
na het lezen van dit boek. 

The Josquin Companion eindigt met een lijst van de werken - en gelukkig niet alleen van de 
werken die door de NJE als authentiek bestempeld werden - een uitgebreide discografie met 
commentaar, niet volledig, maar uitgebreider dan wat ik waar dan ook ben tegengekomen, 
en met als toemaatje een gratis cd door The Clerks' Group waarop de voornaamste geanaly-
seerde werken staan. De omslag toont een 'handtekening' van de componist, in de vorm 
van een graffiti op de muur van het koor van de Sixtijnse kapel. U moet voor dit magnum 
opus wel wat geld overhebben. 95 dure ponden. Niet goedkoop, maar wel besteed. 

Pieter Andriessen 

The Josquin Companion, ed. Richard Sherr. Oxford University Press, 2001, £95, 732 pp, 
met CD. ISBN 0-19-816335-5. 

Dit artikel werd overgenomen uit: 
Contra. Stemmen over muziek, jaargang 1 nr.3, juli-augustus 2001, Alamire 
Muziekuitgeverij, PB 45, 3990 Peer, www.alamire.com. 
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Josquin Desprez en de muziek van zijn tijd 

Josquin Desprez, Heinrich Isaac... en de anderen 

"Naar mijn mening is Isaac zeer geschikt om Uwe Excellentie te dienen, veel meer dan 
Josquin omdat hij goed met zijn collega's kan opschieten en vaker nieuwe composities zal 
schrijven. Het is waar dat Josquin beter componeert, maar hij doet het alleen wanneer 
het hem zint, niet wanneer iemand anders dat wenst, en hij verlangt 200 dukaten als loon 
terwijl Isaac het voor 120 zal aannemen. Uwe Excellentie moge naar goeddunken beslis-
sen [...J." 

Deze overbekende anekdote is een citaat uit een brief van een hoveling van hertog Ercole 
I d'Este van Ferrara, die hem in 1502 adviseerde bij het aanwerven van een nieuwe leider 
voor zijn muziekkapel. De beslissing van Ercole is bekend: hij koos voor Josquin Desprez, 
waarom precies weten we niet. Geld gaf blijkbaar niet de doorslag, evenmin als Josquins 
eigenzinnige gedrag. Misschien waren het dan toch Josquins uitzonderlijke kwaliteiten als 
componist, die de vorst overtuigden? Wat er ook van zij, deze tekst leert ons alvast, vijf 
eeuwen later, dat de toenmalige groten der aarde erop uit waren om op artistiek gebied de 
allerbesten te engageren. Ze deden dit uit oprechte liefde voor de muziek of om hun con-
currenten de loef af te steken met een prestigieuze hofkapel onder leiding van een nog 
fameuzere kapelmeester. 

De faam van de polyfonisten uit de Nederlanden in Italië was spreekwoordelijk. Sinds 
hun geapprecieerde aanwezigheid aan het pauselijk hof en andere toonaangevende centra 
vanaf het begin van de 15de eeuw - met onder meer Guillaume Dufay als bekendste 
figuur - bleven zij er welkome en gegeerde gasten. Naast de zuidelijk gelegen centra als 
Rome en Napels, trokken ook de Noord-Italiaanse stadstaten de befaamde `fiamminghi' of 
`oltremontanr (die van over de bergen) aan. Deze noordelijk stadstaten werden vaak 
lange tijd door een familie geregeerd, zoals de hertogdommen Milaan, Mantua en Ferrara, 
waar respectievelijk de families Sforza, Gonzaga en d'Este de scepter zwaaiden. Op gere-
gelde tijdstippen ondernamen leden van de hofkapellen rekruteringsreizen naar het 
Noorden om nieuwe talentvolle zangers en componisten aan te werven. In 1473 richtte 
Galeazzo Maria Sforza in Milaan een eigen muziekkapel op, die werd bevolkt met noor-

derlingen als Gaspar van Weerbecke, Alexander Agricola, Loyset Compère 
en Johannes Martini. In de jaren 1480 was Josquin Desprez in dienst van 
kardinaal Ascanio Sforza. Later dienden zowel van Weerbecke als Josquin 
een tijdlang aan het pauselijk hof in Rome. Josquin, Martini en Compère 
onderhielden contacten met het hof van Mantua, waar Isabella d'Este, de 
dochter van Ercole I, een enthousiaste beschermelinge van de muziek was. 
In 1503 werd Josquin dan kapelmeester van Ercole in Ferrara, waar hij in 
1504 werd opgevolgd door Jacob Obrecht. Deze Gentenaar overleed, net als 
zijn broodheer, een jaar later tijdens een pestepidemie. 

Anoniem, portret van Lorenzo de Medici (Museo Mediceo, Firenze) 
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Keizer Maximiliaan 1 (Wien, (Iterreichische Nationalbibliothek, 
Musiksammlung, MS 15495) 

De musici uit die tijd waren zwervers, die 
vaak slechts korte tijd aan een hof of kerk 
verbonden bleven, steeds op zoek om hun 
positie te verbeteren. De achtereenvol-
gende verblijfplaatsen van Josquin 
Desprez geeft volgend, nog deels hypothe-
tisch en onvolledig rijtje: geboorteplaats 
(onbekend, wellicht Henegouwen of 
Noord-Frankrijk), Aix-en-Provence, 
Parijs (?), Condé-sur-l'Escaut, Milaan, 
Rome, Frankrijk (in dienst van koning 
Lodewijk XII), Ferrara en opnieuw 
Condé-sur-Lescaut, waar hij in 1521 stierf 
als proost van de collegiale kerk Notre-
Dame. Ook Jacob Obrecht was weinig 
honkvast. Alvorens in 1504 naar Ferrara 
te vertrekken, pendelde hij als het ware 
van de ene noordelijke stad naar de ande-
re: Bergen-op-Zoom, Kamerijk, Brugge, 
Antwerpen, Bergen-op-Zoom, Brugge, 
Antwerpen. Iets stabieler verliep de car-
rière van Heinrich Isaac. Na een verblijf 
in Innsbruck bij hertog Sigismund van 
Oostenrijk vestigde hij zich in 1484/85 in 
Firenze, waar hij de beschermeling was 
van Lorenzo de Medici, bijgenaamd 'd 
Magnifico'. Na diens dood in 1492 vond 
Isaac enkele jaren later een vaste stek als componist aan het hof van keizer Maximiliaan I 
in Wenen en op andere plaatsen waar de keizer tijdelijk verbleef, met name Innsbruck, 
Augsburg, NUrenberg en Konstanz. Omstreeks 1515 ging hij met toestemming van 
Maximiliaan opnieuw in Firenze wonen, waar hij in 1517 overleed. 

De Europese verspreiding van hun werk via de muziekdruk (vanaf 1501) 

Gezien de vele reizen van de hofhouding, de talrijke staatsiebezoeken, evenals de interna-
tionale religieuze en politieke samenkomsten, waren de contacten tussen de musici bij-
zonder intens. Tenslotte ging het om een beperkt elitair wereldje, waarin iedereen elkaar 
kende. Bovendien zorgde de muziekdruk vanaf 1501 voor een snellere en ruimere ver-
spreiding van het muzikale repertoire dan voorheen, toen de muziek alleen via hand-
schriften werd overgeleverd. Precies tijdens de Josquin-generatie, wanneer onze gebieden 
barstten van het muzikale talent, waagde de Italiaan Ottaviano Petrucci zich aan het 
moeilijke en omslachtige proces van het drukken van polyfonie. Dit was een uiterst 
secuur werk daar de noten precies op de juiste plaats op de notenbalk moesten staan met 
daaronder nog eens een tekst. Zijn experimenten resulteerden in 1501 in de allereerste 
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uitgave met profane polyfone muziek in Venetië: Harmonice Musices Odhecaton A (hon-
derd werken met meerstemmige muziek). De A wijst op het begin van een reeks, die al in 
1502 werd vervolgd met Canti B. Numero cinquanta en in 1504 met Canti C. N° cento cin-
quanta. Daarnaast verschenen tevens en hele reeks uitgaven met geestelijke muziek: 
Motetti A. Numero cinquanta in 1502, Motetti De passione De cruce De sacramento De beata 
virgine et huius modi B in 1503, Motetti C in 1504 en Motetti libro guano in 1505. 

Hoogst opmerkelijk in deze publicaties is de nagenoeg exclusieve vertegenwoordiging van 
componisten uit de Nederlanden. In Odhecaton A staat Loyset Compère centraal, gevolgd 
door Alexander Agricola. Compère was verbonden aan het hof in Milaan en trad later in 
dienst bij de Franse koning Karel VIII. Nadien was hij actief in enkele Zuid-Nederlandse 
centra, zoals Kamerijk, Dowaai en St. Quentin, waar hij in 1518 stierf. De muzikale loop-
baan van Agricola kan op zijn minst bewogen genoemd worden. Hij verbleef achtereen-
volgens in Milaan, Firenze, Kamerijk, aan het Franse hof, Firenze, Napels en opnieuw aan 
het Franse hof. Tenslotte was hij verbonden aan de Bourgondische kapel van Philips de 
Schone, die ook koning van Castilië was en in 1506 samen met de componist in Spanje 
overleed. Naast Compère en Agricola zijn ook Josquin, Isaac en Obrecht prominent aan-
wezig in Petrucci's Odhecaton A. Dat Josquin als componist een bijzonder sterke aantrek-
kingspool moet geweest zijn voor het potentiële publiek van Petrucci, blijkt uit het feit 
dat de vier vermelde motetverzamelingen allemaal beginnen met een compositie van 
hem. Bovendien was Josquin de eerste componist die Petrucci vereerde met een uitgave 
die exclusief gewijd was aan zijn werken. Deze verzameling missen van Desprez versche-
nen in 1502 en kende blijkbaar een overweldigend succes, want er volgden een tweede en 
een derde deel in 1505 en 1514. De miscomposities van de `fiamminghi' waren duidelijk 
erg gegeerd. Petrucci gaf op enkele jaren tijd nog missen uit van alle grote namen rond 

Josquin Desprez, Cela sans plus 
uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 
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1500: Antoine Brumel (1503), Johannes Ghiselin (1503), Pierre de la Rue (1503), Jacob 
Obrecht (1503), Johannes Agricola (1504), Marbrianus de Orto (1505), Heinrich Isaac 
(1506), Gaspar van Weerbecke (1507), en iets later Antoine de Févin (1515) en 
Johannes Mouton (1515). Dit indrukwekkend corpus van meerstemmige muziek illus-
treert dat de polyfone mis binnen de hiërarchie van de genres helemaal bovenaan stond, 
gevolgd door het Latijnse motet en het Franse chanson. 

Hun reputatie en hun invloed 

De meeste van deze zangers-componisten waren clerici: priesters en kanunniken, die vaak 
genoten van lucratieve prebenden aan meerdere collegiale kerken in de Nederlanden. Dit 
betekent dat hen, boven op hun vast salaris aan het hof of de kerk, een soort van rente 
werd uitbetaald uit kerkelijke goederen in ruil voor geestelijke diensten. Voor die geeste-
lijke taken lieten zij zich evenwel geregeld vervangen, omdat zij dikwijls beschikten over 
prebenden van kerken op diverse plaatsen tegelijk, waar zij zelden of nooit aanwezig 
waren. Zij genoten al van een zekere status dankzij het feit dat zij behoorden tot de gees-
telijke stand, al bleven zij uiteindelijk dienaren, die gehoorzaamheid en dienstbaarheid 
verschuldigd waren aan hun meerderen en broodheren. 

Een van de eersten die zich als leek tot deze muzikale elite mocht rekenen, was Heinrich 
Isaac. Hij was gehuwd met een Florentijnse. Zijn internationale faam dankte hij volledig 
aan zijn uitzonderlijke kwaliteiten als musicus en componist. Zijn historische rol voor de 
verdere evolutie van de polyfonie is van onschatbare betekenis. In het Duitse taalgebied 
verspreidde hij de ingrijpende vernieuwingen van de Josquin-generatie en effende hij het 
pad voor de ongeëvenaarde kunst van Orlandus Lassus, op een ogenblik dat Centraal-
Europa op het vlak van de vocale polyfonie nog enigszins tot de periferie behoorde. 
Dankzij zijn getalenteerde leerling, de Duitser Ludwig Senfl, bleef de traditie van de 
Nederlandse polyfonisten stevig verankerd in het Duitse muzikale leven, ook na de invoe-
ring van de Reformatie. Overigens, niemand minder dan Martin Luther had een grote 
bewondering voor Josquin Desprez. Hij noemde hem 'der Notenmeister' of 'hij die over de 
noten heerst': "De noten moeten doen wat hij met hen voorheeft, de andere zangmeesters 
doen wat de noten hun opleggen." Na zijn dood werd Josquins al stevige reputatie besten-
digd in katholieke en protestantse kringen, onder meer dankzij de populariteit van zijn 
psalmmotetten die via Duitse uitgaven werden verspreid. Zijn oeuvre stond model voor 
talrijke tijdgenoten en navolgers. Niet alleen werd zijn stilistisch idioom alom als norm 
aanvaard, maar zijn werken zelf vormden het uitgangspunt voor arrangementen allerhan-
de en voor nieuwe composities. Heel de 16de eeuw door werden zijn Franse chansons, zijn 
motetten en missen bewerkt voor instrumentale uitvoering, voor orgel, klavecimbel, luit 
of ensemble. 

Vooral in Spanje was Josquin Desprez uitzonderlijk geliefd. De Spaanse vihuelisten, een 
school van spelers en componisten die tijdens een korte, maar intense periode een bijzon-
der waardevolle bijdrage leverde tot het instrumentale solorepertoire voor de vihuela, 
droegen het werk van Josquin in het hart. Alonso Mudarra selecteerde acht misdelen van 
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Josquin voor zijn vihuelaboek Tres libros de nuisica en cifras para vihuela uit 1546 en Diego 
Pisador schreef niet minder dan acht volledige missen van de noorderling over, waaronder 
de Missa Pange lingua, voor zijn Libro de rnii sica de vihuela van 1552. Alom bekend is de 
vihuela-versie van Josquins beroemde chanson Mille regretz, die Luis de Narváez in 1538 
opnam in zijn Los seys libros del delphin, met de bijgevoegde titel `Canción del Emperador' 
(het lied van de keizer). Het zou namelijk een geliefd chanson geweest zijn van Keizer 
Karel. Misschien schreef de Spaanse componist Cristóbal de Morales, die de keizer meer-
dere keren ontmoette, zijn Missa Mille regretz, gebaseerd op Josquins gelijknamige chans-
on, om de vorst te charmeren. Ook Nicolas Gombert, die in dienst was van Karel, liet 
zich inspireren door dit chanson. Hij smeedde het overwegend akkoordisch gedachte vier-
stemmige origineel om tot een vijfstemmig, imitatief-contrapuntisch werkstuk. In elk 
geval circuleerde en weerklonk de muziek van Josquin, en van Isaac, in heel West-Europa, 
tijdens openbare plechtigheden in kerken en aan hoven, evenals bij meer private, intieme 
uitvoeringen in adellijke paleizen en woningen van de gegoede burgerij. Hun invloed was 
dan ook overal merkbaar, niet in het minst door de stilistische vernieuwingen die van 
hun werk uitgingen. 

De vernieuwende stijl van de Josquin-generatie 

Het is algemeen bekend dat de polyfonie met Josquin en diens tijdgenoten in een stroom-
versnelling kwam, onder meer onder impuls van het humanisme. Dat tijdens de 
Renaissance de mens en het menselijke meer en meer in de belangstelling kwamen te 
staan, had ook zijn invloed op de muziek. Ondanks de inherente complexiteit van de 
polyfonie werd deze op zich abstracte constructie allengs doordrongen met een meer con-
creet humaan aspect. Dit resulteerde in een expressiviteit die sindsdien niet meer weg te 
denken is uit de westerse muziek en die fluctueert tussen 'Part pour Part' en explosieve 
emotionaliteit. De grote verdienste van de componisten die actief waren omstreeks 1500, 
was dat zij erin slaagden een evenwicht te bereiken tussen beide extremen, tussen affect 
en rede, tussen gevoel en intellect. In elk geval is er wel een duidelijke tendens naar een 
verhoogde, zij het gecontroleerde expressie. 

Opmerkelijk is dat precies bij Josquin Desprez binnen het genre van het Latijnse motet 
nieuwe teksten opduiken, waaruit een sterke affectieve geladenheid spreekt. Het betreft 
hier in de eerste plaats de psalmen uit het Oude Testament, prachtige prozagedichten 
waarin op een poëtische, maar tevens indringende wijze de persoonlijke relatie van het 
schepsel mens tegenover de Schepper God wordt verwoord. Verrassend is de sterke ik-
betrokkenheid van deze poëzie. "Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam 
tuam" (God, heb medelijden met mij naar uw grote barmhartigheid), aldus de eerste 
woorden van psalm 51, die grandioos werden vereeuwigd in een van de beroemdste 
motetten van Josquin Desprez. Hij componeerde dit werk in 1503 op uitdrukkelijk ver-
zoek van hertog Ercole I d'Este, die zich zoals de componist liet inspireren door de 
geschriften van Girolamo Savonarola. In 1498 belandde deze fanatieke prediker op de 
brandstapel wegens zijn striemende aanklachten tegen de kerkelijke misbruiken en de al 
te wereldse maatschappij, maar zijn psalmmeditaties hadden een duurzame en beklijvende 
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invloed. De psalm Miserere mei Deus heeft nadien nog talloze componisten geïnspireerd, 
onder meer Johann Sebastian Bach, die het populaire Stabat Mater van Pergolesi bewerkte 
op een Duitse dichterlijke parafrase van deze psalm in Tilge, Heichster, meine &inden, 
BWV 1083. 

De Duitse componist Thomas Stoltzer bekende in 1526 dat hij een psalmtekst op muziek 
had gezet "aus sunderem Lust zu den iiberscheinen Worten", alleen omdat de tekst hem zo 
sterk aansprak. Het gevolg was een verhoogde relatie tussen woord en toon, tussen tekst 
en muziek. De polyfone constructie werd meer dan alleen maar een interessante ordening 
van klanken, waarin de wetten van het geleerde contrapunt werden gerespecteerd. Meer 
dan vroeger liet de tekst zich gelden als een medebepalend en ordenend principe, dat het 
verloop van een compositie reguleerde. Dit kwam tot uiting op diverse vlakken, waarvan 
hier slechts enkele kempunten worden vermeld. In een compositie werd de tekststructuur 
weerspiegeld door het respecteren van de tekstuele interpunctie: punten en komma's, die 
syntactische eenheden markeerden, werden muzikaal vertaald door rustpauzen of caden-
sen. Cadensen zijn vaste melodische formules die het polyfone verloop in enkele of in alle 
partijen onderbreken of afsluiten, op het einde van een werk of van een deel ervan. 
Immer meer correspondeerde de tekstuele met een muzikale entiteit. Aan elke zin of zins-
fragment beantwoordde een muzikale idee, een thema, - de Italiaanse theoretici spreken 
van een `soggetto' - dat de basis vormde van de muzikale uitwerking van een tekstuele 
syntactische eenheid. Een zin(sfragment) werd doorgaans meerdere keren in alle partijen 
herhaald, met telkens variaties op de muzikale idee, die desondanks herkenbaar bleef. 

Precies met de Josquin-generatie brak de techniek door van de consequent doorgedreven 
imitatie. Hierbij zijn alle partijen evenwaardig betrokken bij de voorstelling en uitwerking 
van de muzikale thema's. Zij volgen elkaar in imitatie, 'nabootsend', door het herhalen 
van dezelfde of een gelijkaardige melodische lijn. Meestal overlappen de verschillende 
frasen elkaar, zodat de overgang naar een volgende zin en volgend muzikaal thema naad-
loos verloopt. De extreme toepassing van dit imitatieprincipe, de zogenaamde `doorimita-
tie', wordt exemplarisch gedemonstreerd in het oeuvre van de reeds genoemde Nicolas 
Gombert, een van de hoofdvertegenwoordigers van de post-Josquin-generatie. In feite 
ontstond hiermee een conflictsituatie tussen het (van oudsher aanwezig) respect voor het 
compositorisch métier en (steeds toenemende) bewondering voor de tekst. Enerzijds 
wenste de componist in een meerstemmige compositie zijn technische vaardigheid te 
demonstreren door het toepassen van het imitatief contrapunt. Anderzijds werd hij 
geconfronteerd met de eisen van de tekst, bijvoorbeeld met de tekstverstaanbaarheid. In 
een imitatief stemmenweefsel verloopt de tekst nooit synchroon. Van zodra een tweede 
stem inzet met de tekst, klinken op hetzelfde ogenblik twee verschillende woorden of let-
tergrepen. Vandaar dat een aantal componisten ook geregeld beroep deden op de tech-
niek van de homofone declamatie, waarbij alle of althans de meeste stemmen een tekst 
gezamenlijk voordragen. Dit betekende een doorbreken van het imitatief contrapunt in 
functie van de tekstverstaanbaarheid. 
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Josquin Des prez, Mille regretz, Narváez' intabulatie met toevoeging van het Canción del Emperador 

Josquin Desprez demonstreerde deze tekstdeclarnatorische aanpak op een ideale manier in 
zijn chanson Mille regretz. De muziek wordt als het ware een verlengstuk van de tekst en 
krijgt zelfs een retorische functie. Met veel expressie en overtuigingskracht zorgt de 
muziek voor een geladen tekstdeclamatie, op de manier waarop een redenaar zijn betoog 
aan een te overtuigen publiek overbrengt: met nadrukkelijke accenten, woordherhalingen 
en ostentatieve pauzes. Vandaar dat de componist steeds meer aandacht besteedde aan de 
correcte muzikale omzetting van de tekstaccenten en dit niet alleen in homofone, maar 
evenzeer in imitatief uitgewerkte composities of fragmenten. Aan accentlettergrepen kop-
pelde hij een langere noot of hogere toon (of beide samen). Daarnaast bootste hij het 
spreekritme na door een meer syllabische schrijftrant met een toon per lettergreep in 
plaats van de exuberante melismatiek van vroeger. Ook de frequente herhaling van 
dezelfde toon stond in functie van het retorisch 'spreken in muziek'. In de 15de eeuw 
adviseerde de gezaghebbende theoreticus Johannes Tinctoris de componisten nog toon-
herhalingen te vermijden, omdat dit voor hem een inbreuk was op de `varietas' of afwisse- 
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ling, hetgeen hij beschouwde als de 'ziel van het contrapunt'. 

Vooral vanaf Josquins tijd stonden de zogenaamde `redictae' (herhalingen van een en 
dezelfde toon) in dienst van de steeds intiemer wordende relatie tussen tekst en muziek. 
Nog een stap verder ging de muzikale vertolking van de inhoud van de tekst, die ideeën 
en affecten, via bevattelijke analogieën, in klanken vertolkte. Lage tessituur, langzame 
beweging, dalende melodische lijnen, dissonante samenklanken werden geassocieerd met 
negatieve affecten, zoals verdriet, dood, lijden en zonde (cf. Mille regretz en Stabat Mater 
van Josquin Desprez) terwijl een hoge ligging, snelle beweging, stijgende melodie en con-
sonanten stonden voor positieve gevoelens en begrippen, zoals vreugde, zingen en 
Godsvertrouwen. Illustratieve tekstuitbeelding zette bepaalde ruimtelijke voorstellingen 
onmiddellijk in klanken om, zoals hoog tegenover laag of stijgend en dalend op de woor-
den `coelum et terram' (hemel en aarde). Kort samengevat, Josquin Desprez en zijn gene-
ratie werden geconfronteerd met het probleem van een polyfone compositie, die tezelfder-
tijd moest getuigen van een onwaarschijnlijke technische vaardigheid - wat telkens weer 
een ongelofelijke uitdaging was - en moest beantwoorden aan de specifieke eisen van de 
tekst. Uiteraard waren er zowel op compositorisch vlak als op tekstueel gebied duidelijke 
verschillen per genre. 

De religieuze vocale muziek 

Het hoogst op de ladder van de genrehiërarchie stond nog steeds de miscompositie, de 
meerstemmige zetting van de vijf ordinariumdelen, op de teksten die in elke misviering 
dezelfde bleven: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei. Sedert de eerste helft van 
de 15de eeuw was de vijfdelige miscyclus de toetssteen van de kennis van het polyfone 
componeren. Het genre kende een uitzonderlijk hoogtepunt tijdens de Josquin-generatie, 
zoals blijkt uit de talrijke geciteerde Petrucci-uitgaven vanaf 1502, met Josquin Desprez 
zelf als toonaangevend boegbeeld. De meest opvallende karakteristieken van het misgenre 
waren de cyclische opbouw en de ontlening van bestaande melodieën als compositorisch 
uitgangspunt. De vijfdelige mis vormde een hechte muzikale eenheid, doordat alle delen 
gebaseerd waren op eenzelfde herkenbaar stramien, namelijk een bestaande melodie die 
voor alle vijf de delen als basis diende. Deze reeds bestaande melodie, die zowel uit het 
eenstemmige profane als uit het geestelijke repertoire kon worden gekozen, werd in brede 
notenwaarden voorgedragen door de tenorpartij. De nieuw gecomponeerde, toegevoegde 
stemmen (sopraan, altus en bas bij de toen courante vierstemmigheid) verliepen door-
gaans in snellere noten en ontleenden hun melodische lijnen al dan niet aan de tenorme-
lodie. In deze zogenaamde cantus-firmusmis (gebaseerd op een vast gezang) is een zekere 
stemmenhiërarchie nog overduidelijk. De tenor is letterlijk de drager, het fundament, dat 
omstrengeld wordt door nieuwe, bijgevoegde stemmen. 

De toenemende drang naar zelfstandigheid en gelijkwaardigheid van alle partijen, toege-
past in de imitatietechniek, opende de weg naar een nieuw mistype, de parafrasemis. In 
deze mis diende de ontleende melodie als een muzikale idee, die zich door parafrase, door 
melodische variatie, aanpaste aan een meer uniforme context. De oorspronkelijke melo- 
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die verscheen niet meer in lange noten in de tenor, maar werd ritmisch aangepast aan de 
andere partijen, zodat de tenor het primaatschap van `fundamentstem' verloor. Voortaan 
namen alle stemmen deel aan de presentatie en de verwerking van het melodisch materi-
aal. Een schoolvoorbeeld van een parafrasemis is de Missa Pange lingua van Josquin 
Desprez, gebaseerd op de gelijknamige gregoriaanse hymne voor het feest van Corpus 
Christi of Sacramentsdag. Zijn twee L' homme armé-missen, waarin hij de populairste 
melodie uit die tijd als basis nam, illustreren exemplarisch de cantus-firmusmis. 
Kenmerkend voor de cantus-firmusmis is de demonstratie van geleerde contrapuntische 
technieken, zoals imitatiecanons en andere kunstgrepen, waartoe vooral de L'homme 
armé-melodie zich uitstekend leende. In deze toepassing van de 'ars', de kunde, de techni-
sche vaardigheid van de componist als diegene die orde sticht in de klanken, manifesteer-
de de miscyclus zich van meet af aan als het muzikale genre van de allerhoogste rang. 

Precies tijdens de Josquin-generatie, en vooral dankzij Josquin zelf, kwam een tweede reli-
gieus geïnspireerd genre op het voorplan, namelijk het Latijnse motet. Dat werd, zoals 
reeds vermeld, steeds vaker getoonzet op inhoudelijk sterk emotioneel geladen teksten, 
vooral uit de psalmen. In welke mate het motet al dan niet aan de liturgie was gebonden, 
blijft nog steeds een onderwerp van discussie. Ongetwijfeld had het motet evenzeer een 
plaats in een meer private context of tijdens paraliturgische plechtigheden zoals proces-
sies. In elk geval nam vanaf Josquin het motet een ereplaats in de productie van heel wat 
eersterangscomponisten in. Toch duurde het tot 1539 vooraleer een muziekdrukker het 
waagde om een bundel op de markt te brengen die exclusief gewijd was aan motetten van 
één componist. Door het ontlenen van een cantus firmus leunde het motet soms aan bij 
de mis. Anderzijds evolueerde het genre naar een vrije compositie, waarbij de componist 
alle stemmen zelf ontwierp, zonder verwijzing naar bestaande (gregoriaanse) modellen. 
Josquin gaf hier weerom het voorbeeld, terwijl Nicolas Gombert de grote pleitbezorger 
was van het vrije motet. Gombert paste doorlopend de imitatietechniek toe, de zoge-
naamde doorimitatie, zonder nadrukkelijke aandacht voor tekstexpressie die nochtans bij 
Josquin in ruime mate aanwezig was. Gombert leek vooral geïntrigeerd door de techniek 
van de imitatie, waardoor zijn complexe oeuvre een diepe ernst uitstraalt. Dit sérieux 
paste uitstekend in de sfeer van de Contrareformatie die door Karel V, een van de initia-
tiefnemers van het Concilie van Trente, werd gepropageerd. De traditie van Josquins 
meer emotioneel geladen psalmmotetten kende via Adriaan Willaert een ultiem en 
onovertroffen hoogtepunt in de laat- 16de-eeuwse motetproductie van Orlandus Lassus. 

De profane vocale muziek 

In intieme kring genoot de profane muziek een toenemende belangstelling, met als suc-
cesnummer het Franse chanson. Dit genre kon al bogen op een lange traditie. Sedert 
Guillaume de Machaut, die in de 14de eeuw het polyfone lied op Franse tekst vanuit de 
marginaliteit naar het centrum bracht, was het genre niet meer weg te denken uit de pri-
vate, solistische musiceerpraktijk, vaak in een gemengde, vocaal-instrumentale bezetting. 
Het 15de-eeuwse chanson kreeg niet helemaal ten onrechte het etiket Bourgondisch 
chanson, een verwijzing naar de voorliefde van het Bourgondische huis voor dit verfijnde 
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Barend van Orley, portret van Margaretha van Oostenrijk 
(Museum voor Oude Kunst, Brussel) 

repertoire. Uitlopers van deze traditie zijn de 
twee overgeleverde handschriftelijke liedboe-
ken van Margaretha van Oostenrijk, die beide 
bewaard worden in de Koninklijke 
Bibliotheek Albert I in Brussel, en de allereer-
ste muziekdruk, het eerder genoemde 
Harmonice Musices Odhecaton A uit 1501. 
Deze revolutionaire uitgave vertegenwoordig-
de een nieuwe trend. De vroegere, onveran-
derlijke poëtische schema's van het 
Bourgondische chanson, de zogenaamde 'for-
mes fixes' als rondeau, ballade en virelai, wer-
den vervangen door de vrijere opbouw van 
een nieuwe verskunst, die de componist meer 
ruimte bood om naar eigen inzicht zijn werk 
te structureren. Bovendien werd tevens de 
thematiek verruimd. Naast vaak melancholi-
sche liederen omtrent de hoofse liefde of 
gelijkaardige thema's - geïllustreerd door de 
`regretz-chansons' zoals Mille regretz van 
Josquin - werd meer en meer geput uit het 
volkse repertoire. De lichtvoetige toon van 
sommige van zulke 'chansons rustiques' kon-
digden het 'Parijse chanson' uit de jaren 1530 
aan, dat Met Franse componisten als Clément 
Janequin, Claudin de Sermisy en Pierre Certon internationaal doorbrak. 

Meer aan de eigen landstreek en het specifieke taalgebied gebonden waren het Duitse en 
het Nederlandse polyfone lied, al circuleerde ook dit repertoire geregeld over de grenzen 
heen. De eerste uitgave die exclusief gewijd is aan Nederlandse liederen dateert pas uit 
1551 en was het resultaat van een oproep en een zoektocht naar liederen vanwege de 
Antwerpse drukker Tielman Susato, die ook zelf een aantal verdienstelijke bijdragen 
leverde. Nochtans waren er voorheen al heel wat liederen in omloop, die niet hoefden 
onder te doen voor het stilistisch verwante Franse chanson. Een pareltje als Mijn hert altijd 
heeft verlanghen van Pierre de la Rue, de hofcomponist van landvoogdes Margaretha van 
Oostenrijk, bewijst dat componisten van de Josquin-generatie dit eerder lokale genre niet 
ongenegen waren. Zoals in het Franse chanson varieerde de thematiek van hoofsheid via 
luchtigheid tot zelfs frivoliteit. Even gevarieerd was het Duitse lied, dat met Heinrich 
Isaac en zijn Duitse leerling Ludwig Senfl kwalitatief aansluiting zocht bij de vernieuwin-
gen. Typisch voor het genre bleef echter tot ver in de 16de eeuw de band met een 
bestaande melodie. Tot aan de eerste bundel Duitse liederen van Orlandus Lassus uit 
1567 gebruikte men overwegend een cantus-firmuslied (ook tenorlied genaamd), waarbij 
zowel volkse als meer hoofse melodieën werden ontleend. Als hofcomponist van 
Maximiliaan van Oostenrijk was de invloed van Heinrich Isaac in het Duitse taalgebied 
doorslaggevend. 
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Ook Italië legde een eigen nationaal accent in de profane muziek. Petrucci, de pionier 
van de muziekdruk in Venetië, gaf tussen 1504 en 1514 niet minder dan elf bundels met 
frottole uit. De frottola was niet bedoeld als een demonstratie van geleerde technieken, 
zoals de religieuze polyfonie van de `fiamminghi', maar als een eenvoudig, vaak strofisch 
lied dat vocaal of gemengd vocaal-instrumentaal werd uitgevoerd. Een van de uitgelezen 
centra was het hof van Isabella d'Este in Mantua, maar ook in heel wat andere Italiaanse 
steden werd deze directe, spontane muziek met succes beoefend. In het Zuiden was Napels 
een contactpunt tussen de Italiaanse en de Spaanse tradities van de geïmproviseerde 
voordracht van poëzie, waarbij een genre als de frottola nauw aansloot. Josquin zelf com-
poneerde enkele populaire werkjes in de geest van de frottola, zoals bijvoorbeeld El grill° 
en Scaramella va alla guerra, die nog maar eens de veelzijdigheid van de polyfonisten uit de 
Nederlanden demonstreren. 

De instrumentale muziek 

De uitgesproken belangstelling voor de 'ars perfecta' van de vocale polyfonie is schuldig 
aan de stiefmoederlijke behandeling van de instrumentale muziek uit de Renaissance. Het 
was alsof er alleen stemmen waren en geen instrumenten, of althans slechts instrumenten 
die een ondergeschikte rol speelden. Het is genoegzaam bekend dat veel polyfonie 
gemengd vocaal-instrumentaal werd uitgevoerd, waarbij bepaalde partijen ofwel werden 
verdubbeld en versterkt ofwel eventueel vervangen door een instrument. De uitvoerings-
mogelijkheden waren niet strikt voorgeschreven. Zo staat bekend dat Latijnse motetten 
ook tekstloos, alleen door instrumenten werden ten gehore gebracht. Een genre als het 
Franse chanson werd heel vaak bewerkt door en voor een instrumentale solist (een kla-
vier- of een tokkelinstrument zoals klavecimbel, orgel, luit en harp), waarbij het origineel 
soms overvloedig werd voorzien van versieringen en virtuoze trekjes, zodat de speler zijn 
technische vaardigheden kon demonstreren. Deze arrangementen werden ook gepubli-
ceerd, samen met originele composities, die aanleunden bij de improvisatietechnieken 
(preludium, ricercar) of bij het contrapunt ontleend aan de vocale muziek (zoals de fanta-
sia of, in Spanje, het tiento). 

Erg in trek waren de chansonbewerkingen, die in Italië `canzona da sonar' werden 
genoemd, wat zoveel betekent als 'chansons om te spelen'. Het genre werd zo populair dat 
na verloop van tijd de componisten zelfstandige canzone componeerden die niet meer 
ontleend waren aan bestaande vocale chansons, maar volledig nieuw geschreven. Uit deze 
canzona zou in het begin van de 17de eeuw de instrumentale sonate ontstaan. De reeds 
geciteerde eerste uitgave met polyfone muziek, Harmonice Musices Odhecaton A van 
Petrucci, die vooral chansons bevat, was mogelijk zelfs exclusief bestemd voor een instru-
mentale uitvoering. Bij de muziek staan immers alleen de eerste woorden vermeld en men 
kan bezwaarlijk aannemen dat men in Italië al de teksten van deze werken ter beschik-
king had. Petrucci was ook de eerste die enkele bundels luitmuziek uitgaf. Het repertoire 
getuigde onmiddellijk van een grote veelzijdigheid met intabulaties van vocale werken, 
improvisatorische stukken en dansen. Bepaalde dansmelodieën genoten een uitzonderlijke 
populariteit, zoals blijkt uit talloze bewerkingen van vaak dezelfde melodieën. Een van de 
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meest geliefde was de Italiaanse `basse danse' La Spagria. Zij vormde het uitgangspunt voor 
hele variatiereeksen, zoals bij Spinacino - een van de componisten in Petrucci's luitboe-
ken -, of de gambist Diego Ortiz, de Spaanse klaviervirtuoos Antonio de Cabezón en de 
Italiaan Costanzo Festa die de melodie van alle zijden belichtte in meer dan honderd con-
trapuntische variaties. 

De actualiteit van de muziek uit de Josquin-generatie 

Deze bewerkingstechnieken, die evenzeer in de vocale muziek van toepassing waren, 
maken ons duidelijk dat een één- of meerstemmige compositie in die tijd geen onaantast-
baar opus was, maar een soort 'work in progress' waarover iedereen als het ware vrij 
beschikte en er zijn eigen creativiteit kon op botvieren. Een muzikale partituur was geen 
dode materie, waarbij de uitvoerder strikte, door de componist voorgeschreven regeltjes 
diende te respecteren. Iedereen nam als het ware deel aan een steeds variabel scheppings-
proces, waardoor de actualiteitswaarde van dit repertoire precies bij het begin van de 
21ste eeuw alsmaar toeneemt. Hedendaagse uitvoerders grijpen terecht de kans om de 
confrontatie met deze muziek op een inventieve manier aan te gaan, zodat zij opnieuw tot 
leven wordt gewekt en de luisteraar eindeloos kan blijven boeien. Weinige perioden uit 
de westerse muziekgeschiedenis zijn zo onuitputtelijk als de zogenaamde Josquin-genera-
tie. Zowel aan de luisteraar als aan de uitvoerder biedt zij onbegrensde mogelijkheden, 
door de rijke muzikale inhoud - zowel compositorisch-technisch als expressief - en door de 
diverse uitdagingen op het vlak van de uitvoeringspraktijk. 

Ignace Bossuyt 
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Synoptische tabel 

afkortingen: Bourgondië (BO), Frankrijk (FR) en Engeland (GB) 

rtal " geschiedenis " tfittziek 

1430 Binchois in dienst bij Philips de Goede 
° Antoine Busnois? 
° Robert Morton? 
° Johannes Regis? 

1431 t Jeanne d'Arc 
begin concilie van Bazel 
t paus Martinus V 
pontificaat Eugenius IV 
° Ercole I d'Este 

1432 ° Girolamo Savonarola 
1433 Concordantia Catholica t Jacques Vide 

Dufay in Ferrara 
1434 reis van Philips de Goede naar Chambéry 

Medici's aan de macht in Firenze 
benoeming Dufay tot kapelmeester hof 
van Savoye 

1435 vrede van Arras 
Turken palmen Constantinopel in: einde 
Byzantijnse Rijk 

° Johannes Tinctoris? 
Dufay in Firenze 

1436 herovering Parijs 

1437 t Paolo da Firenze 
1438 Pragmatische Sanctie 

1439 Felix V laatste antipaus 

1440 ° Josquin Desprez? 
° Johannes Martini? 
Dufay in Kamerijk 

1441 

1442 Napels geannexeerd door Aragón 

1443 Ockeghem zanger in kathedraal Antwerpen 
1444 ° Galeazzo Sforza ° Heinrich Finck 

1445 ° Hayne van Ghizeghem? 
t Johannes Brassart 
t Leonel Power 
° Loyset Compère? 

1446 ° Alexander Agricola? 
Ockeghem in dienst bij Franse koningen 

1447 t paus Eugenius IV 
pontificaat Nicolaas V 
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Giovanni Bellini? 
Hans Memlinc? 

Andrea Mantegna? 

Van Eyck, Madonna van kanselier Rolin 

Van der Weyden, Kruisafneming 
Andrea del Verrocchio? 
Hugo van der Goes 

° Jean Molinet 

inwijding dom Firenze 

Fra Angelico, San-Marcoklooster Firenze 

Le Franc, Le Champion des dames t Jan van Eyck 

Sandro Botticelli 
Donato Bramante 

t Robert Campin, meester van Flémalle 

Mantegna, begin frescocyclus in Ovetarikapel 
Giuliano da Sangallo? 

t Filippo Brunelleschi 
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1448 concordaat van Wenen 

_ 

- - - 

1449 0  Lorenzo de Medici 
einde concilie van Bazel 
t paus Felix V, pontificaat Nicolas V 

1450 Francesco Sforza aan de macht in Milaan ° Heinrich Isaac? 
° Matthias Pipelare? 
° Jacob Obrecht? 

1451 ° Amerigo Vespucci 
° Christoffel Columbus 

Dufay koorleider in Chambéry 

1452 ° Girolamo Savonarola Binchois proost in Zinnik 
Dufay aan hof van Savoye 

1453 overwinning Frankrijk in Castillon: 
einde Honderdjarige Oorlog 
Constantinopel in handen van de Ottomanen 

t John Dunstable 

1454 Italië verdeeld in vijf regios 
1455 begin War of the Roses 

t paus Nicolas V 
pontificaat Calixtus III 

1456 t Nicolas Grenon 
1457 ° Jacob Obrecht? 

1458 t paus Calixtus III 
pontificaat Pius II 

1459 ° Maximiliaan van Oostenrijk Josquin zanger aan dom van Milaan 
° Jean Mouton? 
° Paul Hofhaimer 

1460 slag van Wakefield t Gilles Binchois 
° Pierre de la Rue? 
Johannes Prioris? 
Antoine Brumel? 

1461 afzetting Hendrik VI (GB) 
kroning Edward IV van York (GB) 
t Karel VII (FR) 
kroning Lodewijk XI 

1462 

1463 Ockeghem kannunik aan Notre-Dame in Parijs 
1464 t paus Pius II 

pontificaat Paulus II 
° Robert Fayrfax 

1465 ° Richard Davy? 
° William Cornysh 
° Pedro de Escobar 

1466 t Franceso Sforza 
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° Pietro Perugino 

° Domenico Ghirlandaio 

oprichting Accademia Platonica in Firenze Gutenberg, uitvinding boekdrukkunst 
° Hieronymus Bosch? 

° Leonardo da Vinci 

druk bijbel Gutenberg 

° Vittore Carpaccio 

° Jacopo Sannazaro Mantegna, voltooiing fresco's Ovetarikapel 
t Andrea del Castagno 
° Filippino Lippi? 

t Lorenzo Ghiberti 
Alberti, Santa Maria Novella 

° John Skelton? ° Geertchen van Sint-Jans 
° Gerard David 

t Martin le Franc 

t Rogier van der Weyden 

t Charles d'Orleans ° Hans Holbein de Oudere? 
° Quinten Matsys 

t Donatello 

Laus Polyphoniae 



jaartal geschiedenis muziek 

1467 t Philips de Goede (BO) 
benoeming Karel de Stoute (BO) 

1468 ° Juan del Encina 
1469 Ferdinand van Aragon x Isabella van Castillië 

1470 t Cardot de Bellengues 
° Antonius Divitis? 
Antoine de Févin? 
Ockeghem naar Spanje 

1471 t paus Paulus II 
pontificaat Sixtus IV 
familie Este aan de macht in Ferrara 

Agricola in dienst bij Sforza's in Milaan 

1472 t Hayne van Ghizeghem? 

1473 ° Nicholaus Copernicus 

1474 t Guillaume Dufay 
Josquin en C,ompère bij Galeazzo Maria Sforza in Milaan 

1 475 t Walter Frye 

1476 t Galeazzo Sforza 
° Alfonso I d'Este 

t Robert Morton 
Agricola aan kathedraal Kamerijk 

1477 t Karel de Stoute (BO) 
benoeming Maria van Bourgondië (BO) 
slag van Nancy 

Tinctoris, Liber de arte contrapuncti 

1478 ° Philips de Schone 
begin Spaanse Inquisitie 

1479 Maximiliaan I wint slag van Guinegate ? Josquin in dienst van Ascanio Sforza 
1480 Lodovico Sforza aan de macht in Milaan 

° Margaretha van Oostenrijk 
° Philippe Verdelot? 
° Costanzo Festa? 
° Noë Bauldeweyn? 

1481 

1482 Philips de Schone regeert Nederlanden 
vader Maximiliaan van Oostenrijk landvoogd 
Nederlanden 

1483 ° Martin Luther 
Richard III (GB) neemt Engelse troon in bezit 

1484 t paus Sixtus IV 
pontificaat Innocentius VIII 

Isaac zanger in verschillende kerken 
in Firenze 
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t Johannes Gutenberg 

t Filippo Lippi  

t Jacopo Bellini 

t Thomas a Kempis 
t Thomas Malory 

Albrecht Diirer 

Francesco Guicciardini Rafaello Santi 

Erasmus 

Lucas Cranach de Oudere? 
t Leon Battista Alberti 
t Petrus Christus 

Fra Bartolommeo 

Hans Burgkmair 

Ludovico Ariosto 

Michelangelo 
Matthias Grnewald? 

t Dirk Bouts 
t Paolo Uccello 

William Caxton drukt The Canterbury Tales Titiaan 
Giorgione 

Thomas More 
Baldassare Castiglione 

Giangiorgio Trissino 
t Jean Fouquet 

Albrecht Altdorfer? 
Joachim Patinir 
Lorenzo Lotto? 

t Luca della Robbia 
t Hugo van der Goes 

Niccolè. Machiavelli 

Malory, La Morte d'Arthur 
c' Pietro Bembo 
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jaartal 

1485 

gcschicdcni4' 

einde War of the Roses: Henry VII (GB) 
op de troon 

° Clément Janequin? 
t Johannes Regis? 

1486 Josquin aan pauselijke hof 
° Ludwig Senfl? 

1487 

1488 

1489 Vlaanderen erkent aanspraak Maximiliaan I 
Savonarola op brandstapel 

1490 ° John Taverner? 
° Claudin de Sermisy? 
° Adriaan Willaert? 

1491 ° Ignatius van Loyola 
° Hendrik VIII (GB) 

t Jacques Barbireau 

1492 • t Lorenzo de Medici 
Columbus ondekt Amerika 
t paus Innocentius VIII 
pontificaat Alexander VI 

t Antoine Busnois 

1493 Maximiliaan van Oostenrijk keizer 
Rooms-Duitse rijk 

? Isaac in dienst van Piero de Medici 

1494 Karel VIII (FR) maakt aanspraak op Napels 
en begint Italiaanse oorlogen 

1495 Isaac aangeworven door keizer Maximiliaan I 
° Nicolas Gombert? 
t Hayne Van Ghizeghem? 

1496 Philips de Schone x Johanna de Waanzinnige Isaac aangesteld als hofcomponist van 
Maximiliaan in Wenen en Innsbruck 
° Johann Walter 

1497 Isaac verblijft aan hof Frederik de Wijze in Torgau 
t Johannnes Ockeghem 

1498 Vasco da Gama ontdekt zeeroute naar India 
1499 

1500 ° Karel V (BO) 
Franse bezetting Milaan 

° Cristóbal de Morales 
° Luis de Milan? 

1501 ? Josquin in dienst van Franse koning Lodewijk XII 
Petrucci, Harmonice Musices Odhecaton A 

1502 Isaac reist naar Firenze en Ferrara 
1503 pest breekt uit in Ferrara 

t paus Alexander VI 
pontificaat Julius II 

Josquin benoemd tot kapelmeester Ercole 
d'Este in Ferrara 

1504 Philips de Schone koning van Castilië Josquin kanunnik in Condé-sur-l'Escaut 
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Caxton drukt Morte d'Arthur 

° Andrea del Sarto 

Kramer & Sprenger, Heksenhamer ° Correggio 

° Vittoria Colonna 

° Marguerite de Navarre 
° Pietro Arentino 

t Piero della Francesca 

° Anna Bijns 

° Hans Sachs 
° Bernardo Tasso 
° William Tyndale? 

t Domenico Ghirlandaio 
° Rosso Fiorentino 
t Hans Memlinc 

° Frangois Rabelais 

° Hans Holbein de Jongere 

Da Vinci, Het Laatste Avondmaal 

° Giulio Romano? 

° Benvenuto Cellini 

° Maurice Scève 

° Sir Thomas Wyatt ° Agnolo Bronzino 

Michelangelo, David 
t Filippino Lippi 
° Francesco Primaticcio 
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geschiedenis rnwiek 

1505 t Ercole I d'Este t Jacob Obrecht 
° Jacques Arcadelt? 
° Christopher Tye? 
° Thomas Tallis? 

1506 t Philips de Schone 
Karel V regeert Nederlanden 
tweede regentschap Maiximiliaan van Oostenrijk 
t Christoffel Columbus 

Isaac reist naar Firenze 
t Alexander Agricola 

1507 Margaretha van Oostenrijk landvoogdes 
Nederlandse gewesten 

Isaac verblijft in Konstanz 

1508 ° Ercole II d'Este ° Alonso Mudarra? 
1509 ° Jan Calvijn 

Hendrik VIII (GB) volgt vader Hendrik VII 
op en huwt Catherina van Aragón 

1510 ° Clemens non Papa? 
° Pierre de Manchicourt? 
° Antonio de Cabezón 
° Diego Ortiz? 

1511 t Antoine de Févin 
t Johannes Tinctoris? 

1512 t Amerigo Vespucci Isaac trekt zich terug in Firenze 
1513 t paus Julius II 

pontificaat Leo X 

1514 Thomas Wolsey benoemd tot aartsbisschop 
van York 

Isaac krijgt jaarlijkse toelage 
van paus Leo X 

1515 Frans I (FR) op Franse troon 
Karel V hertog van Bourgondië 

° John Sheppard? 
t Matthias Pipelare? 

1516 Karel V op Spaanse troon 
concordaat van Bologna 
0  Mary I (GB) 

° Cypriano de Rore 

1517 Luther nagelt 95 stellingen aan Wittenbergse kerk 
begin van de protestantse Reformatie 

t Heinrich Isaac 
° Gioseffo Zarlino? 

1518 t Loyset Compère 
t Pierre de la Rue 

1519 Karel V keizer van Heilig Romeinse Rijk 
Magelhaen vaart als eerste rond de wereld 

1520 Cortéz verovert Mexico t Antoine Brumel? 
1521 t paus Leo X 

pontificaat Hadrianus VI 
t Ferdinand Magelhaen 

t Josquin Desprez 
t Robert Fayrfax 
° Philippus de Monte 

1522 opstand van de Keizerlijke Ridders 
t paus Hadrianus VI 
pontificaat Clemens VII 

t Jean Mouton 
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literatuur kunst 

Bembo, Gij Asolani Da Vinci, Mona Lisa 

t Andrea Mantegna 

t Jean Molinet 

° Andrea Palladio 

Alexander Barclay, Ship of Fools 
Ariosto, 1 Suppositi 

t Sandro Botticelli 
t Giorgione 
° Frangois Clouet? 

Erasmus, Lof der Zotheid ° Giorgio Vasari 

Machiavelli, 11 Principe 

° John Knox? t Donato Bramante 

More, Utopia 
Ariosto, Orlando Furioso 

t Hieronymus Bosch 
t Giuliano da Sangallo 

t Fra Bartolommeo 

° Tintoretto 

° Theodore de Beze t Leonardo da Vinci 

t Rafaello Santi 

Luther, September bijbel 
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jaartal geschiedenis muziek 

1523 gereformeerden op brandstapel in Brussel t William Cornysh 

1524 

1525 grote Boerenoorlog (DU) ° Girolamo Cavazzoni? 
° Giovanni Pierluigi da Palestrina? 
° Diego Ortiz 

1526 Petrus Alamire begint aan Occo Codex? 
° Valentin Bakfark? 

1527 ° Philips II 
val van Rome 
gevangenneming Clemens VII 

t Heinrich Finck 
Willaert benoemd tot kapelmeester 
van de San Marcobasiliek in Venetië 

1528 ° Francesco Guerrero 
Janequin, Le chant des oyseaulx 

1529 Turken belegeren Wenen t Juan del Encina 

1530 t Thomas Wolsey 
t Margaretha van Oostenrijk 

° Claude Ie Jeune 
t Antonius Divitis? 
t Noë Bauldeweyn 

1531 Maria Van Hongarije landvoogdes Nederlanden 

1532 vrede van NUrenberg ° Orlando Lassus 
1533 Hendrik VIII (GB) scheidt van Catherina 

van Aragón en huwt Anna Boleyn 
° Elizabeth I (GB) 

° Andrea Gabrieli? 
° Claudio Merulo 

1534 t Alfonso I d'Este 
Ignatius van Loyola sticht Jezuietenorde 
Hendrik VIII (GB) breekt met Rome en 
sticht Anglicaanse kerk 
t paus Clemens VII 
pontificaat Paulus III 

1535 Hendrik VIII benoemt zichzelf tot hoofd 
Anglicaanse kerk 

t Pedro de Escobar 
° Alessandro Striggio? 
° Giaches de Wert 

1536 t Martin Luther 
Hendrik VIII laat Anna Boleyn onthoofden 
en huwt Jane Seymour 

1537 ° Edward VI (GB) 
t Jane Seymour (GB) 

t Paul Hofhaimer 

1538 

1539 

1540 Paulus III erkent Jezuietenorde 
Hendrik VIII huwt met en scheidt van Anna van 
Cleeve en huwt vervolgens Catherine Howard 
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Skelton, The Garlande of Laurell t Pietro Perugino 
t Gerard David 

° Pierre de Ronsard 
° Louise Labé 

t Joachim Patinir 

Tyndale publiceert Engelse vertaling Nieuw 
Testament in Duitsland 

° Pieter Breughel de Oude 

t Vittore Carpaccio 

t Niccolè Machiavelli ° Giuseppe Arcimboldo 

Castiglione, Il libro del Cortegiano t Albrecht Drer 
° Veronese 
t Matthias Grunewald 

t Baldassare Castiglione 
t John Skelton 

° Giambologna 

t Jacopo Sannazaro t Quinten Matsys 

t Andrea del Sarto 
t Hans Burgkmair 

° Michel de Montaigne 
t Ludovico Ariosto 
Rabelais, Pantagrueline Prognostication 

Luther, bijbel in de Duitse volkstaal 
Sannazaro, Arcadia 

t Correggio 

t Thomas More 
Miles Coverdale publiceert eerste Engelse bijbel 

t Erasmus 
Calvijn, Institutio Religionis Christianae 
William Tyndale op brandstapel 

° Giambattista Guarini t Albrecht Altdorfer 

t Franceso Guicciardini t Rosso Fiorentino 
t Jean Clouet 
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Selectieve discografie van 
The Hilliard Ensemble: 
cd's verkrijgbaar in de handel 

cd's per componist 

Johann Sebastian Bach: Morimur 
(Partita nr. 2 in d BWV 1004, koralen, ciacon- 
na in versie voor viool en stemmen) 
The Hillard Ensemble, Monika Mauch & 
Christoph Poppen 
ECM New Series 1765 0289461895-2 8 
(verschijnt op 3 september 2001) 

Gavin Bryars: Vita Nova 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1533 

Jos quin Desprez: Motets and chansons 
The Hilliard Ensemble 
VIRGIN CLASSICS 5614842 

Walter Frye 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1476 

Carlo Gesualdo: Tenebrae 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1422 

Giya Kancheli: Abu i ne viderem 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1510 

Orlandus Lassus: Missa pro defunctis & Prophetiae 
sibyllarum 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1658 

Orlandus Lassus: Penitential psalms 
The Hilliard Ensemble (Si. Kees Boeke 
Consort 
VIRGIN CLASSICS 5612162 

Wolfgang Amadeus Mozart: Vesperae de 
Dominica, Vesperae solertnes de confesscrre, Ave 
verum corpus 
The Hilliard Ensemble, Choir of King's 
College Cambridge & Cambridge Classical 
Players 
Dir. Stephen Cleobury 
EMI 749672 2 

Johannes Ockeghem: Missa Prolationum, Marian 
motets 
The Hilliard Ensemble 
VIRGIN CLASSICS 5614842 
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Johannes Ockeghem: Requiem, Missa Mi-mi 
The Hilliard Ensemble 
VIRGIN CLASSICS 561292 

Giovanni Perluigi da Palestrina: Canticum cantico- 
rum, Motets Book IV, Spiritual Maclrigals 
The HiLliard Ensemble 
VIRGIN CLASSICS 5611682 

Arvo Part: Arbos 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1325 

Arvo Part: Litarty 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1592 

Arvo Part: Miserere 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1430 

Arvo Part: Passio 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1370 

Perotin 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1385 

Leonel Power: Missa Alma redemptoris mater, 
Motets 
The Hilliard Ensemble 
VIRGIN CLASSICS 5613452 

Heinrich Schtz: Opus ultimum (Der 
Schwanengesang) 
The Hilliard Ensemble, Knabenchor 
Hannover & London Baroque 
Dir. Heinz Hennig 
VIRGIN CLASSICS 5613062 

Thomas Tallis: The Lamentati ons of Jeremiah 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1341  

verzamel-cd's 

A Hilliard Songbook: new music for voices 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1614 

Codex Specialnik: music from a Prague manuscript 
ca. 1500 
John Plummer, Josquin Desprez, Alexander 
Agricola, Petrus de Grudencz & Johannes 
Touront 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1504 

In Paradisum, The music of Palestrina and Victcrria 
The Hilliard Ensemble 
ECM 1653 

Italian and English Madrigals 
The Hilliard Ensemble 
VIRGIN CLASSICS 5616712 

Introitus: A Meditative Journey through Time 
The Hilliard Ensemble & Hespèrion XX 
EMI 5552072 

Mnemosyne 
The Hilliard Ensemble & Jan Garbarek 
ECM 1700 

Officium 
Pierre de la Rue, Guillaume Dufay, Perotinus, 
Cristóbal de Morales & anonieme componisten 
The Hilliard Ensemble & Jan Garbarek 
ECM 1525 

Spain and the New World: Renaissance music from 
Aragón and Mexico 
The Hilliard Ensemble 
VIRGIN CLASSICS 5613942 

The Old Hall Manuscript: English music ca. 1410- 
1415 
The Hilliard Ensemble 
VIRGIN CLASSICS 5613932 
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De Antwerpse Augustijnenkerk, een 
meesterwerk van Wenzel Coebergher 

Wenzel Coebergher (ca. 1561-1634) werd geboren in Antwerpen, waar hij een schilders-
opleiding kreeg in het atelier van Maarten de Vos. In 1579 trok hij over Frankrijk naar 
Italië. In Rome heeft hij zich behalve door zijn picturale activiteiten ook bekend gemaakt 
als numismaticus en oudheidkundige. Mede daardoor raakte hij grondig vertrouwd met 
het eigene van de antieke kunst en de regels van de Vitruviaanse architectuur. Maar ook 
als praktiserend architect moet Coebergher in Italië een goede scholing hebben gekregen. 
Eigentijdse bronnen vermelden dat hij zowel in Napels als in Rome gewerkt heeft onder 
de leiding van de befaamdste architecten en aldus een aandeel had in het optrekken van 
heel wat gebouwen. Helaas bestaan er over deze cruciale fase in Coeberghers scholing 
geen concrete gegevens, maar uit zijn bewaard gebleven oeuvre blijkt voldoende hoe 
degelijk en grondig hij zich met de contemporaine transalpijnse architectuur vertrouwd 
heeft gemaakt. 

Giacomo da Vigmola, gravure van 11 
Ges, Rome (Cartaro nr. 348) 
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In de loop van 1604 keerde Coebergher terug naar de Nederlanden. Kort daarna werd hij 
als bouwmeester en ingenieur verbonden aan het aartshertogelijke hof in Brussel. Zijn 
eerste bekende opdracht was de bouw in opdracht van de aartshertogen Albrecht en 
Isabella, van het Brusselse klooster van de door hen zeer begunstigde ongeschoeide kar-
melietessen, die ook wel Theresianen werden genoemd. Dit gebouw, dat naar Coeberghers 
plannen werd opgetrokken tussen 1607 en 1611, is aan het einde van de 18de eeuw 
helaas gesloopt. Aan de hand van een in 1659 gepubliceerde gravure kan het uitzicht van 
de gevel toch nog goed worden beoordeeld. De gevel is relatief breed en werd beneden 
over vijf traveeën verdeeld. De twee verdiepingen zijn door voluten met elkaar verbonden 
en worden geleed door gekoppelde pilasters, met alternerende kapitelen als herkenbare 
toepassing van het klassieke ordensysteem. In zijn gehele uitzicht greep hij duidelijk terug 
naar Giacomo Barozzi da Vignola's en Giacomo delta Porta's façade van de Geái, die op 
het ogenblik van Coeberghers verblijf in Rome ongetwijfeld het meest invloedrijke 
'moderne' kerkelijke bouwwerk was, op de Sint-Pietersbasiliek na. In de context van de 
contrareformatie is het belang van de jezuïtische moederkerk niet te overschatten. 
Coeberghers gevel in Brussel is het meteen oudste bekende voorbeeld van de uitstraling 
van deze stijl binnen de Zuid-Nederlandse architectuur. Ook de sterk ornamenteel wer-
kende omramingen van deuren en vensters, met de op decoratief effect gerichte ritmische 
afwisseling tussen segmentvormige en driehoekige bekroningen, gaat terug op Centraal-
Italiaanse maniëristische opvattingen die alle hun uitgangspunt vonden bij Michelangelo. 

Dezelfde Romeinse oorsprong heeft ook de gevel van de Onze-Lieve-Vrouw in 
Scherpenheuvel, waarvan de eerste steen werd gelegd in 1609. Coebergher ontwierp deze 
bedevaartskerk eveneens op last van Albrecht en Isabella. De gevel ervan is echter lager 
en gedrukter dan de façade van de Brusselse karmelietessen. Dit komt omdat hij de weste-
lijke entree vormt tot een rondbouw en daarbij moest het zicht op de grote bekronende 
koepel gevrijwaard blijven. Dat hiervoor de - zeker in de Nederlanden - zeldzame rond-
bouw werd gekozen, heeft te maken met de specifieke site van het gebouw. Philippe 
Chifflet, de lijfarts en biograaf van aartshertogin Isabella, deelt hierover mee dat voor de 
ronde vorm werd geopteerd omdat de kerk een heuveltop moest bekronen. Het grondplan 
is overigens zevenkantig, wat samenhangt met de toewijding van de bedevaartskerk aan 
de Zeven Vreugden van Maria. In grondplan en opstand is de architectuur van 
Scherpenheuvel andermaal het resultaat van Coeberghers grondige kennis van de 
Romeinse kerkelijke architectuur van het latere Cinquecento. In algemene zin is er ver-
wantschap met ontwerpen voor soortgelijke rondbouwen, die voorkomen in het beroem-
de architectuurtraktaat van Sebastiano Serlio. Het uitgesproken italianisante karakter van 
de kerk van Scherpenheuvel krijgt nog meer reliëf wanneer men vaststelt dat het gebouw 
het middenpunt vormt van een ideaalstad, een streng-radiale vesting, geïnspireerd op de 
Italiaanse militaire architectuur. 

De statige monumentaliteit en doorwrochte plastische ornamentiek van Coeberghers 
kerkgebouwen was nieuw in de Nederlanden en mag worden beschouwd als de voorbode 
van de rijke ontwikkeling van een typisch Vlaamse barokke kerkarchitectuur. Tevens is 
het duidelijk dat het zo nadrukkelijk italianisante karakter van Coeberghers bouwstijl zeer 
in de smaak viel van het aartshertogelijke paar. Ongetwijfeld zagen Albrecht en Isabella 
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Sint-Augustinuskerk, Antwerpen 
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er een middel in om op een pralerige manier niet alleen uitdrukking te geven aan het 
contrareformatorisch triomfalisme, maar ook aan hun eigen vorstelijke status. De bouw 
van de Antwerpse Augustijnenkerk tussen 1615 en 1618 geschiedde niet in opdracht van 
Albrecht en Isabella. Niettemin hebben de aartshertogen ook hier, zij het meer indirect, 
een stimulerende rol gespeeld. Zij zetten niet enkel het stadsbestuur van Antwerpen ertoe 
aan een subsidie te verstrekken voor het optrekken van het gebouw maar bovendien leg-
den zij de eerste steen van de kerk. Het is dus best mogelijk dat zij ook hun architect-
ingenieur Coebergher bij de Antwerpse paters hebben aanbevolen. In elk geval wordt hij 
expliciet vernoemd als toeziend architect van de Antwerpse Augustijnenkerk, in het con-
tract dat de overste van het klooster in 1615 aanging met de beeld- en steenhouwers die 
het gebouw zouden construeren. 

In de gevel van de Sint-Augustinuskerk heeft Coebergher een merkwaardig compromis 
met de locale traditie gesloten. Weliswaar paste hij ook hier een zelfde symmetrische 
gevelgeleding toe als in zijn gevels van de Brusselse karmelietessen en de bedevaartskerk 
te Scherpenheuvel. Ook wist hij op een vergelijkbare wijze de geveltop elegant door volu-
ten te verbinden met de twee verdiepingen van de façade. Tenslotte verraden ook de 
sterk decoratief uitgewerkte vensterbekroningen dezelfde maniëristische oorsprong als de 
raamomlijstingen in de twee eerder gebouwde kerkgevels. Niettemin staat de kerk niet 
vrij en wellicht mede daarom is haar gevel veel smaller en slechts drie traveeën breed en 
geen vijf, zoals de gevels van het Gesi'l-type. Dit verleent aan de Antwerpse 
Augustijnenkerk een onmiskenbaar verticaal effect. Daardoor lijkt zij ook organischer in 
te passen in het Antwerpse straatbeeld van de 17de eeuw, waarvan het uitzicht immers 
sterk door smalle en puntige gevels werd bepaald. Die aanpassing aan de omgeving treft 
nog meer in de gevelversiering. Anders dan in Brussel en Scherpenheuvel werd hier niet 
gekozen voor een natuurstenen gevel met een plastische geleding door pilasters. Er werd 
daarentegen een decoratief patroon gerealiseerd waaruit de Vitruviaanse ordensystematiek 
verdwenen is en dat bovendien helemaal aansluit bij het gevelpatroon van de traditione-
le, door lijsten en raamkozijnen in witte zandsteen verlevendigde Vlaamse baksteenarchi-
tectuur. Inderdaad lijkt de gevel te bestaan uit een wit zandstenen geraamte dat opgevuld 
is met metselwerk in rode baksteen. De decoratieve werking van de omraming, door mid-
del van witte banden, doet sterk denken aan de gevelornamentiek van Hans Vredeman 
de Vries. In het interieur echter is het Romeinse effect iets sterker, doordat het eerder uit-
zonderlijk niet werd overwelfd met een ribbenconstructie maar wel met een houten ton-
gewelf. Hierdoor werd visueel een sterkere indruk van ruimtelijke eenheid geschapen. 
Ondanks zijn eenvoud, of misschien juist dankzij dit kenmerk, is Coeberghers gevel van 
de Antwerpse Augustijnenkerk tot in de latere 17de eeuw ook voor een aantal andere 
kloosterkerken een lichtend voorbeeld gebleven. 

Hans Vlieghe 
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Dag aan dag 

ZA 25/08 ZO 26/08 MA 27/08 DI 28/08 

9.00 u. 

10.00 u. 

10.30 u. 

11.00 u. 

11.30 u. Cappella Pratensis 

12.00 u. Currende Consort 

& 

Paardendroom 

Hannelore Devaere, Katelijne Van 

Laethem, Wim Maeseele &Liam 

Fennelly 

& 

Paardendroom 

12.30 U. Open repetitie The Hilliard 

Ensemble 

13.00 u. Masterclass & workshop 

The Hilliard Ensemble 

13.30 u. 

14.00 u. Interview David James 

15.00 u. La Trulla de Bozes 

& 

Paardendroom 

16.00 u. 

17.30 u. 

19.15 u. Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding 

20.00 u. The Hilliard Ensemble, Capilla 

Flamenca, Psallentes, 

Oltremontano & Willem 

Ceuleers 

Les Flamboyants The Hilliard Ensemble Plus Odhecaton, Yuka Saito & Liuwe 

Tamminga 

21.30 u. Tête-à-tête Tête-à-tête Tête-à-tête Tête-à-tête 

23.00 u. 
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WO 29/08 DO 30/08 VR 31/08 ZA 01/09 ZO 02/09 

Workshop Rebecca Stewart 

Workshop 

Rebecca Stewart 

Workshop 

Rebecca Stewart 

Lezing 

Jaap Van Benthem 

Toonmoment workshop 

Rebecca Stewart 

Fretwork & 

Charles Daniels 

& 

Paardendroom 

Egidius Kwartet & 

Consort 

& 

Paardendroom 

Jacob Heringman 

& 

Paardendroom 

Capilla Flamenca 

& 

Paardendroom 

Masterclass 

Hannelore Devaere 

Workshop Dirk 

Snellings & Capilla 

Flamenca 

Weerwolf 

Huelgas Ensemble Ensemble Clément Janequin 

& 

Paardendroom 

Weerwolf 

Huelgas Ensemble 

Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding 

The Hilliard Ensemble 

Plus, Ensemble Oxalys & 

Willem Ceuleers 

The Binchois Consort Ensemble Micrologus Huelgas Ensemble A Sei Voci & La Maitrise 

des Pays de la Loire 

Tête-à-tête Tête-à-tête Tête-à-tête Tête-à-tête Tête-à-tête 

The Seven Saints Huelgas Ensemble 
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F-Alftri U S 1 CA 
Een selectie van Vlaamse muziek van de late Middeleeuwen tot 1800 

in een moderne, kritische uitgave voor musici en musicologen. 

NIEUW Muziek uit de Collegiale Kerk van Tongeren 
(1300 1600) 

Zelfs een middelgroot centrum als de Tongerse Collegiale kerk kon beschikken 

over een gevarieerd en rijk repertoire. Deze uitgave bevat drie eeuwen muziek vaii 

gregoriaans tot polytonie, met als sluitstuk de Missa Surge propera van Hubertus 

Naich. 

ISBN 90 6853 147 6, 2800 BEF, 70 euro 

De triomfeerende Min, vredesspel. Gemengt met tang en 
Snaaren spel (1680) 
Dirck Buysero en Carel Hacquaert's stuk `De triomfeerende Min' is één van de 

eerste initiatieven rond Nederlandstalige opera. 

ISBN 90 6853 119 3, 2800 BEF, 70 euro 

Preludia voor beiaard door Matthias Vanden Gheyn (18de eeuw) 
De ontdekking van het originele manuscript van de '11 preludes voor beiaaid' 

van Matthias Vanden Gheyn was belangrijk voor de betaardkunst. Toi nu lue vveien 

transcripties steeds gebaseerd op oudere kopieën. Dit deel van de Monumerila 

Flandriae Musica bevat naast de moderne transcriptie ook de lacsirnile van het 

manuscript. 

ISBN 90 6853 120 4, 2B00 BEF, /u euiu 

Zuid-Nederlandse klavecimbelmuziek 
De uitgave presenteert een volledige transcriptie van drie muziekmanuscripten 

uit de Nationale Archieven van Antwerpen. Zij bevatten klavecimbelmuziek van 

de tweede helft van de vde eeuw die vooral gebruikt werden als huismuziek. 

ISBN go 6853 121 2, 2800 BEF, 70 euro 

Motetten van Alexander Utendal 
Deze selectie van 16 motetten van Alexander Utendal (ca. 1543/45- 1582) zal 

musicologen en musici overtuigen van de uitzonderlijke kwaliteit van Utendal, 

een componist die steeds overschaduwd werd door meer bekende componisten. 

ISBN 90 6853 139 5, 2800 BEF, 70 euro 

Speciale Actie: 
Wanneer u intekent op deze reeks ontvangt u 30% korting! 

Muziekuitgeverij Alamire • PB 45 B-3990 Peer 

Tel +32 11 610 51o• Fax +32 11 610 511 

info@alamire.com  • www.alamire.com  



Randactiviteiten in samenwerking met 

MUS1CA 
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• 
ADRIAAN ADRIAAN 

• 
ADRIAAN 

~om in 1€ wetehl 

Restaurant - Café - Lunch 

Everdijstraat 13 - 2000 Antwerpen 
Tel: 03/231.60.35 - Fax: 03/231.61.43 



Inleidingen op de avondconcerten 

Sint-Carolus Borromeuskerk 
Hendrik Conscienceplein 
25 augustus 

Sint-Augustinuskerk 
Kammenstraat 73 
26 augustus - 2 september 

Elke avond om 19.15 u. 
Gratis toegang voor concertbezoekers 

In samenwerking met MLIS1CA 
Gastheer: Pieter Andriessen, musicoloog 

voormalig nethoofd Radio 3 / Klara 

PROGRAMMA 

Heinrich Isaac 

De instrumentale uitvoering van vocale chansons 

De Missa de Beata Virgine 
en Josquins gebruik van het gregoriaans 

La Spagna 

Josquin en 1:) rt 

Wie was Josquin? 

Josquin als chansoncomponist 

Cento cinquantasette contrapunti van Costanzo Festa 

De gewapende man en Josquins werkwijze 
bij het componeren 

Zaterdag, 25 augustus 

Zondag, 26 augustus 

Maandag, 27 augustus 

Dinsdag, 28 augustus 

Woensdag, 29 augustus 

Donderdag, 30 augustus 

Vrijdag, 31 augustus 

Zaterdag, 1 september 

Zondag, 2 september 
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Tête-à-têtes 

Rockoxhuis 
Keizerstraat 12 
25 augustus 

De Foyer 
Bourlaschouwburg 
Komedieplaats 18 
27 - 31 augustus 

Kannunik Van Gesselzaal 
Lange Gasthuisstraat 45 
26 augustus, 1 & 2 september 

In samenwerking met MU S 1 CA 
Na elk avondconcert (vanaf ca. 21.30 - 22.00 uur) ontvangen we u bij een tête-à-tête om 
de festivaldag te bespreken samen met enkele speciale gasten. 
Gratis toegang voor alle concertbezoekers. 

PROGRAMMA (onder voorbehoud van wijzigingen) 

Zaterdag, 25 augustus 

Zondag, 26 augustus 

Maandag, 27 augustus 

Dinsdag, 28 augustus 

Woensdag, 29 augustus 

Donderdag, 30 augustus 

Vrijdag, 31 augustus 

Zaterdag, 1 september 

Zondag, 2 september  

Eric Antonis & Dirk Snellings 

La Trulla de Bozes & Lut Van der Eycken 

Lieve Schaubroeck & Xavier Vandamme 

Elisabeth Michot de Jowers & Lut Van der Eycken 

Werner Trio & een musicus van Oxalys 

Rebecca Stewart & Herman Baeten 

Patrizia Bovi & Xavier Vandamme 

Liesbet Vereertbrugghen & een jonge musicus 

Pieter Andriessen & Jan Nuchelmans 
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IIDE FOYER_ 

Speciale festivalkaart Laus Polyphoniae 2001 

Bieren: 

Pils 60 BEF 
Hoegaarden 60 BEF 
Kon inck 60 BEF 

Frisdranken: 

Coca-cola 60 BEF 
Fanta 60 BEF 
Spuitwater 60 BEF 

Wijnen: 

Rode wijn 90 BEF 
Witte wijn 90 BEF 

Warme dranken: 

Koffie 60 BEF 

Broodjes: 

Kaas 60 BEF 
Ham 60 BEF 
Salami 60 BEF 
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G ELIJKGESTEMDE 

ZIELEN 

OPZOEKEN. 

en, rin et verstand. 

Eén van de vele tradities van een Leffe drinker... 

Leffe, dat is proeven van het leven. 



Interview, open repetitie, masterclasses, 
workshops & lezing 

Kloosterzalen 
Centrum Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 
25 augustus - 2 september 

Inschrijven is verplicht, behalve voor het interview en de lezing. 
Een aparte folder is te verkrijgen in het festivalsecretariaat. 

In samenwerking met WILIS1CA 

Naar jaarlijkse gewoonte delen tijdens het Antwerpse festival Laus Polyphoniae enkele 
internationale specialisten hun kennis en ervaring met musici en luisteraars. De deelne-
mers krijgen tijdens workshops en masterclasses, lezingen en open repetities de kans zich 
te verdiepen in de muziek van Josquin Desprez (ca. 1450/55 - 1521), Heinrich Isaac (ca. 
1450 - 1517) en hun belangrijkste tijdgenoten. 

INTERVIEW MET DAVID JAMES 
The Hilliard Ensemble 

In navolging van Anthony Rooley, Paul Van Nevel, Jordi Savall, 
Konrad J unghnel en Pedro Memelsdorff werd dit jaar The 
Hilliard Ensemble uitgenodigd als 'ensemble in residence' van 
Laus Polyphoniae. De vier zangers waren voorheen al meermaals 
te gast in het Festival van Vlaanderen, maar dit jaar nemen ze een 
speciale plaats in. David James, Rogers Covey-Crump, John Potter 
& Gordon Jones zijn op internationaal vlak vaste waarden wat 
betreft uitvoeringen van muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Lut Van der 
Eycken polst naar de historiek van het ensemble, hun voorliefdes, hun manier van wer-
ken, ... een exclusief gesprek. 
Zondag, 26 augustus 14.00 - 15.00 u. 

OPEN REPETITIE 
The Hilliard Ensemble & Herman Baeten 

De Missa de Beata Virgine van Josquin Desprez en enkele van 
zijn motetten staan op het programma van het avondconcert 
op maandag 27 augustus. Een selecte groep kan de repetitie- en 
concertdag van The Hilliard Ensemble van nabij volgen. We 
starten met een lunch waarop het ensemble en de begeleider 
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van dienst, musicoloog Herman Baeten, u verwelkomen. Daarna krijgt u een inleiding, 
waarin dieper wordt ingaan op het concertprogramma. Na deze toelichting volgen we The 
Hilliard Ensemble naar hun repetitie. Tijdens en na deze repetitie is er de mogelijkheid 
vragen te stellen over het repertoire, de stilistische benadering, ... (maximum 30 perso-
nen) 
Maandag, 27 augustus 12.30 - 14.00 u. (maaltijd), 14.00 - 15.00 u. (inleiding), 15.30 - 
17.30 u. (open repetitie) 

MASTERCLASS INTERPRETATIE & WORKSHOP A-CAPPELLASTEM- 
MINGEN 
The Hilliard Ensemble 

Vocale, instrumentale of gemengde ensembles kunnen muziek uit de 
Renaissance aan The Hilliard Ensemble voorleggen. Afwisselend 
met deze masterclass-sessies geeft Rogers Covey-Crump een work-
shop (lezing) over de verschillende stemmingen bij het a-cappella-
zingen, een historisch overzicht dat geïllustreerd wordt door live 
voorbeelden van het ensemble. Ook luisteraars zijn van harte wel-
kom. 
Dinsdag, 28 augustus 13.00 - 18.00 u. 

MASTERCLASS RENAISSANCEHARP 
Hannelore Devaere 

Het gebruik van de renaissanceharp in muziek uit de tijd van 
Josquin Desprez en Heinrich Isaac, daar wil Hannelore Devaere het 
tijdens deze masterclass uitvoerig over hebben. De harp was geliefd 
als soloinstrument of in allerlei ensembles, om zangers en instru-
menten te ondersteunen. Dikwijls verdubbelde dit instrument een 
andere partij, volgens de colla parte-techniek. Terwijl aanvankelijk 
vocale werken als vertrekpunt golden, stonden latere harpcomposi-
ties steeds meer op zichzelf. Hannelore Devaere heeft reeds een hele 
carrière achter de rug en wil haar ervaringen opgedaan bij Jordi 
Savall, Andrew Lawrence-King en anderen graag met u delen. 
Woensdag, 29 augustus 13.00 - 17.30 u. 

LEZING DE CHANSONS VAN JOSQUIN DESPREZ 
Jaap Van Benthem 

Josquin Desprez komt veelvuldig voor in het concertprogramma. Zijn composities, zijn 
leefwereld, de verschillende genres die hij beoefende, maar vooral het Franse liedgenre, 
al deze aspecten bestudeert en doceert Jaap Van Benthem reeds jaar en dag aan de univer- 
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siteit van Utrecht. Als eminent Josquin-kenner en redacteur van een 
heruitgave van het werk van de meester nodigden we hem uit voor 
een lezing over de chansons van Josquin Desprez. Deze uiteenzetting 
vormt een perfecte inleiding op de workshop over het polyfone lied, 
die dezelfde dag plaatsvindt. 
Donderdag, 30 augustus 10.30 - 12.00 u. 

WORKSHOP HET POLYFONE LIED 
Dirk Snellings & Capilla Flamenca 

Het Vlaamse polyfone lied - zoals we het terugvinden in het chan-
sonnier van Margaretha van Oostenrijk of in de Basevi Codex - en de 
evolutie naar het Duitse liedgenre staan hier op het programma. De 
workshop staat open voor vocalisten en bassa cappella-instrumenta-
listen. Naast de genoemde bronnen besteden we ook aandacht aan 
Duitse en Noord-Italiaanse literatuur, waaronder de Odhecaton. 
Vooral de hofmuziek, gecomponeerd door Heinrich Isaac en Ludwig Senfl, zal onder de 
loep worden genomen. Dirk Snellings, artistiek leider van de Capilla Flamenca, is een 
van de Vlaamse pleitbezorgers van ons muzikale erfgoed uit de Renaissance. Tijdens de 
workshop zullen verschillende leden van de Capilla Flamenca mee de groep ondersteu-
nen. Zowel vocalisten als instrumentalisten zijn welkom. 
Donderdag, 30 augustus 13.30 - 18.00 u. 

WORKSHOP DE 'MISSA PANGE LINGUA' VAN JOSQUIN DESPREZ 
Rebecca Stewart 

Rebecca Stewart is, met haar ensemble Cappella Pratensis, een van 
de weinigen die zo consequent de historiciteit van de uitvoering pro-
beert te benaderen. Niet alleen gaat ze op zoek naar 'hoe' de muziek 
op vocaal-technisch vlak gezongen werd, maar daarnaast kiest ze 
ervoor steeds vanuit een koorboek, geplaatst op een grote muziek-
staander, te musiceren. De Missa Pange Lingua van Josquin Desprez 
zal worden ingestudeerd vanuit de originele notatie uit de Occo 
Codex. Basiskennis van deze notatie is dus een vereiste. De workshop 
duurt drie dagen en sluit af met een toonmoment op zondag 2 sep-
tember om 11.00 uur. 
Vrijdag, zaterdag & zondag, 31 augustus - 1 september (10.00 - 18.00 
u.) & 2 september (09.00 - 12.00 u.) 
Gratis toonmoment op zondag 2 september, 11.00 u., Kapel Centrum Elzenveld 
(zie p. 259) 
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Paardendroom: 
muziekateliers voor kinderen 

Centrum Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 
26 augustus - 2 september 

Zondag 26 augustus en 2 september, 14.45 u. 
Maandag 27 augustus - zaterdag 1 september, 11.45 u. 

In samenwerking met MU S 1 CA 
Tijdens elk lunch- en matineeconcert worden kinderen (6 - 10 jaar) in een atelier verwel-
komd door Rebecca Daldini. Dit jaar is het paard het centrale thema. Waar zijn ze toch, 
al die beroemde paarden? Het gevleugelde paard Pegasus of het reusachtige houten paard 
van Troje? Het paard van Wodan of het paard van Sinterklaas? Het ros Beiaard of 
Rosinante, het paard van Don Quichot? We luisteren naar paardenverhalen, maken 
paardenkunstwerkjes, leren liederen en gedichten, dansen of acteren. Muzikale kennis is 
niet vereist. 

Toegang: 100 BEF (ter plaatse te betalen) 
Je kan één of meerdere ateliers volgen. 
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HIBERNIASICMOOL 
MIDDELBARE STEINERSCHOOL 

RUDOLF STEINERSC14001 
BASISSCHOOL 
VOLKSTRAAT 40 
2000 ANTWERPEN - TEL: 031248.40.34 

SPEELSCHOOLTJE 
KLEUTERSCHOOL 
TRANSVAALSTRAAT 21 
2600 BERCI-1E1M - TEL: 03/230.76.07 



Weerwolf: een zomerproject voor 
jongeren & muziekvoorstellingen 

Hiberniaschool 
Volkstraat 40 
Zaterdag 1 september om 14 u. en 16 u. 

Een Musica-productie, gerealiseerd en gepresenteerd in opdracht van Laus 
Polyphoniae 

MU SICA 

Een groep van jongeren van tien tot veertien jaar 
Jan Korneel Boon 
Shana Bracke 
Eline Coninx 
Francesca Croes 
Bert De Cat 
Jef De Cat 
Anneleen De Cuyper 
Arthur De Roey 
Florian Dierickx 
Laurens Dierickx 
Tinneke Everaert 
Anouk Hacha 
Niobe Hajib 
Arne Herman 
Pieter-Jan Herman 
Gaëtane Hitchins 
Laure Meulepas 
Leen Peeters 
Ilona Rochette 
Olivia Rochette 
Samuel Saelemaekers 
Lucas Somers 
Yasmijn Van Winkel 
Anton Vanderhasselt 
Ester Vanderhasselt 
Celine Veldeman 
Gaëtane Vereecken 
Marenne Vereecken 
Karlijn Wilboorts 

Duo Patrache 
Katrine Druyts sopraan 
Ludwig Albert marimba 
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Blokfluitentrio 0 Felici 
Els Spanhove blokfluit 
Nadia Bierinckx blokfluit 
Jan Devlieger blokfluit 

Dirk Moelants gamba 

Artistieke en technische leiding 
Liesbet Vereertbrugghen concept en uitwerking 
Ilse Wijnen tekstbegeleiding & video 
Jan Boon video 
Patrizia Hardt zangcoach 
Marthe Vereertbrugghen randactiviteiten 
Marnix De Cat muzikale ondersteuning 
Klaartje Ascoop artistiek advies 
Karolien Selhorst productieleiding 
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De Romeinse dichter Publius Ovidius Naso (43 v. Chr. - 17 n. Chr.) gebruikte de gedaan-
teverandering als rode draad voor zijn Metamorfosen. Dat zijn zowat 250 verhalen, gebun-
deld in vijftien boeken. Aan het einde van dit meesterwerk besluit Pythagoras: "alles ver-
andert, niets vergaat". Vanuit die gedachte zijn een dertigtal jongeren op zoek gegaan 
naar de veranderingen in hun eigen leefwereld. Via steeds wisselende vertelvormen zetten 
ze een aantal van Ovidius' verhalen op scène. Muziek van Josquin Desprez en tijdgeno-
ten, al dan niet hedendaags geïnterpreteerd, helpt hen daarbij. 

"Wat vroeger was, is nu voorbij. En nu gebeurt wat nog niet is geweest. Niets in deze hele 
wereld blijft. Alles verandert en vemieuwt. Een rivier kan haar stroom niet tegenhouden: 
water duwt en trekt tegelijk. De tijd holt vooruit en zit zichzelf achterna. De tijd is vluch-
tig. Een uur staat nooit stil, geen twee uren zijn gelijk. Ook de maangodin Diana is in 
haar gestalten nooit dezelfde. Wanneer ze wast, is ze vandaag wat kleiner dan morgen, 
wanneer ze afneemt, weer wat groter. 

Alles verandert, niets vergaat. Geen enkel ding in dit heelal gaat verloren, alles wisselt en 
vernieuwt. Elke vorm ontstaat uit een andere vorm. Uit kikkerdril groeien kikkers met 
lange achterpoten om ver te kunnen springen. Uit rupsen ontpoppen mooie vlinders. En 
de mens, eerst als zwanger zaad in dat moederbinnenste, daarna de wereld ingedreven om 
een hele cyclus te doorlopen. En wanneer uiteindelijk zijn dode lichaam ter aarde wordt 
besteld, leven er weer andere wezens op. Al schuift er nog zoveel van hier naar daar, toch 
blijft het groot geheel bestaan. 

Goden zoals Jupiter, Diana, Apollo of Mercurius hebben zo hun eigen manier om de 
natuurwetten naar hun hand te zetten. Ze bezitten namelijk de gave om zichzelf of men-
sen te veranderen in dieren, planten, stenen en zelfs in sterren. Dit is om niet herkend te 
worden, als redding, om te belonen of om te straffen. De oppergod Jupiter veranderde zo 
de nimf Callisto en haar zoon Arcas in sterrenbeelden. Nu nog staan ze in het heelal als 
buren naast elkaar: de grote en de kleine beer. Jupiter veranderde hen uit medelijden. 
Eerst had Juno, de vrouw van Jupiter, Callisto uit woede in een beer veranderd. Juno was 
altijd jaloers wanneer Jupiter een zoveelste uitstap naar de aarde maakte om daar, al dan 
niet vermomd, een nimf of ander aantrekkelijk wezen te verleiden. Bij Callisto verwekte 
hij een zoon: Arcas. Begrijpt u het nu? Maar wat Jupiter meemaakte met Lycaon, de vader 
van Callisto, dat gelooft geen mens!" 
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Festivalcafé 

Liesbeth Van Wijnzaal 
Centrum Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 
26 augustus - 2 september 

11 - 17 u. 
Toegang gratis 

In dit unieke kader en in de prachtige binnentuin kan u rustig van een drankje en een 
broodje genieten. Hier vindt u ook de gelegenheid om even bij te praten met andere festi-
valbezoekers of met de talrijk aanwezige muzikanten. 

Uitgeverij ALAMIRE en GRAMO bieden hier boeken, partituren en cd's aan. 

Gramo nv 
TV - VIDEO -CAMERA- HIFI -COMPACT DISC- GSM 

Bredabaan 454 - 456 - 458 
2170 Merksem 
Tel. 03-645 73 74 
Fax 03-646 60 47 

Huidevettersstraat 20 - 22 - 24 
2000 Antwerpen 
Tel. 03-233 07 10 
Fax 03-226 52 58 
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International Young Artist's Presentation-
Early Music 2002 

Centrum Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 
27 - 29 augustus 2002 

In samenwerking met MUSICA 
Met de steun van Bouwonderneming Vooruitzicht 

22.,Crf2g 

Coaches: Jill Feldman 
Kees Boeke 

Jonge internationale ensembles worden geselecteerd voor een tweedaagse coaching door 
de sopraan Jill Feldman en blokfluitist-dirigent Kees Boeke. Op 29 augustus krijgt elk 
ensemble de gelegenheid een concertprogramma voor te stellen tijdens het festival Laus 
Polyphoniae, in aanwezigheid van afgevaardigden van internationale netwerken voor 
oude muziek, festivals en radiostations. 

Deelnemende ensembles bestaan minstens uit twee musici van maximum 35 jaar. Het 
repertoire omvat vocale en instrumentale muziek van voor 1600, dat wordt uitgevoerd op 
originele instrumenten of kopieën ervan. Zowel de coaching-sessies als de presentatie zijn 
toegankelijk voor publiek. 

IYAP-Early Music is een gezamenlijk initiatief van Laus Polyphoniae en Musica, met als 
partners het Festival van Vlaanderen-Antwerpen, het Nederlandse Netwerk voor Oude 
Muziek, het Holland Festival Oude Muziek Utrecht, het York Early Music Festival en het 
Britse Early Music Network. 

Meer informatie en inschrijvingsformulieren kunnen aangevraagd worden bij: 

IYAP-Early Music 
Postbus 45 
B-3990 Peer 
Tel: 00 32 11 610 510 
Fax: 00 32 11 610 511 
info@musica.be  
www.musica.be  
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GASTRONOMIE OP NIVEAU 

Carpe Dien: 

JAN WIRIX 

NEREMWEG 151 3700 TONGEREN TEL. 012/23 53 65 FAX 012/23 10 94 



Concerten 



Th e. Hilliard Ensemble 
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The Hilliard Ensemble 

Zaterdag, 25 augustus 2001, 20 u. 

Sint-Carolus Borromeuskerk 

The Hilliard Ensemble, Capilla Flamenca, 
Psallentes, Ensemble Oltremontano & 
Willem Ceuleers 

David James 
Rogers Covey-Crump 
John Potter 
Gordon Jones 

contratenor 
tenor 
tenor 
bariton 

Een productie van Klara 

Met de steun van 
de Nationale Loterij 

Capilla Flamenca 

Marnix de Cat 
Steve Dujardin 
Jan Caals 
Jan Van Elsacker 
Lieven Termont 
Dirk Snellings 

Psallentes 

Conor Biggs 
Russell Milburn 
Paul Schils 
Philippe Souvagie 
Joost Termont 
Hendrik Vanden Abeele 

contratenor 
contratenor 
tenor 
tenor 
bariton 
bas & leiding 

zang 
zang 
zang 
zang 
zang 
zang & leiding 

Ensemble Oltremontano 

Fiona Russell 
Eva Godard 
Simen Van Mechelen 
Dominique Lortie 
Cas Gevers 
Wim Becu 

Willem Ceuleers  

cornetto 
cornetto 
trombone 
trombone 
trombone 
trombone & leiding 

orgel 
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The Hilliard Ensemble 

The Hilliard Ensemble is op het vlak van de vocale kamermuziek een van 's werelds 
meest toonaangevende ensembles. De zangers hebben een uitmuntende reputatie, zowel 
voor oude als voor hedendaagse muziek. Dankzij hun unieke stijl en muzikaal vakman-
schap weten ze de luisteraar steeds weer te boeien, of ze nu het repertoire van de 
Middeleeuwen en de Renaissance of nieuwe, speciaal voor hen gecomponeerde werken 
brengen. The Hilliards hebben een bijzonder drukke en gevarieerde concertagenda met 
jaarlijks een paar honderd optredens. Ze zijn zeer geliefd in Europa, vooral in Zuid- en 
Centraal-Europa, en gaan tevens geregeld op tournee in Japan, de Verenigde Staten, 
Canada en Australië 

Tot voor kort bestond de groep uit vier leden, maar sinds 1999 krijgt het kwartet geregeld 
versterking van de tenor Steven Harrold. Hoewel de meeste concerten voor vier stemmen 
zijn, kunnen ze nu ook een breder repertoire voor vijf stemmen aanboren. Bovendien 
biedt deze extra stem meer mogelijkheden bij het bestellen van nieuwe werken. Het eer-
ste stuk dat speciaal gecomponeerd werd voor het vijfkoppige ensemble was Stephen 
Hartke's Tituli, dat in 1999 in première ging. 

In de jaren tachtig verwierf The Hilliard Ensemble bekendheid op het vlak van de oude 
muziek met zeer succesvolle interpretaties en een reeks prachtige opnamen voor het label 
EMI. Daarnaast had de groep reeds van in het begin evenveel belangstelling voor heden-
daagse muziek. In 1988 nam het ensemble Arvo Pkts Passio op en in de zomer van 1996 
volgde een opname van Litany, eveneens van Part. Hiermee begon een vruchtbare samen-
werking met zowel de componist als met de Mnchense platenmaatschappij ECM. De 
laatste jaren engageerde de groep verschillende Baltische componisten, zoals Veljo Tormis 
en Erkki-Sven Tüür, om nieuwe werken te schrijven. Zo kan het ensemble putten uit een 
bijzonder rijk repertoire dat speciaal voor hen gecomponeerd werd en dat werken bevat 
van grote namen als Gavin Bryars, Heinz Holliger, John Casken, James MacMillan en 
Elena Firsova. 

The Hilliard Ensemble houdt ervan om met originele initiatieven voor de dag te komen. 
Zo organiseerde het in 1994 een wedstrijd voor componisten. Dit project leverde meer 
dan honderd werken op waarvan verschillende werden opgenomen in de programma's van 
het ensemble. De groep wisselt ook graag ideeën uit met andere muzikanten. Het werkte 
bijvoorbeeld intensief samen met het Nederlands Blazers Ensemble rond nieuw werk van 
Cornelius de Bondt. Bovendien verzorgt The Hilliard Ensemble ook ieder jaar zomercur-
sussen, waarvoor telkens een 'composer in residence' wordt uitgenodigd. Dit jaar vindt de 
zomercursus plaats in Duitsland en is jazzdrummer-componist Peter Erskine de eregast. 
Erskine volgt daarmee componisten op zoals Ivan Moody, Piers Hellawell, Barry Guy en 
Gavin Bryars. Velen van deze componisten zijn terug te vinden op het dubbelalbum A 
Hilliard Songbook, uitgebracht bij ECM. 

Het huidige concertrepertoire van het ensemble omvat onder andere een grootschalig 
project rond 15de-eeuwse Frans-Vlaamse missen, middeleeuwse en renaissancemuziek uit 
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Oost-Europa en een speciaal gecomponeerde mis van Michael Finnisy. Naar aanleiding 
van de vijfhonderdste verjaardag van het overlijden van Johannes Ockeghem bracht The 
Hilliard Ensemble in 1997 hulde aan deze componist met een programma en een cd-
opname. Deze gelegenheidsaanbieding verscheen op het eigen label Hilliard LIVE, waar-
op eerder werk van Perotinus, Brumel en Dufay werd uitgebracht. In 1998 volgden een cd 
met het Requiem en de Prophetiae Sibyllarum van Orlandus Lassus. 

In 1997 tekende The Hilliard Ensemble voor de soundtrack van de Canadese film Lilies. 
De zangers deden hierbij een beroep op de saxofonist Jan Garbarek, met wie ze eerder de 
zeer succesvolle cd's Officium en Mnemosyne realiseerden en verschillende optredens 
gaven in heel Europa. Daarnaast treedt de groep vaak op met grote symfonische orkesten 
zoals met het BBC Symphony en het London Philharmonic Orchestra. Met het eerste 
orkest ging de wereldcreatie van James MacMillan in première en voerde het Ensemble 
Arvo Pkts Litany uit. In 1999 verzorgde The Hilliard Ensemble de première van Miroirs 
des Temps van Unsuk Chin. Dit werk staat ook dit jaar op het programma in Berlijn met 
het Deutsches Symphonie Orchester. 

Begin vorig jaar reisde de groep naar Japan, Australië, Mexico en Polen en bracht het 
ensemble bij ECM het album In Paradisum uit, met muziek van Palestrina en Victoria. 
Daarna trokken The Hilliards met Jan Garbarek op tournee doorheen het Verenigd 
Koninkrijk, Hongarije en Duitsland. Tenslotte waren ze te gast op het Edinburgh 
International Festival en het Festival van Vlaanderen-Antwerpen. 2001 ging van start 
met een minitournee in de Verenigde Staten met optredens in Los Angeles en Salt Lake 
City. Voor volgend jaar voorziet het ensemble de Amerikaanse première van MacMillans 
Quickening met het Philadelphia Symphony Orchestra. 
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Capilla Flamenca 

Het vocaal-instrumentaal ensemble Capilla Flamenca ontleent zijn naam aan de voorma-
lige 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 vergezellen en de beroemde polyfonie uit de Nederlanden ook in Spanje te laten weer-
klinken. 

De huidige Capilla Flamenca rekruteert haar gespecialiseerde muzikanten hoofdzakelijk 
uit Vlaanderen om de schitterende muziek uit het gouden tijdperk van de polyfonisten 
weer tot leven te brengen. De kern van het ensemble bestaat uit vier zangers die, naarge-
lang het programma dat ze brengen, aangevuld wordt met extra zangers, een alta capella, 
een bassa capella of een organist. 

Dankzij een rijke ervaring, grondig muziekwetenschappelijk onderzoek en een grote dosis 
creativiteit slaagt dit Vlaamse ensemble erin een eigen klankidioom en een specifieke stijl 
te ontwikkelen. De continue herbronning naar het historisch model resulteert in unieke 
programma's, die veelal onbekende muziek na vier- of vijfhonderd jaar voor het eerst en 
tevens op een genietbare wijze aan de hedendaagse luisteraar voorstellen. Meerdere opna-
mes en talrijke concerten in binnen- en buitenland werden op lovende kritieken en een 
hele reeks onderscheidingen onthaald. Deze successen onderschrijven de artistieke uitstra-
ling van deze Vlaamse groep. 
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Capilla Flamenca (foto: Jos Verhaegen) 
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Psallentes 

Psallentes, wat zoveel als 'de zingenden' betekent, werd vorig jaar opgericht door Hendrik 
Vanden Abeele, naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaardag van Keizer Karel. Bij 
die gelegenheid werkten de zangers met de Capilla Flamenca mee aan een erg gewaar-
deerd herdenkingsconcert in de Gentse kathedraal. 

Het koor gaat met gevormde stemmen op zoek naar het wezen van het gregoriaans in ver-
schillende historische stadia. Het kleine gezelschap legt zich in het bijzonder toe op het 
fundament van het gregoriaans: de psalmen. Dit gaat van het antifonaal en monotoon 
reciteren van de hele psalm tot het solistisch en virtuoos uitzingen van één enkel vers. 

Na het debuut van Psallentes volgden nog heel wat andere projecten in nauwe samenwer-
king met de Capilla Flamenca en Dirk Snellings. Verder namen ze een reeks cd's op met 
muziek van Johannes Brassart, Arnold de Lantins en Pierre de la Rue. Voor een opname 
van de Spaanse Capilla Principe de Viana werd het jonge ensemble uitgenodigd om de 
gregoriaanse gezangen te verzorgen. Bovendien was Psallentes reeds te gast op Laus 
Polyphoniae in Antwerpen, het Festival van Vlaanderen-Brussel en het Centenario de 
Carlos V in Toledo. 

Psallentes 
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Ensemble Oltremontano 

Oltremontano werd in 1993 opgericht door Simen Van Mechelen en ensembleleider 
Wim Becu. De groepsnaam verwijst naar de Vlaamse polyfonisten die in de 15de en 16de 
eeuw het Europese muziekleven bepaalden en in Italië bekend stonden als 'oltremontani', 
of 'die van over de bergen'. 

De kern van Oltremontano bestaat uit bazuinen, rietblazers of zinken, wat overeenstemt 
met de oude alta-capellaformatie van de stadsspeellieden. Daarnaast doet het ensemble 
ook vaak een beroep op vocalisten. Dit leidde onder meer tot projecten met de Camerata 
Trajectina en de Capilla Flamenca. De laatste jaren verlegt de groep haar werkterrein ook 
naar Italiaanse muziek uit de 17de eeuw. In oktober 2000 was Oltremontano te gast op 
het derde muziekfestival van Sint-Petersburg, waar het samen met de violisten van 
Musica Petropolitana twee concerten bracht, die door de Russische pers tot de revelatie 
van het festival werden uitgeroepen. Het ging om de programma's `Mouvere gli affetti' 
met virtuoze muziek voor twee violen, twee bazuinen en continuo, en 'Cantate jubilate', 
een Noord-Italiaans programma voor vijf blazers en sopraan. Deze schitterende muziek zal 
in het najaar van 2001 eveneens op cd worden opgenomen. 

De leden van Oltremontano verleenden enkele jaren geleden hun medewerking aan 
BRTN-opnames omtrent de beeldmotetten van Andreas Pevernage en de Musyck boex-
kens van Tielman Susato. In het kader van de herdenking van de Vrede van Munster 
maakte het ensemble in samenwerking met de Camerata Trajectina een cd met 'politieke 
muziek uit de Tachtigjarige Oorlog'. Deze opname werd door het label Globe in 1988 op 
de markt gebracht. 

Ensemble Oltremontano (foto: Annemie Augustijns) 
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Willem Ceuleers 

Willem Ceuleers werd in 1962 geboren in Watermaal-Bosvoorde, bij Brussel. Hij studeer-
de aan de conservatoria van Antwerpen en Brussel, waar hij harmonie, contrapunt, blok-
fluit, orgel, klavecimbel en zang volgde. Hij nam al tientallen cd's op en concerteerde als 
zanger, organist en klavecinist in Europa, Japan en de Verenigde Staten. 

Willem Ceuleers kan terugkijken op succesvolle collaboraties met heel wat groepen van 
formaat zoals het Currende Consort, La Petite Bande, het Huelgas Ensemble, de 
Rheinische Kantorei, Ii Fondamento, het Collegium Vocale Gent, de Capilla Flamenca, 
Soratea, de Josquin Capella en de Cappella Pratensis. Sinds 1992 is hij titularis-organist 
van het Vereecken-orgel in de Sint-Catherinakerk van Sinaai, waar hij in de zomermaan-
den jaarlijks een reeks orgelconcerten verzorgt. Daarnaast was hij leider van de Capella 
Caroli Borromei aan de Antwerpse Borromeuskerk. Deze functie ruilde hij in 2000 voor 
die van dirigent van het Antwerps Collegium Musicum. Met deze groep concentreert 
Willem Ceuleers zich op religieuze muziek, uitgevoerd in een liturgisch-concertante con-
text. 

De laatste jaren wordt Willem Ceuleers geregeld gevraagd als gastdirigent, veelal om pro-
jecten omtrent Vlaamse polyfonie op het getouw te zetten. Hij verheugt zich in een groei-
ende belangstelling voor zijn composities en kreeg reeds opdrachten van het Nederlands 
Kamerkoor, het Huelgas Ensemble, VRT-Klara en de stad Sint-Niklaas, naast verschillen-
de privé-opdrachten. Het merendeel van zijn werk is geschreven voor liturgische doelein-
den en hiervoor grijpt hij terug naar de 'oude' stijlen. 

Willem Ceuleers 
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PROGRAMMA 

orgelimprovisatie 
Virgo prudentissima (praeambulum) 

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) 
Gaudeamus, omnes in Domino 

uit: Choralis Constantinus II, N0renberg, 
1555 

gregoriaans 
Gaudeamus, omnes in Domino 

uit: Graduale Pataviense, Wien, 1511 

Heinrich Isaac 
Missa Virgo prudentissima 

Kyrie 
Gloria 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 
MS 6428 

orgelimprovisatie 

gregoriaans 
Propter veritatem (graduale) 

uit: Graduale Pataviense, Wien, 1511 

Heinrich Isaac 
Assumpta est Maria (alleluia) 

uit: Choralis Constantinus II, N0renberg, 
1555 

gregoriaans 
Assumpta est Maria (alleluia) 
Congaudent angelorum (sequentia) 

uit: Graduale Pataviense, Wien, 1511 

Heinrich Isaac 
Congaudent angelorum (sequentia) 

uit: Choralis Constantinus II, N0renberg, 
1555 

gregoriaans 
In illo tempore: Intravit Jesus (evangelium) 

uit: Graduale Pataviense, Wien, 1511 

Heinrich Isaac 
Ricercar 

Missa Virgo prudentissima 
Credo 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek 
Albert I, MS 6428  

gregoriaans 
Offerentur regi virgines (offertorium) 

uit:Graduale Pataviense, Wien, 1511 

orgelimprovisatie 

Heinrich Isaac 
Missa Virgo prudentissima 

Sanctus 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 
MS 6428 

gregoriaans 
Pater Noster 

uit: Graduale Pataviense, Wien, 1511 

Heinrich Isaac 
Missa Virgo prudentissima 

Agnus Dei 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 
MS 6428 

gregoriaans 
Dilexisti iustitiam (communio) 

uit: Graduale Pataviense, Wien, 1511 

Heinrich Isaac 
Dilexisti iustitiam (communio) 

uit: Choralis Constantinus II, N0renberg, 
1555 

gregoriaans 
Ita Missa est 

uit: Graduale Pataviense, Wien, 1511 

Heinrich Isaac 
Sancta parens (Commune festorum beata 
Mariae virginis) 

uit: Choralis Constantinus Tertius Tomus, 
München, /555 

gregoriaans 
Sancta parens (Commune festorum beata 
Mariae virginis) 

uit: Graduale Pataviense, Wien, 1511 

orgelimprovisatie 
Virgo prudentissima (praeambulum) 

Henrich Isaac 
Virgo prudentissima 

uit: Liber Selectarum Cantionem, Augsburg, 
1520 
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Gekroonde klanken voor Maria en Maximiliaan 

Een aanleiding 

Op 26 september 1503 in Innsbruck: "le mardi se trouvent tous á l'église come devant: 
mais ledict sacru estoit lors en la nef de l'église auprès du coer... et la furent chantées 
solemnèlement deux messe. La première, de Requiem, chantèrent ledict évesque et les 
chantres de Monsigneur. Le roy et lui allèrent á l'offrande ensable... La seconde messe fu 
de l'Assumption Nostre-Dame, chantée par les chantres du roy". Dit berichtte Antoine 
Lalaing over de muziek die werd uitgevoerd tijdens de herdenkingsdienst van het overlij-
den van Hermes de Milano, de zoon van Galeazzo Maria Sforza. Deze mis werd bijge-
woond door Philips de Schone en diens zoon Maximiliaan van Oostenrijk. Beiden wens-
ten indruk te maken met hun beste zangers en meest schitterende muziek. Afgaande op 
bovenstaande getuigenis wordt aangenomen dat naast het plechtige Requiem van Pierre 
de la Rue ook de imposante zesstemmige Missa Virgo prudentissima van Heinrich Isaac 
werd gezongen. Dit vermoeden is des te sterker daar de mis ook voorkomt in de 
Bourgondische codex, die in Brussel wordt bewaard onder de signatuur MS 6428, waar ze 
aangeduid is als 'de Assumptione beate Mariae virginis'. Als enige compositie van een 
andere meester is ze ingeschoven tussen zes andere meerstemmige missen van Pierre de la 
Rue. Op die manier zou deze `Habsburgse Mis' dankzij de uitvoering in Innsbruck haar 
weg hebben gevonden in het Bourgondische repertoire. Daarnaast gelooft men dat deze 
bijzonder grote en prachtig versierde codex speciaal voor Maximiliaan werd samengesteld. 
Zo kregen de missen van Pierre de la Rue een vaste plaats in de Habsburgse hofkapel. 

Een zekerheid 

Vijf jaar eerder, in 1498, had 
Maximiliaan een eigen hofkapel opge-
richt naar Bourgondisch model met ko-
ralen, zangers, een organist en enkele 
blazers. Aan de excellente componist 
`Hainrich Isack', die al sinds april 1497 
een vast jaarsalaris ontving van 
"annderhalb hundert gulden Reynisch 
aus seiner kunigelichen Majestat 
Osterreichische Schatzkamer zu 
Innsprug", gaf hij de opdracht zijn hof-
kapel van hoogstaande polyfone missen 
en motetten te voorzien in de Franco-
Vlaamse stijl met respect voor de 

Hans Burgkmair de Oudere, Maximiliaan 1 met zijn 
hofmuzikanten 
(houtsnede voor Weisskunig, ca. 1514) 
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Germaanse tradities. Vanuit zijn opleiding in de Lage Landen in de jaren 1460 leerde 
Isaac alle technieken van het polyfoon componeren. Hierbij schonk hij vooral aandacht 
aan een gevarieerde verwerking van de `cantus primus factus' als bindend element voor de 
cyclische eenheidsmis, aangevuld met virtuoos elegant contrapunt in de andere stemmen. 
In de Germaanse landen was men rond 1500 nog niet zo vertrouwd met deze meerstem-
mige hoogstandjes. Daar primeerde het eenstemmige lied, hetzij als gregoriaanse gezangen 
hetzij als tenorlied. In de liturgie achtte men enkel de orgelmuziek van meesters zoals 
Paul Hofhaimer of Hans Buchner even waardevol als het gregoriaans. Zij improviseerden 
meestal polyfone orgelwerken die dan alternerend werden uitgevoerd met gregoriaanse 
gezangen. Van deze alom geprezen improvisaties is jammer genoeg niets bewaard, behalve 
enkele fragmenten in het Fundamentbuch van Hans Buchner, dat hij als een introductie 
op het orgelspel samenstelde voor zijn studenten. Deze 'methode' zal organist Willem 
Ceuleers ook toepassen om vanuit het eenstemmige gregoriaans te improviseren. 

De specifieke gregoriaanse gezangen voor het feest van Maria Hemelvaart, die aansluiten 
bij de Missa de Assumptione de beate Virginis Mariae staan opgetekend in het Graduale 
Pataviense, gedrukt te Wenen in 1511. Naast een zekere terughoudendheid voor polyfonie 
is een 'missa tota' of 'missa plena' ook typisch Duits, in die zin dat het proprium (de 
gezangen eigen aan het feest) en het ordinarium (de vaste misgezangen) op gelijke voet 
werden behandeld. Zodra het ordinarium een meerstemmige zetting kreeg, voorzag men 
dit ook voor het proprium. In de Franco-Vlaamse traditie daarentegen bleef het proprium 
meestal eenstemmig terwijl het ordinarium polyfoon werd gezongen. 

Een opdracht voor het leven 

Naast zowat veertig polyfone missen liet Heinrich Isaac in drie volumes, bekend als de 
Choralis Constantinus, de grootste verzameling polyfone propriumzettingen uit de 
Renaissance na. Op 14 april 1508 kreeg hij van het Domkapitel in Konstanz volgende 
officiële opdracht: "ob er (Ysaac) etlich officia In summis festivitatibus zesingen in ringem 
sold, componiren und schriben lassen welt pro choro ecclesie Constantiensis". Een goed 
jaar later was hij blijkbaar klaar met het zogenaamde tweede deel van de Choralis 
Constantinus en besloot het Domkapitel hem voor de geleverde composities te honoreren 
op 29 november 1509. Vooral op aandringen van Maximiliaan I, die net als de 
Bourgondische dynastie overtuigd was van zijn goddelijke opdracht in deze wereld, bleef 
Isaac polyfone propriumzettingen componeren voor het Habsburgse hof. Zelfs toen hij 
vanaf 1512 ononderbroken in Firenze vertoefde, drong de keizer er persoonlijk op aan het 
vaste jaarsalaris van Isaac niet te wijzigen: "das Er unns an unnserm Hof diennen sol, die-
weil es aber sein gelegnhait diser Zeit nit, aus ursachen unns deshalben angezaigt, also daz 
er unns zu Florennz nuzer, dann an unnserm hof ist. Demnach Emphelhen wir Euch mit 
besonnderm emnst, daz Ir dem genanntenn Ysagkh solchannderhalbhundert guldin 
Rheinsch nichts desmynnder raichet unnd gebet". 

Zijn meest begaafde leerling Ludwig Senfl mocht Isaac naar Italië vergezellen als een 
betrouwbaar kopiist van de vele polyfone werken voor de hofkapel. Bij het overlijden van 
Isaac in 1517 erfde Senfl de taak van hofcomponist en zette hij het levenswerk van zijn 
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meester, de Choralis Constantinus, voort. Toen ook Maximiliaan twee jaar later overleed, 
vond Senfl bij zijn nieuwe beschermheer Hertog Willem IV van Beieren de tijd om de 
koorboeken door Isaac opgestart af te werken zodat ze in 1550 konden verschijnen. 

Een werk van de meester 

Zowel de zesstemmige Missa Virgo prudentissirna als het gelijknamige staatsmotet Virgo pru-
dentissima verraden de uitzonderlijke omstandigheden waarvoor deze werken werden 
gecomponeerd. Zeer waarschijnlijk klonk het indrukwekkende zesstemmige motet op de 
Rijksdag te Konstanz in 1507. Daarmee wordt de stelling dat de mis een parodie zou zijn 
van het motet duidelijk ontkracht. Toch hebben beide werken veel gemeen. Vanuit de 
gelijknamige cantus firmus, namelijk de Maria-antifoon Virgo prudentissima, en de zes-
stemmigheid bieden beide werken een bijzonder indrukwekkend en rijk polyfoon klank-
weefsel. Als een volleerd polyfonist uit de Franco-Vlaamse school weet Isaac vloeiende en 
rijk versierde tegenmelodieën te schrijven op deze plechtige cantus firmus. Ook al dwingt 
de zesstemmigheid tot monumentaliteit en een zekere logheid, toch bleef hij alert voor 
`varietas' en zorgde hij op allerlei manieren voor afwisseling en contrasten. Zo horen we 
soms schijnbare dubbelkorigheid, speelse dialogen in de hogere stemmen, canonische aan-
zetten van de cantus firmus en imitaties van eenzelfde motief doorheen alle partijen. 
Opmerkelijk zijn de goed herkenbare `trompetta'-achtige afsluitingen van de grotere 
delen, waar de woordspeling 'electa ut sol' een repetitief motief aanbrengt, dat leidt tot 
een echte finale climax. Met dit gedegen vakmanschap en frisse ideeën leverde Heinrich 
Isaac ware polyfone meesterwerken af voor de 'gekroonde heersers van zowel hemel als 
aarde'. Terecht mogen deze werken fonkelen als sterren aan de hemel van onze Europese 
muzikale erfenis. 

Een unieke verklanking 

Net als in 1503 te Innsbruck bieden zich vandaag twee verschillende hofkapellen aan: 
een zuiver vocale (Bourgondisch geïnspireerd) formatie, The Hilliard Ensemble, en een 
vocaal-instrumentaal (Habsburgs georiënteerd) ensemble, dankzij een versmelting van de 
Capilla Flamenca en Oltremontano. Daar het gregoriaans bij zulke plechtige gelegenhe-
den aan de geestelijken in het koorgestoelte werd toevertrouwd, treedt ook hier nog een 
aparte groep zangers aan: Psallentes. De verloren gewaande orgelmuziek van Paul 
Hofhaimer wekt Willem Ceuleers opnieuw tot leven dankzij zijn 'historiserend improvisa-
tietalent'. 

Dirk Snellings 
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Gaudeamus, omnes in Dominum 

Gaudeamus, omnes in Dominum 
diem festum celebrantes 
in honore Mariae Virginis 
de cuius assumptione gaudent angeli 
et collaudant filium Dei. 

Exaltata es sancta Dei genitrix 
Virgo prudentissima 
Qua progrederis. 

Virgo prudentissima 
quae progrederis 
quasi aurora valde rutilans 
Filia Syon tota formosa et suavis 
espulchra ut Luna electa 
ut sol filium Dei filium Dei 
super choros angelorum ad caelestia regna. 

Kyrie 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

Gloria 

Gloria in excelsis Deo, 
et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te. 
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam, 
Domme Deus, Rex caelestis, 
Deus, Pater omnimpotens, Domme Fili 
unigenite, Jesu Christe. 
Domme Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris, 
qui tollis peccata mundi 
miserere nobis, 
qui tollis peccata mundi 
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. 

Laten wij ons allemaal verheugen 
in de Heer en de feestdag vieren 
ter ere van de Heilige Maagd Maria 
om haar Hemelvaart verheugen zich 
de engelen en loven ze de Zoon van God. 

Verheerlijkt zijt Gij, heilige Moeder van God, 
als alwijze Maagd 
treedt Gij naar voren. 

Als Alwijze Maagd 
Treedt Gij naar voren, 
Heerlijk schitterend als de dageraad, 
Dochter van Sion, geheel schoon en lieflijk; 
mooi zijt Gij, uitzonderlijk fraai als de maan 
[schitterend als de zon, moeder van Gods Zoon], 
uitverkoren boven de engelenkoren, tot in het hemelrijk. 

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, 
onferrn U over ons, 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed, 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons, 
want Gij alleen zijt de Heilige, 
Gij alleen de Heer, 
Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus, 
met de Heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 
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Propter veritatem 

Propter veritatem et mansuetudinem 
et iusticiam 
et deducet te mirabiliter dextera tua. 
Specie tua et pulchritudine tua intende 
prospere procede et regna. 
Propter veritatem et mansuetudinem 
et iusticiarn 
et deducet te mirabiliter dextera tua. 
Audi filia, et vide, et inclina aurem tuam 
Quia concupivit rex speciem tuam. 

Assumpta est Maria 

Alleluia, 
assumpta est Maria in coelum 
gaudet exercitus angelorum. 

Alleluia, descendi in hortum nucum. 
Et in spicerem si floruissent vineae 
et germinassent mala punica revertere 
sunamitis revertere ut inteamur te. 

In illo tempore: intravit Jesus  

Strijd voor de waarheid, de zachtmoedigheid 
en de rechtvaardigheid; 
en uw rechterhand zal wonderdaden verrichten. 
Laat het licht van uw gelaat en uw schoonheid schijnen, 
treed heilzaam naar voren en heers. 
Strijd voor de waarheid, de zachtmoedigheid 
en de rechtvaardigheid; 
en uw rechterhand zal wonderdaden verrichten. 
Luister, mijn dochter, zie en biedt uw oor want 
de Koning is verrukt over uw schoonheid. 

Alleluia, 
Maria is in de hemel opgenomen; 
de koren van de engelen verheugen zich. 

Alleluia, ik ben nedergedaald naar de amandeltuin, 
ik wil kijken of de wijngaard bloeit 
en of de granaatappelaars groeien, 
keer terug, dat we u aanschouwen. 

In illo tempore: intravit Jesus 
in quoddam castellum: 
et mulier quaedarn Martha nomine, 
excipit illum in domum suam: 
et huit erat soror nomine Maria, 
quae etiam sedens secus pedes Domini, 
audiebat verbum illius. 
Martha autem satagebat 
circa frequens ministerium: quae stetit, et ait: 
Domme, non est tibi curae quod 
soros mea reliquit me solam ministrare? 
Dic ergo illi ut me adjuvet. 
Et respondens, dixit uh Dominus: 
"Martha, Martha, sollicita es 
et turbaris erga plurima. 
Porro unum est necessarium. 
Maria optimam partem 
elegit quae non auferetur ab ea." 

Congaudent angelorum 

Congaudent angelorum 
chori gloriose virgini 
quae sine virili commixtione gefluit  

Op hun tocht kwam Jezus in een dorp, 
waar een vrouw die Martha heette, 
Hem in haar woning ontving. 
Ze had een zuster, Maria, die gezeten 
aan de voeten van de Heer 
luisterde naar zijn woorden. 
Martha werd in beslag genomen 
door de drukte van het bedienen, 
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: 
Heer, laat het U onverschillig, 
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? 
Zeg haar dan dat ze mij moet helpen. 
De Heer gaf haar ten antwoord: 
"Martha, Martha, wat maak je je bezorgd 
en druk over veel dingen. 
Slechts een ding is nodig. 
Maria heeft het beste deel gekozen, 
en het zal haar niet ontnomen worden." 

Vol vreugde zijn de engelenkoren 
samen met de glorievolle maagd 
die zonder de tussenkomst van een man 
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filium, qui suo mundum 
cruore medicat. 
Nam ipsa laetatur, 
quod caeli jam conspicatur principem, 
in terris cui quondam sugendas 
virgo mamillas praebuit. 
Quam celebris angelis maria, 
iesu mater, creditur, 
qui filii illius debitos se cognoscunt famulos. 
Qua gloria in caelis ista virgo colitur, 
quae domino caeli praebuit hospitium 
sui sanctissimi corporis! 
Quam splendida polo 
stella mans rutilat, 
quae omnium lumen astrorum 
et hominum atque spirituum genuit! 
Te, Caeli Regina, 
haec plebecula piis concelebrat mentibus, 
te cantu melodo super aethera 
una cum angelis elevat. 
Te libri, Virgo, concinunt prophetarum, 
chorus iubilat sacerdotum, 
apostoli christique martyres praedicant. 
Te plebes sexus sequitur utriusque, 
vitam diligens virginalem, 
caelicolas in castimonia aemulans. 
Ecclesia ergo cuncta, 
te cordibus teque carminibus celebrans, 
tibi suam manifestat devotionem, 
precatu te supplici implorans Maria 
ut sibi auxilio circa christum dominum 
esse digneris per aevum.  

moeder werd van een zoon 
die de wereld met zijn bloed genezen heeft. 
Zijzelf is vol blijdschap omdat zij voortaan 
de Heer van het hemelrijk aanschouwt, 
aan wie zij eertijds op aarde als maagd 
haar boezem te zuigen heeft geboden, 
zij, Maria, verheerlijkt door de engelen, 
die wij als Jezus' moeder belijden, 
wij, die ons als dienaars van haar zoon bekennen. 
Met welk een glorie wordt die maagd in de hemel vereerd, 
die aan de Heer van het hemelrijk 
haar allerheiligste lichaam als woonst heeft aangeboden; 
hoe schitterend staat zij als ster der zee 
aan het firmament te stralen, 
zij die het licht van alle sterren, 
mensen en hemelingen heeft gebaard. 
U, koningin van de hemel, 
vereert dit volk met vroom gemoed, 
u verheft het met zijn lied tot boven 
het uitspansel samen met de engelen, 
U, maagd, bezingen de boeken van de profeten, 
bejubelt het koor van de priesters, 
loven de apostelen en martelaren, 
u volgen de scharen mannen en vrouwen 
die een maagdelijk leven hebben verkozen 
en in kuisheid de hemelingen evenaren, 
heel de Kerk tenslotte, 
u verheerlijkend met hart en lied, 
u betuigt zij haar toewijding, 
u smeekt zij, Maria, om uw tussenkomst, 
dat zij door uw hulp Christus de Heer 
mag waardig zijn en blijven in eeuwigheid. 

Credo 

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum, Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, 
et ex Patre natum 
ante omnia saecula, 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum non factum, 
consubstantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt, 
qui propter nos homines 
et propter nostram salutem 
descendit de caelis. 

Ik geloof in één God, 
de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
en voor alle tijden 
geboren uit de Vader. 
God uit God, Licht uit Licht, 
ware God uit de ware God, 
geboren, niet geschapen, 
één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is, 
die voor ons, mensen, 
en omwille van ons heil 
uit de hemel is neergedaald. 
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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. 

Offerentur regi virgines 

Offerentur regi 
virgines proxime eius 
offerentur tibi in laetitia et 
exultatione adducentur 
in templum regi domino. 
Offerentur regi virgines 
Post eam proxime eius offerentur tibi. 

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. 

En Hij is ontvangen van de Heilige Geest 
uit de Maagd Maria, 
en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd 
onder Pontius Pilatus, 
Hij heeft geleden en is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag 
volgens de schriften, 
Hij is opgevaren ten hemel 
en zit aan de rechterhand van de Vader, 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen levenden en doden 
en aan Zijn Rijk komt geen einde. 

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

De meisjes uit zijn omgeving 
zullen in dienst treden van de koning, 
zij zullen in uw dienst treden met blijdschap en 
gejuich, zij zullen naar de tempel 
worden gebracht voor de koning Heer. 
De meisjes uit zijn omgeving 
zullen in dienst treden van de koning. 

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. 
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Pater Noster 

Praeceptis salutaribus monti, 
et divina institutione formati, 
audemus dicere: 
"Pater noster 
qui es in caelis; 
sanctificetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua, 
sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie. 
Et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem. 
Sed libera nos a malo." 

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 pacern! 

Diffusa est / Dilexisti iustiam  

Aangespoord door heilvolle wenken, 
en door de goddelijke leer onderricht, 
durven wij zeggen: 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
geheiligd zij Uw Naam. 
Uw Rijk kome, 
Uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geeft ons heden 
ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren. 
En leid ons niet 
in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. 

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! 

Diffusa est gratia in labiis tuis: 
propterea benedixit Deus in aeternum 
Dilexisti iustitiam, et odisti iniquitatem: 
propterea unxit te Deus, Deus tuus. 

Ite Missa est 

Ite Missa est 

Sancta parens 

Sancta parens 
enixa puerpera Regem 
qui caelum terramque regit 
in saecula saeculorum. 

Sentiant omnes tuum adjuvamen 
quicumque celebrant tuam 
commemorationem. 

Betovering legt zich op uw lippen: 
zo heeft God u gezegend voor immer. 
Gij koos voor het recht, haat het onrecht: 
zo heeft God, uw God, u gezalfd. 

Ga, de mis is gedaan. 

Heilige Moeder, 
die de Koning hebt gebaard, 
Hij, die heerst over hemel en aarde 
in de eeuwen der eeuwen. 

Mogen zij allen 
Uw hulp ervaren, 
allen die Uw feestdag vieren. 
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De alwijze Maagd, 
die heilige vreugde aan de wereld heeft gebracht, 
die boven alle hemelsferen troont en de sterren 
aan haar schitterende voeten heeft, 
die glanst met stralend licht 
omgeven met negen stralenkransen 
en driemaal drie hiërarchen. 
Zo staat zij voor het aanschijn van God, de allerhoogste, 
als patrones van allen die zich schuldig weten. 
Zegt het, gij die op de schitterende toppen 
van de Olympus woont: 
voornaamsten van de hemelingen, 
aartsengelen en engelen, machten, 
en jullie, tronen van de koningen, 
heilige legerscharen, 
en jullie, krachten, en gij, 
vlammende cherubijn, 
hoogste macht van de hemel, serafijnen, 
geschapen door Gods woord, 
of zulk een groot gevoelen van vreugde 
ooit uw zinnen heeft doorgloeid 
als bij het aanschouwen 
van de Moeder van Hem 
wiens woord in eeuwigheid duurt, 
Zij, de Koningin in hemel, aarde en zee, 
wier heiligheid elke hemeling en heel 
het menselijk geslacht terecht vereert en aanbidt. 

Op haar gezag roepen wij jullie, 
Michaël, Gabriël en Raphaël op: 
stort gebeden en geloften voor het heilig staatsgezag, 
voor Caesar Maximilianus: moge de almachtige Maagd 
de zege schenken over de arglistige vijand, 
moge zij de vrede herstellen 
voor het volk en heil voor het land. 
Dit lied componeert voor u met vaardigheid Georgius, 
de cantor van Augustus en leider van zijn hofkapel. 
De vorst van Oostenrijk, schutsheer van ieders heil, 
beveelt zich, heilige Moeder, aan in uw gelukzaligheid. 
Maar het hoogste komt Hem toe die gij ontvangen hebt, 
door Hem schittert gij mooi als de maan 
en straalt gij als de zon. 

Alwijze Maagd, waar gaat gij heen, 
glanzend als de dageraad? 
Dochter van Sion. 
Schoon zijt gij, heel en al bekoorlijkheid, 
mooi als de maan, stralend als de zon. 

Vertaling: Jan Gijsel 

Virgo prudentissima 

Virgo prudentissima, 
quae pia gaudia mundo attulit, 
ut sphaeras omnes transcendit 
et astra sub nitidis pedibus radijs, 
et luce chorusca liquit, 
et ordinibus jam circumsepta novenis 
ter tribus atque ierarchiis excepta. 
Supremi ante Dei faciem steterat, 
patrona reorum. 
Dicite qui colitis splendentia 
culmina Olimpi: 
Spirituum proceres, 
Archangeli et Angeli 
et alme Virtutesque 
Throni vos Principum, 
et agmina sancta, 
vosque Potestates, 
et ni Dominatio caeli 
fiammantes Cherubin, 
verbo Seraphinque creati, 
an vos laetitiae tantus perfoderit 
unquam sensus, 
ut aeterni Matrem 
vidisse tonantis consessum. 
Caelo, terraque, marique potentem Reginarn, 
cuius numen modo Spiritus omnis et 
genus humanum merito veneratur adorat. 

Vos, Michael, Gabriel, Raphael 
testamur ad aures illius, 
ut castas fundetis vota precesque pro sacro Imperio, 
pro Caesare Maximiliano. 
Det Virgo omnipotens hostes superare malignos: 
restituat populis pacem 
terrisque salutem. 
Hoc tibi devota carmen Georgius arte 
ordinat Augusti Cantor Rectorque Capellae. 
Austriaeae praesul regionis, sedulus omni, 
se in tua commendat studio pia gaudia mater. 
Praecipuum tamen est Illi quo assumpta fuisti, 
quo tu pulchra ut luna 
micas electa es, et ut sol. 

Virgo prudentissima, quo progrederis, 
quasi aurora valde rutilans? 
Filia Sion. 
Tota formosa et suavis es: 
pulchra ut luna, electa ut sol. 
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Zondag, 26 augustus 2001, 11.30 u. 

Sint-Carolus Borromeuskerk 
Rebecca Stewart algemene leiding 

Cappella Pratensis 

Rebecca Stewart 
Annelies Coene 
Jos Somsen 
Stratton Bull 
Christopher Kale 
Ludy Vrijdag 
Sjef van Leunen 
Olard Derks 
Arnout Lems 

superius 
superius 
superius 
altus 
altus 
tenor 
tenor 
bariton 
bas 

In samenwerking met het 
Artiestenfonds Stichting Koningin 
Elisabeth 

Rebecca Stewart 

Sinds de oprichting in 1987 staat de Cappella Pratensis onder leiding van 'maestro di cap-
pella' Rebecca Stewart. Deze titel houdt in dat ze tijdens de concerten niet voor het 
ensemble staat, maar er zelf deel van uitmaakt terwijl ze de groep al zingend dirigeert. 
Haar artistieke intuïtie en specialistische achtergrond als zangeres, musicoloog en kenner 
van niet-Europese zangtradities verlenen het ensemble zijn opmerkelijke karakter. 
Rebecca Stewart studeerde muziekwetenschap en etnomusicologie aan de universiteit van 
Californië in Los Angeles, aan de Stanford University en de University of Hawai. Voor 
haar zangstudie heeft zij zich voornamelijk gericht op diverse Aziatische vocale tradities 
en specialiseerde ze zich in Noord-Indische klassieke muziek. 

Als autoriteit in de wereld van de oude muziek heeft Rebecca Stewart diverse publicaties 
op haar naam staan en geeft zij regelmatig cursussen en lezingen. Sinds 1990 staat zij aan 
het hoofd van de Schola Cantorum Brabantie, de afdeling vroege vocale ensemblemuziek 
van het Brabants Conservatorium in Tilburg, dat de activiteiten van de Cappella 
Pratensis actief ondersteunt. 
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Cappella Pratensis 

Het repertoire van de Cappella Pratensis bestaat uit Frans-Nederlandse polyfonie uit de 
vroeg- en hoogrenaissance. De leden van de cappella zijn ervan overtuigd dat de oor-
spronkelijke omstandigheden, waaronder deze muziek werd uitgevoerd, de beste mogelijk-
heden bieden voor de verwezenlijking van de bedoelingen van de componist. Daarom 
probeert het ensemble deze omstandigheden zo dicht mogelijk te benaderen. 

Vanaf het begin van haar bestaan heeft de Cappella Pratensis zich gewijd aan het heront-
dekken van de geheimen van dit bijzondere repertoire. Deze muziek is het klinkend 
bewijs van een tijd waarin proportie (hiërarchie) en functie (plaats) erkend werden als de 
afspiegeling van Gods kosmische orde. De zangers geloven dat de boodschap die deze 
muziek wil overbrengen, vandaag de dag nog net zo sterk is als in de 15de eeuw. Hoewel 
het ensemble onophoudelijk blijft werken aan de verdieping van haar affiniteit met de 
innerlijke stem die in deze traditie spreekt, weet het uit ervaring dat deze complexe 
muziek de ziel kan raken van de luisteraars, ongeacht hun culturele of religieuze achter-
grond. Dit gegeven vormt dan ook het uitgangspunt van de Cappella Pratensis. 

Dit betekent dat men bij de uitvoering en interpretatie van de muziek rekening moet 
houden met een aantal voorwaarden, zoals het gebruik van hoge, flexibele stemmen. In 
de Frans-Nederlandse traditie schreven de componisten voor mannenstemmen die speci-
aal opgeleid waren om hun hoge stemmen ook na de puberteit te kunnen blijven gebrui-
ken. Om de stilistische normen van stemtechniek en timbre zo volledig mogelijk te bena-
deren, ontvangen de leden van de cappella hiervoor een aangepaste opleiding. Daarnaast 
gebruikt men een wisselend aantal zangers per stem, naar gelang de aard en de functie van 
de compositie. Het ensemble zingt uit een groot koorboek, waarin de stemmen afzonder-
lijk in mensurale notatie genoteerd staan. Dit koorboek wordt geplaatst op een hoge lesse-
naar zodat de zangers een kleine, compacte groep vormen. Hierdoor hoort iedere zanger 
duidelijk meerdere facetten van de polyfonie waaraan hij zijn eigen stem aanpast. De 
'maestro di cappella' vervult zijn functie al zingend in de groep en niet zwijgend er tegen-
over. Het ensemble houdt steeds voor ogen dat het gregoriaans de primaire inspiratiebron 
is voor de polyfone traditie. Veel tijd wordt besteed aan de juiste uitspraak van de teksten. 
Het Latijn wordt uitgesproken op de manier die - voor zover bekend - het klankideaal 
van de componist het dichtst benadert. Er was een duidelijk verschil in uitspraak en frase-
ring tussen bijvoorbeeld Frans-Latijn, Vlaams-Latijn en Italiaans-Latijn. Tenslotte wordt 
er speciale aandacht gegeven aan de akoestische eigenschappen van iedere kerk waarin 
het ensemble optreedt. 

Het volgen van deze voorwaarden heeft een fundamentele verandering in de houding van 
de ensernblezangers veroorzaakt. Iedere zanger blijkt in staat te zijn om intelligent en 
spontaan te reageren op de stroom van muzikale en verbale ideeën. Hij tracht de muziek 
vrij door zich heen te laten ademen om de oorspronkelijke bestaansreden te verwerkelij-
ken: de verheffing van de geest van de luisteraars. 
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De Cappella Pratensis wordt gesteund door het Brabants Conservatorium. De afdeling 
muziekwetenschap van de Rijksuniversiteit Utrecht geeft, waar nodig, wetenschappelijk 
advies. De programma's van de Cappella Pratensis worden mede mogelijk gemaakt door 
subsidies van de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Tilburg. De Cappella 
Pratensis realiseerde zeven cd's met missen en motetten van Josquin Desprez, Jean 
Mouton, Jacob Obrecht, Jacobus Clemens non Papa, Lupus Hellinck, Antoine Brumel en 
Johannes Ockeghem. 

Cappella Pratensis (foto: Chris Goeken) 
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PROGRAMMA 

Anoniem 
Cibavit eos (introïtus) 

uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, MS IV 922 (Occo Codex) 

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) 
Missa Pange lingua 

Kyrie 
Gloria 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, MS IV 922 (Occo Codex) 

gregoriaans 
Oculi omnium (graduale) 
Alleluia, caro mea (alleluja) 
Sacerdotes incensum Domini (offertorium) 

uit:Utrecht, Bibliotheek van de Rijksuniversiteit, MS 413 

Josquin Desprez 
Missa Pange lingua 

Agnus Dei 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, MS IV 922 (Occo Codex) 

Anoniem 
Tantum ergo sacramentum 

uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, MS IV 922 (Occo Codex) 

Pierre de la Rue (ca.1460-1518) 
0 salutaris hostia 

uit: Brussel, Koninlijke Bibliotheek Albert I, MS I V 922 (Occo Codex) 

Josquin Desprez 
In principio erat verbum 

uit: Toledo, Archivo Capitular MS 23 
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Josquins Missa Pange lingua en de wonderbaarlijke hostie van 
Amsterdam 

Het verhaal van de hostie 

Het wonder van de hostie van Amsterdam vond volgens de overlevering plaats op 15 
maart 1345. In de oudst bekende bron staat het verhaal van een stervende man, die - 
toen hem de laatste sacramenten werden toegediend - de hostie terstond weer zou hebben 
uitgespuwd. De hostie werd in het vuur gegooid, maar de volgende morgen wit en onaan-
getast teruggevonden. Een vrouw kon haar zonder zich te branden uit de vlammen halen. 
Vanaf dat moment vonden er in het huis van de man verschillende miraculeuze gebeurte-
nissen plaats, die werden toegeschreven aan de wonderbaarlijke hostie. Het werd al spoe-
dig een bedevaartsoord en op 21 oktober 1347 werd een kapel, genaamd 'den heylighen 
steed', aan de hostie gewijd. De weg die naar de kapel leidde, heet tot op vandaag de 
`Heiligeweg'. Tot aan de Reformatie werd hier ieder jaar een processie gehouden op 
Sacramentsdag, waarbij de wonderbaarlijke hostie door de stad Amsterdam werd gedra-
gen. Na de Alteratie kreeg de kapel de naam van Nieuwezijds Kapel. Jammer genoeg werd 
ze afgebroken in 1908, op één zuil na, die nog bestaat. De bekende 'stille omgang', die in 
1881 werd ingesteld en nog steeds jaarlijks plaatsvindt, is een vervolg op de prereformato-
rische processie. 

Het verhaal van Pompejus Occo en de Occo Codex 

Pompejus Occo was een vermogend koopman. In het begin van de 16de eeuw woonde hij 
in het patriciërshuis 'Het Paradijs' in de Amsterdamse Klaverstraat. Deze Oostfries - zijn 
officiële naam was waarschijnlijk Poppe Ockeszoon - vertegenwoordigde niet alleen het 
bankiershuis van de Fuggers, maar was tevens een ontwikkeld humanist en een devoot 
katholiek, die betrekkingen onderhield met wetenschappers en kunstenaars. Als kerk-
meester van 'den heylighen steed' droeg hij door middel van vele geschenken bij tot de 
schoonheid en rijkdom van de kapel. Een van die geschenken was een prachtig liber mis-
sarum, dat nu beter bekend is als de Occo Codex. Het wordt bewaard in de Brusselse 
Koninklijke Bibliotheek Albert I en bestaat gedeeltelijk uit muziek voor het feest van 
Sacramentsdag. De identiteit en de functie van het boek worden op verscheidene plaat-
sen in het handschrift zelf verduidelijkt: zo kan men onderaan folio 4-r lezen: 
"Po(m)p(e)ius Occo en de synen erfven lenen dit boeck der Heylighen Steede van 
Amsterdam soelanghe het hoer ende erfven gelieven sall". Elders in het manuscript is ook 
het familiewapen van de Occo's afgebeeld. De bibliofiel Occo, zelf bezitter van een grote 
en beroemde bibliotheek, wist precies wat hij deed toen hij de vermaarde muziekkopiist 
Petrus Alamire (Pierre van den Hove) vroeg de codex samen te stellen. Naar alle waar-
schijnlijkheid gebeurde dit tussen 1526 en 1534/37. 

De Occo Codex, Sacramentsdag en Josquin Desprez 

Het liber missarum begint met acht anonieme polyfone bewerkingen van gregoriaanse 
melodieën, alsook twee missen. Ze zijn allemaal bestemd voor dezelfde liturgische feest- 
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Occo Codex (Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert 1, MS IV 922) 

dag: 'in festo Corporis Christi' of Sacramentsdag. Een van de twee missen is de bekende 
Missa Pange lingua van Josquin Desprez, de laatste mis die hij voor zijn dood in 1521 com-
poneerde. Om tot op heden onbekende redenen zijn Josquins tweestemmige Pleni sunt celi 
en Benedictus in de Occo Codex vervangen door twee- en driestemmige zettingen van ande-
re componisten. Ook ontbreekt het tweede Agnus Dei, een duo voor superius en altus. 

Van de acht zettingen van gregoriaanse melodieën in de Occo Codex zijn er vijf geba-
seerd op de vijfde strofe van de hymne Verbum supernum, 0 salutaris hostia. Deze zettingen 
waren waarschijnlijk bedoeld om te worden gezongen tijdens de jaarlijkse processie. In dit 
programma worden er twee hiervan gebruikt. De zesde en zevende zetting in de codex zijn 
de antifoon Cibavit eos met de bijbehorende psalm Exsultate Deo. Ze werden niet alleen 
gezongen als de tweede antifoon van de derde nocturne van Sacramentsdag, maar dien-
den eveneens als introïtus voor de mis. 

In de Occo Codex staat nog een tweede polyfone mis voor Sacramentsdag: de Missa Ecce 
panis angelorum van de Franse componist Hotinet Barra (begin 16de eeuw). In het vijf-
stemmige Hosanna van deze mis komen niet alleen de woorden van het vers 0 salutaris 
hostia voor, maar ook de tekst en de liturgische melodie van zowel vers 21 Ecce panis ange-
lorum als vers 23 Bone pastor van de sequens voor Sacramentsdag, de Lauda Sion. Daar het 
opmerkelijk eenvoudig bleek de woorden van deze verzen in de plaats te laten komen van 
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die van de superius- en bassuspartij van het Hosanna, is dit korte, maar toepasselijke stuk-
je polyfonie opgenomen in de overigens eenstemmige sequens. Van de hymne Pange lin-
gua zijn ook het vijfde en zesde couplet, respectievelijk Tantum ergo en Geniton genitoque, 
polyfoon gezet. Deze verzen worden gezongen tijdens de vespers van Sacramentsdag of tij-
dens de consecratie van de hostie. 

Met dit materiaal uit de Occo Codex, aangevuld met het ontbrekende gregoriaans propri-
um uit een gerelateerd graduale of missale, is het mogelijk een reconstructie te maken van 
de belangrijkste muzikale onderdelen van de mis zoals die in de `heylighen steed' op 
Sacramentsdag werd gecelebreerd. Op die dag werd de miraculeuze hostie van Amsterdam 
uit haar reliekschrijn gehaald om door alle gelovigen te worden vereerd. 

Volledigheidshalve en om Josquin een centrale plaats te geven in deze reconstructie werd 
een van zijn bekendste motetten, In principio erat verbum, toegevoegd aan de mis. Deze 
vierstemmige zetting van de woorden van de evangelist Johannes was bedoeld om als laat-
ste evangelie te worden gesproken na de laatste zegen. Net  zoals de Missa Pange lingua 
wordt dit motet, zoals alle late composities van Josquin, gekenmerkt door een grote sensi-
tiviteit voor de diepste betekenis van het woord. Volgens Josquin-specialist Willem Elders 
is er een vergelijking te trekken tussen Josquins 'woordbezetenheid' en zijn sterke fascina-
tie voor Christus als "het woord dat vlees geworden is" (Joh. 1:1-14) en de verlosser van 
het mensdom. In dit licht zijn de tekstkeuzes zeer opvallend en is het niet verwonderlijk 
dat verschillende van deze composities beschouwd worden als het kruim van Josquins 
oeuvre. 

Het verhaal van de verdwenen folio 

Een bron die rechtstreeks verbonden kan worden met 'den heyligen steed' ontbreekt 
helaas. Gelukkig is het laat 15de-eeuwse graduale van het Amsterdamse Sint- 
Agnietenklooster bewaard gebleven. Dit bekende graduale huist tegenwoordig in de bibli-
otheek van het Catharijneconvent in Utrecht en beloofde een geschikte bron te zijn voor 
de gregoriaanse propriumomlijsting van de meerstemmige misdelen uit de Occo Codex. 
De teleurstelling was groot, toen bleek dat folio 108 waarop het grootste gedeelte van het 
proprium voor Sacramentsdag stond, uit het boek was gesneden. Zou deze bladzijde gege-
vens over het mirakel van Amsterdam hebben bevat? Hoewel een geschikt alternatief 
kon worden gevonden in een fraai laat-15de-eeuws graduale, afkomstig uit de Mariakerk 
in Utrecht, kan dit het verlies van een waardevol stukje Amsterdamse geschiedenis nau-
welijks verzachten. 

Rebecca Stewart 
Vertaling: Rob Borst 
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Cibavit eos 

Cibavit eos 
ex adipa frumenti, 
alleluia. 
Et de petra melk 

saturavit eos, 
alleluia, alleluia. 

Exsultate Deo 
adiutori nostro; 
iubilate Deo Jacob. 

Kyrie, Gloria, Agnus Dei 

voor de ordinariumdelen van de mis zie p. 80 

Oculi omnium 

Oculi omnium 
in te sperant domme: 

et tu das illis escam 
in tempore opportuno. 
Aperis tu manum tuam: 
et imples omne animal 
benedictione. 

Alleluia, caro mea 

Alleluia, caro mea 
vere est cibus, 
et sanquis meus vere est potus: 

qui manducat meam can-km, 
et bibet meum sanguinem, 
in me manet, et ego in eo. 

Sacerdotes incensum Domini 

Sacerdotes incensum Domini 
et panes offerunt Deo: 
et ideo sancti erunt Deo suo, 
et non polluent nomen eius, 
alleluia. 

Tantum ergo sacramentum 

Tantum ergo sacramentum  

Hij heeft hen gevoed 
met het kruim van de tarwe, 
alleluia, 
en hen verzadigd 

met honing uit de rots, 
alleluia, alleluia. 

Jubelt voor God, 
onze helper, 
jubelt voor de God van Jacob. 

Aller ogen, Heer 
hopen op U: 

en Gij geeft hun 
te zijner tijd hun spijze. 
Gij opent Uw hand en 
verzadigt met welbehagen 
al wat leeft. 

Alleluia, mijn vlees 
is het ware voedsel en 
mijn bloed is de ware drank: 

wie mijn vlees eet 
en mijn bloed drinkt, 
blijft in Mij en Ik in hem. 

De priesters des Heren offeren 
wierook en broden; 
en daarom zullen zij heilig zijn voor hun God 
en zij zullen Zijn naam niet bezoedelen, 
alleluia. 

Laat ons geknield zulk een heilig 
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veneremur cemui: 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui: 
prestet fides supplementum 
sensuum defectui. 

0 salutaris hostia 

0 salutaris hostia 
que celi pandis ostium, 
bella premunt hostilia; 
da robur 
fer aux il ium. 

In principio erat verbum 

In principio erat verbum 
et verbum erat apud deum, 
et deus erat verbum: 

hoc erat in principio apud deum. 
Omnia per ipsum facta sunt: 
et sine ipso factum est nichil 
quod factum est. 
In ipso vita erat 
et vita erat lux hominium: 
et lux in tenebris lucet, 
et tenebre eam non comprehenderunt. 

Fuit homo, missus a deo, 
cui nomen erat Johannes. 
Hic venit in testimonium, 
ut testimonium perhiberet de lumine, 
ut omnes crederent per illum. 

Non erat ille lux, set ut testimonium 
perhiberet de lumine. 

Erat lux vera, que illuminat omnem 
hominem venientem in hunc mundum. 

In mundo erat, et mundus per ipsum 
factus est, et mundus cum non cognovit. 

In propria venit, 
et sui cum non receperunt. 
Quotquot autem receperunt cum, 
dedit eis protestatem 
filios dei feiri, 
his qui credunt in nomine eius:  

sacrament aanbidden. 
Laat de oude voorschriften wijken 
voor de nieuwe eredienst. 
Het geloof moet ons dat geven 
wat de zinnen niet vermogen te doen. 

0 hostie, die ons heil zijt 
die ons de hemelpoort opent: 
vijandelijke oorlogen bedreigen ons; 
geef ons kracht 
en kom ons te hulp. 

In den beginne was het Woord 
en het Woord was bij God 
en het Woord was God. 

Dit was in den beginne bij God. 
Alle dingen zijn door het Woord geworden, 
en zonder dit is geen ding geworden, 
dat geworden is. 
En het Woord was leven, 
en het leven was het licht der mensen; 
en het licht schijnt in de duisternis 
en het duister heeft het niet begrepen. 

Er trad een mens op, van God gezonden, 
wiens naam Johannes was. 
Deze kwam als getuige 
om van het licht te getuigen, 
opdat allen door Hem geloven zouden. 

Hij was het licht niet, maar was om 
te getuigen van het licht. 

Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, 
was komende in de wereld. 

Hij was in de wereld en de wereld is door 
Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 

Hij kwam tot het zijne, 
en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
Doch allen die Hem niet aangenomen hebben, 
hen heeft Hij macht gegeven 
om kinderen Gods te worden, 
hen, die in zijn naam geloven; 
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qui non ex sanguinibus, 
neque ex voluntate camis 
neque ex voluntate viri, 
sed ex Deo nati sunt. 

Et verbum caro factum est, 
et habitavit in nobis: 

et vidimus gloriam eius, 
gloriam quasi unigeniti a patre, 
plenum gratie et veritatis, 

die niet uit bloed, 
noch uit de wil des vlezes, 
noch uit de wil eens mans, 
doch uit God geboren zijn. 

En het Woord is vlees geworden 
en het heeft onder ons gewoond 

en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, 
een heerlijkheid als van de eniggeborene des 
Vaders, vol van genade en waarheid. 

Rob Borst 
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voor kinderen (zie p. 59) 

La Trulla de Bozes 

In 1998 richtte Carlos SanclCia de groep La Trulla de Bozes op om zich volledig te kunnen 
toeleggen op het bestuderen en uitvoeren van koormuziek uit de Renaissance en de 
vroegbarok. Het ensemble bestaat uit vijf vaste leden, maar wordt regelmatig versterkt 
met extra zangers wanneer de partituren dat vereisen. Wat de samenstelling van de groep 
ook is, er wordt steeds rekening gehouden met de allerlaatste ontwikkelingen op musico-
logisch gebied. 

Alle leden van het ensemble zijn goed vertrouwd met de uitvoeringspraktijk van de oude 
muziek en hebben ervaring opgedaan bij de beste groepen binnen dit domein waaronder 
Les Arts Florissants met dirigent William Christie, La Capilla Reial de Catalunya onder 
leiding van Jordi Savall, Alia Musica, La Capilla Real de Madrid en The Lachrimae 
Consort. 

La Trulla de Bozes 
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In 2000 won La Trulla de Bozes de prestigieuze wedstrijd voor ensembles op het oudemu-
ziekconcours van het Festival van Vlaanderen-Brugge. Nog hetzelfde jaar kaapte de groep 
ook de eerste prijs weg op de International Young Artist's Presentation van het Festival 
van Vlaanderen in Antwerpen. Sindsdien heeft het ensemble een uitstekende reputatie 
verworven met opmerkelijke concerten en knappe interpretaties van vroege Spaanse 
muziek. 

De optredens van La Trulla de Bozes worden gekenmerkt door een ongelooflijke zuiver-
heid en homogeniteit van de stemmen, die tegelijkertijd nog ruimte laat voor expressie en 
de eigenheid van de timbres. Voortdurend wordt de benadering van de Spaanse renaissan-
cemuziek kritisch bekeken en aangepast. Daarnaast wil de groep de dynamiek en theatra-
liteit van de muziek uit de Spaanse Gouden Eeuw terug tot leven brengen. Daarom wordt 
er veel tijd besteed aan het onderzoeken van de authenticiteit van de werken en het ach-
terhalen voor welke gelegenheden ze gecomponeerd werden. 

Dit jaar zal La Trulla de Bozes niet alleen te zien zijn op het festival Laus Polyphoniae in 
Antwerpen, maar zal de groep ook een reeks concerten geven in Duitsland en Spanje. 
Eerder was het ensemble al te gast op de Semana de Másica Religiosa de Burgos, de Ciclo 
de Másica Antigua de Granada, de Semana de Másica Religiosa de Las Palmas de Gran 
Canaria en Les Aprés-Midi de Saint-Loup. Bovendien werkte het ensemble mee aan het 
spektakel Rocesvaux: Echos d'une bataille, een project georganiseerd door Kaléidoscope. 
In de IYAP-Early Music cd-reeks zal er binnenkort een opname van La Trulla de Bozes 
verschijnen met renaissancemuziek van de Andalusische school. Deze cd zal worden uit-
gegeven en verdeeld door het label Passacaille. 

La Trulla de Bozes 
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PROGRAMMA 

Nicolas Gombert (ca.1495-ca.1560) 
Dezidle al cavaliero 

uit: Villancicos de diversos autores Venezia, 1556 (Cancionero de Uppsala) 

Antonio de Cabezón (1510-1566) 
Giosas sobre El Canto del Cavalier° 

uit: Obras de mtísica para tecla, arpa y vihuela ..., Madrid, 1578 

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) 
Mille regretz 

uit: L'unziesme livre contenant vingt et neuf chansons amoureuses, Antwerpen, 1549 

Cristóbal de Morales (1500-1553) 
Missa Mille regretz 

Kyrie 
Gloria 
uit: Missarum liber primus, Roma, 1544 

Antonio de Cnhezen 
Tiento de quinto tono 

uit: Obias lie Mit.sica para /oda, arpa y vihuela ..., Madrid, 1578 

Cristóbal de Morales 
Manuc tuac 

uil: El Esconal, Real Monasterio de San Lorenzo, Libre n°5 

Miguel de Fuenllana (begin 16de eeuw - na 1568) 
Manus tuae a fecerunt me 

uit: Libro de irdisica de vihuela intitulado Orfénica Lira, Sevilla, /554 

Cristóbal de Morales 
Misd Fvlllle regretz 

Sanctus 
uit: Missarum liber primus, Roma, 1544 

Antonio de Cabezón 
Tient° 

uit: Obras de mUsica para tecla, arpa y vihuela ..., Madrid, 1578 

Cristóbal de Morales 
Missa Mille regretz 

Agnus Dei 
uit: Missarum liber primus, Roma, 1544 

Josquin Desprez 
Nymphes des bols 

uit: 1-trenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, MS 666 (Medici Codex) 
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Tributo a Josquino desde Esparla 

Het culturele leven aan het Bourgondische hof tijdens de regering van Philips de Goede 
verschafte aan Europa de voedingsbodem voor een muzikale ontwikkeling. Tezelfdertijd 
ontstond een nieuwe artistieke beweging die teruggreep naar de klassieke kunsten en gen-
res. Het mecenaat van de hertog bracht figuren als Guillaume Dufay (ca. 1400-1474) en 
Gilles Binchois (ca. 1400-ca. 1460) naar voor, de twee belangrijkste exponenten van de 
Bourgondische school. Beide componisten zouden samen met onder anderen Johannes 
Ockeghem (ca. 1410-1497) de ondergang van de muzikale gotiek en het begin van de 
Renaissance bewerkstelligen. 

Onder de leerlingen van Ockeghem bevond zich vermoedelijk de belangrijkste componist 
uit de vroege Renaissance: Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521). Aan hem brengt La Trulla 
de Bozes vandaag hulde met een uitvoering van de Missa Mille regretz van Cristóbal de 
Morales. Al is het merendeel van zijn werken niet te dateren, toch wordt er aangenomen 
dat zijn rijpere composities pas in Italië tot stand kwamen. Hij was er als Jusquino 
d'Ascanio in dienst van kardinaal Ascanio Sforza in Milaan. Daar leerde hij het abstracte 
en melismatische contrapunt van zijn Vlaamse leermeesters en voorgangers te combine-
ren met de meer akkoordische en harmonisch georiënteerde mediterrane stijl. Zijn tech-
niek evolueerde steeds meer naar een enge band tussen tekst en muziek, waarmee hij een 
nieuwe declamatie en melodische expressie bereikte. 

Er wordt wel eens gezegd dat de muzikale invloed van Josquin alleen maar met die van 
Mozart kan vergeleken worden. Josquin was wellicht een van de eerste componisten die 
bewust emoties trachtte op te roepen met zijn muziek. Deze grote contrapuntist maakte 
ook mee hoe zijn oeuvre over het hele Europese continent bekend werd. De geboorte van 
de muziekdrukkunst, de huwelijkspolitiek van de verschillende koningshuizen, het ont-
staan van een universele artistieke beweging, zijn grote muzikale talent en zijn onver-
moeibare reislust droegen allemaal bij tot de verspreiding van zijn kunst. 

Al is er geen enkel bewijs over een bezoek van Josquin aan Spanje, zijn composities wer-
den wel opgenomen in de belangrijkste Spaanse `cancioneros' en verzamelbundels uit de 
15de en de eerste helft van de 16de eeuw. Zijn invloed is ook merkbaar in composities 
van Spaanse polyfonisten als Cristóbal de Morales, `tientos' en `fantasfas' van onder ande-
ren Antonio de Cabezón en intabulaties voor vihuela van Luys de Narváez, Alonso 
Mudarra, Enriquez de Valderrábano, Diego Pisador en Miguel de Fuenllana. 

Het belang van Josquin als componist was ook duidelijk aan het Spaanse hof en in de 
muziekkapellen ervan. Zijn muziek verwierf er ongetwijfeld reeds bekendheid voor de 
`capilla flamenca' van Philips de Schone naar Castilië reisde in 1502 en 1506, met aan 
het hoofd enkele van de grootste Vlaamse polyfonisten: Pierre de la Rue en Alexander 
Agricola. Zij zorgden voor de verdere inwijking van de Vlaamse muziek op het Iberisch 
schiereiland. Voortaan weerklonk de muziek van Jean Mouton, Jean Richafort en Josquin 
Desprez naast die van hun Spaanse tijdgenoten, zoals Juan de Anchieta en Francisco de 
Perialosa. Deze laatste was waarschijnlijk de leraar van Cristóbal de Morales in Sevilla. 
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Toen koningin Isabella in 1539 overleed, bevonden zich in haar nalatenschap drie 
muziekbundels, waaronder een met vijftien missen van Josquin. 

Dit eerbetoon aan Josquin bestaat uit muziek van de volgende generatie, van componis-
ten die op de ene of andere manier met zijn werk in contact kwamen. Het concert besluit 
met de hulde die Josquin zelf aan zijn leermeester bracht: Nymphes des bois of La déplora-
tion sur la mort de Jehan Ockeghem. 

Nicolas Gombert (ca. 1495-ca. 1560) opent het programma met zijn enige compositie op 
een Spaanse tekst. Volgens de getuigenis van Hermann Fink in zijn Practica musica uit 
1556 zou Gombert een leerling van Josquin geweest zijn. In het vijfstemmige Dezidle al 
cavallero meet Gombert zich met zijn Spaanse collega's in het meest Spaanse genre bij uit-
stek, namelijk het villancico. Dit werk bleef bewaard in de zogenaamde Cancionero de 
Uppsala, een verzameling waarin Gombert als enige componist bij naam vernoemd wordt. 
De overige anonieme composities zijn vermoedelijk allemaal van Spaanse toondichters. 
Gombert werkte hier een ononderbroken imitatief contrapunt uit rond een psalmmelodie. 

Wanneer Antonio de Cabezón in 1526 aan het Spaanse hof arriveerde, nam Nicolas 
Gombert er de functie waar van meester van het kinderkoor in de muziekkapel van Karel 
V. La Trulla de Bozes voert de 'cliferencias' of `glosas' uit (variaties) op het thema El canto 
del cavallero van Antonio de Cabezón, gepubliceerd door zijn zoon Hernando in Madrid in 
1578. Het zijn vier bewerkingen van dezelfde melodie. Ze worden voorafgegaan door een 
inleiding waarin de bovenstem de gregoriaanse melodie aanbrengt. In de variaties volgen 
dan de tenor, de tweede stem, opnieuw de tenor en tenslotte een dialoog in achtste noten 
tussen de twee bovenstemmen. 

De zesstemmige Missa Mille regretz van Cristóbal de Morales is gebaseerd op het gelijkna-
mige chanson voor vier stemmen van Josquin. In dit chanson leidde hij de aandacht van 
de luisteraar af van de melodie in de bovenstem. Terwijl in de laatste maten de homorit-
mie domineert, bewegen de stemmen zich in het midden per twee, een onmiskenbare 
eigenschap van Josquins stijl die door Morales in enkele fragmenten van het Gloria werd 
overgenomen. Mille regretz was een zeer bekend chanson aan het Spaanse hof en bij de 
Spaanse componisten in het algemeen. Luys de Narváez schreef er een intabulatie voor 
vihuela op in zijn Los seis Libros del Delfin en gaf het de ondertitel La canción del emperador, 
een verwijzing naar de voorliefde die keizer Karel V voelde voor dit lied. 

Morales componeerde nooit profane muziek. Zijn meest geliefde muzikale genre was onge-
twijfeld de mis. Desondanks baseerde hij zes van zijn 23 missen op profane liederen, waar-
onder drie op Spaanse canciones: La cga, Tristezas me matan en Dezidle al cavallero, en 
drie op Franse chansons: twee op Ehomme armé en een op Mille regretz. In zekere zin was 
ook de parodiemis een vorm van muzikaal huldebetoon aan de schepper van de oorspron-
kelijke melodie. 

Er bestaan twee versies van de Missa Mille regretz. De oudste, die bewaard bleef in een 
manuscript in de Sixtijnse kapel, wordt vandaag uitgevoerd. Bij de publicatie in 1544 her- 
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werkte Morales het Sanctus-Benedictus en het Agnus Dei I & II. Hij componeerde op 
een vrij academische manier, waarbij de stemmen zich binnen een none of een deciem 
bewegen, en gebruikte de maattekens zoals die door Juan Bermudo in zijn traktaat 
Declaración de instrumentos musicales uit 1555 werden beschreven. In deze mis maakte 
Morales wel het meest gebruik van gekruiste ritmes. 

Tussen de misdelen worden enkele `tientos' van Antonio de Cabezón gespeeld. Het twee-
de is gebaseerd op een fragment uit het Gloria van Josquins Missa de Beata virgine. 
Cabezón werd immers vooral door de Vlaamse polyfonisten beïnvloed en niet in geringe 
mate door Josquin. Zijn tientos munten uit in elegante en uiterst geïnspireerde polyfonie. 

Na het derde tient° volgt het prachtige, vijfstemmige motet Manos tuae a fecerunt me van 
Cristóbal de Morales, door Miguel de Fuenllana (begin 16de eeuw - na 1568) bewerkt 
voor twee stemmen met 'begeleiding'. Het is een schitterend stuk waarin de twee boven-
stemmen een canon in unisono uitvoeren boven het vervlochten contrapunt van de 
andere drie stemmen. De emotioneel geladen tekst komt uit de derde lezing van het 
Officium defunctorum. 

Tot slot brengt Josquin Desprez met 
Nymphes des bois een eerbetoon aan 
Johannes Ockeghem. Dit vijfstemmige 
chanson, op een tekst van Jean Molinet 
(1435-1507) is een lamentatie op de 
dood van de componist. Josquin gaf uit-
drukking aan de begrafenissfeer door het 
gebruik van de oude notatie met zwarte 
noten en de cantus firmus 'Requiem 
eaternam' in de vierde stem. De eerste 
stem beweegt weinig, met grote melis-
men op een archaïsche manier uitge-
werkt, terwijl zich in de tweede stem 
cadensen en kortere fraseringen bevin-
den. Zowel de keuze van de modus als 
de melodische lijnen dragen bij tot een 
emotionele, bedroefde sfeer, opgeroepen 
door het verlies van de grote componist. 

Carlos Sandáa 
Vertaling: Lieve Schaubroeck 

Josquin Desprez, Nymphes des Bois, uit de Medici Codex (F irenze, Biblioteca Medicea-Laurenzicma, MS 666) 
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Zeg tegen de ridder dat hij zich niet moet beklagen; 
ik geef hem immers mijn belofte, die hij niet moet breken. 
Zeg tegen de ridder, die schone gestalte, 
dat hij zich niet heimelijk moet beklagen; 
ik geef hem immers mijn woord van trouw, dat hij niet 
moet breken. 

Duizendmaal spijt dat ik u moet verlaten 
en uw geliefd gelaat moet achterlaten; 
ik voel zoveel verdriet en smarten vol pijn 
dat mijn leven wel snel ten einde zal zijn. 

Heer, uw handen hebben mij gemaakt 
en mij gekneed zoals een pottenbakker doet, 
en gaat gij mij plots in de afgrond storten? 
Herinner u, smeek ik, dat gij mij als leem hebt gevormd, 
en gaat gij mij nu laten verpulveren tot stof? 
Hebt gij mij niet mals gemaakt als melk 
en hebt gij mij niet doen stremmen als kaas? 
Gij hebt mij bekleed met huid en vlees, 
met beenderen en spieren hebt gij mij stevig gemaakt. 
Leven en medemenselijkheid hebt gij mij geschonken 
en uw bijstand heeft mijn geest behoed. 

Bosnimfen, watergodinnen, 
kundige zangers uit alle landen, 
verruil uw heldere en luide stem 
voor snerpende kreten en lamentaties: 
want de verschrikkelijke Atropos 
heeft uw Ockeghem gevangen in haar val; 
die ware hoeder van muziek en meesterwerk, 
geleerd, elegant van lichaam en verre van grof: 
hoe vreselijk is het dat hij nu bedekt is met aarde. 
Tooi u met rouwkleding, 
Josquin, Pierson, Brumel, Compère, 
en ween bittere tranen: 
u hebt uw goede vader verloren. 
Moge hij rusten in vrede. Amen. 

Vertaling: Marianne Lambregts (Frans en Spaans), 
Jan G ijsel (Latijn) 

Dezidle al cavallero 

Dezidle al cavallero que non se quexe 
que yo le doy mi fe, que non le dexe 
Dezidle al cavallero, cuerpo garrido, 
que non se quexe en ascondido, 
que yo le doy mi fe, que non le dexe. 

Mille regretz 

Mille regretz de vous habandoner 
et d'eslonger vostre fache amoureuse. 
J'ay si grand dueil el paine douloreuse 
q'on me verra brief mes jours deffiner. 

Missa Mille regretz 

Voor de ordinariumdelen van de mis, zie p. 80 

Manus tuae 

Manus tuae, Domme, fecerunt me, 
et plasmaverunt me totum in circuitu, 
et sic repente praecipitas me? 
Memento, quaeso, quod sicut lutum feceris me 
et in pulverem reduces me? 
Nonne sicut lac mulsisti me, 
et sicut caseum me coagulasti? 
Pelle et carnibus vestisti me 
ossibus et nervis compegisti me. 
Vitam et misericordiam tribuisti mihi, 
et visitio tua custodivit spiritum meum. 

Nimphes des bois 

N imphes des bois, déesses des fontaines, 
chantes expers de toutes nations, 
changes vos voistant cleres et haulttaines 
en cris trenchans et lamentations; 
car Atropos très terrible satrappe 
a vostr'Ockeghem atrappé en sa trappe; 
vrai tresorier de musiqu'et chief d'oeuvre, 
doct, elegant de corps et non point trappé: 
grant domaige est que la terre le couvre, 
acoustres vous d'habis de doeul, 
J osquin, Piersson, Brumel, Compère; 
et ploures grosses larmes d'oeil: 
derdu aves vostre bon père. 
Requiescant in pace. Amen. 
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Les Flamboyants 

Michael Form algemene leiding 
Zondag, 26 augustus 2001, 20 u. 

Sint-Augustinuskerk 

   

Rosa Dominguez 
Viva Biancaluna Biffi 
Jane Achtmann 
Irene Klein 
Norihisa Sugawara 
Giovanna Pessi 
Michael Form 
Luis Beduschi 
Gerit Kreipfl 
Rogério GonQalves  

zang 
vedel 
vedel & viola d'arco 
viola da gamba 
luit & vedel 
harp 
blokfluit 
blokfluit 
blokfluit 
percussie 

Michael Form 

De blokfluitist en dirigent Michael Form werd geboren in Mainz, 
maar studeerde aan de Keulense muziekhogeschool bij Giinther 
Ekiller. Daarna zette hij zijn opleiding verder aan het conservatori-
um van Rotterdam en specialiseerde zich in middeleeuwse en 
renaissancemuziek aan de Schola Cantorum in Bazel. Naast een 
gedegen opleiding profiteerde Michael Form van een aantal beur-
zen die hem werden toegekend door de Heirich-Strobel-Stiftung, 
de Studienstiftung des deutschen Volkes, de Cité Internationale 
des Arts en de Deutsche Akademischer Austauschdienst. 

Gewapend met een grondige kennis en een flinke dosis jeugdig enthousiasme nam hij 
deel aan verschillende internationale wedstrijden, waar hij een aantal prijzen in de wacht 
sleepte. Zo wist hij zich onder meer te onderscheiden op het ARD-concours in München, 
het Internationaal blokfluitsymposium van Calw, het Brugse concours Musica Antigua en 
op Icare 88 in Parijs. Zowel met zijn eigen ensembles als samen met andere groepen en 
artiesten, zoals The Taverner Players en het Ensemble Gilles Binchois, was Michael Form 
reeds te gast op een hele reeks prestigieuze muziekfestivals. Hij werd onder andere uitge-
nodigd door de Freunde Alter Musik in Bazel, het Holland Festival Oude Muziek van 
Utrecht, het Schleswig-Holstein Musik Festival, de Handel-Festspiele in Halle en de 
deelfestivals Mechelen en Antwerpen van het Festival van Vlaanderen. 

Tegenwoordig legt Michael Form zich volledig toe op zijn activiteiten als blokfluitist en 
leider van zijn twee ensembles. Met het Ensemble Affetti Musicali concentreert hij zich 
op kamer- en orkestmuziek uit de barok en met de leden van Les Flamboyants verdiept hij 
zich in het middeleeuwse en renaissancerepertoire. Daarnaast vindt hij nog de tijd om 
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zich in te zetten als docent. Van 1988 tot 1997 gaf hij les aan de Johannes Gutenberg-
universiteit in Mainz en sinds 1996 is hij verbonden aan de muziekhogeschool van Bern. 
Tijdens het academiejaar 1998-99 was hij gastdocent middeleeuwse blokfluitpraktijk aan 
de Schola Cantorum Basiliensis. 

Les Flamboyants 

De naam Les Flamboyants verwijst naar de 'flamboyante' laatgotische bouwstijl, die een 
brug slaat tussen de oude middeleeuwse tradities en de moderniteit van de Renaissance. 
De leden van Les Flamboyants leerden elkaar kennen tijdens hun studies aan de Schola 
Cantorum Basiliensis. Hoewel ze afkomstig zijn uit verschillende landen - Italië, 
Duitsland, Brazilië, Japan, Oostenrijk en de Verenigde Staten - delen ze een gemeen-
schappelijke passie voor oude muziek. 

In 1995 werd het ensemble opgericht door de Duitse blokfluitspeler Michael Form en in 
1997 maakte de groep haar debuut op het openingsconcert van de Mosel Festwochen. 
Sindsdien hebben Les Flamboyants al heel wat optredens verzorgd op bekende festivals in 
Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje en België. In 1998 verscheen bij Raumklang hun 
eerste cd-opname met antifonen van Hildegard von Bingen en Birgitta van Zweden. 
Vorig jaar brachten ze een opname uit die volledig gewijd is aan de werken uit Petrucci's 
Harmonice Musices Odhecaton A. Dit instrumentaal repertoire maakt een belangrijk deel 
uit van hun werkterrein en ze zijn dan ook trots om als eersten deze muziek op cd te kun-
nen voorstellen. 

Les Flamboyants 
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PROGRAMMA 

Hayne van Ghizeghem (ca. 1445-ca. 1495) 
De tous biens playne 

uit: Copenhagen, Det Kongelige Bibliotek, MS Thott 291 
& Harmonice Musices Odhecaton A, Uttaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Petrus Bourdon (15de eeuw) 
De tous biens 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Anoniem 
J'ai pris amours 

uit: Paris, Bibliothèque Nationale, Collection Rothschild 2973 (Chansonnier Cordiforme) 

Jean Japart (ca. 1474- na 1507) 
Jay pris amours 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Anoniem 
Jay pris amours / De tous biens 

uil. Hurtnunice Muslces Udhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Petrus Congiet (15rlp,  
Je quide se ce temps dure 

uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Banco Rari 229 
& Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Anoniem 
Bergerotte savoysionno 

uit: Paris, Bibliothèque Nationale, fonds frangais MS 12744 

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) 
Bergerette savoyene 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Loyset Compère (ca. 1445-1518) 
Nous sommes do lordre dsaynt babuyn 

uit: Harmonice Musiues Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Antoine Busnois (ca. 1430-1492) 
Je ne fay plus 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) 
La morra 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Johannes Ghiselin (16de eeuw) 
La alfonsina 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 
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Hayne van Ghizeghem (ca. 1445- ca. 1495) 
Amous amours 

uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Banco Rari 229 
& Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Anoniem 
Ma seulle dame sur ma foy 

uit: Paris, Bibliothèque Nationale, fonds frangais MS 12744 
Ma seule dame 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 
Vray dieu d'amours 

uit: Paris, Bibliothèque Nationale, fonds frangais MS 12744 

Johannes de Stockenn (ca. 1445-na 1501) 
Pourquoy je ne puis dire / Vrai dieu d'amer 
Brunette 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Alexander Agricola (ca. 1446-1506) 
La eure e venue / Circumdederunt me 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Jacob Obrecht (ca. 1450-1505) 
Tandernaken 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Juan Urreda (tweede helft 15de eeuw) 
Nunca fue pena mayor 

uit: Madrid, Palacio Real, Biblioteca, MS 1335 (Cancionero de Palacio) 
& Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Heinrich Isaac 
He logerons nous 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Anoniem 
Dit le burguygnon 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Jacob Obrecht 
Rompeitier 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 
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Ottaviano Petrucci's honderd chansons zonder woorden 

Ottaviano Petrucci werd geboren in 1466 in Fossombrone, nabij Urbino. Op 25-jarige 
leeftijd reisde hij naar Venetië, waar hij de doge en de Signoria een exclusief privilege 
vroeg om de volgende twintig jaar 'canto figurato', polyfone muziek, te mogen drukken. 
Nog diezelfde dag kreeg hij de toestemming. De voorbereidingen namen echter drie jaar 
in beslag tot in 1501 zijn eerste publicatie, de Harmonice Odhecaton A verscheen. Deze 
bundel was zo succesvol dat bijna onmiddellijk twee herdrukken werden gemaakt, name-
lijk in 1503 en 1504. Petrucci's uitgever, de dominicaner monnik Petrus Castellanus toon-
de een zeer goede smaak bij het kiezen van de stukken en waarschijnlijk was hij verant-
woordelijk voor de meeste van de toegevoegde 'si placet'-stemmen. 

De volgende jaren drukte Petrucci nog een hele reeks muziekbundels, met instrumentale 
chansons, religieuze werken, frottole en intabulaties. In 1509 was hij verplicht de produc-
tie te staken, waarschijnlijk door de economische problemen veroorzaakt door de oorlog 
van de alliantie van Cambrai tegen de Venetiaanse republiek. In 1511 verhuisde Petrucci 
met zijn drukpersen naar Fossombrone en in 1513 verkreeg hij opnieuw het exclusieve 
recht om muziek te drukken, deze keer van paus Leo X, tot in 1528. Helaas werd ook zijn 
geboortestad door oorlogsperikelen geteisterd: de belegering van Fossombrone door de 
pauselijke troepen van 1516 tot 1519 legde het drukken opnieuw stil. Na een kort verblijf 
in Rome liet Petrucci in 1520 een papiermolen bouwen in Acqua Santa, in de buurt van 
Fossombrone. Sindsdien was de molen zijn voornaamste bron van inkomen. In 1536 werd 
hij naar Venetië teruggeroepen door de Venetiaanse senaat, waar hij verder klassiek-
Latijnse en Italiaanse teksten publiceerde tot aan zijn dood in 1539. 

Het jaar 1501, waarin Ottaviano Petrucci in Venetië zijn Harmonice Musices Odhecaton A 
publiceerde, de eerste gedrukte verzameling polyfone composities, betekende een echte 
doorbraak in de geschiedenis van de muziekverspreiding. Het nieuwe medium van de 

Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 
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muziekdrukkunst geraakte al heel snel ingeburgerd en werd even frequent gebruikt als 
handgeschreven corpussen. Reeds voor het midden van de 16de eeuw was het populairder 
dan de dure en arbeidsintensieve manuscripten. Nu, na vijfhonderd jaar van technische 
innovaties, zijn muziekdrukken een vanzelfsprekendheid geworden. 

Hoewel Petrucci een opleiding als boekdrukker had gevolgd in de traditie van Johannes 
Gutenberg - de uitvinder van het drukken met losse gietvormen - kostte het hem nog 
vele jaren om de techniek van de muziekdrukkunst onder de knie te krijgen. Daar 
muziekschrift niet alleen het horizontale aspect van een geschreven tekst volgt, maar ook 
een verticale dimensie heeft omwille van de melodie en grafische tekens zoals de ligatuur, 
is het veel complexer dan het zetten van letters voor een literaire tekst. Daarenboven is 
muzieknotatie gebonden aan de vijf evenwijdige lijnen van de notenbalk en moet het 
muziekschrift overeenkomen met de liedteksten. 

De speciale vereisten die van muziekdrukken worden gevergd, vloeien voort uit de manier 
waarop partituren worden gelezen. In tegenstelling met een boek, waarbij men gemakke-
lijk voor- en achteruit kan bladeren, kan pauzeren of een pagina diagonaal lezen, is een 
uitvoerend muzikant verplicht elk detail van de notatie nauwkeurig te bestuderen. Om 
die reden moet de weergave van de muziekschriftuur uitermate exact zijn. Zo is bijvoor-
beeld de spatie tussen verschillende soorten noten niet overal even groot: noten die snel-
ler worden gespeeld staan meestal dicht bij elkaar terwijl lange noten los van elkaar staan. 
Bij het drukken van de partituren volgde Petrucci dezelfde stappen als de kopiisten van 
manuscripten. Eerst drukte hij de notenbalken7d-aarria voegde hij er de sleutels, wijzi-
gingstekens en de tekst aan toe en tenslotte bracht hij de noten aan. Het driemaal 
bedrukken van eenzelfde vel papier was een kwestie van manueel precisiewerk en veel 
geduld. 

De Odhecaton A is evenwel niet enkel een technisch hoogstandje, ook het belang van de 
inhoud van deze verzameling kan niet overschat worden. Dit 'boek met honderd chan-
sons' bevat drie- en vierstemmige composities, die op een paar uitzonderingen na allemaal 
teruggaan op Franse chansons. Volgens de traditie van de laat-15de-eeuwse Italiaanse 
handschriften zijn de werken slechts voorzien van een incipit, de beginregel van de oor-
spronkelijke tekst. In de Franse 'chansonniers', die veelal hetzelfde repertoire beslaan, zijn 
meestal wel de volledige teksten opgenomen. Aangezien de hypothese dat de Italiaanse 
zangers beter vertrouwd waren met de liedteksten dan hun Franse collega's niet erg aan-
nemelijk is, wordt verondersteld dat de Odhecaton A bedoeld was voor instrumentale uit-
voeringen van deze chansons. Bovendien zijn slechts enkele stukken volledig identiek aan 
de vocale stukken. Zonder de tekst was de muziek immers bevrijd van poëtische beperkin-
gen, wat ruimte creëerde voor compositorische experimenten. Vaak is er amper een sub-
tiele verwijzing naar de originele liederen die model stonden voor allerlei arrangementen 
en nieuwe toonzettingen. Zo kon men een nieuwe partij, aangeduid met 'Si placet', toe-
voegen aan de drie reeds bestaande stemmen van een chanson. Ook diende een bepaalde 
stem al eens als cantus firmus van een nieuw werk of verwerkte men twee partijen in een 
vierstemmige compositie. Tenslotte kon het materiaal van twee of meer liederen versmol- 
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ten worden tot een nieuw chanson. Al deze technieken zijn terug te vinden in de talloze 
toonzettingen van Hayne van Ghizeghems De tous biens playne, een van de populairste 
rondeaus uit die tijd. 

De Odhecaton A betekent een echte mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Wat begon als een 
secundaire uitvoeringspraktijk van instrumentalisten die vocale werken imiteerden, groei-
de met Petrucci's publicatie uit tot het eerste grote onafhankelijke repertorium met uit-
sluitend instrumentale muziek. In totaal bevat de Odhecaton, samen met Canti B numero 
cinquanta uit 1502 en Canti C numero cento cinquanta uit 1503/4, driehonderd stukken. 
Het feit dat Petrucci de voorkeur gaf aan dit repertoire aan het begin van zijn carrière 
bewijst hoe zeer dit genre in trek was. Een beginnend drukker zou zich anders niet zulk 
een groot financieel risico durven permitteren. Bovendien gold de uitgave van dit corpus 
als een officiële erkenning van het instrumentale genre. Nochtans blijken er buiten deze 
drie bundels geen andere publicaties van instrumentale intabulaties gebaseerd op Franse 
chansons te zijn uitgegeven. In de 16de eeuw werd verder enkel de paradoxale Italiaanse 
term `canzona' gehanteerd om dergelijke instrumentale toonzettingen aan te duiden. 

De eigenlijke Franse chansons volgden de 15de-eeuwse traditie van een gezongen cantus-
partij begeleid door twee instrumenten. Zodoende konden bij een a-capella-uitvoering 
alle onderstemmen eveneens van tekst worden voorzien, hetgeen in de 16de eeuw de 
standaardpraktijk was. Ook in de Odhecaton A zijn een aantal voorbeelden van dit soort 
chansons terug te vinden. De periode rond 1500 betekende een overgangsfase naar een 
nieuw klankbeeld. Van een veelheid aan klanken zoals in het 15de-eeuwse chanson stapte 
men over naar puur vocale of instrumentale composities. Het programma van Les 
Flamboyants weerspiegelt deze evolutie naar een instrumentale uitvoeringspraktijk en 
illustreert de rijke verscheidenheid van een uitgelezen wereldlijk genre zoals het Franse 
chanson. 

Karin Paulsmeier 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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De tous biens playne 

De tous biens playne ma maistresse, 
chascun luy doibt tribut d'honneur; 
car assouvye est en valeur 
autant que jamais fut déesse. 

En la volant j'ay tel léesse 
que c'est paradis en mon cueur. 
De tous biens playne ma maistresse, 
chascun luy doibt tribut d'honneur. 

Je n'ay cure d'aultre richesse 
si non d'estre son serviteur, 
et pource qu'il n'est chois meilleur 
en mon mot porteray sans cesse: 

De tous biens playne ma maistresse, 
chascun luy doibt tribut d'honneur; 
car assouvye est en valeur 
autant que jamais fut déesse. 

J'ai pris amours  

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 beter 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. 

J'ai pris amours a ma devise 
pour conquérir joyeuseté 
eureux seray en cest esté 
se puis venir a mon entreprise. 

S'il est aulcun qui m'en desprise 
il me doibt estre pardonné. 
J'ai pris amours a ma devise 
pour conquérir joyeuseté. 

Il me semble que c'est guise 
qui n'a tien il est débouté 
et n'est de personne honnoré. 
N'est-ce pas droit que je y vise? 

Bergerotte savoysienne 

Bergerotte savoysienne, 
qui gardes moutons aux praz, 
dy moy si vieulx estre myenne: 
je te donray uns soulas, 
je te donray uns soulas, 
et ung petit chapperon; 
dy moy se tu m'aymeras 
ou par la merande ou non. 

I.iefde is in mijn plannen opgenomen 
om zo vreugde te verwerven. 
Deze zomer zal ik gelukkig zijn, 
als mijn plannen slagen. 

Is er iemand die mij hierom minacht, 
dan moet hij mij dit maar vergeven. 
Liefde is in mijn plannen opgenomen 
om zo vreugde te verwerven. 

Het lijkt wel alsof het de gewoonte is 
dat wie niets heeft buiten gesloten wordt 
en door niemand wordt geëerd. 
Is het dan niet terecht dat ik dit probeer? 

Herderinnetje uit Savoie, 
jij die schapen hoedt in de weiden, 
zeg me of je de mijne wilt zijn: 
ik zal je genot schenken, 
ik zal je genot schenken 
en een klein hoedje; 
zeg me of je me zult liefhebben, 
al dan niet gedurende het middageten. 
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Arnours amours 

Amours, amours, 
trop me fiers de tes dars. 
Ne scay se c'est d'arbalestes ou de arcz, 
mais de douleur me sens au vif actainct, 
et croy, se brief n'est mon grief mal estainct; 
aultremen voys par elz cruelz souldars. 

Ma seulle dame sur ma foy 

Ma seulle dame sur ma foy, 
plus ne vivray joumée 
si vous n'avez pitié de moy: 
ou estes vous allée? 
Je meurs et mourray sy ne vous voy. 

L'on doit bien aymer loyaument 
quant on a belle amye, 
mais qu'on sceust bien certainement 
que ne luy fust ravye; 
je ne le dyz pas tous pour moy: 
j'en ay une aultre amée 
a qui j'ay mon amour donnée. 
Ou estes vous allée? 
Je meurs et mourray sy ne vous voy. 

J'ay chevauché plusieurs pays, 
aussy mainte contrée, 
mais point n'en treuve a mon advis 
a qui soit comparée: 
je l'ayme, non pas elle moy; 
n'esse pas grant fotlye? 
Je suis en ung terrible esmoy. 
Ou estes vous allée? 
Je meurs et mourray sy ne vous voy. 

Nunca fue pena mayor 

Nunca fue pena mayor, 
nin torment() tan extrario, 
que iguale con el dolor 
que rescibo del engrario. 

Y este conocimiento 
hace mis dias tan tristes, 
en pensar el pensamiento 
que por amores me distes;  

Liefde, liefde, jij treft mij zwaar met je pijlen. 
Ik weet niet of die van een kruisboog komen 
of van een gewone boog. 
Maar ik word getroffen door hevige pijnen, 
en geloof, als mijn pijn niet spoedig verdwijnt, 
dat ik, door toedoen van de snode strijders, heen 
moet gaan. 

Mijn eniggeliefde vrouwe, 
ik kan geen dag meer leven 
zo u geen mededogen hebt met mij: 
waar bent u toch heen gegaan? 
Ik kwijn weg en zal sterven als ik u niet zie. 

Je moet zeker trouw liefhebben 
als je een schone vriendin heeft, 
maar je zou wel zeker moeten weten 
dat die je niet ontnomen wordt; 
ik zeg dit niet alleen voor mijzelf: 
ik heb een ander bemind 
aan wie ik mijn liefde geschonken heb. 
Waar bent u toch heen gegaan? 
Ik kwijn weg en zal sterven als ik u niet zie. 

Ik ben te paard door meerdere gebieden getrokken, 
en door menige streek, 
maar ik vind er niet één die volgens mij 
met haar te vergelijken valt: 
ik heb haar lief, maar zij mij niet; 
is dit geen grote dwaasheid? 
Ik voel een vreselijke onrust; 
waar bent u toch heen gegaan? 
Ik kwijn weg en zal sterven als ik u niet zie. 

Nooit was er grotere smart 
of een vreselijker kwelling 
dan de pijn die mij is aangedaan 
door verraad en bedrog. 

Ik vind de dood minder erg 
en minder pijnlijk 
dan de kwelling en de smart 
die bedrog mij bracht. 
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Me hace haber por mejor 
la muerte y por menor dario 
que el torment° y el dolor 
que rescibo del engrario. 

De dood lijkt mij beter 
en minder schrikbarend 
dan de kwelling en de smart 
die bedrog mij bracht. 

Vertaling: Marianne Lambregts 
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AGFA. EEN HART 
VOOR MUZIEK 

Agfa-Gevaert N.V. B-2640 Mortsel 



Erik Van Nevel (foto: Christel Schepers) 
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Currende Consort 

Erik Van Nevel 

Anne-Marie Buyle sopraan 

Maandag, 27 augustus 2001, 12 u. 
Kapel Elzenveld 

Stratton Bull altus • Paardendroom: muziekatelier 
Erik Van Nevel 
Job Boswinkel 

Susanne Braunnann 
Liam Fennelly 
René Van Laken 
Philippe Malfeyt 
Marleen Vertommen 
Simen Van Mechelen 

tenor 
bas 

viola da gamba 
viola da gamba 
vedel en basdulciaan 
luit 
blokfluit 
tenorbazuin 

voor kinderen (zie p. 59) 

Erik Van Nevel 

Erik Van Nevel studeerde instrumentale en vocale disciplines aan het Lemmensinstituut 
in Leuven en aan de koninklijke conservatoria van Brussel en Antwerpen. Daarna volgde 
hij specialisatiecursussen in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland. Hij is vooral 
bekend als stichter-dirigent van Currende, waarmee hij regelmatig te gast is op de grote 
Europese festivals. In solistische bezetting werkt hij met het Currende Consort, maar hij 
concerteert eveneens met het barokorkest Concerto Currende. 

Tot vorig jaar was Erik Van Nevel kapelmeester van de Brusselse kathedraal, waar hij de 
Capella Sancti Michaelis oprichtte. Zowel met Currende als met het kathedraalkoor 
maakte hij verschillende opnames, die door de internationale muziekpers werden bej u-
beld. Zo nam hij werk op van onder anderen Orlandus Lassus, Heinrich Schtz, Giaches 
de Wert, Girolamo Frescobaldi, Domenico Scarlatti, Luca Marenzio, Dietrich Buxtehude, 
Hans Leo Hassler en de familie Bach. Daarnaast realiseerde Erik van Nevel een reeks van 
tien cd's, die een uitgebreid overzicht bieden van de Nederlandse polyfonisten. 

Aan het Lemmensinstituut doceert Erik van Nevel koordirectie, kamermuziek en oude-
muziekpraktijk. Jaarlijks geeft hij ook stages en cursussen voor dirigenten, koor- en 
ensemblezangers. Hierbij komt naast algemene koor- en dirigeertechniek ook de meer 
specifieke uitvoeringspraktijk aan bod. Als docent werd hij reeds gevraagd in Nederland, 
Spanje, Israël, Zweden, Malta, Slovenië en Frankrijk. 

Sinds 1994 is Erik van Nevel samen met de Capella Currende Cultureel Ambassadeur 
van Vlaanderen. In 1999 werd Currende door het Festival van Vlaanderen uitgeroepen 
tot festivalster. 
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Currende Consort 

De Capella Currende werd in 1974 door Erik Van Nevel opgericht en is samengesteld uit 
uitstekende koristen. Wanneer het koor optreedt in een bezetting van vier tot zes vocalis-
ten, krijgt het de naam Currende Consort. Currendes zangstij1 is herkenbaar aan de diep-
gaande uitvoeringspraktijk en vooral een levendige voordracht, zowel wat betreft de 16de-
eeuwse polyfonie als de barokke en klassieke literatuur. Buiten hun speciale affiniteit met 
de grillige 17de eeuw hebben Erik Van Nevel en zijn ensemble hun hart verloren aan de 
schitterende, maar helaas te weinig gekende werken van de Vlaamse polyfonisten. Ze zet-
ten zich dan ook in om met interessante en originele programma's dit waardevolle kunst-
patrimonium nieuw leven in te blazen. 

Het ensemble maakte talrijke opnames voor de VRT, NOS, WDR en France Musique en 
ging reeds op concerttournee in Italië, Duitsland, Japan, Zweden, Nederland, Frankrijk, 
Israël, Spanje en Portugal. Behalve het eigen barokorkest Concerto Currende doen ook 
andere orkesten graag een beroep op de Capella Currende, zoals Anima Eterna, La Petite 
Bande, Concerto K61n, Concerto '91 Amsterdam en Il Giardino Armonico. 

Currende kan bogen op een zeer mooie en uitgebreide discografie. Voor het label Accent 
werden cd's gerealiseerd met muziek van onder anderen Orlandus Lassus, Peter Philips, 
Adriaan Willaert, Joan Cererols en Giovanni Gabrieli. Daarnaast nam Currende bij het-
zelfde label oratoria van Giacomo Carissimi, koorwerk van Domenico Scarlatti, motetten 
van Heinrich Schiitz en de Musica Religiosa van Giaches de Weit up. Bij Eufoda versche-
nen opnames met werk van Johannes Le Fébure, Hans Leo Hassler, Luca Marenzio, 
Orlandus Lassus en Dietrich Buxtehude. 

Currende Consort (foto Christel Schepers) 
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PROGRAMMA 

Noë Bauldeweyn (ca. 1480-1530) 
Missa Myns liefkens bruyn oghen 

Kyrie 
uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 
MS. F 

Tielman Susato (ca. 1500- ca. 1564) 
Myns liefkens bruyn oghen 

uit: Het ierste musyck boexken, Tielman Susato, 
Antwerpen, 1551 

Matthias Pipelare (ca. 1450-ca. 1515) 
Myns liefkens bruyn oghen 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 
MS 1502 

Jheronimus Vinders (16de eeuw) 
Myns liefkens bruyn oghen 

uit: Selectissimae Cantiones, Kriesstein, 1540 

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) 
Een vrolic wesen 

uit: München, Universidtsbibliothek, Cod. MSS 
328-331 

Johannes Ghiselin (16de eeuw) 
Een vrolic wesen 

uit: Firenze, Biblioteca del Conservatorio di Musica 
Luigi Cherubini, MS Basevi 2439 
(Basevi Chansonnier) 

Matthias Pipelare 
Een vrolic wesen 

uit: Regensburg, Staatliche Bibliothek, Cod. 120 

Jacobus Barbireau (ca. 1420-1491) 
Een vrolic wesen 

uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral, MS. s.s. 

Ludovicus Episcopius (ca. 1520-1595) 
Ghequetst ben ic vanbinnen 

uit: Dat ierste boeck tienden nieuwe Duijtsche lie-
dekens, Jacob Baethen, Maastricht, 1554 

Johannes Ghiselin 
Ghy syt die wertste boven al 

uit: Het tvueetste musick boexken, Tielman Susato, 
Antwerpen, 1551 

Missa Ghy syt die wertste boven al 
Gloria 
uit: Wien, Csterreichische Nationalbibliothek, 
Musiksammelung MS 11883 

Antoine Busnois (ca. 1430-1492) 
In mynen sin 

uit: Firenze, Conservatorio di Musica Luigi 
Cherubini, MS Basevi 2442 (Strozzi Chansonnier) 

Alexander Agricola (ca. 1446-1506) 
In minen sin 

uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral, MS s.s. 

Heinrich Isaac 
In minen sin 

uit: München, Universidtsbibliothek, Cod. MSS 
328-331 

Anoniem (16de eeuw) 
In minen sin 

uit: St. Gallen, Stiftsbibliothek, MS 462 (Liederbuch 
des Johannes Heer von Glarus) 

Alexander Agricola 
Misse In minen sin 

Agnus Dei 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, MS 9126 
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Het Nederlands veredeld lied 

In tegenstelling tot de religieuze genres zoals de mis en het motet, waar het Latijn als uni-
versele taal gold, werd de wereldlijke muziek tijdens de 15de en 16de eeuw, in de bloeipe-
riode van de polyfonie, gekenmerkt door het gebruik van verschillende talen. Een eerste-
rangsfiguur als Orlandus Lassus (1532-1594) kon zijn compositorisch talent zowel in het 
Franse chanson, het Italiaanse madrigaal als het Duitse lied ten volle etaleren. "En 
waeromme en soudemen dat voortane niet also wel met gelijcker konst ende soeticheijt 
in onser moeder spraken connen gedoen, alsmen tot nu toe in Latijnsche, Walsche ende 
Italiaensche sprake gedaen heeft?" Dat vroeg de Antwerpse drukker Tielman Susato zich 
af in zijn voorwoord tot het lerste musyck boexken uit 1551. Deze bundel is de eerste volle-
dig bewaarde uitgave met polyfone liederen op Nederlandse tekst. Niettegenstaande 
Susato's waardevolle inspanningen, die medegeïrispireerd waren door de humanistische en 
renaissancistische belangstelling voor de volkstalen, is het aandeel van het Nederlandse 
polyfone lied in de wereldlijke renaissancemuziek vrij beperkt gebleven. Toch hebben niet 
minder dan ongeveer 85 componisten, zij het niet altijd de grootste, met een of meerdere 
werken bijgedragen tot het genre. 

Het heeft relatief lang geduurd vooraleer de interesse van musicologen en musici voor dit 
eerder kleine domein werd aangewakkerd. Aan het begin van deze eeuw kregen de liede-
ren op Nederlandse tekst voor het eerst aandacht in een aantal publicaties van Florimond 
van Duyse. Zijn Een Duytsch musyck boeck dateert uit 1903 en in 1908 verscheen een her-
uitgave van Susato's Het ierste musyck boexken. Met Het Nederlands polifonies lied bracht de 
Leuvense musicoloog René Bernard Lenaerts in 1933 het gehele repertoire in kaart, al 
werden hierin sommige teksten gedeeltelijk geweerd wegens de 'ruwheid' van sommige 
passages. Na een algemeen overzicht van de geschiedenis van het genre door Eugeen 
Schreurs uit 1986, verscheen uiteindelijk in 1996 een uitgebreide studie over dit repertoi-
re van de hand van Jan Willem Bonda. Deze auteur berekende dat er niet minder dan 493 
liederen, verdeeld over 336 liedfamilies - waarmee composities op dezelfde tekst of melo-
die worden aangeduid - tot het genre kunnen worden gerekend. 

Hoewel de eerste, hoofdzakelijk anonieme, composities op een Nederlandse tekst al date-
ren van het einde van de 14de eeuw, is de kwalitatieve bloeiperiode pas te situeren in de 
decennia voor en na 1500 (ca. 1480-1520/1540). In het concertprogramma van het 
Currende Consort hebben de werken uit deze periode dan ook de overhand. De voorkeur 
van de componisten die zich toen aan het genre waagden, ging vooral uit naar de zoge-
naamde 'amoureuze' liederen. Literair gezien komen hierin de meest diverse thema's aan 
bod, gaande van het moment waarop de geliefden elkaar voor het eerst in de ogen kijken 
tot de dag waarop de beëindiging van de liefde leidt tot (zelf)beklag. In Myns liefkens 
bruyn oghen overheerst het aspect van de minnaar die het gevoel heeft bedrogen te zijn. 
Dergelijke liederen zijn dan ook vaak monologen, waarin de man aan het woord is. In 
Ghequetst ben ic vanbinnen richt de minnaar zich tot de geliefde en Ghy syt die wenste 
boven al is dan weer een smeekbede om samen met de minnaar de geheime liefde te koes-
teren. Het hoofse karakter van de teksten was dus nog steeds aanwezig, maar de compo-
nisten stapten wel af van de strakke structuren van de `forrnes fixes', waarbij de opbouw 
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van tekst en muziek aan een vast en onveranderlijk schema gebonden was. Ze introdu-
ceerden tevens de vierstemmigheid en baseerden zich steeds vaker op eenstemmige volks-
liederen. Het gebruik van de in een partij in lange notenwaarden genoteerde cantus fir-
mus werd een geliefd compositieprocédé. 

Een markante vaststelling met betrekking tot die eerste bloeiperiode van het Nederlandse 
polyfone lied is dat heel weinig werken overgeleverd zijn in bronnen van de Lage Landen. 
De weinige Nederlandse bronnen die er zijn, beperken zich voornamelijk tot handschrif-
ten die eigenlijk een andere inhoud hebben, zoals traktaten. Vanaf 1475 domineerde de 
Italiaanse overlevering, die haar hoogtepunt kende rond de eeuwwisseling. Het aandeel 
van de Florentijnse handschriften, waaronder de Codex Basevi, is hierin groot. Tussen 
1510 en 1550 waren vooral de Duitse drukken van belang. Het verrassende internationale 
karakter van het Nederlandse polyfone lied kan deels worden verklaard door het feit dat 
de musici en componisten afkomstig van de Lage Landen over heel Europa reisden en 
hoog stonden aangeschreven. Anderzijds moet een en ander sterk worden gerelativeerd. 
De meeste Nederlandse composities in buitenlandse bronnen bevatten enkel de beginre-
gel en zijn bijgevolg bedoeld voor een instrumentale uitvoering, te meer daar ze vaak 
samen met andere instrumentale werken voorkomen. 

Van de componisten die zich omstreeks 1500 op het repertoire toelegden, moeten vooral 
Johannes Ghiselin (16de eeuw) en Jacob Obrecht (ca. 1450-1505) worden vermeld, 
evenals Heinrich Isaac (ca.1450-1517) en Pierre de la Rue (ca.1460-1518), die het onver-
gankelijke Myn hert altijt heeft verlanghen componeerde. Van een aantal teksten zijn er ver-
schillende meerstemmige zettingen bewaard gebleven. Zo hebben onder meer Noë 
Bauldeweyn (ca.1480 - ca.1530), Matthias Pipelare (ca.1450-ca.1515), Jheroninius 
Vinders (fl. 1525) en later ook Tielman Susato (ca.1500-ca.1564) de tekst Myns liefkens 
bruyn oghen op muziek gezet. In minen sin is een typevoorbeeld van de manier waarop een 
internationale liedfamilie' ontstond. Na de driestemmige toonzetting van Alexander 
Agricola (ca.1446-1506), componeerde Antoine Busnois (ca.1430-1492) een vierstemmi-
ge versie. Bovendien verzeilde Agricola's lied ook in verzamelingen met eenstemmige lie-
deren en werd het in een Duitse bundel tot een instrumentaal duo gereduceerd. In het 
liedboek van Jan Peterszoon, gedrukt te Kampen in 1542, is een vierstemmige zetting van 
Isaac opgenomen. Bij de verschillende versies van de liederen werden de teksten vaak 
gewijzigd. Zo werd In minen sin van Agricola in het handschrift II 270 van de Brusselse 
Koninklijke Bibliotheek omgevormd tot Myns herten troest, myn siels begheren, een religi-
eus lied in de geest van de moderne devotie. De coda van dezelfde compositie wordt in 
het Lauwerijn-handschrift dan weer geciteerd in het driestemmige gildelied Wij en sullen 
niet gedien. Tenslotte is het opvallend dat vooral in de eerste helft van de 16de eeuw heel 
wat miscomposities op Nederlandse polyfone liederen gebaseerd waren. 

De kwantitatieve bloei van het Nederlandse polyfone lied kwam er pas in de tweede helft 
van de 16de eeuw. De muziekdrukkunst heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, met 
zelfs een tiental edities tussen 1551 en 1573 die uitsluitend aan dit genre gewijd waren. 
De oudste bekende druk is het ongedateerde en onvolledig bewaarde Kamper Liedboek, 
waarin niet minder dan 36 werken zijn opgenomen. Van uitzonderlijk belang was Het ier- 
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Het ierfle rnufyck boexken mit 
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licgrepor zyu icxwn meuue aMorru facckáis In onfer neder 
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Tamuuerpl Sufato 
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Titelpagina van Het ierste musyck boexken, Tielman Susato, 
Antwerpen, 1551 

ste mus yck boexken, door de Antwerpse drukker Tielman Susato in 1551 uitgebracht en 
bedoeld voor het publiek in de Lage Landen zelf. Susato, die al sinds 1543 Franse chan-
sons drukte, zag met betrekking tot het Nederlandse meerstemmige lied een gat in de 
markt en richtte zich hierbij als volgt tot zijn klanten: "Al eest so dat ick binnen corten 
jaren hertwarts, diversche stucken van musijcke, als missen, moeteten ende sekere 
menichte van Walschen liedekens inden druck hebbe laten uutgaen, so is nochtans altoos 
mijn sunderlinge voernemen geweest de edele hemelsche konst der musijcken in onser 
Nederlandtscher moedertalen oock int licht te brengene". Tot 1561 bracht dezelfde druk-
ker nog tien andere delen van de Mus yck boexkens uit. In Maastricht volgde de drukker 
Jacob Baethen in 1554 de 'oproep' van Susato met Dat ierste boeck winden nieuwe Duijtsche 
liedekens. Baethen legde de nadruk op de nieuwe inhoud van zijn druk, met werken van 
componisten die in hoofdzaak in Maastricht en omgeving werkzaam waren, zoals Petit 
Jean de Latre (ca. 1510-1569) en Ludovicus Episcopius (ca.1520-1595), van wie hij het 
grootste aantal composities opnam. 

In de periode na 1550 nam de belang-
stelling voor het amoureuze lied sterk 
af, vooral ten voordele van de van 
aanstekelijke teksten voorziene 'zotte' 
liederen, zoals drinkliederen en eroti-
sche liederen. Zij vormen het meest 
opvallende deel in het corpus van 
Nederlandse polyfone liederen. 
Compositorisch gezien verdween de 
cantus-firmuspraktijk. De meeste wer-
ken waren vrij licht en van wisselen-
de kwaliteit. Ze leunden eerder aan 
bij de stijl van het Franse chanson. 
De teksten waren vaak minder bete-
kenend en de beoefening van het 
genre leek eerder bedoeld te zijn als 

een burgerlijke ontspanningsvorm. Het succes ervan is evenwel van korte duur geweest. 
Vanaf het vierde deel van de Musyck boexkens uit 1556 richtte Susato zich op de zoge-
naamde schriftuurlijke liederen met een moraliserende tekst en de psalmliederen of 
'Souterliedekens', die gebaseerd waren op bestaande eenstemmige wereldlijke liederen. 
Het einde van de eveneens kortstondige maar intense bloei van dit soort geestelijke liede-
ren viel meteen ook samen met dat van het Nederlandstalige meerstemmige lied als 
genre. 

Bruno Bouckaert, 
Postdoctoraal onderzoeker FWO Vlaanderen 
Alamire Foundation, K.U.Leuven (afdeling muziekwetenschap) 
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Kyrie, Gloria & Agnus Dei 

Voor de ordinariumdelen van de mis, zie p. 80 

Myns liefkens bruyn oghen 

Myns liefkens bruyn oghen 
ende haren lachende mont, 
die doen my pyne doeghen, 
in alder stont. 
Daer ic haer zien noch spreken niet en mach, 
dat claeghe ic Gode en mijnen ooghen. 
Ic ben bedroghen. 

Een vrolic wesen 

Een vrolic wesen myn oogskins saghen, 
wien ic ghetrauwicheyt moet thoescriven, 
al wilt my haer jonst uit liefden driven, 
naer dese gheen ander om my te behaghen. 

Ghequetst ben ic vanbinnen 

Ghequetst ben ic vanbinnen 
doorschoten also seer, 
met huerer ganser minnen gequelt so langs so meer, 
waer ic my wende waer ic my keer, 
ic en can gherusten nacht noch dach; 
schoon lief waer ic my wend of keer, 
ghy syt alleen die my troost gheven mach. 

Ghy syt die wertste boven al 

Ghy syt die wertste boven al, 
int eertsche dal, 
kuysch ende smal: 
gheen schoender creature. 
Aenhoert myn claghen: myn misval 
is sonder ghetal, 
tot alder huere. 
Schoen edel pure, 
ghy syt myn troost alleine: 
nochtans sydy der werelt ghemeine. 

De bruine ogen van mijn liefje 
en haar lachende mond, 
die doen mij pijn lijden, 
de hele tijd. 
Omdat ik haar niet mag zien, noch mag spreken, 
doe ik mijn beklag bij God en mijn ogen. 
Ik ben bedrogen. 

Mijn oogjes zagen een vrolijk aangezicht 
aan wie ik getrouwheid moet schenken 
als haar gunst mij uit liefde wil aansporen. 
Na deze kan geen andere mij behagen. 

Jij bent de voortreffelijkste van allen 
op de aarde, 
kuis en fijn: 
geen mooier schepsel. 
Aanhoor mijn klacht: 
mijn tegenslagen zijn ontelbaar 
en houden nooit op. 
Mooie, edele, zuivere, 
jij alleen bent mijn troost, 
nochtans ben jij van iedereen. 

Vertaling: Hubert Meeus 
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In minen sin 

In minen sin hadde ick vercoren 
een maechdeken ionck van daghen; 
schoonder wijf en was noyt geboren ter werelt wijt; 
na mijn behagen. 
Om haren wille so wil ick waghen, 
beyde lijf ende daer toe goet; 
mocht ic noch troost aen haer beiaghen, 
so waer ic vro, daer ic nu trueren moet. 
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Een 700-tal koren 
kozen reeds voor 
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ALITE MUSIK AKTUELIL2 
Monatliche Ausgaben 
Aktuelle Informationen 
Internationale Ausrichtung 
Konzertservice: Konzertdaten, 
Festspielkalender, Workshops, 
Kurse, Festspielberichte u. a.  

Knstler, Namen, Projekte 
Alles über Schallplatten mit Alter 
Musik (Neuheiten, Rezensionen, 
Plattenvorschau, Diskographien u. a.) 
Aktuelle Interviews, Portraits, 
Kommentare 

Aus: Neue Musikzeitung 1/95 

Neues tiber Alte Musik 
„Alte Musik aktuell" diesen aktuellen 
Informationen Uber Alte Musik, her-
aus.gegeben von Stephan Schmid und 
seiner Pro Musica Antigua in Regens-
burg kann man nicht nur zum 100. der 
regelmaBig monatlich erscheinenden 
Hefte gratulieren, sondern vor allem 
zur Kompetenz und kontinuierlichen 
Prasenz in dieser mehr und mehr ge-
fragten Szene: Insider News zwischen 
Berkeley und Basel, Plattenklatsch, 
CD-Rezensionen als Hauptteil, auch 
von Label-AuBenseitern, Termine von 
Konzerten und Kursen, Festivals und 
Wettbewerben fijnen die jeweils 34 
Seiten ohne Inseratenschwemme, und: 
Jeweils ein Experte steht Rede und 
Antwort. Wer den Bock dazu hat, dem 
bleibt nichts Neues Uber Alte Musik 
verborgen. Die Info-Fillle ist gewaltig, 
daB sie schier den mageren Satzspiegel 
A 5 zu sprengen droht. Mehr laBt sich 
wirklich nicht in Mini-Lettern auf eine 
Seite pressen.. Der Lesefreudigkeit sind 
so in kompressem Satz harte Grenzen 
gesetzt. Doch „Alte Musik aktuell" will 
ja dem Ohr und nicht dem Auge niitz- 
lich sein. TO. 

Erscheinungsweise: 
jeweils zu Monatsbeginn: 11 Ausgaben pro Jahr (Doppelnummer: Juli/August) 

Abonnement: 11 Ausgaben pro Jahr (Doppelnummer: Juli/August) 
Deutschland: DM 54,—; Europaisches Ausland: DM 56,—; Ubersee: DM 66,— 

(Alle Preise inklusive Porto und Versand; zahlbar nach Erhalt der Rechnung) 
Das Abonnement verlangert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht spatestens 
sechs Wochen vor Ende des Bezugsjahres gekndigt wird. 

Kostenloses Probeexemplar: 
Bitte fordern Sie Ihr kostenloses Probeexemplar von ALTE MUSIK AKTUELL an! 

Geschenkabonnement: 
Ein Jahresabonnement von ALTE MUSIK AK'TUELL kann man auch verschenken! 
Bitte geben Sie Ihre Adresse und die des Abonnement-Empfangers an ! 
(Das Abonnement ist zahlbar nach Erhalt der Rechnung.) 

PRO MUSICA ANTIQUA 
Postfach 100830, 93008 Regensburg (Germany), Telefon (0941) 52687, Telefax (0941) 53094 

e-mail: pro.musica.antiqua@t-online.de  



David James contratenor 
Rogers Covey-Crump tenor 
Steven Harrold tenor 
John Potter tenor 
Gordon Jones bas 
Robert Macdonald bas 

Maandag, 27 augustus 2001, 20 u. 

Sint-Augustinuskerk 

The Hilliard Ensemble Pus 

The Hilliard Ensemble 

zie biografie p. 70 

Robert Macdonald 

De Britse bas Robert Macdonald begon zijn muzikale loopbaan als koorzanger aan de 
kathedraal van Hereford, onder leiding van Roy Massey. Dankzij het kathedraalkoor 
kreeg hij een beurs om biochemie en muziek te studeren aan het Christ Church College 
in Oxford. Na een korte periode als student van de Royal Academy of Music, nam Robert 
Macdonalds carrière als solo- en ensemblezanger een hoge vlucht. Hij maakt deel uit van 
heel wat Engelse oudemuziekformaties, waaronder The Tallis Scholars, The Sixteen, The 
King's Consort, The Gabrieli Consort, The Cardinall's Musick en The Clerks' Group. 

Als solist werkte Robert Macdonald samen met het 
Birmingham Symphony Orchestra en het koor van 
St. Paul's Cathedral. Met het gerenommeerde 
Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists 
ondernam hij een grote tournee naar het Verre 
Oosten. Recent maakte hij voor het platenlabel 
Naxos een opname van Arvo Pkts Passio, waarin 
hij de rol van Jezus neerzette. 

Robert Macdonald 
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PROGRAMMA 

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) 
IVIissa de Beata Virgine 

Kyrie 
Gloria 
uit: Josquin Desprez, Missarum liber tertius, Ottaviano Petrucci, Venezia 1514 

Nicolas Gombert (ca. 1495-ca. 1560) 
Media vita in morte sumus 

uit: Motetti del fiore, Antonio Gardano, Venezia, /539 
Quam pulchra es 

uit: Musica quatuor vocum ... liber primus, Girolamo Scotto, Venezia, 1539 

Josquin Desprez 
Missa de Beata Virgine 

Credo 
uit: Josquin Desprez, Missarum liber tertius, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1514 

Domine, ne in furore 
uit: Motetti de la corona L. 4, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1519 

Missa de Beata Virgine 
uit: Josquin Desprez, Missarum liber tertius, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1514 

Nicolas Gombert 
Descendi in IRA luw ureum 
0 crux splendidor 

uit: Motetti del fiore, Antonio Gardano, Venezia, 1539 

Josquin Desprez 
Missa de Beata Virgine 

Agnus Dei 
uit: Josquin Desprez, Missarum liber tertius, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1514 

Nymphes des bois 
uit: Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, MS 666 (Medici Codex) 
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Josquins Missa de Beata Virgine en Gomberts motetten 

De Missa de Beata Virgine behoorde in de 16de eeuw ongetwijfeld tot een van de meest 
gekende werken van Josquin Desprez. Niet alleen verscheen ze in talrijke handschriften 
en drukken (waaronder ook luit- en orgeltabulaturen), maar vormde ze geregeld ook 
onderwerp van discussie in meerdere theoretische traktaten uit die tijd. Pietro Aaron 
besprak bijvoorbeeld het Credo in zijn Trattato delta natura et cognitione di tutti gli tuoni del 
canto figurato (Venetië, 1525), terwijl Henricus Glareanus' Dodekachordon (Bazel, 1547) 
voornamelijk aandacht besteedde aan het Gloria. Bij een vergelijking tussen Josquins 
Missa de Beata Virgine en Antoine Brumels gelijknamige mis liet de theoreticus namelijk 
geen twijfel bestaan over de superioriteit van het werk van eerstgenoemde componist. In 
het bijzonder op de `primogenitus'-frase in het Gloria bereikte Josquin volgens Glareanus 
een hoge graad van tekstexpressie. 

In deze bewering komt meteen een opvallende eigenschap  
van dit Gloria aan de oppervlakte. Het woord `primogeni- 
tus' komt immers normaal gesproken niet voor in dit mis- 

GLat-~,  
deel. Wel betreft het een zogenaamde trope, een tekstuele 
interpolatie, die verwijst naar een typisch middeleeuwse 
praktijk en die tot doel heeft dit Gloria uitdrukkelijk in 
de context van de Mariaverering te plaatsen. Enkele 
decennia later, met name tijdens het Concilie van Trente, t3oetz  
zouden dergelijke tropen uit de liturgie worden verban-
nen, zodat Josquins versie hiervan dus nog een boeiende 
restant vormt. Verder is het wellicht geen toeval dat 
Aaron en Glareanus in hun uiteenzettingen slechts een 
misdeel aanhalen, hetgeen een tweede bijzonderheid van 

+14 de Missa de Beata Virgine introduceert. Uitgerekend het 
Gloria en het Credo circuleerden reeds vanaf 1503 in 

 
-Wkk diverse bronnen als losse werken, terwijl de overige drie  

misdelen (Kyrie, Sanctus en Agnus Dei) vermoedelijk 
rond 1510 werden gecomponeerd. Pas in 1514, in Hans Holbein de Jonge, Glareanus 

(Kupferstichkabineu, Offenclichen Ottaviano Petrucci's Missarum liber tertius verscheen deze 
Kunstsammlung, Basel) mis in haar geheel. Als overblijfsel van de door Glareanus 

genoemde 'strijd' tussen Josquin Desprez en Antoine 
Brumel mag vervolgens Andrea Antico's Liber quindecim missarum van 1516 gelden, waar- 
in beide missen zijn opgenomen. 

In ieder geval lijkt Josquins Missa de Beata Virgine oorspronkelijk dus niet als miscyclus te 
zijn bedoeld, in tegenstelling tot vele andere van zijn missen, die hij op verschillende 
manieren tot een hechte muzikale eenheid trachtte te versmelten. Hier is bijvoorbeeld 
geen sprake van een kopmotief, dat bij wijze van auditief herkenningspunt alle misdelen 
doordringt, of van een gemeenschappelijke cantus firmus, die in lange noten de vijf delen 
draagt. Aan elk misdeel ligt daarentegen een eigen overeenkomstige gregoriaanse melodie 
ten grondslag, wat niet wegneemt dat deze telkens in een of meerdere stemmen duidelijk 
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wordt geprofileerd en als dusdanig voor de luisteraar goed herkenbaar is. Ook de bezetting 
van de vijf ordinariumdelen is niet uniform. Zo worden Kyrie en Gloria weliswaar ver-
enigd door hun vierstemmigheid, maar het Credo, Sanctus en Agnus Dei zijn echter vijf-
stemmig en zijn tevens gebouwd op een canon in kwintafstand. 

De welluidendheid die, ondanks de verscheidenheid op diverse niveaus, een rode draad 
vormt in Josquins Missa de Beata Virgine, wordt door velen ook vaak gezien als een van de 
voornaamste eigenschappen van de muziek van een andere componist, met name Nicolas 
Gombert. Gombert was zich terdege bewust van de gelijkenissen in hun compositorische 
taal, wat blijkt uit het zesstemmige motet Musae Jovis, dat hij componeerde ter nagedach-
tenis van zijn muzikale voorganger. Net  zoals Josquin werd ook Gombert frequent 
genoemd in het toenmalige muziektheoretische discours. Zo prees de Duitse theoreticus 
Hermann Finck hem in zijn Practica musica (Witteriberg, 1556) als "de componist, die alle 
musici de weg, zowaar het smalle pad heeft getoond naar fuga's en verfijning". Cosimo 
Bartoli's Ragionamenti Academici van 1567 roemde Gomberts muziek dan weer als "iets 
groots, gekoppeld aan een harmonie, die je een wonderlijk genoegen schenkt". Dit `dilet-
to maraviglioso' vloeit onder meer voort uit het feit dat zijn schrijfwijze gekenmerkt is 
door een zeer compacte textuur, waarbij de verschillende frasen elkaar volgens het proces 
van de doorimitatie voortdurend overlappen. Door het manifeste ontbreken van algeme-
ne pauzes en duidelijke rustpunten vormen Gomberts werken een grote klankenstroom, 
die pas aan het einde van de compositie tot rust wordt gebracht. 

De motetten Media vita (waarop Gombert nadien ook een vijfstemmige mis baseerde), 
Descendi in hortum meum en 0 crux splendidor zijn alle zesstemmig, terwijl het aan enkele 
verzen uit het Hooglied ontleende Quam pulchra es dan weer vierstemmig is. Hoewel dit 
laatste werk reeds in 1532 werd gedrukt in het tweede boek van Jacques Modernes Motetti 
del fiore, verdient vooral de uitgave in Gomberts eerste boek vierstemmige motetten, in 
1539 door Girolamo Scotto gepubliceerd in Venetië, de nodige aandacht. Samen met de 
bundels van Adriaan Willaert en Jachet de Mantua vormt het immers een mijlpaal in de 
geschiedenis van de Venetiaanse drukkerswereld, doordat het een van de eerste collecties 
is, die gewijd zijn aan het Oeuvre van een enkele componist. Scotto richtte zijn dedicatie 
van Gomberts Liber primus aan de `Gran Marchese del Vasto', die in de muziekgeschiede-
nis beter bekend is onder de naam Alfons° d'Avalos (1502-1546). Deze Spaanse edelman, 
die door Karel V tot gouverneur van Milaan was aangesteld, schreef namelijk de teksten 
voor twee bekende madrigalen, met name Jacques Archadelts 11 bianco e dolce cigno en 
Cypriano de Rores Anchor che col partire. Vooral Rores compositie zou tot ver in de 16de 
eeuw de basis vormen voor talrijke vocale en instrumentale bewerkingen. 

Dr. Katelijne Schiltz 
Aspirant van het FWO-Vlaanderen 
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Missa de Beata Virgine 

Voor de ordinariumdelen van de mis, zie p. 80 

Media vita 

Media vita in morte sumus; 
quem quaerimus adiutorem 
nisi te Domme? 
Qui pro peccatis nostris 
iuste irasceris. 
Sancte Deus fortis et misericors, 
Salvator noster, 
amarae morti ne tradas nos. 

Quam pulchra es 

Quam pulchra es amica mea, 
oculi tui columbarum absque 
eo quod intrisecus latet. 
Tota pulchra es amica mea et 
macula non est in te. 

Domine, ne in furore 

Domme, ne in furore tuo arguas me, 
neque in ira tua corripias me. 
Quoniam sagittae tuae infixae sunt mihi 
et confirmasti super me manum tuam. 
Non est sanitas incame mea facie irae tuae: 
non est pax ossibus meis a facie peccatorum meorum. 
Miser factus sum et curvatus sum usque in finem 
tota die contristatus ingrediebar. 

Cor meum conturbatum est, dereliquit me virtus mea 
et lumen oculorum meorum et ipsum non est mecum. 
Ne relinquis me deus meus: ne discesseris a me. 
lntende in adiutorium meum, Domme, Deus salutis 
meae. 

Descendi in hortum meum 

Descendi in hortum meum, 
ut viderem poma convalium 
et inspicerem si floruisset vinea 
et germinassent mala punica. 
Revertere, Sulamitis, revertere 
ut intueamur te. 

Te midden van het leven zijn we in de dood, 
wie zoeken wij als helper, 
tenzij U, o Heer? 
Gij die wegens onze zonden 
terecht vertoornd zijt, 
Heilige God, Heilige sterkte, 
barmhartige Heiland, 
lever ons niet uit aan de bittere dood. 

Hoe mooi zijt gij, mijn vriendin, 
jouw ogen zijn als die van duiven, 
en mooier nog is hun inwendige glans. 
Jij bent heel en al bekoorlijkheid, mijn vriendin, 
in jou is geen enkele smet. 

Heer, veroordeel me niet in uw gramschap, 
en tuchtig me niet in uw woede. 
uw pijlen hebben zich vastgebeten in mij, 
en uw hand houdt me stevig omkneld. 
Voor het aanschijn van uw woede is mijn vlees zwak, 
mijn gebeente kent geen rust in het aanschijn van mijn 
zonden. Rampzalig ben ik en ga gebogen dag aan dag: 
vol droefheid schreed ik dagenlang. 

Mijn hart is ontstelt, mijn kracht heeft me totaal verlaten, 
zelfs het licht van mijn ogen is niet langer met mij. 
Verlaat me niet, mijn God, laat me niet in de steek. 
Kom me ter hulp, Heer, God van mijn heil. 

Ik ben afgedaald in mijn tuin 
om de vruchten van de dalen te zien, 
om te kijken of de wijngaarden bloeien 
en de granaatappels twijgjes krijgen. 
Keer terug, Sulammietische, keer terug, 
opdat wij U aanschouwen. 
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0 kruis, schitterender dan alle sterren, 
dan de wereld, dan de meest geprezen mensen, 
uiterst beminnelijk, verhevener dan het universum, 
Gij alleen dat waardig werd bevonden 
het heil van de wereld te dragen. 

0 kruis van glorie, o aanbiddelijk kruis, 
kostbaar kruishout, bewonderenswaardig banier 

waardoor de duivel is overwonnen 
en de wereld werd bevrijd door Christus' bloed. 

Bosnimfen, watergodinnen, 
kundige zangers uit alle landen, 
verruil uw heldere en luide stem 
voor snerpende kreten en lamentaties: 
want de verschrikkelijke Atropos 
heeft uw Ockeghem gevangen in haar val; 
die ware hoeder van muziek en meesterwerk, 
geleerd, elegant van lichaam en verre van grof: 
hoe vreselijk is het dat hij nu bedekt is met aarde. 
Tooi u met rouwkleding, 
Josquin, Pierson, Brumel, Compère, 
en ween bittere tranen: 
u hebt uw goede vader verloren. 
Moge hij rusten in vrede. Amen. 

Vertaling: Jan Gijsel (Latijn), Marianne Lambregts 
(Frans) 

0 crux splendidor 

0 crux splendidor cunctis astris 
mundo celebris hominibus 
multum amabilis, sanctior universis: 
quae sola digna fuisti 
portare salutem mundi. 

0 crux gloriosa, o crux adoranda, 
lignum pretiosum, et admirabile 

signum per quod et diabolus est vinctus 
et mundus Christi sanguine redemptus. 

Nymphes des bois 

Nymphes des bois, déesses des fontaines, 
chantes expers de toutes nations, 
changes vos voistant cleres et haulttaines 
en cris trenchans et lamentations; 
car Atropos très terrible satrappe 
a vostr'Ockeghem atrappé en sa trappe; 
vrai tresorier de musiqu'et chief d'oeuvre, 
doet, elegant de corps et non point trappé: 
grant domaige est que la terre le couvre, 
acoustres vous d'habis de deuil, 
Josquin, Piersson, Brumel, Compère; 
et ploures grosses larmes d'oeil: 
derdu aves vostre bon père. 
Requiescant in pace. Amen. 
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Hannelore Devaere 
Katelijne Van Laethem 
Wim Maeseele 
Liam Fennelly 

harp 
sopraan 
luit 
gamba 

Dinsdag, 28 augustus 2001, 12 u. 

Kapel Elzenveld 

Hannelore Devaere, Katelijne Van Laethem, 
Wim Maeseele & Liam Fennelly 

Paardendroom: muziekatelier 
voor kinderen (zie p. 59) 

Hannelore Devaere 

Hannelore Devaere studeerde historische harp bij Andrew 
Lawrence King aan de Akademie fr alte Musik in Bremen. 
Ze legt zich vooral toe op het barokke en renaissancereper-
toire van Spanje en Italië. Als continuobegeleidster van ver-
schillende ensembles uit binnen- en buitenland realiseerde 
ze talrijke cd's. Zo werkte ze reeds samen met Romanesque, 
Capilla Flamenca, The Ciabrieli Consort, Elyma, Hespèrion 
XX, Rheinische Kantorei, Rare Fruits Council, Daedalus en 
Musica ad Rhenum. Daarenboven maakte ze op historische 
harp cm reeks soln-opn2illes, zowel op cd als voor de radio. 

Naast haar muzikale activiteiten specialiseert ze zich als musicologe in de organologie en 
in het bijzonder in de barokharp. Ze doceert barokharp aan de Musikhochschule in 
Bremen en geeft harples aan de muziekacademie in Knokke. Bovendien geeft ze diverse 
masterclasses historische harp en houdt ze regelmatig lezingen over organologie en 
muziekgeschiedenis. 

Katelijne Van Laethem 

Sopraan Katelijne Van Laethem behaalde het hoger diploma zang aan het 
Lemmensinstituut in Leuven. Tijdens haar studententijd kwam ze in contact met Paul 
Van Nevel, met wie ze ondertussen al zestien jaar samen-
werkt in het Huelgas Ensemble. Daarnaast zingt ze ook met 
heel wat andere oudemuziekensembles en treedt ze vaak op 
met Oxalys en pianiste Kristel Kessels. Een tweetal jaren 
geleden verleende ze haar medewerking aan Het huis der ver-
borgen muziekjes, een productie van Dick Van der Harst in 
opdracht van Het Muziek Lod. 

Katelijne Van Laethem is te horen op een groot aantal cd's, 
waaronder twee solo-opnames met muziek van de renaissan- 

Laus Polyphoniae dinsdag 28 augustus 20011 1:;.4 



cecomponisten Adriaan Willaert en Johannes Ockeghem. Ze realiseerde deze cd's met het 
ensemble Romanesque onder leiding van Philippe Malfeyt. 

Wim Maeseele 

Aan het Lemmensinstituut in Leuven behaalde Wim 
Maeseele het diploma 'meester in de muziek, optie gitaar'. 
Na zijn gitaaropleiding koos hij voor het oudemuziekreper-
toire en schakelde hij over naar de luit. Bij Philippe Malfeyt 
behaalde hij zijn luitdiploma en momenteel volgt hij les bij 
Hopkinson Smith aan de Schola Cantorum Basiliensis in 
Zwitserland. 

Als continuospeler concerteerde hij met verscheidene 
ensembles in binnen- en buitenland, waaronder Gran Duca 
di Toscana, Caryatide, Ex Tempore, Il Tempo di Warsawa, 
het Currende Consort en het Huelgas Ensemble. In 1993 richtte hij het vocaal ensemble 
Da Cantar op en daarnaast is hij eveneens medeoprichter van het Ensemble Regalo. 
Tevens is Wim Maeseele verbonden aan de stedelijke muziekacademie van Leuven als les-
gever gitaar en luit. 

Liam Fennelly 

Liam Fennelly studeerde viool en altviool in New York, 
waar hij tevens een licentiaatsdiploma Oosterse talen en let-
terkunde behaalde. Aan het conservatorium van Brussel 
volgde hij les bij Wieland Kuijken en studeerde er in 1995 
af als gambist. Hij verzorgde al heel wat concerten en werkte 
mee aan verschillende cd-opnames van ensembles zoals Il 
Fondamento, Capilla Flamenca, Currende, het Ricercar 
Consort, Zefiro Toma, Cantus C011n, het Keilner 
Kammerorchester, Romanesque, Regalo en Les Talens 
Lyriques. 
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PROGRAMMA 

VellUS bant 

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) 
Venus bant 
uit: St. Gallen, Stiftsbibliothek, MS 463 (Tschudi 
Liederbuch) 

Francesco Spinaoino (fl. 1507) 
Venus bant 
uit: Intabulatura de lauto libro primo, Venezia, 1507 

La Bernardina 

FIprez 
La Bornardina 

uit: Canti C, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1504 
La bolle co Giet 

uit: La Couronno ot fleur des chansons a troys, 
Andrea Antico, Venezia, 1536 

La Bernardina 
!til" ('anti C, Ottaviano Potrucci, Vcncria, 1504 

Quant je vous voy 
uit: La Couronne et fleur des chansons a troys, 
Andrea Antico, Venezia, 1536 

Mille regretz 

Josquin Desprez 
Mille regretz 

uil. Basel, Offentliche BIbliothek der Universitat, 
Musiksammclung, MG 59-62 

Luys de Narváez (fl. 1530-1550) 
Mille rcgretz 

uil. Luys de Narvaez, Les sets libros del De/tin, 
1538 

Pierre de la Rue (ca. 1460-1518) 
Mijn hert altijt heeft verlam:Men 

uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, MS 
228 (I k-dhoek van Margaretha van Oostenrijk) 

Josquin Desprez 
SuubL ue lumbel (epitaphe de l'amant vert) 

uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, MS 
228 (Liedboek van Margaielha van Oostenrijk) 

Ile fantazies de Joskin 

Josquin Desprez 
Ile fantazies de Joskin 

uit: Roma, Bilioteca Casanatense, MS 2856 
Allegez moy 

uil: Hamburg, Staats- und Universitátsbibliothek, 
MS Hans nl 

Allegez moy 
uit: Hortus Musarum, Pieter Phalesius, Leuven, 
1552 

Si j'avoye Marion 
uit: La Couronne et fleur des chansons a troys. 
Andied Arilluu, Venetia, I adt. 

Adieu mes amours 

Josquin Dcsprcz 
Adieu mes amours 

uit: Lieder, Christian Egenolff, Frankfurt am Main, 
ca. 1535 

Josquin Desprez / Hans Gerle (ca. 1500- 
1570) 
Adieu mes amours 

labulatur auff die Laudten, Hans Geile, 
Ntimborg, 1533 

Josquin Desprez 
Si l'ay perdu mon amy 

uit: La Uouronne et fleur des chansons a troys, 
~led Arittou, Venetia, 1,.30 

Anoniem 
IL sey adiu 

Berlin, Staatsbibliothek Preussischer 
Kulturbesitr, MS 40632 
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Ile fantazies de Joskin: wereldlijke muziek van en rond Josquin 
Desprez 

Het samenstellen van een wereldlijk programma rond Josquin (ca. 1450/55-1521) is vaak 
een kwestie van gissen en speculeren. Hoewel deze componist vooral bekend staat om zijn 
missen en motetten componeerde hij ook profane muziek. De bronnen van zijn wereldlij-
ke werken zijn echter schaars en de toewijzing blijft vaak twijfelachtig. Het overgrote deel 
van Josquins profane repertoire bestaat uit chansons, terwijl de zuiver instrumentale 
muziek er slechts een miniem onderdeel van uitmaakt. De reden is dat de instrumentale 
muziek pas vanaf deze periode ook door amateurs werd beoefend. Hierdoor ontstond er 
een grote nood aan bewerkingen van chansons en andere vocale composities in tabula-
tuurschrift, wat eenvoudig leesbaar was voor niet-professionele musici. 

In de meeste Vlaamse uitgaven van chansons en in de overgebleven manuscripten wer-
den de teksten dikwijls weggelaten. Ook dit kan wijzen op een praktijk van zuiver instru-
mentale uitvoeringen. Zo bestond er naast de tabulatuuruitgaven, een uitgebreid 'vocaal' 
repertoire dat bedoeld was om uitsluitend instrumentaal uit te voeren. Daarnaast werd het 
gebrek aan middelen of aan voldoende zangers doorgaans opgelost door een aantal vocale 
stemmen instrumentaal uit te voeren. La Bernardina en Ile fantazies de Joskin zijn voorbeel-
den van chansons waarvan nergens de teksten terug te vinden zijn. 

Een aantal driestemmige chansons, gepubliceerd door Andrea Antico (ca. 1480-na 1539), 
zijn een voorafspiegeling van het latere Parijse chanson. Het volkse materiaal werd er op 
een luchtige en elegante manier in verwerkt, zoals bijvoorbeeld in Si j' avoye Marion, Si 
j'ay perdu mon amy en La belle se siet. In dit laatste chanson is een oude ballade - die reeds 
door Dufay werd getoonzet - als basis gebruikt voor een quasi instrumentale fantasia. Er 

werd dan ook voor geopteerd 
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taal uit te voeren en het ver-
haal vooraf te laten vertel-
len, zodat de muzikale struc-
tuur alle aandacht krijgt. Het 
driestemmige en 
Nederlandstalige 0 Venus 
bant wordt niet alleen aan 
Josquin toegeschreven maar 
ook aan Gaspar van 
Weerbeke (ca. 1445- na 
1517). Beide componisten 
hadden een nauwe band: zij 

Josquin Desprez, Superius van La 
Belle se siet, uit La courone et fleur 
des chansons a troys (Andrea Antico, 
Venezia, 1536) 
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waren immers samen in dienst bij hertog Galeazzo Maria Sforza in Milaan. Na de moord 
op de hertog op 26 december 1476 trok Weerbeke naar Rome, waar hij later weer in con-
tact kwam met Josquin Desprez, die toen in dienst was van Galeazzo's broer, kardinaal 
Ascanio Sforza. Daarna sloot Josquin zich aan bij de pauselijke kapel, waar hij van 1486 
tot minsten in 1495 actief bleef. Het chanson 0 Venus bant werd later bewerkt voor luit 
door Francesco Spinacino en in 1507 uitgegeven in Venetië in de Intabulatura de lauto 
libro primo. 

Vaak baseerde Josquin zich voor een chanson op bestaand materiaal uit het volkse reper-
toire, zoals in Adieu mes amours. Deze overbekende melodie is in de onderstemmen nage-
noeg canonisch uitgewerkt, terwijl de bovenstemmen vrijer behandeld zijn. De naboot-
sende canon was Josquins transparante concept bij uitstek om een compositie op te bou-
wen. Later verliet hij het canonische principe en componeerde hij zijn chansons - waar-
onder het prachtige Mille regretz - in volledig vrije stijl. De algemene stemming van deze 
latere chansons is overwegend somber, wat ook weerspiegeld wordt in de poëzie. 

Een aantal chansons van Josquin werden herhaaldelijk gebruikt als basis van tabulatuur-
bewerkingen voor zowel orgel, als vihuela en luit. Het arrangement van Mille regretz door 
Luys de Narváez is wellicht een van de meest populaire en stond bekend als 'la canción 
del Emperador'. Waarschijnlijk was het de favoriete compositie van keizer Karel V. 
Hoewel het in Los seis libros del Delfin oorspronkelijk bewerkt werd voor vihuela, zal het 
in dit programma uitgevoerd worden op luit en gamba. 

Muzikaal bestaat er een grote verwantschap tussen Pierre de la Rue (ca. 1460-1518) en 
Josquin Desprez maar het is echter niet zeker of beide componisten elkaar ooit ontmoet 
hebben. Vaak wordt gezegd dat Josquin de tekst veel expressiever toonzette dan De la 
Rue, die veeleer de muzikale constructie gebruikte om een tekst weer te geven. Toch 
maakte De la Rue in zijn chanson Mijn hert altijt heeft verlanghen een knappe synthese van 
beide aspecten en zowel het canonische element als de sfeer van de tekst komen duidelijk 
aan bod. Het zesstemmige Allégez moy werd naast Josquin ook aan Adriaan Willaert toe-
geschreven (ca. 1490-1562). Josquin-expert Jaap Van Benthem verklaarde het uiteinde-
lijk als een authentieke compositie van de grote maestro. In 1552 werd dit door Pieter 
Phalesius als een luitduo gepubliceerd in zijn Hortus musarum. 

De religieuze iconografie uit die periode toont dikwijls de combinatie van een luit met 
een harp, meestal in de handen van engelen of als muzikaal symbool bij Maria. Ook bij 
profane illustraties van bijvoorbeeld dansparen, werden deze twee snaarinstrumenten zeer 
vaak afgebeeld. De hoeveelheid iconografisch materiaal is zo overweldigend dat de muzi-
kale realiteit er ongetwijfeld dicht bij aansloot. In Tabulatur auff die Laudten uit 1533 
bewerkte Hans Gerle het populaire Adieu mes amours niet alleen voor harp en luit, maar 
hij breidde deze combinatie uit met een viola da gamba. 

Hannelore Devaere 
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0 Venus bant 

0 Venus bant, o vierich brant, 
hoe heeft dat vrouken fijn plesant 
myn herttekiin nu bedwonghen. 
Dat doet haer troesteliic onderstant 
dwelc my heeft in der vrouden lant 
geswonghen, 
ontdanck dye nyders tonghen. 

Dat blyde woert es siin confoert. 
Dat hij nu striit in my ghestoert 
myn zyele mach verenen. 
Och hertte hoert metten monde accort; 
ghii siit die allen myn cracht doerboert 
altenen. 
Lief wilt mich trost verlienen! 

Myn orlof leyt ghehbuct als riet; 
ic en meyne den utersten orlof niet 
maer altoes trost begheren. 
Maer dat ghii liever een ander aen siet 
my es druck, my es verdriet. 
Ter eren, 
alst past soe salt noch kaeren! 

La belle se siet 

La belle se siet, 
au pied de la tour, 
qui pleure et souspire 
et maine grant doleur. 

Son père lui demande: 
"Ma fille, qu'avez vous? 
Volles vous mary 
ou volles vous signeur?" 

"Je ny veultz mary, 
je ny veultz signeur, 
je veultz le mien amy 
qui pourrist en la tour." 

"Par Dieu, ma belle fille, 
ce la fauldrez vous, 

car il sera pendu 
demain au point du jour." 

"Hé père, s'on le pend, 
enterrez moy dessoubz,  

0 klusters van Venus, o vurig wezen, 
zoals dat fijne, plezierige meisje, 
mijn hart in haar macht heeft! 
Hoe zij troostende hulp aanreikt, 
waarmee ze mij in vrouwenland 
heeft getrokken 
ondanks al die nijdige tongen. 

Haar blijde woord is mijn geluk 
waardoor mijn innerlijke strijd verstomt 
die mijn ziel verenigt. 
Och hart, wees een met haar mond, 
gij zijt het die mijn krachten 
aanhoudend breekt. 
Lief, verleen mij uw troost. 

Mijn afscheid komt eraan, 
ik bedoel echter geen vaarwel 
steeds nog zoek ik troost, 
maar dat gij liever een ander bekijkt, 
dat weegt op me en doet me verdriet. 
Maar Ooit hoop ik dat, 
als het past, ze niet zal aarzelen. 

Het mooie meisje gaat zitten 
aan de voet van de toren 
en weent en jammert 
en heeft veel smart. 

Haar vader vraagt haar: 
"M'n dochter, wat is er met je? 
Wil je een echtgenoot 
of wil je een heer?" 

"Ik wil geen echtgenoot, 
en ik wil ook geen heer, 
ik wil mijn vriend, 
die in deze toren wegkwijnt." 

"Bij God, dochterlief, 
dat zal niet mogelijk zijn, 
want hij wordt opgehangen, 
morgen, bij dageraad." 

"Ach vader, als ze hem hangen, 
begraaf mij dan onder de galg, 
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se diront les gens: 
voyci lealle amour!" 

Quant je vous voy 

Quant je vous voy 
dois je transit. 
II mest advis, 
que suis ung roy 
tout hors de moy 
me trouve mieulx. 

Quant je vous voy, 
aussi je croy 
que nul soucy 
avoir ne doy. 

Quant je vous voy 
avoir ne doy 
aucun soucy. 
Quant je vous voy 
dois je transir. 

Mille regetz 

Mille regretz de vous habandonner 
et d'eslonger vostre fache amoureuse, 
j'ay si grand dueil et paine douloureuse, 
qu'on me verra brief mes jours deffiner. 

Mijn hert altijt heeft verlanghen 

Mijn hert altijt heeft verlanghen 
naer u, die alderliefste mijn. 
U liefde heeft mij ontvanghen 
u eijghen vrij will ick zijn. 

Voor al de weerelt ghemeene 
so wie dat hoort oft ziet, 
hebdij mijn herte alleene 
daerom, lief, en begheeft mij niet. 

Soubz ce tumbel 

Soubz ce tumbel 
qui est ung dur conclave. 
Gist l'amant vert 
et le tres noble'esclave, 
dont le franc cueur 
de vray amour pure'yvre.  

dan zullen de mensen zeggen: 
dat is pas trouwe liefde!" 

Wanneer ik u zie, 
voel ik mij hemels. 
Ik voel me gelijk 
een koning. 
Ik voel me veel beter, 
zo buiten mezelf. 

Wanneer ik u zie, 
denk ik ook dat 
ik geen enkele zorg 
hoef te kennen. 

Wanneer ik u zie, 
hoef ik geen enkele 
zorg te kennen. 
Wanneer ik u zie, 
voel ik mij hemels. 

Duizendmaal spijt dat ik u moet verlaten 
en uw geliefd gelaat moet achterlaten; 
ik voel zoveel verdriet en smarten vol pijn 
dat mijn leven wel snel ten einde zal zijn. 

Onder deze grafsteen, 
die zorgt voor een harde afzondering, 
ligt de jonge minnaar, 
die zeer edele slaaf, wiens oprechte hart, 
dronken van ware liefde, 
het niet kan verdragen 
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Ne peult soulfrir 
perdre sa dame' et vivre. 

Allégez moy 

Allégez moy 
doulce plaisant brunette, 
dessoubz la boudinette, 
allégez moy 
de toutes mes douleurs. 
Vostre beaulté 
me tient en amourette 
dessoubz la boudinette. 

Si j'avoye Marion 

Si j'avoye Marion, 
hellas, du tout á mon plaisir, 
la belle'au corps mignon, 
hellas, que mon cueur a choisi. 

Au bois je la merroye 
dancer ung tourdion, et ho! 
Et puis la remerroye 
tout droit en sa maison. 

Adieu mes amours 

Adieu mes amours 
adieu vous comment 
adieu mes amours 
jusques au printemps. 

Je suis ensoucy 
de quoy je vivray 
la raison pourquoy 
je vous la diray: 

Je n'ay point d'argent 
vivray je de vent, 
Se l'argent du roy 
ne vient plus souvent.  

zijn Vrouwe te verliezen 
en toch te blijven leven. 

Schenk mij, lieve, 
bevallige brunette, 
o, schenk mij verlichting, 
onder mijn navel, 
voor al mijn smarten. 
Uw schoonheid geeft 
mij een gewaarwording 
van liefde onder mijn navel. 

Ach, had ik maar Marion, 
geheel voor mijn genoegen, 
de schone met haar bevallig lijf, 
uitverkoren door mijn hart. 

Dan ging ik met haar in het bos 
om een tourdion te dansen, ho! 
En dan bracht ik haar regelrecht 
terug naar huis. 

Vaarwel liefjes, 
ik zeg jullie vaarwel, 
vaarwel liefjes, 
tot in het voorjaar. 

Ik maak me zorgen; 
waar moet ik van leven? 
Ik zal jullie vertellen wat 
hier de oorzaak van is: 

Ik heb helemaal geen geld 
en moet dus leven van de wind 
als het geld van de koning 
niet vaker komt. 

Si j'ay perdu mon amy 

Si j'ay perdu mon amy, 
je n'ay pas cause de rire; 
Je l'ayoye sur tous choisi, 
vray dieu, que voules vous dire. 

Ik heb dus mijn vriend verloren 
en heb geen reden tot lachen; 
hem had ik verkoren, boven alle anderen, 
ware God, wat wil U toch? 
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II m'avoit iuré sur sa foy 
de n'avoir aultre que moy; 
morte suis si je ne l'ay, 
qu'en voules vous dire. 

Morte suis si je ne l'ay, 
et qu'en voules vous donc dire de moy. 

Hij had mij gezworen op zijn erewoord 
dat hij geen ander zou hebben dan mij; 
ik sterf als ik hem niet heb, 
wat zegt U daarvan? 

Ik sterf als ik hem niet heb; 
wat wil U toch van mij? 

Ic seg adiu 

ic seg adiu Ik zeg vaarwel. 
wi twe wi moeten scheiden Wij twee, wij moeten afscheid nemen 
tot op ein niew en tot wij elkaar opnieuw ontmoeten 
end al om vruecht vermeiden. zullen wij nergens vreugde kennen. 

Ic laet bi hu dat herte myn; Ik laat mijn hart bij jou achter; 
al war ghi syt, dar sal ic syn, overal waar jij bent, zal ik ook zijn, 
t' si druck offt pyn: hetzij in leed of verdriet: 
altyt sult ghi die liefste syn. altijd zal jij de liefste zijn. 

Ic danck u lief Ik dank je, mijn lief, 
reyn minlic lief gepresen; onvolprezen kuise, beminnelijke geliefde; 
ic danck u lief ik dank je, mijn lief, 
reyn minlic lief gepresen. onvolprezen kuise, beminnelijke geliefde. 

Die niders fel met haar fenyn De boosaardige kwaadsprekers met hun venijnige 
si letten ons ons blyd' aanschyn, roddels zij beletten ons blijde samenzijn 
op dit termyn: op dit moment: 
altyt sult ghi die liefste syn. altijd zal jij de liefste zijn. 

Vertaling: Marianne Lambregts (Frans), Hubert 
Meeus (Middelnederlands) 
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Paolo Da Col ( foto: Iguana Pres.) 
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Paolo Da Col 

Alessandro Carmignani 
Gianluigi Ghiringhelli 
Renzo Bez 
Fabio Furnari 
Paolo Fanciullacci 
Paolo Da Col 
Vincenzo Di Donato 
Furio Zanassi 
Enrico Volontieri 
Giovanni Dagnino 
Sergio Foresti 

algemene leiding 

contratenor 
contratenor 
contratenor 
tenor 
tenor 
tenor 
tenor 
bariton 
bas 
bas 
bas 

Dinsdag, 28 augustus 2001, 20 u. 

Sint-Augustinuskerk 

Odhecaton 

Yuka Saito viola da gamba 
Liuwe Tamminga orgel 

Paolo Da Col 

Zanger, dirigent en onderzoeker Paolo Da Col studeerde in Bologna en wijdt zich al meer 
dan twintig jaar aan musicologisch onderzoek. Hij werkte intensief samen met verschil-
lende Italiaanse groepen zoals het ensemble Institutione Harmoniche di Bologna. Als pro-
fessor is Paolo Da Col verbonden aan het conservatorium van Trieste en hij publiceerde 
reeds heel wat baanbrekende artikels over de vocale muziek uit de Renaissance en de 
barok. Bovendien schrijft hij regelmatig bijdragen in gespecialiseerde tijdschriften en 
treedt op als recensent voor een aantal oudemuziekmagazines. Daarnaast is hij redacteur 
bij de Italiaanse uitgeverij Arnaldo Forni Editore, waarvoor hij een reeks muziekuitgaven 
met werken uit de preklassieke periode verzorgde. Recent verleende hij zijn medewerking 
aan de nieuwe editie van de New Grove Dictionary of Music & Musicians. 

Odhecaton 

De naam van het ensemble verwijst naar Ottaviano Petrucci's Harmonice Musices 
Odhecaton, dat precies vijfhonderd jaar geleden werd uitgeven in Venetië. Als allereerste 
muzikale corpus met uitsluitend instrumentale stukken is de Odhecaton A een echte mijl-
paal in de muziekgeschiedenis. De groep werd onlangs opgericht door dirigent Paolo Da 
Col en legt zich toe op het Italiaanse en Vlaamse repertoire uit de 15de en vroege 16de 
eeuw. Het ensemble bestaat enkel uit mannelijke solisten, die allen gespecialiseerd zijn in 
middeleeuwse en renaissancemuziek. 

Elk optreden van Odhecaton is het resultaat van diepgravend en soms moeizaam onder- 

Laus Polyphoniae dinsdag 28 augustus 2001 J4 A 



Odhecaton (foto: Iguana Press) 

zoek van muzikale bronnen. Dat deze grondige aanpak vruchten afwerpt, blijkt uit het 
schitterende programma Missa per la Incoronazione, dat de groep voorstelde op de belang-
rijkste Italiaanse festivals van Milaan, San Martino, Bologna, Venetië, Pisa, Ferrara en 
Trento. Met dit project reisde Odhecaton ook doorheen Spanje en deed daarbij de inter-
nationale festivals van Galicië en Granada aan. Daarnaast bracht het ensemble dit pro-
gramma in Madrid, in de kathedraal van Santiago de Compostela en in de kathedraal van 
Toledo naar aanleiding van de opening van de officiële Karel V-tentoonstelling. Tenslotte 
werd de Missa per la Incoronazione ook opgenomen op cd en uitgebracht bij het label 
Bongiovanni. 

Het huidige project van Odhecaton is de Missa La Spagna, waarvan eveneens een opname 
verscheen bij dezelfde platenmaatschappij. Vanavond brengen Paolo Da Col en zijn 
ensemble deze mis op het Festival van Vlaanderen-Antwerpen. Eerder oogstten ze met dit 
programma veel succes in Belluno, in het Teatro Comunale van Bologna en op het 
muziek- en poëziefestival van San Mauricio. 

Yuka Saito 

De Japanse gambiste Yuka Saito werd in 1963 geboren in Saitama. Zij begon haar muziek-
studies aan de Ueno-gakuen universiteit van Tokyo, waar zij in 1985 haar solistendiploma 
behaalde. Zij zette haar studies verder bij Wieland Kuijken aan het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel. In 1986 behaalde zij daar een eerste prijs viola da gamba en 
drie jaar later studeerde zij af met onderscheiding. 

Sindsdien heeft Yuka Saito al heel wat mooie concertervaringen opgedaan en werkte zij 
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samen met tal van grote namen uit de wereld van de oude muziek. Zo trad zij reeds op 
met ensembles zoals The Consort of Musicke, 11 Seminario Musicale, A Sei Voci, het 
Collegium Vocale, Doulce Mémoire, het Ensemble Clément Janequin, Le Concert 
Spirituel, het Ricercar Consort, Sagittarius en Les Demoiselles de Saint-Cyr. 
Daarenboven was zij te gast op alle vooraanstaande festivals, waaronder Musica nella 
Cittá in Treviso, het festival Estival de Paris, Festival d'Arts Baroques de Versailles, het 
festival van Saintes, het Festival de Musique Ancienne de Ribeauvillé, het Festival d'ile 
de France en het Festival van Vlaanderen. Een indrukwekkende discografie en captatie-
lijst getuigen van Saito's meesterschap. 

Liuwe Tamminga 

Liuwe Tamminga studeerde orgel aan het conservatorium van Groningen bij Wim van 
Beek en behaalde zijn diploma met onderscheiding. Daarna verbleef hij drie jaar in Parijs, 
waar hij les volgde bij Jean Langlais. In 1980 won hij het Nationaal Improvisatie 
Concours en in 1981 kreeg hij de Prix d'Excellence. Na zijn studies in de Franse hoofd-
stad trok hij naar Bologna, waar hij na de restauratie van de historische orgels in de San 
Petronio-basiliek tot organist werd benoemd. 

Zijn muzikale interesse gaat vooral uit naar de 16de en 17de-eeuwse Italiaanse orgellitera-
tuur. Sinds 1996 maakt hij opnames bij het label Accent en een aantal van zijn recente 
cd's werden bekroond met verschillende internationale prijzen. Liuwe Tamminga speelt 
regelmatig met het Orkest van de 18de Eeuw en het Concerto Palatino. Hij concerteerde 
niet alleen in Europa maar tevens in de Verenigde Staten en Japan. 

Liuwe Tamminga (foto Marco Caselli) Yulw Saito 
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PROGRAMMA 

Heinrich Isaac (ca.1450-1517) 
Missa La Spagna 

Kyrie 
Gloria 
uit: Misse Henrici Izac, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1506 

Diego Ortiz (ca. 1525-1570) 
Recercada I sobre el canto llano La Spagna 
Recercada II sobre el canto llano La Spagna 

uit: Trattado de glosas sobre cláusulas y otros generos de puntos en la mósica de violones, 
Andrea e Luigi Dorico, Roma, 1553 

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) 
Tota pulchra es 

uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabecchi XIX, MS 58 

Giovanni Maria Trabaci (ca. 1575-1647) 
Canto fermo secondo del secondo tono 

uit: Ricercate, canzone francese, capricci, canti fermi,... a qua ttro voci, Libro primo, Costantino 
Vitale, Napoli, 1603 

Hans Kotter (1485-1541) 
Kochersperher Spanieler 

uit: Basel, Universitátsbibliothek, Amerbach, 1513, MS E IX.22 (Tabulatur Bonifacius) 

Heinrich Isaac 
Minco La Spagna 

Credo 
uit:Misse Henrici Izac, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1506 

Diego Ortiz 
Rccorcada Mi aobrc cl canto llano La Spagna 
Recercada IV sobre el canto Ilano La Spagna 

uit: Trattado de glosas sobre cláusulas y otros generos de puntos en Ia mósica de violones, 
Andrea e Luigi Dorico, Roma, 1553 

Antonio de Cabezón (151U-151)b) 
I res sobre el canto Llano de Ia Alta 

uit: Venegas de Henestrosa, Libre de cifra nueva, Alcalá de Henares, 1557 

Heiniieli !baal; 
Quis dabit capiti meo acquam 

uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Magliabecchi XIX, MS 58 

Francisco de la Torre (fl. 1483-1504) 
Alta 

uit: Madrid, Palacio Real, Biblioteca, MS 1335 (Cancionero de Palacio) 

Diego Ortiz 
Recercada V sobre el canto Ilano La Spagna 
Recercada VI sobre el canto Ilano La Spagna 

uit: Trattado de glosas sobre cláusulas y otros generos de puntos en la mósica de violones, 
Andrea e Luigi Dorico, Roma, 1553 

Heinrich Isaac 
Missa La Spagna 

Agnus Dei 
uit: Misse Henrici Izac, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1506 
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Heinrich Isaac en La Spagna 

Slechts weinige muzikale werken uit de 15de tot de 17de eeuw kennen zulk een rijke 
geschiedenis en grote verspreiding als La Spagna. Deze melodie - met een opvallend natio-
nalistische naam - doorkruiste heel Europa en hoewel het oorspronkelijk een wereldlijk 
stuk was, diende het als inspiratiebron voor tal van liturgische composities. In een enor-
me hoeveelheid bronnen is het La Spagna-thema overgeleverd en gedurende drie eeuwen 
veranderde het keer op keer van vorm en functie. Het werd gebruikt als basismelodie van 
dansen, als basis voor polyfone toonzettingen, als `cantus firmus' waarop vrijelijk werd 
geïmproviseerd en als 'tenor' bij het componeren van missen en intabulaties voor luit en 
klavierinstrumenten. Minstens even uitgebreid is de lijst met namen waaronder de melo-
die bekend was: La Spagna, El Re de Spagna, Casulle Nouvelle (wat een corruptie is van 
`Castille Nouvelle'), Falla con misuras, Spanieler Tanz, Kochersperher Spanieler, Spaniol, 
Spanyoler, Tenor di Festa, La Bassa Castiglia (La Baixa de Castilla), Alta, Bassa alta, La 
bas d'Espagno, La basse dance de Spayn, El bayli de Spagna (La bail d'Espaigne) en La 
Bassa danza. 

Ondanks deze doolhof van namen verraden de meest voorkomende elementen toch het 
oorspronkelijke karakter van het thema, namelijk dat van een `bassadanza'-melodie. Deze 
term verwijst naar een soort dans met slepende passen in tegenstelling tot dansen met 
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De uitzonderlijke verscheidenheid van de bewerkingen op het La Spagna-motief vloeide 
deels voort uit de hybride aard van de melodie. Daar ze uitgedrukt is in grote notenwaar-
den doet ze dienst als tenorpartij of als baslijn van een dans, maar tegelijkertijd bezit ze 
een zelfstandige en uitgesproken zangerigheid, die verwant is aan het profiel en de ont-
wikkeling van een gregoriaanse melodie. In deze tweeledige functie verscheen de melodie 
in een vierstemmige mis van de Vlaamse toondichter Heinrich Isaac. In de uitgave Misse 
Henrici Izac uit 1506 en gepubliceerd in Venetië door Ottaviano Petrucci, is deze mis 
opgenomen onder de naam La Spagna. In twee handgeschreven bronnen, die bewaard 
worden in Milaan en Barcelona, staat ze echter vermeld als respectievelijk De Bassadanza 
en sobre Castilla. Afgaande op de datering van het Milanese manuscript kan 1492 
beschouwd worden als de 'ante quem' datum van de mis. Dit stemt overeen met de perio-
de dat Isaac actief was in Italië. Hij verbleef er tot de jaren 1494-96 om daarna in dienst 
te treden bij keizer Maximiliaan van Oostenrijk. Arrigo de Duitser, zoals Isaac gekend was 
in Italië, werd in 1484 ontboden door Lorenzo il Magnifico om naar Firenze te komen. 
Tot aan diens dood werkte de Vlaamse polyfonist als zanger en componist aan het 
Florentijnse hof. Zijn inbreng - die samen met die van vele andere buitenlandse compo-
nisten die toen in Italië actief waren moest bijdragen tot het ontkrachten van de gangba-
re `italocentrische visie' van de Renaissance - tekende het muzikale leven van Firenze in 
de artistieke hoogdagen aan het hof van de Medici's. Aan dit hof waren eveneens de 
humanisten Poliziano en Ficino verbonden alsook de musici Alessandro Coppini en 
Alexander Agricola. 

In deze Italiaanse periode wendde Isaac het La Spagna-thema aan als rode draad door-
heen een ordinariummis, die ook bekend is onder diezelfde naam. Hij gebruikte de melo-
die, uitgedrukt in grote notenwaarden, meestal in de tenorpartij maar delen van het 
thema duiken in fragmentarische vorm op in alle stemmen. Vooral de cantuspartij citeert 
en maakt variaties op de melodie aan het begin van drie ordinariumdelen (Kyrie, Gloria 
en Sanctus) in de vorm van een aanhef of motto. Alleen in het tweede Agnus Dei wordt 
de melodie volledig herleid tot de baspartij. In contrast met de solide en vrij statische 
tenorpartij, die in ernstige passages nog al eens gebruik maakt van een harmonische struc-
tuur op basis van akkoordengroepen, geven de andere contrapuntische stemmen de mis 
een dansachtig trekje door middel van ritmische spelletjes, syncopes en imitaties. 

De melodie van La Spagna werpt ook een verhelderend licht op bepaalde aspecten van de 
16de-eeuwse improvisatietechnieken, in het bijzonder voor wat betreft het oeuvre van de 
Toledaanse componist Diego Ortiz. De zes korte `recercadas' van Ortiz, in 1533 versche-
nen in zijn Tratado de glosas, zijn gebaseerd op de La Spagna-melodie en geschreven voor 
viola da gamba en een klavierinstrument. Zij combineren op verbazingwekkende manier 
een aantal ritmische en contrapuntische bewerkingen van de cantus firmus. Het resultaat 
is een onvervalst artistiek hoogstandje dat de didactische bedoelingen van de auteur meer 
dan waar maakt. 

Een ander typisch kenmerk van de instrumentale improvisaties op een tenor wordt 
geïllustreerd door de zogenaamde 'aha'. Dit is een compositie bedoeld voor een alta capel-
la, een groep musici met luide instrumenten zoals doedelzakken, trompetten en trombo- 
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nes. De Cancionera Musical de Palacio bevat een 'aha', toegeschreven aan Francisco de la 
Torre, die eveneens gebaseerd is op de populaire La Spagna-melodie. Het gaat om een 
driestemmig werk, dat in het programma van Odhecaton uitgevoerd zal worden in de 
vorm van een orgelintabulatie. De tenorpartij introduceert het La Spagna-thema, terwijl 
de contratenor bassus en superius het contrapunt met snelle passages vormen. 

Het Europese succesverhaal van La Spagna wordt nogmaals bevestigd door zes bewerkin-
gen voor orgel, in de eerste helft van de 16de eeuw uitgegeven in een bloemlezing met 
didactische inslag door de Duitser Leonhard Kleber en de Elzasser Hans Kotter. Een stilis-
tisch bizar en archaïsch voorbeeld van dit genre is het stuk Kochersperher Spanieler. Hierin 
wordt veelvuldig teruggegrepen naar het 15de-eeuwse procédé van de fauxbourdon, een 
techniek die reeds werd toegepast in de tijd van Guillaume Dufay. Andere citaten van La 
Spagna zijn terug te vinden in de driestemmige bewerking van Antonio de Cabezón in 
het Libro de cifra nueva uit 1557 en in werk van Giovanni Maria Trabaci. Deze 
Napolitaanse toondichter gebruikte de melodie als liturgische tenorpartij, een cantus fir-
mus waarop hij een strenge `recercada' componeerde. 

Het overlijden van Lorenzo de Medici in 1492 betekende het einde van een bloeiende en 
unieke periode in het artistieke leven van Firenze. Niccole, Machiavelli had niet langer 
de moed om zijn Istorie Fiorentine te voltooien. Na de dood van il Magnifico liet hij dit 
geschrift voor wat het was en besloot met te zeggen dat zijn broodheer "een grote passie 
had voor alle kunsten, en een groot genoegen schepte in zowel literatuur H, architec-
tuur, muziek en poëzie. [...] Nog nooit stierf er iemand die niet alleen in Firenze maar ook 
in heel Italië zo werd betreurd". Angelo Poliziano schreef naar aanleiding van Lorenzo's 
overlijden een lamentatie met een ingenieus metrische structuur. Hij ontleende het 
metrum aan de Griekse tragische verskunst en transponeerde het naar lyrisch Latijn. Het 
roept een zeer melancholische sfeer op en eindigt in een beangstigende stilte: "nu is alles 
stil, nu is alles doof'. De muzikale vorm die Isaac bedacht bij Poliziano's elegie sluit per-
fect aan bij de poëtische tekst en slaagt erin de eigenzinnige verzen te verklanken. Met 
schaarse middelen geeft het een polyfoon beeld van de veelzeggende rouwende stilte. 

Paolo Da Col 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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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. 

Wie zal mij water geven voor mijn hoofd? 
Wie zal mij een bron van tranen geven voor mijn ogen, 
opdat ik ween bij nacht en ween bij dag? 

Zo gaat het met de tortel als hij verweduwd is, 
zo gaat het met de zwaan die sterven gaat, 
zo klaagt de nachtegaal. 
Wee mij, rampzalige, rampzalige, 
0 verdriet, verdriet! 

Zo ligt de laurierboom neer, 
plots neergeveld door de bliksem, 
de laurierboom, bezongen door het koor van alle muzen, 
het koor van de nimfen. 
Onder zijn kruin weerklonk 
de lier van Apollo 
en zong lieflijk zijn stem; 
nu is alles stom, 
nu is alles doof. 

Vertaling: Jan Gijsel 

Missa La Spagna 

Voor de ordinariumdelen van de mis, zie p. 80 

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 unguentuorum 
super omnia aromata: 
jam enim hiems transiit, 
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. 

Quis dabit capiti meo aquam 

Quis dabit capiti meo aquam? 
Quis oculis meis fontem lachrimarum dabit, 
ut nocte fleam, ut luce fleam? 

Sic turtur viduus solet, 
sic cygnus moriens solet, 
sic luscinia conqueri. 
Heu miser, miser, 
o dolor, dolor! 

Laurus impetu fulminis 
illa iacet subito, 
laurus omnium celebris musarum choris, 
nympharum choris. 
Sub cuius patula coma 
et Phebi lira blandius, 
et vox blandius insonat, 
nunc muta omnia, 
nunc surda omnia. 
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Charles Daniels (foto: Hanya Chlala) 
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Charles Daniels 

Susanna Peil 
Richard Campbell 
Wendy Gillespie 
William Hunt 

tenor 

viola da gamba 
viola da gamba 
viola da gamba 
viola da gamba 

Woensdag, 29 augustus 2001, 12 u. 

Kapel Elzenveld 

Een coproductie met het Holland 
Festival Oude Muziek Utrecht 

Charles Daniels & Fretwork 

0  Paardendroom: muziekatelier 
voor kinderen (zie p. 59) 

Charles Daniels 

Charles Daniels maakte als jonge knaap en als universiteitsstudent deel uit van het befaam-
de koor van het King's College Cambridge. Na zijn studies natuurkunde en muziek won hij 
een beurs voor het Londense Royal College of Music, waar hij lessen volgde bij Edward 
Brooks. Al snel behaalde hij verschillende prijzen op tal van zangwedstrijden. Zo was hij bij 
de finalisten van de Great Grimsby International Competition en de 1986 GKN English 
Song Award, waar hij de Hubert Party-prijs wegkaapte voor het beste programma. 

De Engelse tenor concerteerde reeds in Israël, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en 
stond op alle grote podia van Europa. Zo bracht hij onder meer Handels oratoria 11 Trionfo 
del Tempo e del Disinganno en Judas Maccabaeus in Utrecht, Amsterdam en San Sebastián. 
Onder leiding van Michel Corboz zong hij in Elijah van Mendelssohn in Freiburg en 
Puccini's Missa di Gloria in Lissabon. In Sankt-Gallen en Amriswil bracht hij samen met 
het RTE-symfonieorkest en het Stavanger symfonieorkest het Weinachtsoratorium en de 
Johannes-Passion van Johann Sebastian Bach. Charles Daniels treedt regelmatig op met de 
Nederlandse Bachverening, waarmee hij laatst in december 2000 de Ves pro della Beata 
Vergine van Claudio Monteverdi uitvoerde. In datzelfde jaar verzorgde hij naar aanleiding 
van het Bach-jaar een reeks cantates in Arnstad, samen met het Monteverdi Choir. 

In het Verenigd Koninkrijk werkte Charles Daniels mee aan een uitvoering van Bachs 
Messe in h-Moll met het Schots kamerorkest en bracht hij met het London Philharmonic 
Orchestra de Messe in Es-Dur van Franz Schubert. Samen met het BBC National 
Orchestra, onder leiding van George Benjamin, vertolkte hij La Giara van Alfredo 
Casella. Met The Academy of Ancient Music en dirigent Christopher Hogwood zong 
Charles Daniels in Purcells Dioclesian. Met ditzelfde orkest verleende hij zijn medewer-
king aan een speciaal Handel-programma in Westminster Abbey, in opdracht van BBC 
Millenium Live 2000. Naast deze memorabele concertmomenten is Charles Daniels ook 
vaak te zien op prestigieuze festivals. Zo was hij reeds te gast op het Festival van 
Vlaanderen-Brugge, waar hij meezong in La Guirlaunde van Jean-Philippe Rameau. In 
Aix-en-Provence bracht hij Henry Purcells The Fairy Queen met Les Arts Florissants en 
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op het Handel-festival van Halle nam hij deel aan een opvoering van het oratorium 
So/omon. In Montpellier zong hij zelfs de hoofdrol in Acis and Galatea, eveneens een werk 
van Fikidel. Tenslotte ging Daniels met Les Arts Florissants op tournee met Atys, een 
opera van Jean-Baptiste Lully en deed daarbij Parijs, Montpellier, Caen, Madrid en New 
York aan. 

Charles Daniels heeft talloze knappe opnamen op zijn actief staan. Zo zong hij de rol van 
Peachum in The Beggar's Opera en nam met Andrew Parrott het Oster-Oratorium van 
Bach op. In samenwerking met het Gulbenkian-koor en Michel Corboz realiseerde hij 
opnames van Haydns Missa Sanctae Caeciliae en Marc-Antoine Charpentiers Vépres aux 
Jésuites. Tenslotte bracht hij in samenwerking met Les Arts Florissants The Fairy Queen 
van Purcell uit en maakte hij voor het label Hyperion een cd-reeks met muziek van deze 
Engelse componist. Hierbij werd Charles Daniels begeleid door The King's Consort. 

Fretwork 

De formatie Fretwork maakte haar debuut op de planken van de Londense Wigmore Hall 
in 1986. Sindsdien heeft deze Engelse groep zich geprofileerd als baanbrekend ensemble 
op het vlak van de oude muziek. Het gezelschap bestaat uit vier, vijf of zes vedelspelers 
(gambisten), die regelmatig versterking krijgen van vocalisten, luitisten en orgelspelers. 
De leden van Fretwork leggen zich vooral toe op de typisch Engelse instrumentale 
muziek, de zogenaamde `consort'-traditie. Hun repertoire omvat dan ook werk van 
Thomas Tallis en William Byrd, dansmuziek van John Dowland en composities van 
William Lawes, Matthew Locke en Henry Purcell. Daarenboven komen eveneens 
Vlaamse, Franse, Italiaanse en Spaanse stukken uit de 16de en 17de eeuw in hun pro-
gramma's aan bod. Het liedgenre uit deze periode ontginnen ze graag met getalenteerde 
zangers zoals Catherine Bott en Michael Chance, terwijl ze voor de uitvoering van hym-
nen en motetten nauw samenwerken met een vierkoppig vocaal ensemble. 

Fretwork inspireert heel wat hedendaagse componisten tot het schrijven van nieuwe wer-
ken voor viola da gamba. De groep kan bogen op een hele waaier aan 20ste-eeuwse com-
posities, die speciaal voor haar gemaakt werden door grote namen als Michael Nyman, 
George Benjamin en Thea Musgrave. Naar aanleiding van het Purcell-herdenkingsjaar in 
1995 gaf het South Bank Centre een twaalftal componisten de opdracht reflecties te 
schrijven op de `fantazias' van de grote Engelse toondichter. Aan Fretwork kwam de eer 
toe Purcells oorspronkelijke composities te confronteren met nieuwe werken van onder 
anderen Gavin Bryars, Poul Ruders, Simon Bainbridge en Elvis Costello. De samenwer-
king met deze laatste musicus kende zoveel succes, dat Fretwork nog datzelfde jaar zijn 
medewerking verleende aan diens Meltdown Festival. Op deze happening bracht het 
ensemble Dowlands liederen in arrangementen, die Costello voor de groep schreef. 

Tijdens het seizoen 1999-2000 verzorgden de leden van Fretwork de première van John 
Taverners Nipson op het Norwich Festival en concerteerden ze in Sint-Petersburg, Parijs, 
Londen, Denemarken en Bermuda. Bovendien waren ze te gast op de festivals van 
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Cheltham en Brinlcbum en maakten ze een tournee doorheen Oost-Europa. Vorig jaar 
trok het ensemble naar Ierland, Canada en de Verenigde Staten en werd uitgenodigd naar 
Italië, Spanje en Portugal. Naast veelvuldige optredens in het Verenigd Koninkrijk, 
maakt Fretwork vaak opnamen voor de Britse radio en televisie. Tournees brachten de 
groep zelfs al in Australië, Rusland en Japan. Ondanks hun drukke concertagenda, bren-
gen de muzikanten ook eigen publicaties op de markt onder de naam Fretwork Editions. 
Tot dusver verschenen in deze reeks belangrijke uitgaven uit het `consorf-repertoire en 
een boek over de componist William Lawes. 

Het ensemble heeft reeds verschillende indrukwekkende cd's gerealiseerd. Bij Virgin 
Veritas verscheen Lachrimae van John Dowland, een opname die in 1997 bekroond werd 
met een Grand Prix du Disque. Op hetzelfde label bracht Fretwork de integrale consort-
muziek van William Byrd uit en Fantazias & In Nornines van Henry Purcell. In 1999 werd 
Celestial Witchcraft uitgegeven, een bloemlezing met muziek uit de tijd van Karel I. 
Daarnaast nam de groep tevens heel wat hedendaags werk op, waaronder Upon Silence 
van George Benjamin met Susan Bickley in de rol van Nimbus en Michael Nymans Self-
laudatory Hymn of Inanna and het Omnipotence met contratenor James Bowman als Argo. 
Zopas tekende Fretwork een exclusiviteitscontract met de platenmaatschappij Harmonia 
Mundi USA en een eerste opname bij dit label met werk van John Tavemer en Henry 
Purcell wordt in de loop van 2001 verwacht. 

Fretwork (foto: David Harrison) 

Laus Polyphoniae woensdag 29 augustus 20011 1.`,5 



PROGRAMMA 

Ludwig Senfl (ca. 1486- ca. 1543) 
Im Malen 
Was wird es doch des Wunders noch 
Tandernaken 
Patientia muss ich han 

uit: Hundert und ainundzweintig newe Lieder, Johannes Ott, NUmberg, 1534 

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) 
In meinem Sinn 

uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Mus. MS 40026 

Ludwig Senfl 
Ach Eislein, liebes Elselein / Es taget vor dem Walde 

uit: Hundert und ainundzweintig newe Lieder, Johannes Ott, N0mberg, 1534 

Heinrich Isaac 
Een vrolic wesen 

uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Mus. MS 40026 

Thomas Stolzer (ca. 1480-1526) 
Entlaubet ist der Walde 

uit: Hundert und F0nfftzehen guter newer Liedlein, Johannes Ott, N0mberg, 1534 

Heinrich Isaac 
La mi la sol 

uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Mus. IY1S 40026 

Ludwig Senfl 
Ich stuend an einem Morgen / Fortuna ad voces musicales 

uit: Hundert und ainundzweintig newe Lieder, Johannes Ott, N0mberg, 1534 
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Ludwig Senfl, medaille van F. Hagenauer 

Duitse liederen van Heinrich Isaac en Ludwig Senfl 

In 1497 leerden Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) en Ludwig Senfl (ca. 1486-1543) elkaar 
kennen. Isaac werd in dat jaar kapelmeester aan het keizerlijk hof van Maximiliaan van 
Oostenrijk in Wenen, waar Senfl sinds een jaar koorknaap was. Ze waren mannen van 
een verschillende generatie: Isaac had al een groot stuk van zijn carrière achter zich, ter-
wijl Senfl er op dat moment nog aan moest beginnen. Senfl, door velen beschouwd als 
een Duitser, maar eigenlijk van Zwitserse afkomst, ambieerde ook een carrière als compo-
nist en ging daarom bij Isaac in de leer. De eerste jaren werkte hij vooral in de schaduw 
van zijn leermeester. Die kreeg in 1508 van het kapittel van de kathedraal van Konstanz 
de opdracht een aantal mispropria te componeren. Samen met de mispropria die Isaac 
voor de Habsburgse hofkapel componeerde, werden ze in de jaren 1650 postuum uitgege-
ven in Niirnberg onder de titel Choralis Constantinus, een bundel die tot op de dag van 
vandaag een grote bekendheid geniet. Senfl was met Isaac meegegaan naar Konstanz en 
fungeerde er als kopiist. Ook later, toen ze beiden in Italië waren, moeten ze er nog aan 
hebben doorgewerkt, aangezien een deel van de oorspronkelijke partituur op Italiaans 
papier gekopieerd is. 

Over Isaacs sociale afkomst of geboorteplaats 
is zo goed als niets geweten, enkel dat hij uit 
Vlaanderen of Brabant kwam. Voor hij 
tewerkgesteld werd aan het Habsburgse hof in 
Wenen, had hij een tijdlang in Firenze 
gewerkt in dienst van Lorenzo de Medici, die 
hem uit zijn thuisland had laten weghalen. 
Maar de dood van Lorenzo in 1492 en de 
slechte papieren waarin de Medici's daarna 
geraakten, maakten dat Isaac, en met hem 
ook de andere hofmuzikanten, in 1493 werd 
ontslagen. Enkele jaren lang was hij tever-
geefs op zoek naar een nieuwe broodheer. Een 
beetje gelijkaardig verging het ook Ludwig 
Senfl, zij het bijna dertig jaar later. In 1519 
stierf Maximiliaan, die werd opgevolgd door 
zijn zoon Karel, beter bekend als Keizer Karel 
V. Senfl probeerde om aanvaard te worden door de nieuwe keizer, maar die gaf de voor-
keur aan muzikanten van Spaanse afkomst. Twee jaar nadat zijn leermeester gestorven 
was, stond Senfl dus op straat. Maximiliaan had hem wel schriftelijk een jaarlijkse vergoe-
ding beloofd, voor het geval hij zou sterven, maar die vergoeding werd door de nieuwe 
machthebbers tot een derde gereduceerd. Bovendien moest Senfl hemel en aarde bewegen 
om ze elk jaar uitbetaald te krijgen. Vier jaar later, in 1523, werd hij uiteindelijk aangeno-
men als componist in de hofkapel van hertog Wilhelm IV in München, waar hij tot het 
einde van zijn leven zou blijven. 

Het Duitse meerstemmige lied is een genre dat de hele muziekgeschiedenis sinds de 15de 
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eeuw doorloopt, maar tegelijkertijd heel verschillende vormen heeft aangenomen. Het is 
een zeer algemene benaming, die bijvoorbeeld de protestantse koralen uit de 16de eeuw 
in zich draagt, maar ook de romantische klavierliederen van Franz Schubert of de populai-
re liederen van Kurt Weili, om maar enkele voorbeelden te geven. De vroegste sporen 
van het Duitse meerstemmige lied dateren van rond 1400. Op dat moment bestond er in 
de Duitse taal enkel een eenstemmig liedrepertoire: de muziek van de Minnesinger, het 
Duitse equivalent van de Franse troubadours en trouvères. Onder impuls van het polyfone 
Franse chanson, dat in die tijd tot bloei kwam, ging men ook in Duitsland experimente-
ren met meerstemmigheid binnen de profane muziek. De vroegst gekende componist was 
de zogenaamde 'monnik van Salzburg'. Hij nam bestaande volksmelodieën en voegde er 
een tweede stem aan toe. Zijn liederen waren zeer eenvoudig van aard. 

In de 15de eeuw won het nieuwe genre aan populariteit. Getuigen hiervan zijn de vele 
'Liederbcher' die in die periode werden uitgegeven, zoals het Lochamer Liederbuch, het 
Schedel Liederbuch en het Glogauer Liederbuch. Naast. Duitse liederen, waarvan de compo-
nisten vaak anoniem zijn, bevatten ze ook Franse chansons. Het Duitse lied onderscheid-
de zich van het Franse chanson doordat het altijd vertrok van een bestaand volkslied, 
waarrond dan andere stemmen werden geweven. Men spreekt in dit verband vaak van 
cantus firmus-lied of tenorlied, wat niet wil zeggen dat de melodie noodzakelijk in de 
tenorpartij ligt; de term verwijst enkel naar een reeds bestaande melodie. In de eerste 
helft van de 16de eeuw kende het genre een echte bloei. Nieuw was de zogenaamde 
'Hofweise', die zich ontwikkelde naast de bestaande Wolksweise'. De Hofweise was een 
hoofs liefdeslied en was in vergelijking met de volkse pendant geleerder en complexer. 
Typisch voor de structuur van de Hofweise was de `Barvorm' (aa'b), een vorm die nog 
vaak in de Duitse muziek zou terugkeren. Tot dan toe had de verspreiding van de Duitse 
liederen zich tot de vorstelijke hoven beperkt. Vanaf de 16de eeuw vielen ze ook meer en 
meer in de smaak van de burgerij, zoals blijkt uit de talrijke uitgaven vanaf de jaren 1530. 
Vooral ook onder studenten werden deze liederen zeer populair. De belangrijkste compo-
nisten uit deze periode van hoogbloei waren, naast Isaac en Senfl, Heinrich Finck 
(1444/45-1527), Paul Hofhaimer (1459-1537), Thomas Stoltzer (ca. 1480-1526) en 
Caspar Othmayer (1515-1553). 

De 16de eeuw was ook de eeuw van de godsdienststrijd, met de botsing tussen de protes-
tantse Reformatie en de katholieke Contrareformatie. Traditioneel werd alle religieuze 
muziek gezongen in het Latijn. De volkstaal was in de katholieke eredienst niet toege-
staan en werd daarom enkel gebruikt in de profane muziek. De protestantse hervormers, 
met Luther op kop, wensten echter het volk meer bij de eredienst te betrekken. Een van 
de belangrijkste middelen was volgens hen de volkszang in de eigen volkstaal. Zo gebeur-
de het dat het Duitse lied, tot dan toe een strikt profaan genre, in de 16de eeuw een reli-
gieuze vertakking kreeg. Heinrich Isaac en Ludwig Senfl waren beiden katholieke compo-
nisten en hebben dus geen Duitse protestantse liederen gecomponeerd. Senfl sympathi-
seerde echter wel met de Reformatie. Zo heeft hij bijvoorbeeld een tijdlang met Luther 
gecorrespondeerd. Bovendien gaf Senfl in 1529 zijn priesterschap op om in het huwelijk 
te kunnen treden. 
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Een laatste hoogtepunt, tenminste wat de renaissanceperiode betreft, bereikte het Duitse 
lied in het werk van Orlandus Lassus (1532-1594), die in 1562 kapelmeester werd van het 
Beierse Hof in München, in navolging van Ludwig Daser, die op zijn beurt de opvolger 
was van Senfl. De liederen van Lassus weken af van de traditie, in die zin dat ze gecompo-
neerd waren zonder gebruik van een cantus firmus. Het lied Im Maien bijvoorbeeld, werd 
zowel door Senfl als Lassus gecomponeerd. Senfl gebruikte echter wel een cantus firmus, 
terwijl Lassus het lied vrij componeerde. Voorts zijn de liederen van Lassus, vooral naar 
het einde van zijn leven toe, vaak meer moraliserend van aard, wat kan verklaard worden 
door de opkomst van de Contrareformatie, die in Beieren een zeer sterke invloed uitoe-
fende. In zijn Duitse liederen nam Heinrich Isaac de lokale cantus-firmustraditie over. Hij 
verrijkte het genre door gebruik te maken van de imitatietechniek, die onder impuls van 
Josquin Desprez in de Nederlanden was ontwikkeld. 

"Die ganze Fijne des Lebens, die Festlichkeit der Renaissancehde, die religkise Besinnung 
einer den Glaubensdingen aufgeschlossenen Zeit, die Freude an geselligem 
Beisammensein bei Jagd und Tanz, im Bad oder beim Kartenspiel, Liebeslust und -leid, 
auch biedere, gutgemeinte Spruchweisheit, all das ist bei Ludwig Senfl zum polyphonen 
Lied geworden." Met deze woorden opende Arnold Geering in 1937 de `Gesamtausgabe' 
gewijd aan Ludwig Senfl. Daarmee probeerde hij de grote diversiteit binnen de liedpro-
ductie van Senfl te benadrukken. Hij schreef zo'n 270 Duitse liederen, ongeveer tien keer 
zoveel als Isaac. Daarbij moet wel gezegd worden dat er over 'slechts' 232 liederen absolu-
te zekerheid bestaat omtrent het auteurschap. De overige liederen zijn anoniem of worden 
aan verschillende componisten toegeschreven. Dat de liederen van Senfl populair waren 
in zijn tijd, bewijst de grote verspreiding ervan over het hele Duitse taalgebied, van de 
Alpen tot Oost-Pruisen, zelfs tot in Polen en Scandinavië. 

De uitvoering van Duitse liederen uit de Renaissance laat veel vrijheid aan de uitvoer-
ders. Ze werden immers als gebruiksmuziek gecomponeerd. De bezetting kan variëren van 
volledig vocaal, over gemengd, tot puur instrumentaal, al naargelang de smaak van de uit-
voerders. Bovendien bestaan er van vele liederen meerdere versies van dezelfde compo-
nist. Wat betreft de liederen die door Fretwork en Charles Daniels gebracht zullen wor-
den, geldt dit met name voor Im Maien, Was wird es doch des Wunders noch, Tandernaken, 
Patientia muss ich han, In meinem Sinn en Ein frolich wesen. Vaak worden in uitvoeringen 
verschillende versies met elkaar gecombineerd. De liederen met een dubbele titel, zoals 
Ach Elslein, liebes Elselein I Es taget vor dem Walde en Ich stuend an einem Morgen 1 Fortuna 
ad voces musicales, zijn voorbeelden van zogenaamde 'quodlibets', composities waarin twee 
of meer melodieën met elkaar worden gecombineerd. Senfl had een speciale voorliefde 
voor dit genre. 

Joris Compeers 
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Im Maien 

Im Maien, im Maien 
hOrt man die Hahnen kraien. 
Freu dich, du schOnes Bauernmeidl, 
wir weilln den haber saien. 
Du bist mir lieber denn der Knecht, 
du tuest mir meine alte Recht. 
Pumb, Maidlein, pumb! 
Ich freu' mich dein ganz umb und umb, 
wo ich freundlich zue dir kumm 
hinter dem Ofen und umb und umb. 
Freu' dich, du schnes Bauernmaidl, 
ich kumm, ich kumm. 

Was wird es doch des Wunders noch 

Was wird es doch des Wunders noch 
so gar ein seltsams Leben, 
mit Untreu gar umgeben! 
Guet Wort, arg' Tach, 
viel GrUess, Ms' Bliek', 
ist jetz der Sitt auf Erden. 
Es gunnt kein'r mehr dem andem Ehr. 
Was will noch daraus werden? 

Will GInck zu eim' so gunnt man's keim, 
man stellt ihm ein far d'Lucken. 
Der richt't ihn aus nur nach der Paus', 
red't ihn nichts Guets zue Rucken, 
verlauft ihn d'Weg', all'Steig und Steg': 
ist jetz der Brauch auf Erden. 
Man sagt nicht mehr dann nur: "Ja, Herr!" 
Was will noch daraus werden? 

Noch werden die zue Zeiten ie 
mit Untreu selb's geschlagen, 
wer nit ansicht, was ihm gebricht, 
tuet viel von andem sagen, 
von jen'm und dem, weiss nit von wem. 
Ist jetzund g'mein auf Erden 
ein solcher Lauf. Nun schau man auf! 
Was will noch daraus werden? 

Patientia muss ich han 

Patientia muss ich han. 
Wohl kann 
mocht's anderst sein 
war auch wohl mein Sinns  

In mei, in mei 
hoort men de hanen kraaien, 
verheug je, mooi meisje, 
help me de haver te zaaien. 
Ik heb je veel liever dan de knecht, 
we zijn immers even oud. 
Boem, meisje, boem, 
ik verheug me om jou helemaal, om en om, 
ik kom in vriendschap tot jou, 
tot bij je thuis aan de haard, om en om 
verheug je, mooi meisje, 
ik kom, ik kom. 

Wat zal hier nog allemaal 
voor wonderbaarlijks gebeuren 
zo een raar leven, van ontrouw omgeven! 
Goede woorden, slechte zeden, 
veel groeten, boze blikken, 
dat is nu de geplogenheid op aarde. 
Niemand gunt de ander nog eer. 
Wat moet daarvan nog allemaal komen? 

Heeft iemand geluk, dan wordt het hem niet gegund, 
men misgunt hem zijn succes. 
Wie hem het vlijtigst dient, 
zegt achter zijn rug niets goeds, 
als zijn weg alsmaar steil bergop gaat: 
zo gaat het nu op aarde. 
Men zegt alsmaar niets anders dan: "Ja, heer!" 
Wat moet daarvan nog allemaal komen? 

Maar ze zullen mettertijd 
zelf wel door ontrouw worden geteisterd, 
wie zijn eigen fouten niet ziet, 
praat veel over die van een ander, 
van deze of gene, van om het even wie. 
Zulk een gang van zaken is nu 
op de aarde gebruikelijk. Kijk toch uit! 
Wat moet daarvan nog allemaal komen? 

Ik moet geduld hebben. 
Dat het 
anders zou kunnen zijn 
is wel de begeerte 
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Gmks Begehr. 
Will jetz fit her, 
Unfall auf mir liegt nach der Schwer. 
0 Patientia. 

0 Patientia, uberwind 
sanft lind 
der Welte Neid, 
wiewohl sie meid't 
und Kurzweil passt, 
all Gsellschaft hasst, 
ob sie wurd quitt ihrs Unfalls Last! 
0 Patientia. 

Patientia nun lass ab 
ich hab 
dein wahrlich gnug! 
Zeuch hin mit Fug 
aus meinem Haus, 
ich hab ein Graus! 
Fahr, wo du willt, der Dienst ist aus! 
0 Patientia. 

Ach Elslein, liebes Elselein 

Ach Elslein, liebes Elselein, 
wie gem war ich bei dir! 
So sein zwei tiefe Wasser 
wohl zwischen dir und min 

Das bringt mir grossen Schmerzen, 
herzallerliebster Gsell. 
Red' ich von ganzem Herzen, 
hab's fur gross Ungefall. 

Hoff', Zeit werd' es wohl ended, hoff', 
Gliick werd' kommen drein, 
sich in alls Guets verwenden, 
Herzliebstes Elselein. 

Es taget vor dem Walde 

Es taget vor dem Walde, 
Stand af, Katterlin! 
Die Hasen laufen balde. 
Stand fif, Katterlin! 
Holder Buehl! heiah6, 
du bist min, sC) bin ich din 
Stand Cif, Katterlin!  

van mijn gemoed. 
Maar het mag niet wezen! 
Ongeluk ligt zwaar op mij. 
0 geduld 

0 geduld, overwin, 
verlicht, lenig 
's werelds nijd, 
ofschoon zij het vermijdt 
en alle vermaak mijdt 
en elk gezelschap haat, 
zodat ze de last van haar ongeluk kwijtraakt! 
0 geduld. 

Geduld, laat het nu maar, 
ik heb nu 
echt wel genoeg van je! 
Verlaat maar snel 
mijn huis, 
ik gruw van je! 
Ga waar je wil, je dienst zit erop! 
0 geduld. 

Ach Elsje, lief Elsje, 
wat zou ik graag bij jou zijn! 
Maar er zijn wel twee diepe waters 
tussen jou en mij. 

Dat doet me veel pijn, 
allerliefste hartendief. 
Ik zeg het met heel mijn hart, 
dit is een groot verdriet. 

Ik hoop dat de tijd wel verandering zal brengen, 
ik hoop dat het geluk nog komt, 
en alles zich ten goede keert, 
teerbemind Elsje. 

Het wordt dag in het bos, 
sta op, Katrientje! 
De hazen snellen weg. 
Sta op Katrientje! 
Beminnend liefje! 
Hoezee, jij bent van mij en ik van jou, 
sta op, Katrientje. 
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Es taget in der Aue 
Stand af, Katterlin! 
Scheins Lieb, lass' dich anschauen! 

Es taget vor dem Holze, 
Stand af, Katterlin! 
Die Jager hamen stolze. 

Entlaubet ist der Walde 

Entlaubet ist der Walde 
gen diesem Winter kalt, 
beraubet werd ich balde 
mein Lieb, das macht mich alt. 
Dass ich die Schijn muss meiden, 
die mir gefallen tut, 
bringt mir viel heimlich leiden, 
dazu ein schweren Mut. 

Was lasst du mir zu Letze 
mein brauns schwarz Maidelein, 
das mich die Weil ergetze, 
so ich von dir muss sein? 
Hoffnung muss mich emahren 
noch dir so werd ich krank, 
tu bald herwiederkehren, 
die Zeit wird mir zulang. 

Sei weis, lass dich nicht affen, 
der Klaffer seind so viel, 
halt dich gen mir recht geschaffen, 
treulich dich warnen will! 
Hat dich far falschen Zungen, 
darauf sei wohl bedacht! 
Sei dir, scOns Lieb, gesungen 
zu tausend guter Nacht. 

Het wordt dag in de velden, 
sta op, Katrientje, 
mooi lichaam, laat je bekijken. 

Het wordt dag in het bos, 
sta op, Katrientjel 
De jagers blazen fier op hun hooms. 

Het bos verloor zijn bladeren, 
een koude winter is op komst, 
binnenkort word ik van mijn lief 
beroofd, dat maakt me oud. 
Dat ik die schoonheid moet mijden, 
die mij zo goed bevalt, 
dat bezorgt me veel heimelijk leed 
en bovendien een zwaar gemoed. 

Wat verwacht je dan, 
mijn bruin, zwart meisje, 
dat de wereld me verheugt, 
terwijl ik je moet missen? 
Hoop moet mijn voedsel zijn, 
verlangen naar jou maakt me ziek, 
kom gauw terug, 
of de tijd duurt me te lang. 

Wees wijs, laat je niet bedotten, 
er zijn zo veel roddelaars, 
hou je tegen mij rechtschapen, 
ik wil je getrouw waarschuwen! 
Wees op je hoede voor kwatongen, 
en wees ervoor beducht! 
Jij, schoon lief, wees bezongen 
in duizend goede nachten. 

Ich stuend an einem Morgen 

Ich stuend an einem Morgen 
heimlich an einem Ort 
do hett ich mich verporgen 
ich hort viel klaglicher Wort 
von einem Fraulein habsch und fein, 
sie sprach zu ihrem Bahlen: 
"Es muss geschieden sein." 

"Herzlieb, ich hab vemummen 
du wollst von hinnem schier. 
Wenn wiltu wieder kummen? 

Ik stond eens op een morgen 
heimelijk op een plek, 
daar had ik me verborgen 
en hoorde ik van een mooie en fijne jonge vrouw, 
veel klagende woorden, 
zij zei tegen haar lief: 
"Wij moeten afscheid nemen." 

"Hartendief, ik heb gehoord, 
dat je van hier wilt weggaan. 
Wanneer komt je terug? 
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Dat moet je me zeggen." 
"Hoor, fijn lief, wat ik je zeg: 
je vraagt naar mijn toekomst, 
ik ken noch uur noch dag." 

De jonge vrouw weende hevig, 
haar hart was vol van leed: 
"Zo leer en onderwijs me 
hoe ik me gedragen moet! 
Voor jou geef ik al mijn bezit, 
en als je hier wilt blijven 
dan smacht ik voor eeuwig en altijd naar jou." 

De jonge vrouw schreeuwde: "Mortel 
Alle leed moge sterven! 
Jouw woorden doen me pijn 
hartendief, verlaat me niet! 
Voor jou geef ik al mijn bezit en eer, 
en als ik maar met je mee mocht, 
dan was me geen weg te ver." 

Vertaling: Katja Scheel & Ingeborg Dusar 

Das soltu sagen mir." 
"Merk, feines Lieb, was ich dir sag: 
mein Zukunft tust mich fragen, 
weiss weder Stund noch Tag." 

Das Maidlein weinet sehre, 
ihr Herz was Unmuts vol: 
"So gib mir Weis und Lehre 
wie ich mich halten soli! 
Fr dich setz ich mein Gut und Hab, 
und wiltu hie beleiben 
ich verzehr dich Jahr und Tag." 

Das Freilein das schrei: "Morte! 
Mord über alles Leid! 
Mich kranken deine Worte 
Herlieb, von mir nicht scheid! 
Fr dich so setz ich Gut und Ehr, 
und sollt ich mit dir ziehen, 
kein Weg war mir zu ferr. 
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The Hilliard Ensemble 

Sarah Leonard sopraan 
David James contratenor 
Rogers Covey-Crump tenor 
John Potter tenor 
Gordon Jones bariton 
Robert Macdonald bas 
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The Hilliard Ensemble Plus, Strijktrio van het 
Ensemble Oxalys & Willem Ceuleers 

Ensemble Oxalys 

Frédéric d'Ursel viool 
Elisabeth Smalt altviool 
Amy Norington cello 

Willem Ceuleers orgel 

The Hilliard Ensemble 

zie biografie p. 70 

Robert Macdonald 

zie biografie p. 127 

Sarah Leonard 

Sarah Leonard is een van de meest veelzijdige sopranen van Groot-Brittannië. Ze studeer-
de aan de Guildhall School of Music and Drama en reisde de wereld rond met haar 
indrukwekkende repertoire. Zo was ze al te gast in alle grote concertzalen en op verschil-
lende prestigieuze festivals, waaronder de BBC Proms, het Aldeburgh Festival, het inter-
nationale festival van Luzern, het Holland Festival, de Biënnale van Venetië en de festi-
vals van Salzburg, Straatsburg en Perth. 

De Engelse sopraan heeft een grote affiniteit met 20ste-eeuwse klassieke muziek en kan 
terugkijken op collaboraties met componisten zoals Harrison Birtwistle, Pierre Boulez, 
Gavin Bryars, Pascal Dusapin, Brian Ferneyhough, Gy&gy Kurtag, John Harle, Richard 
Rodney Bermet, Klaus Huber, Helmut Lachenmann, Gyëirgy Ligeti, Michael Nyman en 
Salvatore Sciarrino. Ook het operagenre ligt haar nauw aan het hart. Ze verleende haar 
medewerking aan producties van onder meer Dr. Faustus van Giacomo Manzoni in de 
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Sarah Leonard 

Scala van Milaan, Aventures et nouvelles aventures van Ligeti 
met het Ensemble Modern in Frankfurt, Paul Barkers Diny 
tricks voor de Spitalfields Opera van Londen en Al gran sole 
carico d' amore van Luigo Nono in de Hamburgse 
Staatsopera. Onder de hoogtepunten van haar concertcar-
rière rekent ze Le martyre de Saint Sebastien van Claude 
Debussy met het San Francisco Symphony Orchestra, 
Webems Cantata's 1 & 2 met het City of Birmingham 
Symphony Orchestra onder leiding van Pierre Boulez, 
Offerandes van Edgar Varèse met het Koninklijk 
Concertgebouworkest van Amsterdam gedirigeerd door 
Riccardo Chailly en de nieuwe opera What next van Elliot 
Carter met het Hilversum Radio Orkest en Peter Eótviis. 

Sarah Leonard geeft bijzonder graag liedrecitals en treedt vaak op met een schare voor-
aanstaande Europese kamerorkesten. Een aantal van haar wapenfeiten werden ook opge-
nomen op cd. Voor SOMM Recordings maakte ze met de pianist Malcolm Martineau een 
reeks opnames, die een overzicht biedt van een eeuw Engelse liedtraditie. Met Michael 
Nyman en zijn Essential Michael Nyman Band nam ze diens opera The Man who mistook 
his wife for a hat op. Daarna volgde When the heart is young, een cd met liederen van Franz 
Léhar en 0 Domino nostra van Henryk Górecki met organist Christopher Bowers-
Broadbent. Tenslotte realiseerde ze met The Hilliard Ensemble een schitterende opname 
van Arvo Pkts Miserere, die uitgebracht werd bij ECM. 

Dit seizoen staan een uitvoering van John Woolrichs Canzona in de Londense Wigmore 
Hall en Luciano Berio's Labarintus II in de opera van Genua op het programma. 
Vervolgens zingt ze de Niedecker Songs van Birtwistle in het King's College van Londen 
en treedt ze op in Lachenmanns opera Das Miirlrhen mit den Schwefelholzern met opvoerin-
gen in Tokyo, Stuttgart en Parijs. 

Elisabeth Smalt 

Elisabeth Smalt werd in 1964 in Nederland geboren. Ze studeerde altviool en vervol-
maakte zich bij Nobuko Imai, Erwin Schiffer, Harolf Schlichtig, Thomas Riebl, Kim 
Kashkashian en Atari Arao. Momenteel spitst ze zich volledig toe op kamermuziek. Naast 
Oxalys speelt ze ook nog in heel wat andere ensembles, zoals Musica ad Rhenum, het 
Bavo Fortepiano Quintet, de Barton Workshop en het Zephyr String Quartet en treedt ze 
op als soliste. In 1999 zorgde ze voor de première van Christian Wolffs Violist pieces ter 
gelegenheid van diens 65ste verjaardag. Deze composities werden nadien ook opgenomen 
op cd en uitgebracht door CRI records in New York. 
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Frédéric d'Ursel 

De Belgische violist Frédéric d'Ursel werd geboren in 1967 en begon zijn muziekstudies 
aan de academie van Ottignies. In 1985 werd hij geselecteerd om deel te nemen aan de 
zomercursus van het Tanglewood Festival in de Verenigde Staten. Hij deed ervaring op bij 
dirigenten zoals Leonard Bernstein en Randall Craig Fleischer en volgde masterclasses bij 
Joseph Silverstein en het Muir String Quartet. In 1988 schreef hij zich in aan het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel, waar hij studeerde bij Philippe Hirschhorn. Drie 
jaar later behaalde hij zijn eerste prijs voor viool en kamermuziek en in 1994 studeerde 
hij met vrucht af. Frédéric d'Ursel speelt in verschillende orkesten, waaronder de 
Beethoven Academie en het symfonieorkest van de Munt. Daarnaast geeft hij tevens les 
aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. 

Amy Norrington 

Amy Norrington is afkomstig uit Londen, waar ze aan de Royal Academy of Music cello 
studeerde bij Alexander Baillie. Ze won verschillende prijzen in de specialisaties kamer-
muziek en solopraktijk. In de Verenigde Staten zette ze haar studies verder en volgde les 
bij Steven Doane aan de Eastman School of Music. Ze nam deel aan tal van rnasterclasses 
geleid door inspirerende figuren uit de muziekwereld, waaronder Steven Isserlis en de 
leden van het Amadeus Quartet en het Alban Berg Quartet. 

Tegenwoordig woont en werkt Amy Norrington in Brussel. Ze maakt deel uit van de 
kamerensembles Het Collectief en Oxalys. Met deze laatste groep zal ze weldra een cd 
opnemen met laatromantische strijksextetten. Bovendien is ze ook de vaste celliste van 
het pianotrio Prospero en het pianokwartet Arioso. Voor ze naar België verhuisde was 
Amy Norrington als docent cello verbonden aan de Londense Royal Academy of Music. 
Daarnaast leidde ze eveneens de klas kamermuziek in de Cheathams School of Music in 
Westonbirt. 

Amy Norrington is een graag geziene gast op het kamermuziekfestival in het Engelse 
Prussia Cove, jaarlijks georganiseerd door Sandor Végh. In 2000 werd ze gevraagd om in 
het kader van dit festival mee te werken aan een heuse tournee doorheen het Verenigd 
Koninkrijk. Hoogtepunten van dit project waren een concert in de Wigmore Hall en een 
radio-opname voor de BBC. Als soliste heeft Amy Norrington uitvoeringen van de con-
certo's van Haydn, Saint-Saëns en Elgar op haar naam staan. Samen met Dirk Brossé 
bracht ze zijn compositie For France and strings en met het Koninklijk Filharmonisch 
Orkest van Vlaanderen trad ze op als eerste cellist onder leiding van Walter Weller. 
Volgend jaar zal zich met Katharine Gowers toeleggen op het dubbelconcerto van 
Brahms. 

Willem Ceuleers 

zie biografie p. 75 
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PROGRAMMA 

Arvo 1,)rt (1935) 
De profundis 

uit: Universal Edition, 1980 

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) 
Dominus regnavit 

uit: Tomus secundus psalmorum selectorum, Johann Petreius, Námberg, 1539 
In te, domine, speravi 

uit: Symphoniae iucundae atque adeo breves quator vocum, Georg Rhau, Wittenberg, 1538 

Arvo Prt 
Slavische psalm 117 
Slavische psalm 131 

uit: manuscript van de componist, 1984 

Josquin Desprez / Antonio de Cabezón (1510-1566) 
Benedicta es regina celorum 

uit: Obras de másica para tecla, arpa y vihuela ..., Madrid, 1578 

Arvo P&t 
Summa 

uit: Universal Edition, 1977 

Josquin Desprez 
Missa Sine nomine 

Credo 
uit: Josquin Desprez, Missarum liber tertius, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1514 

Stabat Mater 
uit: Liber Selectarum cantionem, Augsburg, 1520 

Josquin Desprez / Antonio de Cabezón 
Ave Maria 
Nicolas Gombert (ca. 1495-ca. 1560) / Antonio de Cabezón 
Triste départ 

uit: Obras de másica para tecla, arpa y vihuela ..., Madrid, 1578 

Josquin Desprez 
De profundis 

Liber Selectarum cantionem, Augsburg, 1520 

Arvo Pârt 
Stabat mater 

uit: Universal Edition, 1985 
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Josguin en Part: liaison dangereuse of mariage de raison? 

In een concert twee componisten met elkaar in dialoog laten treden, wiens oeuvre door 
ongeveer vijfhonderd jaar muziekgeschiedenis wordt gescheiden, lijkt op het eerste 
gezicht een riskante onderneming. Een dergelijke confrontatie zou wel eens eerder een 
kloof dan een brug kunnen slaan tussen beide repertoires, hetgeen bij de luisteraar een 
onbehaaglijk gevoel van bevreemding nalaat. In het geval van Josquin Desprez en Arvo 
Part lijkt dit gevaar echter miniem te zijn. 

Om dit te begrijpen is het noodzakelijk om nader in te gaan op het werk en de opvattin-
gen van laatstgenoemde componist. Arvo Pkt, die op 11 september 1935 in Estland werd 
geboren, heeft namelijk verschillende muzikale waters doorzwommen, die ongetwijfeld 
getuigen van een brede interesse. Na een beperkt aantal stukken te hebben geschreven in 
neoklassieke stijl - waaronder de cantate Meie Aed, waarmee hij in 1959 een nationale 
prijs won - verdiepte Part zich vanaf het begin van de jaren zestig in diverse avantgardisti-
sche technieken, zoals de dodecafonie, het serialisme en de aleatoriek, die hij zichzelf bij-
bracht via de lectuur van toentertijd in Rusland beschikbare boeken. Dit resulteerde in 
werken zoals Nekrolog en zijn tweede symfonie. In een poging om zich ook verderafgele-
gen muzikale tradities eigen te maken, begon hij in een volgende fase te experimenteren 
met collagetechnieken. Als hij daarop vaststelde dat zijn werken - volgens eigen zeggen - 
bijna volledig bestonden uit citaten en allusies, belandde Part in een muzikale impasse, 
die leidde tot ongeveer zeven jaar compositorische inactiviteit. Het is vervolgens een eer-
der onbekend gelegenheidswerk van Benjamin Britten, met name Old Abram Brown is 
Dead, dat hem aanzette tot het ontwikkelen van een eigen muzikale taal, die vanaf het 
midden van de jaren zeventig zijn compositorische oeuvre volledig zou bepalen. 

Uitgerekend Pkts Camus, geschreven naar aanleiding van het overlijden van Benjamin 
Britten in 1976, vervult een pioniersrol bij de vormgeving van de zogenaamde `tintinna-
buli'-techniek. Kort gezegd, bestaat deze techniek uit twee componenten, waarbij een 
melodielijn, die zich nagenoeg uitsluitend binnen de grenzen van het diatonische scala 
beweegt, vergezeld wordt door de tintinnabuli-stem, die voortdurend drieklanken vormt. 
Dat het hierdoor gegenereerde effect geïnspireerd is op de Oudrussische klokkenmuziek, 
blijkt ook uit de etymologie van het woord `tintinnabulum', dat 'klok' betekent. Zelf 
schrijft Part hierover, in poëtisch-suggestieve bewoordingen: "Tintinnabuli, dat is een 
wonderlijk proces - de vlucht in de vrijwillige armoede. De heilige mannen lieten al hun 
rijkdom achter zich en trokken naar de woestijn. Zo wil ook de componist het moderne 
arsenaal achter zich laten en zich door de naakte eenstemmigheid laten redden, met bij 
zich slechts het noodzakelijkste: louter en alleen de drieklank". 

Na alle evoluties die zich in de loop van de 20ste eeuw in de muziek hebben voorgedaan 
en waaraan Pkt in een vroeger stadium ook deelachtig was, mag het niet verwonderen 
dat zijn muziek in het muziekwetenschappelijke discours vaak met harde kritiek af te 
rekenen had. Zijn muziek laat namelijk het onmiddellijke verleden voor wat het is en 
zoekt weer aansluiting bij vroegere technieken. In ieder geval heeft de componist met 
deze 'terugblik' duidelijk inspiratie gezocht bij een aantal vroegere tradities en componis- 
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ten, zoals het gregoriaans, de 13de-eeuwse Parijse `Ecole de Notre Dame', Guillaume de 
Machaut, Johannes Ockeghem en Jacob Obrecht. Dat ook Josquin door Part uitdrukkelijk 
aan deze lijst wordt toegevoegd, is natuurlijk geen toeval en maakt de confrontatie tussen 
beide componisten niet alleen legitiem, maar ook bijzonder boeiend. Door de specifieke 
opbouw van het programma van vanavond, waarbij de teksten van de ene componist op 
systematische wijze een parallel vinden in die van de andere, kan de vergelijking tussen 
de 16de-eeuwse `princeps musicus' en de 20ste-eeuwse 'magister ludi' consequent doorge-
voerd worden. 

In deze toelichting staan de composities van Arvo Part centraal. Het tussen 1977 en 1980 
geschreven De profundis voor mannenkoor, orgel en percussie, vertrekt letterlijk en figuur-
lijk vanuit de diepte. Na een passage voor de bas, die - begeleid door een traag ostinato-
patroon in het orgel - voornamelijk in conjuncte intervallen en in een enge ambitus 
beweegt, volgen nog andere korte solodelen. Wanneer de stemmen vervolgens per twee 
samengaan, weerklinken meteen ook duidelijke reminiscenties aan het begin. Het cres-
cendo, dat vanaf `usque ad noctem speret Israel in Domino' wordt ingezet, culmineert in 
de frase `quia apud Dominum misericordia et copiosa apud eum redemptio', om dan via 
een decrescendo op 'et ipse redimet Israel ex omnibus iniquitatibus eius' terug te verglij- 

den in de stilte, die tenslotte 
door klokgelui wordt verbro- 
ken. 

Voor Summa, in 1977 gecom-
poneerd voor vier solostem-
men, grijpt Part terug naar de 
Latijnse tekst van de geloofs-
belijdenis, het Credo. In 
tegenstelling tot Josquins 
Credo uit de Missa sine nomine, 
waarin op verschillende plaat-
sen duidelijk wordt gestreefd 
naar een muzikale illustratie 
van specifieke woorden en fra-
sen (met name de gedragen 
lijn op de cruciale passage 'Et 
incamatus est de Spiritu 
Sancto, ex Maria Virgine') 
probeert Part niet om de bete-
kenis van de woorden te schil- 

Josquin Desprez, Stabat Mater met can-
tus prius farms Comme femme descon-
fortée (Brussel, Koninklijke Bibliotheek 
Albert I, MS 9126) 
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deren. Veeleer maakt het geheel de indruk van een constant golvende beweging met wis-
selende stemmenconstellaties en steeds terugkerende motieven. 

In zijn Stabat Mater koppelt Josquin de tekst van de 13de-eeuwse Latijnse sequentia aan 
de tenorpartij uit Gilles Binchois' driestemmige chanson Comme femme desconfortée, die 
in lange noten en zonder pauzes in de tenor weerklinkt. Deze combinatie van twee 
semantische lagen is in de muziek van de Middeleeuwen en de Renaissance zeker geen 
uitzonderlijke procedure. Hier impliceert het een verregaande verweving tussen het 
domein van de profane en de religieuze liefdesklacht. Hoewel de volledige sequentia twin-
tig strofen telt, laat Josquin er hiervan vier weg en spreidt hij de overige zestien even-
wichtig over de twee 'partes' van zijn motet. 

Part daarentegen behoudt het oorspronkelijke aantal strofen, die het geraamte vormen 
van een uiterst transparante totaalstructuur. De componist voltooide dit werk voor dub-
beltrio (drie stemmen en drie strijkers) in 1985. Het Stabat Mater begint en eindigt met 
het woord 'Amen', waarbij de drieklank van la klein voorzichtig wordt omspeeld. Deze 
ijkpunten omsluiten de twintig strofen, die een interne opsplitsing in 4-6-6-4 toelaten en 
waartussen zich nog eens instrumentale ritomelli bevinden. Zodoende laten zich negen 
secties onderscheiden, waaraan Part telkens ook een eigen tempowaarde toekent. Bij het 
inleidende en afsluitende 'Amen' overwegen lange, uitgerekte notenwaarden, terwijl in de 
vier blokken met de strofen van de sequentia de kwartnoot en in drie ritomelli de achtste 
noot centraal staan. 

Dr. Katelijne Schiltz 
Aspirant van het FWO-Vlaanderen 
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geborgen als een kind bij zijn moeder; 
zo ben ik, als een kind. 
Israël, wacht in vertrouwen op de Heer 
van nu tot in de eeuwigheid. 

In smarten stond de Moeder 
naast het kruis, wenend, 
waar haar zoon hing. 

En haar zuchtend hart, 
bedroefd en treurend, 
werd door een zwaard doorboord. 

0 hoe droevig en treurig 
was die gezegende 
Moeder van de Eniggeborene. 

Ach, hoe treurde en leed ze, 
vol vrees terwijl ze 
de smarten van haar roemrijke kind zag. 

Wie is de mens die niet zou wenen, 
als hij de moeder van Christus zou zien 
in zulk een beproeving? 

Wie zou geen medelijden hebben 
bij het aanschouwen van de Moeder van Christus 
lijdend met haar Zoon? 

Voor de zonden van zijn volk 
zag zij Jezus in pijnen 
en aan geselingen overgeleverd. 

Ze zag haar geliefde kind, 
bij zijn sterven geheel verlaten, 
terwijl hij de geest gaf. 

Gij, Moeder, bron van liefde, 
maak dat ik de grootheid van uw smart voel, 
zodat ik samen met U treur. 

Doe mijn hart branden 
van liefde voor Christus, 
om hem te behagen. 

Heilige Moeder, doe dit: 
prent de striemen van de gekruisigde 
stevig in mijn hart. 

Stabat Mater 

Stabat Mater dolorosa 
iuxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat Filius. 

Cuius anima gementem, 
contristatam et dolentem, 
pertransivit gladius. 

0 quam tristis et affiicta 
fuit illa benedicta 
Mater unigeniti! 

Quae moerabat et dolebat 
et timebat cum videbat 
nati paenas incliti. 

Quis est homo qui non fleret, 
Christi Matrem si videret 
in tanto supplicio? 

Quis non posset contristati, 
Piam Matrem contempari 
dolentem cum filio? 

Pro peccatis suae gentis 
vidit lesum in tormentis, 
et flagellis subditum. 

Vidit suum dulcern natum 
morientem desolatum, 
dum emisit spiritum. 

Eia mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 
fac ut tecum lugeam. 

Fac ut ardeat cor meum 
in amando Christum decum, 
ut sibi complaceam. 

Sancta Mater, istud agas, 
crucifixi fige plagas 
cordi meo valide. 
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Van Uw gewonde Zoon, 
die zo liefdevol voor mij leed, 
wil ik ook in de smarten delen. 

Doe mij waarlijk met U wenen, 
mede lijden met de gekruisigde, 
zolang ik leven zal. 

Naast het kruis met U te staan, 
en een zijn met U 
in rouwklacht, dat verlang ik. 

Stralende Maagd der maagden 
wees mij thans niet bitter, 
laat mij met U treuren. 

Laat mij Christus' dood dragen, 
maak mij deelgenoot aan Zijn lijden, 
doe mij Zijn striemen overdenken. 

Laat mij verwond worden door Zijn striemen, 
maak mij dronken van het kruis, 
en het bloed van Uw Zoon. 

Als ik door vlammen verbrand word laat mij dan, 
door U, Maagd, beschermd worden 
op de dag des oordeels. 

Bescherm mij door het kruis, 
verdedig mij door de dood van Christus, 
laat mij mezelf koesteren in Zijn genade. 

Als mijn lichaam sterven zal, 
geef dan dat mijn ziel het geschenk 
ontvangt van de glorie van het paradijs. 
Amen. 

Vertaling: Walter Geerts (Italiaans) 

Tui nati vulnerati, 
tam dignati pro me pati, 
poenas mecum divide. 

Fac me tecum pie flore, 
crucifixo condolere, 
donec ego vixero. 

luxta crucem tecum stare 
et me tibi sociare 
in planctu desidero. 

Virgo virginum praeclara, 
mihi jam non sis amara, 
fac me tecum plangere. 

Fac ut portem Christi mortem, 
passionis fac consortem, 
et plagas recolere. 

Fac me plagas vulnerari, 
cruce fac inebriari, 
et cruore 

Inflammatus et accesus 
per te Virgo, sim defensus 
in die iudicii. 

Fac me cruce custodiri 
morte Christi prae muniri 
confoveri gratis. 

Quando corpus morietur, 
fac ut animae donetur 
Paradisi gloria. 
Amen. 
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Donderdag, 30 augustus 2001, 12 u. 

Kapel Elzenveld 

Egidius Kwartet & Consort 

Karin van der Poel 
Erik Bijer 
Johannes Boer 
Saskia Coolen 

superius 
altgamba 
tenorgamba 
basgamba & blokfluit 

Een coproductie met het Holland 
Festival Oude Muziek Utrecht 

Paardendroom: muziekatelier 
voor kinderen (zie p. 59) 

Egidius Kwartet 

Het Egidius Kwartet heeft zijn naam ontleend aan de elegische figuur uit het 
Middelnederlandse gedicht Egidius, waer bestu bleven, opgenomen in het prachtige 
Gruythuyse-handschrift. De formatie werd opgericht in 1995 door vier leden van Ton 
Koopmans Amsterdam Baroque Choir. Al van in het begin stelden de groepsleden zich 
het zingen van renaissance- en hedendaagse muziek uit de Lage Landen tot doel. 

Inmiddels zong het kwartet op vele plaatsen in Nederland in het kader van het Netwerk 
voor Oude Muziek, maakte het een succesvolle tournee doorheen Frankrijk en stond onder 
meer geprogrammeerd op het Holland Festival Oude Muziek van Utrecht, de Tage der alte 
Musik in Innsbruck, het festival van Ambronay, het Festival de Musique Ancienne de 
Paris, het Festival de Picardie in Amiens, de Dag van de Oude Muziek in Alden Biesen en 
het Festival van Vlaanderen. Recent gaf het ensemble workshops zang aan de Hochschule 
fr Musik in het Duitse Heek en aan het conservatorium van Enschede. 

In totaal heeft het Egidius Kwartet drie cd's uitgebracht. De opname Venus-ghejancksel is 
een bloemlezing van wereldlijke muziek door vijf generaties renaissancecomponisten uit 
de Nederlanden. Leal Amour schetst dan weer het muzikale leven van de Nederlandse 
toondichters aan het hof van Philips II en Tota Vita stelt werk voor van Comelius Canis 
en Nicolas Payen, de twee laatste kapelmeesters van Karel V. Het Egidius Kwartet wil niet 
enkel muziek uit de Renaissance brengen, het probeert tevens een oude traditie in ere te 
herstellen door als zangers de muziek van hun eigen land te verspreiden en zo op te tre-
den als culturele ambassadeurs. 

In oktober 1999 werd een 20ste-eeuws programma van het gezelschap voorgesteld dat de 
naam Egidius zingt Egidius kreeg. Het bestaat uit stukken van Nederlandse en Vlaamse 
componisten, waarvan sommige zelfs speciaal opgedragen zijn aan het kwartet. Met het 
Brisk Recorder Quartet Amsterdam verwezenlijkte het Egidius Kwartet het project 
Triptica, met muziek van hedendaagse Nederlandse toondichters gecontrasteerd door ars-
subtiliorwerken uit de 14de eeuw. Dit programma ging op 1 januari 2001 in première op 
het Festival Nieuwe Muziek van Middelburg. 
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Egidius Kwartet 

Maar het Egidius Kwartet staart zich niet blind op het 16de-eeuwse en hedendaagse 
Nederlandse repertoire en maakt graag uitstapjes naar andere genres. Zo verzorgde het 
ensemble begin van dit jaar een programma rond Franz Schubert met fortepianist Arthur 
Schoonderwoerd en sopraan Johanette Zomer. Volgend jaar staat er een operaproductie 
op stapel van Lully's Le bourgeois gentilhomme met het Combattimento Consort en een 
uitvoering van Die sieben Todsiinden van Kurt Weill met het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. In april 2002 maakt de groep haar debuut in het Amsterdams Concertgebouw in 
een literair-muzikaal programma in samenwerking met schrijver Hans Maarten van den 
Brink. 
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PROGRAMMA 

Josquin Desprez (ca.1450/55-1521) 
Plusieurs regretz 

uit: Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, MS 18746 

Bergeronette savoysienne 
uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Tant vous aimme, bergeronette 
uit: Firenze, Biblioteca del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, MS 2442 (Codex Basevi) 

En l'ombre d'ung buissonet 
uit: London, British Library, MS Add. 35087 
& Canti C, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1504 

Baisiez moy 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, MS IV 90 
& Doornik, Stadsbibliotheek, MS 94 

Je my complains 
uit: Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, MS 18746 

Fortuna d'un gran tempo 
uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1501 

Parfons regretz 
uit: Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, MS 18746 

Ma bouche rit 
uit: Uppsala, Universitetsbiblioteket, MS 76 B 

Douleur me bat 
uit: Wien, osterreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, MS 18746 

Fortuna desperata 
uit: Sego via, Archivo Capitular de la Catedral, MS s.s. 

Du mien amant 
uit: Wien, Ósterreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, MS 18746 

Dulces exuviae 
uit: London, British Library, MS Royal 8 G VII 

Regretz sans fin 
uit: Le septiesme livre..., Tielman Susato, Antwerpen, 1545 
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Fortune infortune, geluk brengt ongeluk: de regretz-chansons en 
chansons rustiques van Josquin Desprez 

'Fortune infortune fort une' of 'geluk brengt veel ongeluk' was het zelfgekozen motto van 
Margaretha van Oostenrijk (1480-1530). Deze kundige landvoogdes, voorname patrones 
van de kunsten en opvoedster van Karel V werd in haar leven met heel wat droefheid 
geconfronteerd. Haar voorkeur voor trieste chansons is algemeen bekend en weerspiegelt 
de gemoedstoestand waarin zij verkeerde. Eenzaam en ongelukkig groeide ze op in 
Frankrijk en beleefde enkel vreugde aan het clavichordspel. Op elfjarige leeftijd verloofde 
ze zich met de Franse dauphin, maar de wraakzuchtige Karel VIII verbrak zijn beloftes en 
trouwde met een ander. Vader Maximiliaan huwelijkte haar toen uit aan de sombere, 
geletterde maar haar zeer toegewijde Juan van Castilië. Haar echtgenoot stierf echter al in 
de zesde maand van hun huwelijk en ook hun kindje werd dood geboren. 

Vervolgens trad Margaretha in het huwelijk met de joyeuze bon-vivant Philibert van 
Savoye, die meer met festijnen en de jacht ophad dan met staatszaken. Met een gerust 
hart liet hij het bestuur over aan zijn gemalin. Maar ook aan dit huwelijk kwam al na drie 
jaar een einde toen de hertog overleed aan een longontsteking. Margaretha was ontroost-
baar en zou nooit meer hertouwen. Tot overmaat van ramp stierf twee jaar later haar 
broer Filips de Schone, de vader van Karel V. Zij gaf de opdracht een kerk te bouwen in 
Brou als grafmonument voor haar laatste echtgenoot en zichzelf. De bouw nam vijfen-
twintig jaar in beslag en werd beschouwd als een hoogtepunt van de renaissancearchitec-
tuur. Vanaf 1507 tot aan haar dood regeerde ze vrijwel onafgebroken als landvoogdes over 
de Nederlandse gewesten. Haar paleis in Mechelen was een centrum voor Latijns-huma-
nistische literatuur en voor de nieuwe sacrale en profane muziek, van onder anderen 
Pierre de la Rue en Josquin Desprez. 

Josquin bewoog zich op het snijpunt van de middeleeuwse tradities en de modernere 
humanistisch-renaissancistische opvattingen. Hij schreef zowel pittige, volksgetinte 
chansons als erg melancholische liederen, de zogenaamde regretz-chansons. Deze liederen 
verwijzen naar het vaak voorkomende, meerduidige woordje `regretz' wat zoveel betekent 
als spijt, ongenoegen, verlangen, betreuren en gemis. Het is niet verwonderlijk dat 
Margaretha van Oostenrijk een voorliefde had voor chansons op deze tekstformule en de 
poëzie voor deze werken werd vaak geschreven door haar hofdichters Jean Molinet en 
Jean Lemaire de Belges. 

In de 15de eeuw hadden gedichten gestructureerde vormen of `formes fixes', gebaseerd op 
literaire sjablonen als het virelai en het rondeau. De chansons die op deze hoofse, geleer-
de en vrij artificiële poëzie werden gemaakt, waren meestal driestemmig. Aan het einde 
van diezelfde eeuw ontstond een voorliefde voor meer volkse teksten en de formes fixes 
geraakten meer op de achtergrond. Niettemin bleef het ernstige lied in zwang, zij het dat 
het nu op vrijere dichtkunst werd gecomponeerd - zoals die van Lemaire - en evolueerde 
van drie- naar vier- en tenslotte zesstemmige composities. 

In het programma dat het Egidius Kwartet & Consort zullen brengen, worden vrolijke lie- 
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deren over de ontluikende liefde afgewisseld met chansons die het verlies van de geliefde 
bezingen en de melancholie die daar op volgt. Deze werken behoren respectievelijk tot 
het vroege en late oeuvre van Josquin Desprez. Hoewel hij geboren was in Picardië en 
lange tijd in Italië werkte als zanger, was hij vanaf 1504 aangesteld als kanunnik in 
Condé-sur-l'Escaut van waaruit hij wellicht contacten onderhield met het hof van 
Margaretha van Oostenrijk in Mechelen. 

Peter de Groot 

Margaretha beweent de dood van Philibert 
van Savoye (Wien, (Iterreichische 
Nationalbibliothek, Cod. 3441) 
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Josquin Desprez' composities op wereldlijke teksten en melodieën 

Hoewel Josquin Desprez' bekendheid vooral berust op een klein aantal motetten en mis-
sen is zijn overleverde oeuvre aanzienlijk. Dat hij een zeer grote faam genoot, blijkt uit 
het feit dat ook na zijn dood nog tientallen nieuwe werken onder zijn naam verschenen, 
zowel in manuscripten als in gedrukte stemboekjes. Tegenwoordig worden een zestigtal 
van de meer dan honderd aan hem toegeschreven motetten als authentiek beschouwd 
evenals ongeveer de helft van de ruim veertig complete missen en misdelen. 

Daarnaast is Josquin gekend door een zestigtal zettingen van Franse teksten en eenstem-
mige liederen die een uiterst gevarieerd beeld schetsen van zijn compositorische ontwik-
keling. Aansluitend bij de structuur van het hoofse, driestemmige Franse chanson uit het 
midden van de 15de eeuw, diende ook het meer populaire lied als een bron van inspiratie. 
Dit resulteerde in vierstemmige bewerkingen geschreven gedurende zijn verblijf in Italië 
vanaf 1483, waaronder Bergeronnette savoysienne en Basiez moy. Tegen het einde van die 
eeuw ontstonden geraffineerde drie- tot vijfstemmige vocale zettingen zoals En l'ombre 
d'ung buissonet en Je me complains. Deze stukken werden duidelijk geschreven voor 
getrainde solozangers met een groot bereik en het muzikaal materiaal werd, vaak in imita-
tie, evenredig over alle stemmen verdeeld. 

Een echt hoogtepunt schijnt de componist pas eerst te bereiken in zettingen die hij na 
1500 componeerde. Na terugkeer in zijn vaderland in 1504 oriënteerde Josquin zich op 
werken met sterk individualistisch getinte teksten, die geschreven werden aan het hof 
van de landvoogdes Margaretha van Oostenrijk in Mechelen. De belangrijkste componist 
voor dit genre was Pierre de la Rue, wiens composities Josquin kennelijk inspireerden tot 
een aantal vijf- en zesstemmige chansons. De teksten van deze liederen lijken te zijn ont-
leend aan breedvoerigere gedichten in de `formes fixes'-structuren, maar doorgaans is 
slechts de tekst van het eerste couplet op muziek gezet. Kenmerkend voor deze zettingen 
is dan ook dat de structuur niet altijd een uitvoering van het volledige gedicht toelaat. 
Alleen in Du mien amant wordt een compleet dichtstuk voorgedragen. Daar heel wat van 
deze teksten een persoonlijk tragische situatie verwoorden - het woord `regretz' is alom 
tegenwoordig - vielen deze stukken uit de smaak bij de generaties van na 1500. 

Al deze toonzettingen zijn gebouwd rond een tweestemmige canon, die zowel de declama-
tie van een tekst als het melodisch materiaal van de overige stemmen vastlegt. Binnen 
deze basisstructuur is een ontwikkeling te volgen vanuit meer contrasterend contrapunt, 
zoals bijvoorbeeld in Douleur me bat. Dat Josquin zich in die jaren toch van zijn eigen 
karakteristieke wortels bewust bleef, blijkt uit zijn vijfstemmige bewerking van Johannes 
Ockeghems chanson Ma bouche rit. Desprez voorzag hierbij de bovenstern van een geheel 
nieuwe begeleiding, die voornamelijk gebaseerd was op de inzet van deze ontleende stem. 

Aan deze groep van profane composities van Josquin is in de uitvoeringspraktijk van de 
afgelopen eeuw nauwelijks aandacht besteed. Het weer ten gehore brengen van deze stuk-
ken maakt het mogelijk eindelijk kennis te maken met een genre, dat tot ver in de 16de 
eeuw een grote invloed had op het meerstemmig componeren op wereldlijke teksten. 

Jaap Van Benthem 
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Plusieurs regretz 

Plusieurs regretz que sur la terre sont 
et les douleurs que'hommes et femmes ont 
n'est que plaisir envers ceulx que je porte 
me tourmentant de si piteuse sorte 
que mes espris ne chavent plus qu'ilz font. 

Bergeronnette savoysienne 

Bergeronnette savoysienne 
qui garde ses moutons aux praz 
dy moy se vieulx estre myenne 
je te donneray ung soulas 
et ung petit chaperon. 
Dy moy se tu m'aymeras 
ou par la merande'ou non. 

Je suis la prochaine voisine 
de monseigneur le cura 
et pour chose qu'on me die 
mon vouloir ne changera 
pour francois ne pour bourgoignon 
par le corde sifera 
ou par la merande'ou non. 

Tant vous aimme, bergeronette 

Tant vous aimme, bergeronnette; 
tant vous aimme! 
Au jardin mon père en tray 
trois fleurs d'amours gi coeullay, 
un chapelet y en feray. 
Tant vous aimme, bergeronnette, 
tant vous aimme! 

En l'ombre d'ung buissonnet 

En l'ombre d'ung buissonnet 
au matinet 
je trouvay Bellon m'amye 
qui faisoit ung chapelet 
tout de muguet. 
Je luy dis "Dieu te begnye." 

En l'ombre d'ung buissonnet 
tout au long d'une riviere 
trouvay Robin le filz Marguet 
qui prioit sa dame chiere. 
Et luy dit en tel maniere:  

je vous aime, fin coeur doulx. 
Adonc respondit la bergiere: 
comment l'entendés vous, Robyn, 
comment l'entendés vous. 

Baisiez moy 

"Baisiez moy, 
ma doulce'amye 
par amour je vous emprie" 
"Non feray! 
Se je faisois la folie 
ma mère'en seroit marie. 
Vela, vela de quoy!" 

Je my complains 

Je my complains de mon amy 
qui me solloit venir veoir 
la fresche matinée. 
Or est il prime'et se me dit 
et sy n'ay nouvelle de luy 
s'aproche la vesprée 
la tricoton, la tricoton, 
la belle tricotée. 

Fortuna d'un gran tempo 

Fortuna d'un gran tempo mi se stata 
tanto leggiadra, gratiosa et bella. 
Solo una gratia t'aggio adimandata 
e quella mi se' stata ribella. 

Et chi lo vuol sapere si lo sappia 
in questa terra voglio bene ad una. 
Un degli sua amanti mi minaccia 
credendo ch'io la lasci per paura. 

Parfons regretz 

Parfons regretz et lamentable joye 
venez á moy quelque part que je soye. 
Et vous hastez sans point dissimuler 
pour promptement mon cueur exécuter 
afin qu'en deuil et larmes il se noye. 

Ma bouche rit 

Ma bouche rit et ma pensée pleure 
mon oeil s'esjoye et mon cueur mauldit l'heure 
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qu'il eut le bien qui sa santé dechasse 
et le plaisir que la mort me pourchasse 
sans rescon fort qui m'aide ne sequeure. 

Ha cueur pervers, faulsaire et mensonger 
dictes comment avez osé songer 
que de faulser ce que m'avez promis. 
Puis qu'en ce point vous vous voulez venger 
pensez bien tost de ma vie abreger. 
Vivre ne puis au point ou m'avez mis. 

Vostre rigeur veult doncques que je meure 
mais pitié veult que vivant je demeure 
ainsi meurs vif et vivant trespasse 
mais pour celer le mal qui ne se passe 
et pour covrir le deuil ou je labeure. 

Douleur me bat 

Douleur me bat et tristesse ma folie 
amour me nuyt et malheur me consolle 
vouloir me suit mais aider ne me peult 
jouyr ne puis d'ung grant bien qu'on me veult 
de vivre'ainsi pour dieu qu'on me décolle. 

Du mien amant 

Du uien amant le départ m'est si grief 
que de la mort certaine suis en brief 
mon cueur en est le vray pronostiqueur. 
Car la prison d'amour reuse licquer 
sans nul respit me cause ce méchief. 

Dulces exuviae 

Dulces exuviae 
dum fata deus usque sinebat 
accipite hanc animam 
mecque his exsolvite curis. 
Vixi et, quem dederat cursum fortuna, peregi, 
et nunc magna mei sub terras ibit imago. 

Regretz sans fin 

Regretz sans fin il me fault endurer 
et en grant deuil mes doulans jours user 
par ung rapport meschant dont fuz servie 
mieulx me vouldroit de brief finer ma vie 
qu'ainsi sans cesse telle douleur muer. 

Tout plaisir doncqs je veulx habandonner 
plus nulx soulas je ne requirs donner 
puisqu'il me fault souffrir par seulle envie. 

De vertalingen van de liedteksten zullen tijdens het 
concert worden gedeclameerd en zijn daarom, op 
vraag van het Egidius Kwartet, niet opgenomen in 
het programmaboek. 

Or au facteur de toute creature 
je rendz mon ame et la mectz en ses mains 
touchant ce corps mortel c'est bien du moins 
qu'il aille'en terre'attendre pourriture. 

Mais quant au cueur t'élis sa sépulture 
avecq celluy qu'entre tous hurnains 
j'ay mieulx aymé selon le dict de maintz 
dont en douleur je fais fin á nature. 

En moy n'y a ny ressort ne relief 
adieu amy, adieu seigneur et chief 
fort triumphant et illustre vaincquer. 
Par testament je te laisse mon cueur 
et vois mourir et adieu de rechief. 
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Brussel, Paleis voor Schone Kunsten • dinsdag 4 december 2001, 20 u. 
Hasselt, Cultureel Centrum • vrijdag 7 december 2001, 20 u. 
Gent, De Bijloke • zaterdag 8 december 2001, 20 u. 
Roeselare, De Spil • woensdag 12 december 2001, 20 u. 
Antwerpen, deSingel • donderdag 13 december 2001, 20 u. 

Prijzen: 
Voorverkoop: 900,- (750,- voor Davidsfonds leden) 
Kassa: 1.000,- (850,- voor Davidsfonds leden) 
Luistergids in boekvorm, programmablad en alle reservatie- en 
verzendingskosten inbegrepen 

Info en reservaties 
Davidsfonds, 3000 Leuven 
Tel.: 016/310.600 • Fax: 016/310.608 
E-mail: sylvie.dk@davidsfonds.be  
www.davidsfonds.be  12 Davidsfonds 



The Binchois Consort (foto: Simon Perry) 
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Andrew Kirkman algemene leiding 

Mark Chambers altus 
Fergus McLusky altus 
Edwin Simpson tenor 
Matthew Vine tenor 
Christopher Watson tenor 
Rob Evans bariton 
Giles Underwood bas 

Donderdag, 30 augustus 2001, 20 u. 

Sint-Aug ustinuskerk 

The Binchois Consort 

Andrew Kirkman 

De Engelse dirigent Andrew Kirkman studeerde aan de universiteiten van Durham, 
Princeton en aan het Londense King's College. Daarna verrichtte hij onderzoek aan de uni-
versiteiten van Manchester, Wales en Oxford. Momenteel is hij als assistent-professor ver-
bonden aan het departement muziekwetenschap van Rutgers University in New Jersey. Als 
vorser wijdt Andrew Kirkman zich volledig aan het religieuze repertoire uit de 15de eeuw. 
Hij legt zich hierbij niet alleen toe op Engelse werken, maar bestudeert eveneens de compo-
sities van het vasteland. Hij geeft dan ook regelmatig lezingen en publiceert artikels over 
componisten uit die periode, zoals Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem, Walter Frye en 
Johannes Bedyngham. Zopas verscheen bij Oxford University Press de uitgave Binchois 
Studies. Deze verzameling essays verzorgde en bundelde hij samen met Dennis Slavin. 

The Binchois Consort 

In 1995 werd The Binchois Consort speciaal opgericht om Guillaume Dufays 
Missa Sancti Anthonii de Paclua uit te voeren, ter gelegenheid van het feest van de Heilige 
Antonius. Een jaar later verscheen een knappe opname van dit werk bij het label Hyperion, 
die op zeer enthousiaste kritieken werd onthaald. Na het grote succes van deze eerste cd, 
bracht The Binchois Consort een opname uit met de Missa Sancti Jacobi en andere vroege 
werken van dezelfde componist. In juli 1998 riep het tijdschrift Gramophone deze cd uit tot 
'opname van de maand' en tot lady Music recording of theYear'. Bovendien werd de opna-
me bekroond met een Diapason d'Or in september 1998. 

Momenteel verdiept de groep zich in het oeuvre van Antoine Busnois. Na de cd A 
Marriage of England and Burgundy, met muziek van Busnois en Walter Frye, staat er een 
opname van de Missa L'homme armé en andere composities van Busnois op stapel. De 
muziek die het ensemble in het programma van vanavond zal voorstellen, is recent ver-
schenen op de cd Josquin and Company. Mede dankzij hun opmerkelijke en bejubelde 
opnames werden Andrew Kirkman en The Binchois Consort gevraagd op verschillende 
festivals in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Met dit optreden in Laus 
Polyphoniae maken ze hun debuut op het Festival van Vlaanderen. 
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PROGRAMMA 

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) 
Inter natos mulierum 

uit: Roma, Biblioteca Valficelliana, MS San Borromeo E. II 
Planxit autem David 

uit: St. Gallen, Stiftsbibliothek, MS 463 ("Irschudi Liederbuch) 

Nicolaes Craen (fl. ca. 1500) 
Tota pulcra es 

uit: Motetti C, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1504 

Heinrich Finck (1444/5-1527) 
Magnus es tu, Domine 

uit: Regensburg, Proskesche Bibliothek, MSS 8211-215 

Adriaan Willaert (ca. 1490-1562) 
Verbum bonum et suave 

uit: II primo libro di motetti di M. Adriano, Venezia, 1542 

Mathurin Forestier (fl. ca. 1500) 
Veni sancte spiritus 

uit: Novum et insigne Opus Mus/cum, NQmberg, 1537 

Josquin Desprez / Nicolas Champion (fl. 1526) 
De profundis 

uit: Liber selectarum cantionum, Augsburg, 1520 

Noë Bauldeweyn (ca. 1480-1530) 
Ave caro Christi cara 

uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pa/at. Lat. 1976/1979 

Josquin Desprez 
Pater Noster / Ave Maria 

uit: Novum et insigne Opus Musicum, NQmberg, 1537 
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Josquin and Company 

Josquin Deprez' faam bleef nog lang na zijn dood in 1521 nawerken. Zijn werken waren zo 
in trek, vooral in Duitsland, dat heel wat stukken van andere componisten aan Josquin 
werden toegeschreven om maar aan de overweldigende vraag te kunnen voldoen. Zo 
noteerde Georg Forster in 1540 dat een zeker eminent man meende dat 'nu Josquin over-
leden was, hij meer werken uitbracht dan toen hij nog leefde'. In deze late bronnen zijn 
heel wat stukken opgenomen onder Josquins naam hoewel de attributie aan de maestro 
hoogst twijfelachtig is. Daarentegen vertonen de werken die elders toegeschreven zijn aan 
minder bekende meesters sterke stijlovereenkomsten met echte composities van Desprez. 
Bij het bestuderen van deze werken die zich op de grens van de Josquin-canon bevinden, 
moet er steeds rekening mee gehouden worden dat vele van deze dubieuze toonzettingen 
erkend werden als authentieke werken van Desprez door de meest vooraanstaande ken-
ners uit die tijd. Bovendien vormen de verhandelingen en traktaten van deze experts de 
basis van de moderne visie op Josquin. 

In het programma van The Binchois Consort worden de stukken die vandaag als authen-
tieke Josquin-composities worden beschouwd, geplaatst naast werken die in de 16de eeuw 
aan de grootmeester werden toegedicht maar waarvan men vandaag aanneemt dat ze van 
andere componisten zijn. Tenslotte komen een aantal werken aan bod van minder beken-
de toondichters, die soms toch de hoge standaard van hun beroemde tijdgenoot wisten te 
evenaren. Ongeacht de (aanzienlijke) financiële voordelen die verbonden waren aan het 
uitgeven van muziek onder Josquins naam, gold deze praktijk ook als een soort keurmerk, 
een garantielabel voor de hoogste kwaliteit. Dit wordt uitgebreid geïllustreerd door de 
stukken die Andrew Kirkman en zijn ensemble selecteerden voor hun concert van van-
avond. Zowel de composities van Josquin als die van zijn epigonen vertonen gelijkaardige 
stijlkenmerken en getuigen van een uitzonderlijke muzikale inspiratie. 

Het auteurschap van het openingsmotet Inter natos mulierum, gewijd aan Johannes de 
Doper, is al jaren een onderwerp van dispuut onder Josquin-geleerden. Hoewel het wordt 
toegeschreven aan Josquin in twee van de drie bronnen waarin het is opgenomen, dateert 
geen enkele codex het voor 1530. Niettegenstaande suggereert de weelderige textuur en 
het ontbreken van een transparante muzikale opbouw - Josquins handelsmerk - dat het 
geschreven is rond 1520. Wie ook de componist was van dit schitterende motet met een 
rijke klankkleur, die enkel door vijf of meer stemmen kan tot stand komen, het verdient 
ongetwijfeld een vaste plaats in het 16de-eeuwse repertoire. 

In Planxit autem David treurt koning David over zijn gestorven zonen. Toch geeft het meer 
de indruk een introverte contemplatie te zijn dan een echte lamentatie. Het is een 
opmerkelijke compositie met een ongekende eloquentie, waarbij iedere sierlijk geconstru-
eerde frase speciale aandacht krijgt. De 16de-eeuwse Duitse theoreticus Heinrich 
Glareanus vermeldt in een van zijn beroemde geschriften dat "[...] heel dit lied de 
gemoedstoestand verklankt van de rouwende vader, die eerst regelmatig in snikken uit-
barst om daarna te verzinken in melancholisch geweeklaag en ingetogen geprevel. 
Wanneer de emoties dan weer hoog oplaaien, verheft hij zijn stem en slaakt een kreet. 
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Dit alles wordt nauwgezet weergegeven in het lied, volledig getrouw aan de werkelijkheid. 
Geen enkel element in dit werk doet afbeuk aan de grote verdienste van de componist. 
Hij weet als geen ander het rouwproces weer te geven [...1". 

Hoewel Nicolaes Craen vandaag een vrij onbekend toondichter is, gold hij ooit als het 
schoolvoorbeeld van de moderne compositiestijl. In 1536 roemde Othmar Luscinius hem 
omwille van zijn Tota pulcra es. Hij vond dat: "in het motet Tota pulcra es slaagt de uitzon-
derlijk getalenteerde Nicolaes Craen erin om met succes alle praktijken van de vorige 
generatie overboord te gooien en de oude wetten te overschrijden". Volgens Luscinius was 
Craen ongeëvenaard in het componeren van harmonieën en stonden zijn methodes cen-
traal in de opleiding van jonge musici. 

Het uiterst ontroerende motet Magnus es tu, DomMe wordt zowel toegeschreven aan 
Josquin als aan Heinrich Finck. Glareanus was er echter van overtuigd dat het om werk 
van Josquin ging, daar het "[...] in ieder opzicht volmaakt is, zelfs op muzikaal vlak. Al 
meer dan twintig jaar getuigt het van de grootste klasse en geniet het een ongekende 
roem. Het lied is des te ingenieuzer omdat de compositie niet aan banden is gelegd. Dit is 
echter mijn opinie en het staat de lezer natuurlijk vrij zijn eigen mening te vormen". 

Naast een verbluffende schoonheid heeft Verbum bonum et suave zijn faam te danken aan 
de verwarring die er bestond omtrent het auteurschap. Deze onduidelijkheid bewijst wel 
dat Josquin in bepaalde 16de-eeuwse kringen al even veel aanzien genoot als vandaag. De 
theoreticus Zarlino schreef in 1558 " ik herinner me nog goed wat de voortreffelijke 
Adriaan Willaert mij vaak vertelde, namelijk dat het zesstemmige motet Verbum bonum et 
suave als een compositie van Josquin gezongen werd in de pauselijke kapel op bijna elke 
feestdag van Onze-Lieve-Vrouw. Het stond bekend als een van de schitterendste werken 
die in die tijd gezongen werden. Willaert, die van Vlaanderen naar Italië was getrokken 
onder het pontificaat van Leo X, woonde een uitvoering van dit motet bij en merkte dat 
het aan Josquin werd toegedicht. Toen hij er echter op wees dat het zijn werk was, wat 
inderdaad ook klopte, was men zo wrokkig, of laat ons zeggen zo kortzichtig, dat men het 
nooit meer wilde zingen". 

Veni sancte spiritus stond algemeen erkend als een werk van Josquin tot in 1985, toen een 
manuscript aan het licht kwam waarin het stuk toegeschreven werd aan zijn minder illus-
tere tijdgenoot Mathurin Forestier. Voordien leek de attributie onbetwistbaar, want het 
was onder Desprez' naam opgenomen als eerste stuk in Otts bekende verzameling motet-
ten Novum et insigne opus musicum, verschenen in 1537. Bovendien wordt het gekenmerkt 
door een briljante constructie, gebaseerd op twee canons in de kwint, wat sterk doet den-
ken aan de contrapuntische genialiteit van de grootmeester. Wie ook de eigenlijke com-
ponist is van Veni sancte spiritus, het blijft een uitzonderlijk muzikaal kunstwerk dat de 
vergelijking kan doorstaan met gelijk welke compositie uit die periode. Daarenboven 
maakte het deel uit van de 16de-eeuwse Josquin-canon en heeft als dusdanig bijgedragen 
tot de moderne beeldvorming van de maestro. 

Ook omtrent de schrijver van het vierstemmige De profundis bestaat er nog enige ondui- 
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delijkheid. Zowel Josquin als `Champion' werden in verschillende bronnen vermeld als 
mogelijke componist. De naam `Champion' verwijst wellicht naar de gebroeders Jacques 
en Nicolas Champion, die in de eerste helft van de 16de eeuw verbonden waren aan de 
Habsburgse keizerlijke muziekkapel. Glareanus daarentegen twijfelde geen moment over 
het auteurschap of de kwaliteit van dit werk. Voor hem verraadden het vernieuwende 
karakter en de expressiekracht de typische stijl van Desprez. Of zoals hij het zelf ver-
woordde: "Hier vraag ik iedereen aandacht te schenken aan hoe het begin van dit lied is 
gecomponeerd, met hoeveel expressie en waardigheid heeft hij de frase 'De profundis' ver-
klankt. [...] Hij is echter niet de enige die zich bezondigt aan een overdreven voorkeur 
voor nieuwigheden en gezochte effecten in het gebruik van modulaties. Dit is een tekort-
koming waar de meest talentvolle meesters bijna altijd last van hebben". Hoewel 
Glareanus de originele en ongehoord speelse modi op de korrel neemt, toch meent hij dat 
Josquin "[...] dit verwezenlijkte op een erudiete manier en zonder de oren van de luisteraar 
geweld aan te doen". 

Net zoals de Missa Da pacem, die aanvankelijk werd gezien als het voorbeeld bij uitstek van 
Josquins rijpere stijl, wordt Ave caro Christi cara tegenwoordig toegeschreven aan de uiterst 
begaafde maar minder bekende Noë Bauldeweyn. Op basis van de bronnen lijkt deze nieu-
we toeschrijving gegrond. Van de vier bewaard gebleven documenten vermeldt enkel een 
Duitse druk van Montanus en Neuber uit 1564 Josquin als componist. Twee van de andere 
drie bronnen, die vervaardigd zijn in de Nederlanden en een goede veertig jaar ouder zijn, 
schrijven het stuk toe aan Bauldeweyn. Afgaande op de stijl en de tekstbehandeling 
gelooft Edgar Sparks toch dat de toeschrijving aan Josquin correct is. Sparks wijst op de 
kenmerkende gedetailleerde muzikale opbouw, gebaseerd op het subtiele gebruik van her-
halingen en voorzichtige afwisselingen tussen felle smeekbedes in akkoordgroepen en 
actievere passages met een eerder klagend contrapunt. Niettemin erkent Sparks dat er ster-
ke stilistische gelijkenissen bestaan in bepaalde werken van de twee toondichters. Hoe dan 
ook, de buitengewone beeldspraak die dit motet schenkt aan de tekst van de eucharistie, 
resulteert in een schitterende muzikale omkadering van de consecratie. Het is dan ook spe-
ciaal geschreven om dit hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse christelijke devotie op te 
luisteren. 

Aan het eind van deze ontdekkingstocht doorheen het grensgebied van de Josquin-canon 
bevindt zich een stuk dat misschien meer nog dan gelijk welk ander werk Desprez' muzika-
le taal weergeeft: het motet Pater noster I Ave Maria. Dit werk lag Josquin bijzonder na aan 
het hart. In zijn testament vroeg hij dit motet na zijn dood te laten uitvoeren voor zijn 
huis tijdens alle grote processies. De innige bewerkingen van de twee belangrijkste christe-
lijke gebeden tot God en de Heilige Maagd, als voorspreekster van de mens, wijst erop dat 
de componist, die tijdens zijn leven en erna zo veel bewondering en navolging kende, zich 
terdege bewust was van zijn sterfelijkheid. De sublieme intensiteit van de zetting en in het 
bijzonder de onvergetelijke aanroepingen aan het einde van het motet, herinnert aan het 
overlijden van de grote componist en confronteert ons met onze eigen vergankelijkheid. 

Andrew Kirkman 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Inter natos mulierum 

Inter natos mulierum 
non surrexit maior 
Joanne Baptista. 
Qui viam Domino 
praeparavit in heremo. 
Alleluia. 

Fuit homo missus a Deo 
cui nomen erat Joannes. 
Alleluia. 

Planxit autem David 

Planxit autern David 
planctu huiuscemodi super 
Saul et Ionathan, filium eius. 
Considera, Israel, 
pro his qui mortui sunt 
super excelsa tua vulnerati. 
Incliti, 
super montes tuos interfecti sunt: 
quomodo ceciderunt fortes in praelio? 
Nolite annuntiare in Geth, 
Neque annuntietis in conpetis Ascalonis: 
ne forte laetentur filiae Philisthim, 
ne exultent filiae incircumcisorum. 
Montes Gelboe, nec ros, 
nec pluviae veniant super vos, 
neque sint agri prirnitiarum: 
quia ibi abiectus est clypeus fortium 
et clypeus Saul, 
quasi non esset unctus oleo. 
A sanguine interfectorum, 
ab adipe fortium sagitta Ionathae 
numquarn rediit retrorsum, 
et gladius Saul non est reversus inanis. 
Saul et lonathas amabiles 
et decori in vita sua, 
in morte quoque non sunt divisi: 
aquilis velociores, leonibus fortiores. 
Filiae Israel, super Saul flete, 
qui vos vestiebat coccino in deliciis suis, 
qui praebebat ornamenta aurea cultui vestro. 
Quomodo ceciderunt fortes in praelio? 
Ionathas in excelsis tuis occisus est. 
Doleo super te, frater mi lonathan, 
decore nimis, et amabilis valde 
super amorem mulierum. 

Onder wie uit vrouwen geboren zijn, 
is niemand opgestaan die groter is 
dan Johannes de Doper, 
die de weg van God voorging 
doorheen de wildernis. 
Alleluia. 

Er trad een mens op, door God gezonden, 
zijn naam was Johannes. 
Alleluia. 

Toen zong David dit klaaglied 
op Saul en zijn zoon Jonathan: 
"Herdenk, 0 Israël, diegenen die 
gewond stierven op uw heuvels. 
Uw glorie, Israël, ging op uw 
hoogten ten gronde. 
Hoe konden zij vallen, 
die helden? Gaat het niet melden in Gat, 
roept het niet om door de straten van 
Askelon, dat de dochters der Filistijnen 
zich niet verheugen, de dochters der 
onbesnedenen niet juichen! 
Bergen van Gilboa, geen dauw meer, 
geen regen op u, op die hooggelegen 
velden; daar werd het schild van de helden 
besmeurd, het schild van Saul, 
niet langer met olie gezalfd. 
Zonder het bloed van de verslagenen, 
zonder het vet van helden, keerde 
Jonathans boog nooit terug 
en het zwaard van Saul kwam 
nooit onverzadigd weerom. 
Saul en Jonathan, zo geliefd, 
zo schoon, in leven en dood niet gescheiden, 
sneller dan arenden waren zij, 
sterker dan leeuwen. 
Dochters van Israël, treurt over Saul, 
die u in heerlijk purper kleedde en die 
uw gewaden tooide met goud. 
Hoe konden zij vallen, die helden? 
Jonathan ligt op uw hoogten, 
geveld in het heetst van de strijd. 
Zwaar drukt mij jouw dood, 
mijn broeder Jonathan: jij was mij 
zo lief; jouw liefde verrukte mij meer 
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Sicut mater amat 
unicum filium suum, 
sic ego te diligebam. 
Quomodo ceciderunt robusti, 
et perierunt arma bellica? 

Tota pulcra es 

Tota pulcra es amica mea 
et macula non est in te. 
Favus distillans labia tua mei 
et lac sub Lingua tua: 
odor unguentorum 
super omnia aromata. 
lam enim hiems transiit 
imber abiit et recessit. 
Flores apparuerunt vinee 
florentes odorem dederunt 
et vox turturis audita 
est in terra nostra. 
Surge propera amica mea 
et veni de libano. 
Veni egrediamur 
foras in agrum, 
videamus si floruissent vinee, 
germinassent mala punica, 
columba mea. 
Veni, coronaberis. 

Magnus es tu, Domme 

Magnus es tu, Domme, 
et magnum nomen tuum, 
uberrime fons omnium gratiarum, 
inclita proles summi Dei, 
et Deus summe bonus, 
languentis dulce solatium, 
unica merces supemorum civium. 

Tu pauperum refugium, 
tu languorum remedium, 
spes exulum, fortitudo laborantium, 
via errantium, veritas et vita. 
Et nunc, redemptor Domme, 
ad te solum confugio, 
te verum Deum adoro, 
in te spero, in te confido, 
salus mea, Jesu Christe, 
adiuva me, ne umquam obdormiat 
in morte anima mea.  

dan de liefde van vrouwen. 
Zoals een moeder haar enige zoon 
liefheeft, zo had ik jou lief. 
Hoe konden zij vallen, die helden, 
hoe konden die wapens vergaan? 

Je bent volmaakt schoon, 
mijn vriendin, zonder enig gebrek. 
Van honing druipen je lippen, 
honing en melk zijn onder je tong. 
De geur van je zalven 
gaat alle reukwerk te boven. 
Kijk maar, de winter is heen, 
de regentijd voorgoed voorbij, 
op het veld staan weer bloemen 
en de roep van de tortel 
klinkt over het land. 
Nu roept mijn lief en 
zegt tegen mij: 
"Sta op mijn liefste en 
kom van Libanon. 
Kom, mijn lief, 
laten wij naar buiten gaan 
om te zien of de wijnstok al uitbot 
en de granaatbomen al bloeien, mijn duifje. 
Kom, je zal gekroond worden." 

Groot zijt gij, o Heer, 
en groot is Uw naam, 
overvloedige bron van alle genade, 
verheven zoon van de hoogste God, 
en zelf hoogste, goede God, 
zoete troost voor hen die moedeloos treuren, 
enige redding die ons komt van hierboven. 

Gij zijt de toevlucht van de armen, 
genezing voor de moedelozen, 
hoop van de bannelingen, sterkte van hen die lijden, 
de weg voor hen die dwalen, waarheid en leven. 
En nu, Heer en redder, 
wend ik mij tot U, mijn enige toevlucht, 
U, waarachtige God, aanbid ik, 
op U hoop, op U vertrouw ik, 
Jezus Christus, mijn heil, 
help mij, dat mijn ziel 
nooit ten onder ga in de dood. 
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Verbum bonum et suave 

Verbum bonum et suave, 
personemus illud ave, 
per quod Christi fit conclave, 
Virgo mater filia. 

Per quod ave salutata 
mox concepit fecundata 
Virgo David stirpe nata, 
inter spinas 

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

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

Ave, sponsa verbi summi, 
mans portus, signum dumi, 
aromatum, virga fumi, 
angelorum domina. 

Supplicarnus, nos emenda, 
emendatos nos commenda 
tuo natu ad habenda 
sempitema gaudia. 
Alleluia. 

Veni sancte spiritus 

Veni, sancte spiritus, 
et emitte caelitus 
lucis tuae radium. 
Veni pater pauperum, 
veni dator munerum, 
veni lumen cordium. 

Consolator optime, 
dulcis hospes animae, 
dulce refrigerium. 
In labore requies, 
in aestu temperies, 
in fletu solatium. 

0 lux beatissima  

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

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

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

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

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

Wij smeken U, genees ons, 
en als wij genezen zijn, 
beveel ons dan aan bij Uw zoon, 
zodat wij het eeuwig geluk mogen bezitten. 
Alleluia. 

Kom, Heilige Geest, 
en zend vanuit de hemel 
een straal van Uw licht op ons neer. 
Kom, vader van de armen, 
kom, schenker van genade, 
kom, licht van de harten. 

Beste Trooster, 
zoete gast van het gemoed, 
zoete verkwikking. 
Rust in de inspanning, 
matiging in de hartstocht, 
troost in het verdriet. 

0 allergelulczaligst licht, 
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reple cordis intima 
tuorum fidelium. 
Sine tuo nomine 
nihil est in homine, 
nihil est innoxium. 

Lava quod est sordidum, 
riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 
Flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, 
rege quod est devium. 

Da tuis fidelibus 
in te confitendibus 
sacrum septenarium. 
Da virtutis meritum, 
da salutis exitum, 
da perenne gaudium. 
Amen. 

De profundis 

De profundis clamavi ad te, Domine. 
Domme exaudi vocem meam: 
fiant aures tuae intendentes 
in vocem deprecationis meae. 
Si iniquitates observabis, Domine: 
Domme, quis sustinebit? 
Quia apud te propitiatio est, et propter 
legem tuam sustinui te, Domme, 
sustinuit anima mea in verbum eius, 
speravit anima mea. in Domino. 
A custodia matutina usque 
ad noctem speret Israel in Domino. 
Quia apud Dominum misericordia 
et copiosa apud eum redemptio, 
et ipse redimet Israhel ex omnibus 
iniquitatibus eius. 
Gloria Patri et Filio, et Spiritui sancto: 
sicut erat in principio, 
et nunc et semper, 
et in saecula saeculorum. 
Amen. 

Ave caro Christi cara 

Ave caro Christi cara, 
immolata crucis ara, 
redemptionis hostia. 
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vervul tot in de diepste kern 
de harten van Uw getrouwen. 
Zonder Uw goddelijke almacht 
blijft alles in het duister, 
blijft niets schuldeloos. 

Was wat vuil is, 
besproei wat dor is, 
genees wat krank is. 
Buig wat stram is, 
verwarm wat koud is, 
recht wat krom is. 

Schenk Uw getrouwen 
die op U hun hoop hebben gesteld, 
Uw heilige zevenvoudige genade. 
Schenk de beloning van de deugd, 
schenk de bekroning van het heil, 
schenk de eeuwige vreugde. 
Amen. 

Uit de diepten 
heb ik tot U geroepen, Heer, 
Heer, aanhoor mijn gebed. 
Mogen Uw oren openstaan 
als mijn smeekbede weerklinkt. 
Als Gij mijn zwakheden aanschouwt, 
ach Heer, wie zal mij dan steunen? 
Want bij U is de verzoening en omwille 
van Uw wet zijt Gij mijn steun, o Heer. 
Mijn ziel steunde op Zijn woord: 
mijn ziel hoopte op de Heer. 
Want bij de Heer is barmhartigheid 
en bij Hem is de verlossing in overvloed. 
En Hij zal Israël bevrijden 
uit al zijn zwakheden. 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, 
zoals het was in het begin, 
nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

Gegroet, dierbaar lichaam van Christus, 
geslachtofferd (op het) altaar van het kruis, 
losprijs voor onze verlossing. 
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Morte tua nos amara 
fac redemptos luce clara 
tecum frui gloria. 
Ave verbum incamatum 
de Maria Virgine, 
panis vivus angelorum, 
salus et spes infirmorum, 
medicina peccatorum. 
Salve corpus Jesu Christi 
quod de coelo descendisti 
et populum redemisti. 
Qui in cruce pependisti. 
Jesu bone, fons pietatis, 
laus angelorum, 
gloria sanctorurn, 
spes peccatorum, 
miserere nobis. 
Salve lux mundi, 
verbum patris, hostia vera, 
viva caro, Deitas integra, verus homo. 

Ave principium nostrae creationis, 
ave pretium nostrae redemptionis, 
ave viaticum nostrae peregrinationis, 
ave solatium nostrae expectationis, 
ave salus nostrae salvationis, 
qui hic immolaris 
pro nobis et sanctificaris, 
juva dies nostros in pace disponi 
et nos electorum tuorum grege numerari. 
Jesu bone miserere nobis. 

Maak dat wij, door Uw bittere dood 
verlost, met U mogen genieten 
van het heldere licht. 
Gegroet, uit de Moedermaagd 
geboren goddelijk woord, 
levende brood van de engelen, 
heil en hoop voor alwie lijdt, 
genezing voor de zondaars. 
Gegroet, lichaam van Jezus Christus, 
dat uit de hemel zijt nedergedaald 
en het mensdom hebt verlost. 
Gij die op het kruis hebt gehangen, 
goede Jezus, bron van vroomheid, 
lof van de engelen, 
roem van de heiligen, 
hoop van de zondaars, 
erbarm U over ons. 
Gegroet, licht van de wereld, 
woord van de Vader, waarachtig zoenoffer, 
levend vlees, volmaakte Godheid, waarachtig mens. 

Gegroet, eerste van de schepping, 
gegroet, losprijs van onze verlossing, 
gegroet, teerspijs op onze levenstocht, 
gegroet, vertroosting van ons verlangen, 
gegroet, borg van ons heil, 
gij die hier geslachtofferd wordt, 
die hier voor ons geheiligd wordt, 
help ons om onze dagen in vrede door te brengen 
en laat ons behoren tot de schaar der uitverkorenen. 
Goede Jezus, erbarm U over ons. 

Pater noster / Ave Maria 

Pater noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua sicut 
in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie, et dimitte nobis 
debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem: 
sed libera nos a malo. 

Ave Maria, 
gratia plena, 
Dominus tecum: 
benedicta tu in mulieribus,  

Onze Vader die in de hemel zijt, 
geheiligd zij Uw Naam. 
Uw rijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren. 
En leid ons niet in bekoring 
maar verlos ons van het kwade. 

Wees gegroet, Maria, 
vol van genade, 
de Heer zij met U: 
gezegend zijt Gij 
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et benedictus fructus 
ventris tui Jesus. 
Sancta Maria, 
regina caeli, 
dulcis et pia, 
o mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
ut cum electis te videamus. 

boven alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht 
van Uw lichaam Jezus. 
Heilige Maria, Hemelse koningin, 
minzaam en vroom, Moeder Gods, 
bid voor ons, arme zondaars, 
dat wij U mogen aanschouwen 
samen met de uitverkorenen. 

Vertaling: Jan Gijsel 
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Jacob Heringman (foto: Suzie Maeder) 
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Jacob Heringman luit Vrijdag, 31 augustus 2001, 12 u. 

Kapel Elzenveld 

Jacob Heringman 

0  Paardendroom: muziekatelier 
voor kinderen (zie p. 59) 

Jacob Heringman 

Jacob Heringman is een van de meest vooraanstaande luitspelers ter wereld. Hoewel hij 
geboren werd in de Verenigde Staten, woont hij sinds 1987 in Groot-Brittannië. Hij stu-
deerde bij Jakob Lindberg aan het Royal College of Music in Londen en volgde les bij Pat 
O'Brien in New York. Hij geeft regelmatig concerten, zowel in Europa als in Noord- en 
Zuid-Amerika, en vorig jaar maakte hij voor het eerst een tournee doorheen Japan. 

Als solist, begeleider en orkestlid heeft hij al meer dan vijftig cd's op zijn actief staan. Zo 
realiseerde hij opnames met beroemde artiesten zoals Barbara Bonney en Michael Chance 
en met een aantal toonaangevende middeleeuwse en renaissance-ensembles, waaronder 
Fretwork, Musicians of the Globe, The King's Singers, Virelai en The Dufay Collective. 
Daarnaast verschenen bij het label Discipline twee solo-cd's. Zijn recentste opname is de 
allereerste cd met uitsluitend luitmuziek van Josquin Desprez. Deze bloemlezing van 16de-
eeuwse luitbewerkingen van vocale werken van de grote renaissancecomponist vergde 
vele jaren van intensief opsporingswerk. De schitterende transcripties werpen een interes-
sant licht op Josquins muziek en de manier waarop die in zijn tijd vaak te horen was. 

Jacob Heringmans eerste soloproject voor Discipline kreeg de naam Black Cow. Deze 
opmerkelijke opname onthult een zeldzame verzameling 16de-eeuwse composities van de 
Hongaarse luitvirtuoos Valentin Bakfark en de Pruisische Matthaeus Waissel. Het tijd-
schrift Gramophone roemde deze muzikale ontdekking en prees Heringman als 'een mees-
terluitenist'. Zijn eerste solo-opname Holburris Passion: music for lute, cittern and bandora is 
volledig gewijd aan de muziek van Anthony Holburn en werd uitgegeven bij het label 
AVS. De cd werd door Gramophone beoordeeld als een van de beste opnames van 1999. 

Als begeleider verleende Jacob Heringman zijn medewerking aan de felgesmaakte opname 
Fairest Isle van Barbara Bonney, die uitgebracht werd bij Decca. Vorig jaar in september 
gaf hij een recital met contratenor Michael Chance in het Franse Perpignan. Samen met 
zijn vaste duopartner, de mezzosopraan Catherine King, heeft hij al heel wat tournees 
achter de rug en maakte hij vier door de pers geprezen cd's. Zo namen ze met de tenor 
Charles Daniels de opname Airs de Cour op, die zowel door Gramophone als door BBC 
Music Magazine geselecteerd werd bij de top-cd's van 1999. 
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In 1990 stond Jacob Heringman naast drie andere getalenteerde musici uit de oudemu-
ziekwereld mee aan de wieg van het ensemble Virelai. Dit ensemble is vooral bekend voor 
het ontginnen van minder bekend werk uit de late Middeleeuwen en de vroegrenaissance, 
maar daarnaast legt het zich ook toe op hedendaagse klassieke muziek. Zo heeft Virelai 
bijvoorbeeld werk van Karlheinz Stockhausen en Malcolm Bruno opgenomen voor BBC 
Music. 

Dit seizoen staat voor Jacob Heringman helemaal in het teken van zijn Josquin-tournee. 
Naast zijn optreden tijdens Laus Polyphoniae in Antwerpen zijn er concerten gepland in 
het Berkeley Early Music Festival en op de conventie van de American Musicological 
Society in Toronto. 

(foto: Adrian Hunter) 
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PROGRAMMA 

Anoniem (midden 16de eeuw) 
Praeter rerum seriem 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, MS 272 

Valentin Bakfark (ca. 1526/30-1576) 
Faulte d'argent 

uit: Harmoniarum Musicarum, Krakov, 1565 

Hans Gerle (ca. 1500-1570) 
Scaramella 

uit: Musica Teusch, Nrenberg, 1532 

Alberto da Ripa (ca. 1500-1551) 
Benedicta es coelorum Regina 

uit: Sixièsme livre de tabulature, Paris, 1558 

Luys de Narváez (fl. 1530-50) 
Mille regretz 

uit: Los seis libros del Delfin, Vallodolid, 1538 

Hans Neusidler (ca. 1508/9-1563) 
Adieu mes amours 

uit: Der ander Theil des Lautenbuchs, Nurenberg, 1536 

Simon Gintzler (ca. 1500- na 1547) 
Pater noster 

uit: Intabolatura de lauto, Venezia, 1547 

Laus Polyphoniae vrijdag 31 augustus 20011 201 



Josquin Desprez en intabulaties uit de 16de eeuw 

Soms geeft het de indruk dat de figuur van Josquin Desprez omgeven is door een dik rook-
gordijn. In de jaren zestig schreef Helmuth Osthoff een uitstekende biografie over deze 
componist. Sindsdien is echter gebleken dat een groot deel van de gegevens omtrent zijn 
leven eigenlijk andere musici betreft zoals Josquin de Kessalia, die actief was aan het hof 
van Milaan en stierf in 1498, Josquin Steelant, werkzaam aan het Bourgondische hof, 
J osquin Doro, die verbonden was aan het hof van Ferrara of Johannes Stokem - ook 
bekend als Jo. De Pratis - die in dienst was van de pauselijke kapel en zo verder. Gelukkig 
zijn er ook een aantal nieuwe documenten aan het licht gekomen, maar hoe dan ook is 
ons inzicht in het leven van Josquin beperkter dan ooit gedacht. 

Wat men wel met zekerheid weet, is dat hij geboren werd ergens aan de huidige Frans- Bel-
gische grens, waarschijnlijk in de helft van de jaren 1450, een goede vijftien jaar later dan 
vroeger werd aangenomen. Zijn carrière begon niet in Milaan, maar vermoedelijk aan de 
muziekkapel van de 'goede' koning René van Anjou (+ 1480) in Aix-en-Provence. Daarna 
was hij werkzaam in de Sainte-Chapelle, in dienst van de Franse koning Lodewijk XI. Na de 
dood van Lodewijk XI in 1483 verbleef Josquin wellicht een aantal jaren in Milaan, alvorens 
zich aan te sluiten bij de pauselijke kapel in 1489 (drie jaar later dan aanvankelijk werd ge-
loofd). In 1496 is er van Josquin geen spoor meer - mogelijk keerde hij terug naar Frankrijk - 
maar in 1503-04 werkte hij ongetwijfeld aan het hof van Ferrara. Daarna trok hij noord-
waarts naar Condé, waar hij proost was van de collegiale kerk tot aan zijn dood in 1521. Het 
staat in ieder geval buiten kijf dat, in de periode dat Ottaviano Petrucci zijn eerste boek met 
missen van Josquin uitgaf, hij de beroemdste componist van zijn tijd was. 

Een nog groter mysterie hangt er rond zijn muziek. Josquins faam in de 16de eeuw verleid-
de kopiisten en vooral drukkers ertoe om allerhande werken aan hem toe te schrijven. 
Meer dan driehonderd stukken in zowat duizend vroege bronnen dragen zijn naam. De 
volledige Josquineditie van Albert Smijers (voltooid in 1969) bevat slechts tweederde 
van al deze werken. Sommige stukken waren toen nog niet ontdekt, maar meestal bete-
kende het ontbreken van werken in Smijers' editie dat men twijfelde aan de authentici-
teit ervan. Jeremy Nobles lijst voor de New Grove Dictionary uit 1980 telt enkel 176 
muziekstukken die mogelijk van Josquins hand zijn. Sindsdien is het aantal werken toege-
schreven aan hem alleen nog maar gedaald. Bijna iedere maand verschijnt er een nieuw 
artikel dat betoogt dat een bepaald werk in feite niet van Josquin is. 

Om die reden gooien heel wat Josquin-geleerden het vandaag over een andere boeg. Ze 
gaan op zoek naar werken die sterke aanwijzingen geven dat ze wel door de grootmeester 
zelf werden geschreven. Concreet betekent dit dat men speurt naar stukken die in verschil-
lende onafhankelijke bronnen aan Desprez werden toegeschreven, die voorkomen in bron-
nen uit Josquins tijd of in drukken van betrouwbare uitgevers zoals Senfl en Glareanus. 
Daarnaast kunnen terloopse referenties van een schrijver of theoreticus ook helpen bij het 
bepalen van de authenticiteit. Deze aanpak kan vanzelfsprekend in vraag worden gesteld, 
want hij houdt geen rekening met wat Josquin in de 16de eeuw betekende voor honderden 
musici. Bovendien dreigt deze benadering bepaalde aspecten van Josquins creativiteit uit 
het oog te verliezen, omdat dit minder goed gedocumenteerd is door schriftelijk bewijsma- 
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teriaal. Anderzijds biedt deze methode een klein corpus aan muziek van verbluffend hoge 
kwaliteit, bestaande uit twaalf missen, zo'n veertig motetten en een twaalftal liederen. 

Het is precies dit tamelijk kleine repertoire van 'pure' Josquincomposities dat de meeste 
invloed had in de 16de eeuw. Het zijn deze muziekstukken die opgenomen werden in het 
grootst aantal bronnen en die voornamelijk ook de basis vormden voor parodieën tot in 
de tijd van Lassus en Palestrina. Bovendien zijn het ook die werken die steeds opnieuw 
uitgekozen werden voor vihuela- en luitbewerkingen, zoals de schitterende zesstemmige 
motetten Praeter rerum seriem, Benedicta es coelorum Regina en Pater noster. Deze drie 
motetten hadden een grote invloed op latere componisten. Wellicht was Pater noster een 
van Josquins laatste en meeste serene werken. De meester gaf zelfs opdracht om het ieder 
jaar te zijner nagedachtenis te zingen in de kerk van Condé. De twee overige motetten 
dateren van rond 1500 en vertegenwoordigen het begin van de zesstemmige motettraditie 
in de 16de eeuw. Desondanks de moeilijkheden die het herleiden van zes stemmen naar 
luittabulatuur met zich meebrengt, bestaan er niet minder dan 24 intabulaties van 
Benedicta es coelorum Regina en vijftien van Pater noster. 

Adieu mes amours is een van Josquins best gedocumenteerde liederen en tevens een van 
de vroegste, want het werd nog voor 1480 geschreven. Daarenboven was dit ook een van 
zijn populairste liederen, wat gestaafd wordt door negen tabulatuurbronnen naast zestien 
bronnen in notenschrift. Josquins laatste lied zou best wel eens Mille regretz kunnen 
geweest zijn, dat ongeveer evenzeer verspreid was als Adieu mes amours. Sommige kenners 
hebben wel vragen bij de authenticiteit van dit lied, daar slechts een veel latere bron de 
toeschrijving van Narváez' intabulatie aan Desprez onderschrijft. Na recent onderzoek 
bleek echter dat dit stuk niet enkel van Josquin is, maar dat het waarschijnlijk ook een 
van zijn allerlaatste werken was en wellicht dateert uit 1520. 

Het vijfstemmige chanson Faulte d' argent, dat mogelijk geschreven werd kort na 1500, 
wordt al eens in vraag gesteld omwille van stilistische redenen maar de schriftelijke bronnen 
doen sterk vermoeden dat het toch van Josquins hand is. Trouwens, met de recente nieuwe 
inzichten omtrent Desprez' muzikale productie is het veiliger geen stilistische beoordelingen 
te geven. Interessant is dat het anonieme driestemmige Scaramella blijkbaar de inspiratie-
bron is geweest voor de beroemde composities van Josquin en Loyset Compère en eveneens 
voor de gelijknamige mis van Jacob Obrecht. Dit anonieme stuk werd overgeleverd in vier 
bronnen, allen tabulaturen, wat beduidend meer is dan bij de andere Scaramella-toonzettin-
gen. 

Zo boeiend aan deze latere bewerkingen voor snaarinstrumenten is dat ze een onmiddel-
lijk idee geven van welke Josquins meest invloedrijke en geliefde werken waren. Vaak 
komen deze stukken tot bij ons via het creatieve medium van andere musici. We horen ze 
dus zoals ze ten gehore werden gebracht generaties na de dood van Desprez, toen hij gold 
als onomstotelijk model voor mooie en verfijnde muziek. Paradoxaal genoeg is het via de 
ogen en oren van deze jongere muzikanten dat men zich vandaag een goed beeld van 
Josquin Desprez kan beginnen te vormen. 

David Fallows 
vertaling: Kristien Verbraeken 
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Ensemble Micrologus (foto: Roberto Vaccai) 
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Ensemble Micrologus 

Patrizia Bovi 
Ulrich Pfeifer 
Alessandro Quarta 
Mauro Borgioni 
Adolfo Broegg 
Gabriele Russo 
Goffredo Degli Esposti 
David Yacus 
Mauro Morini 
Stefano Vezzani 
Gabriele Miracle  

zang & harp 
zang 
zang 
zang 
luit & vihuela 
vedel, luit & viola da gamba 
schalmei, fluit, doedelzak & trommel 
trombone 
schuiftrompet & trombone 
schalmei & bombarde 
castagnetten, tamboerijn & percussie 

Vrijdag, 31 augustus 2001, 20 u. 

Sint-Augustinuskerk 

Ensemble Micrologus 

De musici van het Ensemble Micrologus hebben veel bijgedragen tot het moderne onder-
zoek naar de muziek en de geest van de Middeleeuwen. Hun interpretaties zijn gestoeld 
op een intense studie van oorspronkelijke bronnen en dit zowel op historisch, paleogra-
fisch, iconografisch als organologisch vlak. Bovendien verdiepen ze zich in de muziek van 
culturen die nog een levende orale traditie hebben. Zulke culturen vertonen nog heel wat 
archaïsche kenmerken, die in bepaalde opzichten erg lijken op de gebruiken uit de 
Middeleeuwen. Daarnaast maken zij gebruik van de vergelijkende studie van de etnomusi-
cologie, wat een nieuw licht werpt op de vocale en instrumentale uitvoeringspraktijk en 
bepaalde intonatieproblemen. 

In 1984 werd het Ensemble Micrologus opgericht door de klassiek geschoolde muzikanten 
Patrizia Bovi, Adolfo Broegg, Goffredo Degli Esposti en Gabriele Russo, die een gemeen-
schappelijke passie voor oude muziek delen. De groep realiseerde meer dan twintig projec-
ten, waaronder enkele theaterproducties, en ondernam een reeks tournees in Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Spanje, Nederland, België, Zwitserland, Polen 
en Japan. Het ensemble werkte onder andere nauw samen met het Laboratorio Arte, 
Musica e Spettacolo van Assisi en met het studiecentrum Ars Nova in Certaldo in Italië. 
Het doet eveneens regelmatig beroep op de hulp van vooraanstaande Italiaanse en Franse 
vorsers, die verbonden zijn aan het conservatorium van Bad en het Centre de la Voix de 
l'Abbaye de Royaumont. 

Micrologus beschikt over een variabele bezetting van vijf tot elf muzikanten, die elk ver-
scheidene instrumenten bespelen. Deze instrumenten werden volgens originele modellen 
of naar middeleeuwse tekeningen en schilderijen gereconstrueerd. Hun theaterproducties 
rond zowel sacrale als profane muziek worden opgeluisterd met schitterende decors en 
kostuums, die de geest van de Middeleeuwen weer tot leven brengen. De groep wordt dan 
ook geregeld uitgenodigd om lezingen en stages te verzorgen omtrent de interpretatie van 
het middeleeuwse repertoire. Zo was Micrologus reeds te gast op het festival van Urbino 
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en in de Cité de la Musique in Parijs. 

In totaal heeft het Ensemble Micrologus vijftien cd's opgenomen, waarvan de meeste ver-
schenen bij het Franse label Opus 111. In 1996 werd de opname Landini e la musica fioren-
tina bekroond met een Diapason d'Or de l'Année en in 1999 viel deze eer de groep nog-
maals te beurt voor de cd Napolitane, die samen met de Cappella della pietà. de' Turchini 
werd gerealiseerd. Daarnaast maakte de groep al heel wat opnames voor radio en televisie 
in Europa en Japan. Dat Micrologus een zeer veelzijdig ensemble is, hoeft geen betoog. 
Naast hun vele theaterprojecten, tekenden de groepsleden voor de soundtrack van de film 
Mediterraneo, werkten ze samen met een schare hedendaagse componisten en zullen wel-
dra samen met het dansgezelschap Belreguardo hun schouders zetten onder een project 
omtrent 15de-eeuwse dansen. 

Josquin Dascanio, EI grillo (Ottaviano Petrucci, Frottole, libro secondo, Venezia, 150 r•-• 
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PROGRAMMA 

Anoniem 
Que faray ie mal fortuné / La vida de Colin 

uit: Montecassino, Biblioteca dell'Abbazia, MS 871 

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) 
Ile fantazies de Joskin (di Joschin) 
Et trop penser (di Bosfrin) 
Uno mosque de Biscayo (di Josquin De Pres) 
Adieu mes amours (di Josfim) 

uit: Roma, Biblioteca Casanatense, MS 2856 

Anoniem 
Chiave, chiave 

uit: Montecassino, Biblioteca dell'Abbazia, MS 871 

Johannes Cornago (fl. ca. 1455-1485) 
Qu'es mi vida, preguntays? 

uit: Montecassino, Biblioteca dell'Abbazia, MS 871 

Anoniem 
Falla con misuras / La bassa Castiglya 

uit: Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, MS 431 

Anoniem 
Viva viva rey Ferrando 
0 tempo bono 
Amor tu non me gabaste 

uit: Montecassino, Biblioteca dell'Abbazia, MS 871 

Josquin Desprez 
El grillo (di Josquin Dascanio) 

uit: Frottole, Libro primo, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1504 
& Frottole, libro secondo, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1505 

Anoniem 
Correno multi cani 
Core volenteruso 
Amor que to fatto io 
Alle stamegne donne! 

uit: Montecassino, Biblioteca dell'Abbazia, MS 871 

Josquin Desprez 
Je ne demano de vos (di J.p.) 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 16 
Scaramella va alla guerra (di Josquin Desprez) 

uit: Frollole, libro primo, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1504 
& Frottole, libro secondo, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1505 

Anoniem 
Hora may che fora son 

uit: El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, MS IV A 24 

Guglielmo Ebreo da Pesaro (ca. 1425-na 1480) / Anoniem 
La vida de Culin 
Voca la galiera 

uit: Montecassino, Biblioteca dell'Abbazia, MS 871 
& Paris, Bibliothèque Nationale, MS fonds italien 10.35 (tekst) 
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Napoli e Josquin 

Het programma van het ensemble Micrologus stelt op een uiterst originele manier een 
aantal vocale en instrumentale chansons van Josquin Desprez voor, waaronder het Je ne 
demano de vos uit het handschrift Bologna Q 16. Naast deze drie- en vierstemmige werken 
komen ook drie `frottele' voor vier stemmen aan bod, echte pareltjes van de hand van de 
grote polyfonist en gedrukt door de vermaarde Petrucci. Deze muzikale hoogstandjes wor-
den afgewisseld met composities afkomstig van het Aragonese hof in Napels uit de tweede 
helft van de 15de eeuw. 

Hoewel Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) algemeen erkend wordt als de belangrijkste 
componist van de eerste helft van de Renaissance, bestaan er omtrent zijn leven nog veel 
onduidelijkheden. Vast staat wel dat hij van 1459 tot 1505 actief was in Italië. Tevens is 
geweten dat hij verbonden was aan de kathedraal van Milaan als `biscantore', een term 
die verwijst naar een volwassen zanger ter onderscheiding van de koorknapen. In die 
periode van bijna vijftig jaar dat Josquin in Italië verbleef, heeft hij zowat alle grote ste-
den aangedaan. Hij werkte aan het hof van de Sforza's in Milaan, was in dienst bij de 
paus in Rome en als lid van het gevolg van kardinaal Ascanio Sforza bezocht hij Pavia, 
Piacenza, Firenze en Ferrara. Hij verliet Ferrara in 1505, het jaar waarin hertog Ercole 
Sforza stierf, om definitief terug te keren naar Frankrijk. 

J osquin Desprez componeerde voornamelijk motetten (129) en missen (19) en wordt 
beschouwd als de meest Italiaanse toondichter onder de Frans-Vlaamse meesters. Hij werd 
geprezen omwille van zijn perfecte symbiose van woord en muziek en het evenwicht tus-
sen contrapuntteclmiek en melodische verbeelding. Zo breidde zijn goede faam gestaag 
uit, zelfs na zijn dood, mede dankzij de verspreiding van gedrukte muziekboeken. Heel 
wat werken die in verschillende codices voorkomen, vertonen sterke gelijkenissen met 
J osquins stijl. Vaak worden deze stukken dan ook aan hem toegeschreven, hoewel ze ano-
niem zijn of ondertekend met namen of initialen die lijken te verwijzen naar Josquin: 
Bosfrin, Bolkim, Josfim, J.p ... Enkel door het nauwkeurig vergelijken met andere codices 
kan dit mysterie ontsluierd worden. 

Vandaag gebruikt men de naam Josquin Desprez om verwarring te vermijden, maar in zijn 
tijd kende zijn naam ontelbare dialectische en taalkundige varianten: Jodocus Pratensis, 
Jodocus a Prato, Josse, Buschino, Josquin d'Ascanio, Judocho Frantia, Justino, Juschino de 
Frantia, enzovoort. Bovendien is er ook nog geen uitsluitsel over de vraag of de componist 
inderdaad in Napels is geweest of niet. Volgens enkele onderzoeken zou een fragment uit 
Bologna Q 16, een handschrift van Napolitaanse oorsprong dat voltooid werd in 1487, van 
zijn hand zijn. Het gaat om het werk je ne demano de vos gesigneerd door ene "J.p.". Tussen 
1481 en 1482 was Ascanio Sforza namelijk gevlucht naar Napels, omdat hij na de moord op 
despoot Galeazzo Sforza samenzwoer tegen diens weduwe, die het regentschap wilde over-
dragen op haar zoon. Later, in 1484, werd Ascanio benoemd tot kardinaal en sloot hij het 
vredesverdrag tussen de paus en de stad Napels. En wie was er volgens sommigen vanaf 
1477 als musicus in dienst van Ascanio Sforza? Misschien wel onze Josquin d'Ascanio zoals 
hij genoemd werd in de drukken met `frottole' van Petrucci uit 1504 en 1505. 
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Zijn er nu genoeg aanwijzingen om met zekerheid te stellen dat Josquin in die periode in 
Napels was? Neen, maar deze periode correspondeert wel met het hiaat in Josquins biogra-
fie en misschien is het Franse fragment, getekend met "J.p." inderdaad van hem. Welke 
titel is dan beter van toepassing als: "Napels in de 15de eeuw en een zekere ... 

Goffredo Degli Esposti 
Vertaling: Kristien Verbraeken 

Wereldlijke muziek aan het Aragonese hof in Napels (1460-1495) 

Op 26 februari 1443 waren de Napolitanen getuigen van een belangrijke gebeurtenis, die 
verstrekkende gevolgen zou hebben voor hun stad, namelijk de triomfantelijke intrede 
van Alfonso I, 'el Magnanimo', de eerste Aragonese koning van Napels. Deze Aragonese 
overheersing duurde meer dan zestig jaar en zorgde voor ingrijpende veranderingen op 
administratief, stedenbouwkundig, artistiek en cultureel vlak. Zelfs vandaag worden de 
Napolitanen herinnerd aan de komst van Alfonso I, want zijn intrede werd afgebeeld op 
de triomfboog van de façade van het Castelnuovo: beeldhouwer Domenico Gagini beeld-
de de koning af samen met de trompettisten en fluitisten uit diens gevolg. Muziek speelde 
dus klaarblijkelijk een grote rol in het machtsvertoon van het nieuwe hof. Kosten noch 
moeite werden dan ook gespaard bij de toetreding van Alfonso's opvolger Ferrante I 
(1485-1494). 

Het voornaamste resultaat van de muzikale interesse van de twee vorsten was de uitbrei-
ding van de Cappella Reale. Reeds in 1485 was de koninklijke kapel van het Aragonese 
hof de grootste van heel Italië, met minstens 21 zangers, twee organisten, een orgelbou-
wer, vijf knapen en twee kapelmeesters. Heel wat van deze muzikanten kwamen van 
Aragonese muziekkapellen in Spanje. In 1498 telde de Cappella Reale van Napels reeds 
44 leden, knapen en niet-zingende kapelaans inbegrepen. Naar aanleiding van de kroning 
van Alfonso II in 1494 noteerde een kroniekschrijver de aanwezigheid van 56 trompetten 
en 12 trommels, luiten, harpen en doedelzakken. Bovendien stond het hof wijd en zijd 
bekend omwille van haar vele orgels, waarvoor zelfs speciale 'muziekkamers' werden 
gebouwd in Castelcapuano, Castelnuovo en in de Capella di Santa Barbara. 

De eerste Italiaanse kapelmeester, Giuliano de Caiacza, werd pas in 1488 benoemd. 
Hoewel Alfonso aanvankelijk had geprobeerd het aantal Spaanse kapelleden te beperken, 
werden heel wat muzikanten van de Cappella Reale aangetrokken vanuit het buitenland 
en sommige waren befaamd in heel Europa. In de periode tussen 1471 en 1499 was er zelfs 
een vrouw lid van de koninklijke muziekkapel, die bekend stond als 'Madam Anna 
Inglese'. (De interpretatie van Micrologus met Patrizia Bovi als leading lady' is dus histo-
risch gegrond.) Er waren eveneens heel wat instrumentalisten in dienst van de koning, 
zowel voor wereldlijke vermakelijkheden als het opluisteren van ceremoniële plechtighe-
den. Onderzoekers als Allan Atlas hebben zich gebogen over documenten die inzicht bie-
den in de activiteiten van de Cappella. Jammer genoeg zijn de enige overgeleverde bron-
nen de rekeningen van de koning. Om die reden is er bijna niets geweten over het mit:j- 
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kale leven in Napels dat plaatsvond buiten het hof. Wel worden in sommige bronnen 
namen vermeld van bepaalde orgel- en snaarinstrumentenbouwers. Daarnaast geven de 
handschriften met gregoriaanse gezangen uit de verschillende kerken een idee over hoe-
veel liturgische muziek er werd uitgevoerd. Van al de pracht en praal van het Aragonese 
hof in Napels is echter zeer weinig overgebleven, vooral omdat heel wat documenten wer-
den vernietigd en de boeken van de koninklijke bibliotheek verspreid zijn geraakt. 

De bronnen 

Er bestaan drie belangrijke bronnen met betrekking tot het Napolitaanse repertoire van 
tijdens het Aragonese bewind. Het oudste en enige document dat met zekerheid in ver-
band kan worden gebracht met de hovelingen, wordt bewaard in het Escorial. Dit manus-
cript werd waarschijnlijk gekopieerd voor het huwelijk van Alfons° Duca di Calabria met 
Ippolita Sforza in 1465 en bestaat uit een verzameling van Milanese en Napolitaanse wer-
ken. De andere twee overgeleverde bronnen dateren uit de jaren 1480 en werden beide 
vervaardigd in kloosters. Het handschrift Montecassino MS 871 is samengesteld in een 
benedictijnerklooster, vermoedelijk in het San Severino e Sossio-klooster in Napels, ter-
wijl het manuscript Perugia MS 431 wellicht afkomstig is van een franciscanerabdij. 
Naast deze drie waardevolle documenten zijn er nog andere handschriften met 
Aragonees-Napolitaans materiaal, maar buiten de kopiist of de composities is de link met 
het hof in Napels moeilijk te staven. Het Mellon Chansonnier bijvoorbeeld werd geko-
pieerd door de Vlaamse toondichter Vincenet, die zelf actief was aan het hof van Ferrante 
van 1469 tot aan zijn dood in 1479. Het handschrift MS 8 E 40 uit de Biblioteca 
Nazionale van Napels bevat zes missen op de tenor van L'homme armé en is in feite een 
hommage aan de muziek uit de Nederlanden. Verder zijn er nog zeven manuscripten met 
polyfone composities en twee handschriften met intabulaties voor snaarinstrumenten 
bekend, die getuigen van contacten met het Aragonese Napels. 

Het repertoire 

De Cappella Reale stond algemeen bekend omwille van haar schitterende muziek voor 
allerhande feestelijkheden aan het Napolitaanse hof. Dankzij de veelvuldige contacten 
met muziekkapellen van andere Europese hoven en de voortdurende verspreiding van 
muziek en muzikanten gedurende de 15de eeuw, kon Napels een internationaal repertoire 
uitbouwen ter meerdere eer en glorie van de Cappella Reale. Buiten de muziek voor de 
plechtigheden aan het hof kende Napels ook een bloeiende lokale stijl, die echter niet is 
gedocumenteerd in de bewaard gebleven bronnen. Het wereldlijk repertoire dat enkel 
bedoeld was ter vermaak van de hovelingen en bepaalde rijke families weerspiegelt duide-
lijk de rijke ervaring van de uitvoerders en componisten. Gianluca D'Agostino heeft 
recent grondig onderzoek verricht naar de diverse invloeden die hun sporen nalieten in 
dit corpus. Zijn theorie stelt dat het Aragonees-Napolitaans repertoire onderverdeeld was 
in verschillende linguïstische en geografische categorieën. Het resultaat van zulk een ver-
deling toegepast op de drie belangrijkste handschriften (Escorial, Montecassino en 
Perugia) is weergegeven in onderstaande tabel: 

2 1 0 vrijdag 31 augustus 2001 Laus Polyphoniae 



Tekst Frans Italiaans Spaans 
Escorial 93 22 1 
Montecassino 35 29 9 
Perugia 21 44 1 
Totaal 149 95 1 1 

De Italiaanse teksten zijn niet noodzakelijk, of zelfs meestal niet, Napolitaans maar linguïs-
tisch gezien eerder afkomstig uit meer noordelijke streken zoals Toscane, Venetië en Lom-
bardije. De uitzonderingen zijn buitengewoon interessant, met name Hora may che fora son 
is in het handschrift aangeduid als zijnde `napolitana'. Zulk een vermelding benadrukt de 
volkse oorsprong en typisch lokale toon van het lied. Dergelijke populaire vormen duiken 
later weer op in Napels met de `villanesco' en in de 17de eeuw met gitaarbegeleide aria's. 

De reconstructie 

Het project waarvan dit programma van Micrologus het resultaat is, vloeit voort uit het idee 
om de muzikale omkadering van een feest buiten het hof in Aragonees Napels te reconstru-
eren. Om dit te verwezenlijken werd typisch Napolitaanse muziek geselecteerd, aangevuld 
met composities van andere taalkundige oorsprong en dansen zoals Italiaanse `ballate', 
`strambotti' en `barzelette', Spaanse `canciones', en `rondeaux' en 'balli' uit Frankrijk. 

De bronnen die hiervoor werden geraadpleegd, waren enkel die documenten waarvan vast 
staat dat ze in Napels werden gekopieerd. Met andere woorden alleen de handschriften 
van Montecassino, Perugia en El Escorial bleken betrouwbaar. Een groepje van zangers en 
strijkers zou precies de sfeer weten op te roepen van een besloten optreden in een paleis 
of aristocratisch huis, maar versterkt door een aantal blazers benadert het eerder de triom-
fantelijke muziek van de Cappella Reale, zoals die ook weerklonk op pleinen tijdens 
volksfeesten. Wellicht werd deze muziek ook gebracht ter verstrooiing van de hovelingen, 
hoewel het geen deel uitmaakte van de officiële hofmuziek. Zelfs het stuk Viva viva rey 
Ferrando, dat ogenschijnlijk geschreven werd als eerbetoon aan Ferrante d'Aragona, is 
volgens Atlas slechts een parodie en heeft buiten de beginregel niets te maken met de 
koning. Bij nader inzien blijkt het een algemeen `combat d'amoue te zijn, gecomponeerd 
in de late `bergerette'-stijl. 

Met verve wordt de geest van 15de-eeuwse Napolitaanse liedteksten nieuw leven ingebla-
zen. Diverse parodieën, komische imitaties van hoogwaardigheidsbekleders, schuttingtaal, 
vloeken en wilde dansen waren aan de orde van de dag gedurende de kleurrijke stadsfees-
ten. Na de val van de Aragonese dynastie in 1503 kwam er nog geen einde aan deze lie-
derlijke vermakelijkheden. Integendeel, ze bleven nog kenmerkend voor de muziek van 
Spaans Napels in de volgende tweehonderd jaar. 

Dinko Fabris 
Vertaling: Kristien Verbraeken 

Laus Polyphoniae vrijdag 31 augustus 20011 211 



Que faray ie mal fortuné 

Que faray ie mal fortuné 
quant je suis ja 
tener me fault a ma fusée 
comant une femme. 

La vida de Colin no dura tuos jors. 
Comant ils se govemant ses gentils companyons, 
comant ils se govemant ses companyons, 
ils vont a la taverna con gran devocion. 

Et trop penser 

Et trop penser me font amours 
dormir ne pais, 
si je ne voy mes amours toutes les nuytz. 

Comment parlerai je á vous, fin franc cueur doulx? 
Vous y parlerez assez mon amy doulx. 

Vous vicndrez â la fenestre á la minuyt 
quand mon père dormira j'ouvriray l'uys. 

Le gallant n'oblia pas ce qu'on luy dist. 
De venir á la fenestre á la minuyt. 

La fille ne dormoist pas, tantost l'oyst, 
toute nue en sa chemise el luy ouvrit. 

Mon amy, la nuit s'en va et le jour vient, 
despartir de nos amours il nous convient. 

Uno mosque de Biscayo 

Uno mosque de Biscayo, 
l'autre jours pres ung moullin, 
vint á moy sans dire gaire, 
moy urtant sur mon chemin, 
blanche comme un parchemin; 
Je la baisé á mon aiso, 
et me dit sans faire noise: 
"Soaz, soaz, ordinarequin." 

Je lui dis que de Bisquaye 
j'estoys son prochain voisin: 
"Mecton nous pres ceste haie 
en l'ombre souz l'aubepin: 
la parlerons a butin. 
Faictes tout a ma requeste."  

Wat moet ik, ongelukkige, 
doen, nu ik nog leef? 
Ik moet de draad van mijn leven volgen, 
als vrouw. 

Het leven van Colin was niet eeuwigdurend. 
Hoe gedragen zijn makkers zich daarbij? 
Hoe zijn makkers zich daarbij gedragen? 
Zij gaan vol toewijding naar de kroeg. 

Teveel gedachten, door de liefde. 
Ik kan niet slapen als ik niet 
iedere nacht mijn liefje zie. 

Hoe kan ik tot u spreken, mijn lieve zoete hartje? 
U kunt veel tegen haar zeggen, mijn lieve vriend. 

U komt om middernacht naar het venster, 
Als mijn vader slaapt, open ik de deur. 

De minnaar vergat niet wat hem gezegd was: 
om naar het venster te komen om middernacht. 

Het meisje lag niet te slapen en zodra zij hem hoorde, 
deed ze, naakt op haar hemd na, voor hem open. 

Mijn lieve vriend, de nacht trekt weg, 
de dag breekt aan, we moeten de geliefden nu verlaten. 

Onlangs kwam er, bij een molen 
zonder iets te zeggen 
een jong meisje uit Baskenland 
op me af en botste tegen mij aan. 
Ze zag zo bleek als perkament; 
ik kuste haar op mijn gemak 
en zij sprak zonder stemverheffing: 
"Hé, rustig aan, boerenpummel." 

Ik zei dat ik in Baskenland 
vlak bij haar had gewoond: 
laten we daar bij die haag 
gaan zitten, in de schaduw van meidoorn: 
daar kunnen we doelgericht praten. 
Doe toch alles zoals ik wil. 
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Lors feist signe de la teste: 
"Soaz, soaz, ordinarequin." 

"Par mon sermont, vecy raige: 
ce n'est francoys ne latin; 
parlez moy aultre langaige, 
et laissez vostre bisquayn. 
Mecton nos besongne a fin, 
parlons d'amours, je vous prie." 
Lors me dist, n'en doubtez mye: 
"Soaz, soaz, ordinarequin." 

Avoir n'en peuz aultre chose 
par ma foy, a ce matin, 
fors baiser a bouche close 
et la main sur le tetin. 
"Adieu, petit mousequin, 
adieu soyez, ma popine." 
Lors me dit la bisquayne: 
"Soaz, soaz, ordinarequin." 

Qu'es mi vida, preguntays 

Qu'es mi vida, preguntays? 
Non vos lo quiero negar, 
bien amar e lamentar 
es la vida que me days. 

Quien vos pudiera servir 
tam bien como yo he servido? 
Mi trabaxado bevir, 
quien pudiera haver sofrido? 

Para que me preguntays 
la pena quero passar? 
Pues amar e lamentar 
es la vida que me days. 

Viva, viva rey Ferrando 

Viva, viva rey Ferrando 
e vivan los vencedores 
vivan los que batallando 
vencieron perseverando 
todos trabajos d'amores. 

Vagan todas, luminaria, 
las damas enamoradas. 
Vaia la gente contraria 
fuera de nuestras moradas! 

Toen schudde ze haar hoofd: 
"Hé, rustig aan, boerenpummel." 

Op mijn woord, dit is al te bont: 
dit is Frans noch Latijn: 
wil je alsjeblieft in andere taal spreken, 
en niet doorgaan in het Baskisch. 
Laten we tot overeenstemming komen 
en over liefde praten, alsjeblieft. 
Toen zei ze, u dacht het al: 
"Hé, rustig aan, boerenpummel." 

Die ochtend kon ik niets anders 
van haar gedaan krijgen 
dan een kusje met de lippen op elkaar 
en mijn hand op haar borst. 
‘`vaarwel mijn lieve meisje, 
vaarwel, wees toch de mijne. 
En toen sprak de Baskische: 
"Hé, rustig aan, boerenpummel." 

U vraagt hoe mijn leven is? 
Ik wil u niet verhullen dat het bestaat 
uit liefhebben en weeklagen, 
dat is het leven dat u me biedt. 

Wie zou u beter kunnen dienen 
dan ik u gediend heb? 
Wie zou mijn leven van zwoegen, 
hebben kunnen verdragen? 

Waarom vraagt u mij 
of ik de smart wil doorstaan? 
Het leven dat u mij biedt, bestaat 
immers uit liefhebben en weeklagen. 

Leve Koning Ferrando 
en leve de overwinnaars, 
leve degenen die nimmer opgaven 
en alle liefdesinspanningen 
al strijdend overwonnen. 

Dat alle verliefde dames 
ronddolen en dat de mensen 
die het daar niet mee eens zijn, 
buiten onze muren blijven! 
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0 tempo bono 

0 tempo bono, e chi me t'a levato, 
que non te tengo piu como solea? 
0 tempo chiaro, ecomo si' turbato, 
che fai fortuna da chi bonanza avea? 
0 dolze tempo, e como m'ai lassato 
intrare senza vista e senza via? 
Felice tempo, tu te nde si'andato 
mo luce ad altro la lentema mia. 

El grillo 

El grillo è buon cantore 
che tiene longo verso. 
Dale beve grillo canta, 
el grillo è buon cantore. 
Ma non fa come gli altri uccelli, 
come li han cantato un poco, 
van' de fatto in altro loco, 
sempre el grillo sta pur saldo, 
Quando la maggior e caldo 
alhor canta sol per amore. 

Correno multi cani 

Correno multi cani ad una cazia 
quillo la piglia chi e stanca la trova 
lu braccho che non cerca per la trazia 
quanta piu corre tanto mino jova 
l'ucello che da multi se discazia 
al ultimo alli riti se retrova. 

Core volenteruso 

Core volenteruso, dura, dura! 
Sangue scorrente, per Dio, caglia, caglia! 
Non te rencresca la lunga demura, 
ca l'albero in un culpo non taglia. 
Suttile ingegnio, bon alma e mesura 
spisse fiate fa vencer battaglia. 
Mai non lassare impresa per pagura 
c'a bo' sparvero no' falle mai quaglia. 

Amor que t'o fatto io 

Amor, che t'o fatto io che me dai guerra 
daime tormento senza alcun riposo,  

0 goede tijden, wie heeft ze van mij weggehaald? 
Waarom zie ik ze niet meer, zoals vroeger? 
0 zonnige tijden, nu ben ik wel erg in de war. 
Wat haal je toch uit, dame Fortuna, met wie ik 
't vroeger zo goed had? 
0 zoete tijd, waarom heb je mij binnengelaten 
zonder dat ik zag waar ik liep? 
Gelukkige tijd, nu ben je heen, 
en mijn licht schijnt nu voor een ander. 

De krekel is een goede zanger, 
die lang van adem is. 
Vanaf het gloren zingt de krekel, 
de krekel is een goede zanger 
maar hij doet niet als de vogels, 
want als die wat hebben gezongen 
gaan ze immers naar een andere plek. 
De krekel echter is honkvast. 
En op het heetst van de dag 
zingt hij enkel voor de liefde. 

Vele honden snellen achter de prooi in de jacht, 
hij die haar kan afmatten, grijpt ze. 
De brak die niet zoekt, verliest het spoor en 
al het lopen helpt hem geen zier. 
De vogel die door velen wordt opgejaagd 
vindt men op het eind met gespreide vleugels terug. 

Wilskrachtig hart, hou vol! 
Laat je bloed, bij God, maar stremmen! 
Maak geen punt van het lange wachten, 
want in één slag kun je een boom niet vellen. 
Scherp inzicht, een goed hart en zelfbeheersing 
zijn de vader van de overwinning. 
Nooit uit ongeduld de onderneming staken 
want een goede valk zal nooit een kwartel laten 
schieten. 

Amor, wat heb ik je misdaan dat je me nooit loslaat 
en zonder respijt me blijft folteren. 

214 vrijdag 31 augustus 2001 Laus Polyphoniae 



del pianto la mia bocca mai non serra, 
un tigro del mio mal serria pietoso. 
Oimé, che so' ferito e mai non sferra; 
oimé, che el ferro fu troppo focoso. 
Presto la vita mia varrá per terra, 
poi che contra de me si' (tanto) forioso. 

Alle stamegne donne! 

Alle stamegne donne! 
Alle bone stamegne! 
Chi vole stamegnare? 
lo sari stamegnatore, 
si fc) bona farina; 
stamegno a tutte l'ore 
de sera e de rnatina, 
se è nulla vicina 
che voglia stamegnare. 

Scaramella va alla guerra 

Scaramella va alla guerra 
colla lancia e la rotella 
La zomberè boro borombetta, 
la zornberè, boro, borombè 
Scaramella fa la galla 
con la scarpa e la stivalla. 
Scaramella se inamora 
sol per pianger note et hora. 
Scaramella vase in campo 
cum la spada sopra el fianco. 

Hora may che fora son 

Hora may que fora son, 
non vol'esser pii monequa, 
que arca Ii sia la tonequa 
a quuy se la vesta 

Stava en quello monastero 
com'una cosa perduta. 
Sense nullo refrigerio; 
non vedia ni era veduta. 
Ora may, que nde soy suta, 
non vol'esser pii monequa, 
que arca Ii sia la tonequa 
a quuy se la vesta 

Soro mia: po' ca son suta, 
suta fora de l'inferno,  

De weeklachten spalken mijn mond 
en een tijger zelfs zou meelij tonen met mijn smart. 
Ach mij, gekwetst ben ik en het zwaard zit vast in 
mijn hart; ach mij, te gloeiend is dat zwaard. 
Algauw zak ik dood in elkaar, 
want te erg is voor mij jouw vijandschap. 

Op naar de ziften, dames! 
Naar die ouwe trouwe ziften! 
Wie wil er wat zeven? 
Ik ben een zifter, 
en zo maak ik goed meel; 
ik zift op alle uren, 
's avonds en 's ochtends; 
zodra er maar iets in de buurt komt 
dat wil ziften. 

Scaramella trekt ten oorlog 
met haar lansje en haar schildje 
Ik zal haar krijgen, boro borombetta 
Ik zal haar krijgen, boro boromb6 
Scaramella loopt te pronken 
met haar schoentjes en haar laarsjes. 
Scaramella wordt verliefd, 
alléén om dag en nacht te wenen. 
Scaramella trekt ten strijde 
met het zwaard aan haar zij. 

Nu ik toch buiten sta 
wil ik ook geen non meer zijn 
want hard voelt het nonnenkleed 
voor wie het niet meer draagt. 

Ik zat in dat klooster 
aan mijn lot overgelaten 
zonder enige troost; 
ik zag niets en niemand zag mij; 
nu ik er weg ben, wil ik ook 
geen non meer zijn want hard 
voelt het nonnenkleed voor wie 
het niet meer draagt. 

Mijn zuster, nu ik hier terecht ben gekomen 
en weg ben uit de hel, laten we nu maar 
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damo festa e gaudimo 
bona vita e bon govemo; 
que si campase en atemo 
non vol'essere pi U monequa, 
que arca ii sia la tonequa 
a quuy se la vesta piá. 

Soro mia: voi que te diqua? 
ffrat'e prest'e seculare, 
cuy me vole per amica 
bazunya aga dinare; 
que ma vollo maritare, 
non vol'esser piui monequa, 
que arca Ii sia la tonequa 
a quuy se la vesta piá. 

Soro mia: io maritare 
me vorria, si potesse. 
Sense roba e dinare 
non se cantano le misse. 
Ora may, que scrit scrisse: 
non vol'esser pui monequa, 
que arca Ii sia la tonequa 
a quuy se la vesta piá. 

Soro mia: tu hay bon tempo; 
non te poy alamantare; 
que hay lo marito jovaneto, 
que te fay scotolare. 
Eu ne votxere pillare 
per a dar-me nde platxere, 
que de star en monasterio 
no me nxe colleno piu. 

La vida de Culin 

La vida de Culin 
no dura pas tot jors. 
Commant il se governa 
so gentils compagnons. 
Oh! Oh! Oh! 
Oh! Hor hora Guillelme 
Guillelme le prese l'affanno 
La selva larandarandaranduf 
tarararari danduf danduf. 

Andava a la tavema 
con gran devocion 
non porta ne donare 
ne voreza ne pigno  

vieren en genieten van het goede leven 
en de goede toestand 
en dat het eeuwig moge duren. 
Ik wil ook geen non meer zijn want hard 
voelt het nonnenkleed voor wie 
het niet meer draagt. 

Mijn zuster, wat zal ik zeggen? 
deze broeder 
die mij als vriendin zou willen 
heeft wat centjes nodig 
want hij wil ook met me trouwen, 
ik wil ook geen non meer zijn 
want hard voelt het nonnenkleed 
voor wie het niet meer draagt. 

Mijn zuster, ik zou willen 
trouwen, als het kon. 
Maar zonder bruidschat of geld 
kunnen geen missen worden gezongen. 
Dat is nu eenmaal zo geschreven: 
ik wil ook geen non meer zijn 
want hard voelt het nonnenkleed 
voor wie het niet meer draagt. 

Mijn zuster, wat heb jij toch geluk; 
beter kun je het niet treffen, 
want je hebt een jonge man 
en je laat je schudden. 
Ik zou er ook een willen nemen 
die mij wat plezier kan geven. 
Nog langer in het klooster blijven 
dat wil ik ook niet meer. 

Het leven van Colin 
blijft niet duren; 
hoe gedragen 
zijn edele makkers zich toch. 
Oh! Oh! Oh! 
Oh! Nu is het Willem 
die door ziekte wordt overvallen 
larandarandaranduf 
tarararari danduf danduf. 

Hij ging naar de taverne 
met grote toewijding; 
hij brengt niets en offreert niets 
ook geen onderpand 
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Viviridere vinacre 
come pobere marzant 
Guiglielmice triciavavus 
Guiglielmice del bon vin 
Guiglielmice del bon pan. 

met azijn moet hij het stellen 
als een arme koopman 
Willempje het gierig baasje, 
Willempje van de lekkere wijn, 
Willempje van het lekkere brood. 

Vertaling: Marianne Lambregts (Frans & Spaans), 
Walter Geerts (Italiaans) 
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Dimitar Grigorov (foto: Dana 1 Grigorov) 
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Dimitar Grigorov algemene leiding 
Snezhana Grigorova assistent-dirigent 

Vrijdag, 31 augustus 2001, 23 u. 

Kapel Elzenveld 

The Seven Saints - Sveti Sedmotsjislenitsi 

Liliana Tchipilska sopraan 
Bistra Petrova sopraan 
Silvena Uvalieva sopraan 
Radostina Nikolova sopraan 
Snezhana Grigorova alt 
Irina Dobreva alt 
Hedelina Stefanova alt 
Lilia Slavova alt 
Boian Vassilev tenor 
Dimitrii Gamburtzev tenor 
Borislav Valtchanov tenor 
Todor Dimitrov bariton 
Hristo Hristov bariton 
Dimitar Koprinkov bas 
Dimitar Dariev bas 

Dimitar Grigorov 

De jonge dirigent Dimitar Grigorov komt uit een bijzonder muzikale familie. Zijn groot-
vader was medestichter van het plaatselijke Koninklijk Filharmonisch Orkest, de huidige 
Filharmonie van Sofia. Zijn vader is specialist in Byzantijnse muziek en leidt een van de 
beste kinderkoren van Bulgarije. Zelf kreeg Grigorov zijn eerste pianolessen op vierjarige 
leeftijd. Tevens volgde hij intensief notenleer en zong hij mee in kerkkoren. Daarna zette 
hij zijn muziekstudies verder aan het conservatorium van Sofia, waar hij in 1995 zijn 
diploma haalde. 

Sinds een paar jaar doceert Grigorov koordirectie aan het conservatorium in Plovdiv. 
Bovendien heeft hij al verschillende publicaties op zijn naam staan en presenteert hij zijn 
eigen programma Musica Sacra op Radio Sofia. Hoewel Bulgaarse stemmen van nature 
een sterk vibrato vertonen en dus ogenschijnlijk niet zo geschikt zijn om de zuivere en 
dunne vocale partijen uit de oude westerse muziek te vertolken, wil Grigorov met de ver-
smelting van de twee tradities nieuwe horizonten openen. 
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The Seven Saints 

Het koor Sveti Sedmotsjislenitsi of The Seven Saints bestaat al meer dan honderd jaar en 
kan terugblikken op een rijke geschiedenis. Het huidige ensemble onder leiding van 
Dimitar Grigorov werd echter pas in 1990 in Sofia opgericht. Het telt veertien vaste 
koorleden met even veel mannen- als vrouwenstemmen, maar voor bepaalde programma's 
wordt de groep uitgebreid tot wel 48 zangers. Aanvankelijk spitste het ensemble zich 
vooral toe op renaissance- en barokmuziek, waarvan heel wat werken totaal onbekend 
waren bij het Bulgaarse publiek. Later breidde de groep haar repertoire uit met oratoria en 
cantates uit de 18de, 19de en 20ste eeuw. The Seven Saints mochten al verschillende 
wereldpremières verzorgen van hedendaagse composities, die Bulgaarse toondichters spe-
ciaal voor het koor schreven. 

Ondanks haar gevarieerde repertoire is de groep het best bekend voor de sublieme inter-
pretaties van orthodoxe a-capellakerkmuziek. Het ensemble streeft ernaar religieuze wer-
ken te brengen van de 15de eeuw tot nu, die nog maar zelden door westerse musici wer-
den uitgevoerd. Sinds 1992 maakt Dimitar Grigorov en zijn ensemble geregeld concertrei-
zen naar Oostenrijk, Spanje en Griekenland. Dit biedt hen de gelegenheid nauw samen te 
werken met andere befaamde dirigenten, solisten en orkesten. Ze realiseerden reeds drie 
mooie cd-opnamen en maakten verschillende videocassettes voor de Bulgaarse nationale 
televisie. 

The Seven Saints (foto: Danail Grigorov) 
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PROGRAMMA 

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) 
Missa Ave mans stelle 

Kyrie 
uit: Milan, Archivio de/la Veneranda Fabbrica del 
Duomo, Sezione Musicale, Librone 3 (olim 2267) 

Anoniem (ca. 15de -16de eeuw) 
Ot magli lutia 

uit: Moskou, Historisch Museum, MS N 28 

Anoniem 
Dostoino est 

uit: Sint-Petersburg, Openbare Staatsbibliotheek, 
MS Q.I.N. 875 

Josquin Desprez 
Missa Ave mans stelle 

Gloria 
uit: Milan, Archivio de/la Veneranda Fabbrica del 
Duomo, Sezione Musicale, Librone 3 (olim 2267) 

Anoniem 
Vetsjeri Tvoiei tainei 

uir: Boekarest, Biblioteca Centrale de Stat, MS N 
10 486 (Scythisch irmologion) 

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) 
Gustate et videte 

uit: Oxford, University, Faculty of Music, MS 7 111 
48A 

Anoniem 
Voskresni Bozhe 

uit: Boekarest, Biblioteca Centrala de Stat, MS N 
10 486 (Scythisch irmologion) 

Josquin Desprez 
Missa Ave mans stella 

Credo 
uit: Milan, Archivio de/la Veneranda Fabbrica del 
Dunmo„Sezione Musicale, Librone 3 (olim 2267) 

Anoniem 
Svete tihii 

uit: Sint-Petersburg, Openbare Staatsbibliotheek, 
MS Q.I.N. 875 

Heinrich Isaac 
Jerusalem surge 

uit: Oxford, University, Faculty of Music, MS 7 111 
48A 

Anoniem 
Sviatii Bozhe 

uit: Sint-Petersburg, Openbare Staatsbibliotheek, 
MS Q.I.N. 875 

Josquin Desprez 
Missa Ave mans stella 

Sanctus et Benedictus 
uit: Milan, Archivio de/la Veneranda Fabbrica del 
Duomo, Sezione Musicale, Librone 3 (olim 2267) 

Anoniem 
Apostolom edinonravnlia 

uit: Rille, kloosterregisters, MS 886 

Josquin Desprez 
Missa Ave mans stella 

Agnuc Dol 
uit: Milan, Archivio de/la Veneranda Fabbrica del 
Duomo, Sezione Musicale, Librone 3 (olim 2267) 

Anoniem 
Slava Edinorodnii 

uit: Sint-Petersburg, Openbare Staatsbibliotheek, 
MS 0.1.N. 875 

Josquin Desprez 
Tulerunt Dominum meum 

uit: Sofia, Bibliotheek van de Sint-Jozefkerk, MS 
G.L N516 
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De Bulgaars-orthodoxe zangtraditie en Josquin Desprez, een ont-
moeting tussen Oost en West 

Het programma dat The Seven Saints zal brengen is zowel qua opbouw als opzet uniek. 
De koorleden en hun dirigent wensen het publiek kennis te laten maken met de gemeen-
schappelijke achtergrond van de westerse en oosterse kerkmuziek door echte meesterwer-
ken uit beide tradities ten gehore te brengen. Om deze muzikale wortels bloot te leggen, is 
het programma ingedeeld in drie compositiegroepen die elk verschillen in aard en struc-
tuur, maar die op een gelijkwaardige manier worden voorgesteld en uitgevoerd. 

De eerste groep sacrale composities bestaat uit vrij bekende werken van de grote Vlaamse 
toondichters Josquin Desprez en Heinrich Isaac. Het tweede deel telt vier prachtige een-
stemmige gezangen van de Oudbulgaarse school. Het is algemeen geweten dat Paus 
Gregorius XIII zorgde voor het invoeren van antifonen in de westerse liturgie. Het is ech-
ter niet zo algemeen geweten dat ook in het Oosten deze traditie werd geïntroduceerd 
door Johannes van Damascus. Deze Syrische patriarch bracht harmonische orde in de ker-
kelijke muziek door uit alle reeds bestaande melodieën passages te puren die emotioneel 
het best aansloten bij de riten. Hij legde vast dat alle liturgische gezangen die tijdens het 
kerkelijk jaar uitgevoerd werden volgens acht strikt bepaalde toonaarden gebracht moes-
ten worden. Alle composities, zelfs eenstemmige werken en gezangen ondersteund door 
een eenvoudige baslijn, werden aan deze richtlijnen onderworpen. Het belangrijkste werk 
van Johannes van Damascus draagt de toepasselijke naam Octoix, het klassiek-Griekse 
woord voor cachtstemmig'. Bovendien nam Damascus de Oudgriekse classificatie over en 
maakte een onderscheid tussen dorische, ionische en phrygische modi. Daarnaast paste 
hij eveneens de indeling in majeur en mineur toe. Deze achtstemmige praktijk die ook 
vandaag nog in de Oosterse kerk in voege is, onderscheidt zich van de klassieke diatoni-
sche en chromatische modi door het gebruik van enharmonie met kwarttonen. 

In 865 nam Bulgarije het orthodox-christelijke geloof van Byzantium over. Tezelfdertijd 
werden de Byzantijnse gezangen ingevoerd in de Bulgaarse liturgie. Tegen het einde van 
de 9de eeuw vertaalden twee monniken heel wat christelijke geschriften, waaronder het 
Nieuw Testament, in de Slavische kerktaal. Deze twee uiterst geleerde geestelijken wer-
den later heiliz verklaard en als Sint-Cyrillus en Sint-Methodius uitgeroepen tot patroon- 

heiligen van Europa door paus Johannes Paulus II. Recent 
onderzoek heeft uitgewezen dat de vertalingen van deze clerici 
ertoe bijgedragen hebben dat nieuwe kerkelijke gezangen geïn-
troduceerd werden, die beetje bij beetje de Byzantijnse traditie 
verdrongen. Daarmee was het startschot gegeven voor een zeer 
lang ontwikkelingsproces van een onafhankelijke en unieke 
Bulgaarse zangtraditie. Deze evolutie bereikte haar hoogtepunt 
aan het einde van de 14de en het begin van de 15de eeuw, toen 
de Bulgaars-orthodoxe kerk de Oudbulgaarse kerkgezangen 

Icoon van Sint-Cyrillus en Sint-Methodius 
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overnam. Deze liederen vertegenwoordigden een onafhankelijk systeem van kerkelijke 
melodieën en toonaarden, zeer verschillend van de klassiek-Byzantijnse achtstemmige 
gezangen. Dankzij deze ontwikkelingen werd de Bulgaarse kerk de tweede kerk in de 
orthodoxe wereld en de derde kerk binnen het christelijk geloof met een eigen eenstem-
mige zangtraditie. 

Met de verovering van het Baltische schiereiland door het Ottomaanse keizerrijk kwam 
er een abrupt einde aan deze vernieuwingen. Heel wat Bulgaarse intellectuelen, die door 
de indringers verbannen waren, weken uit naar Rusland of zochten hun toevlucht in het 
klooster op de berg Athos in het Noordoosten van Griekenland. Bij hun migratie naar 
veiliger oorden nam deze elite ook tal van liturgische boeken mee, waardoor de evolutie 
van de Bulgaarse kerkelijke zangtraditie werd voortgezet in Rusland. Precies in deze perio-
de, aan het begin van de 15de eeuw, werd de Bulgaar Gregory Tsamblack verkozen tot bis-
schop van Kiev. Hij introduceerde als eerste de Oudbulgaarse gezangen in de liturgie van 
de Russische kerk. Dit scharniermoment wordt in het programma van vanavond geïllus-
treerd in een tweede compositiegroep, aan de hand van vier monodieën. Hoewel sommige 
toonaarden een westers publiek misschien vreemd in de oren zullen klinken, bestaat er 
een opmerkelijke verwantschap met gregoriaanse gezangen, zowel wat betreft de logica 
van de syllabische uitvoering van de melodie als de specifieke emotionele sfeer die door 
beide zangtradities worden opgeroepen. 

Een derde groep gezangen geeft de vroegste vorm van polyfonie in de orthodoxe kerkmu-
ziek weer. Dit fenomeen dat gekenmerkt wordt door lange parallelle bewegingen en com-
binaties van diverse melodielijnen, is overbekend in de West-Europese muziekgeschiede-
nis maar kwam relatief laat op gang in het Oosten. Ondanks de grote verscheidenheid 
aan religieuze lofzangen toont de ontwikkelingsgeschiedenis van de westerse en oosterse 
kerkmuziek veel raakvlakken en overeenkomsten. Beide tradities zijn verenigd in hun 
veelzijdigheid en getuigen van de grootheid van de Schepper. 

Dimitar Grigorov 
Vertaling: Kristien Verbraeken. 
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Missa Ave mans stella 

Voor de ordinariumdelen van de mis, zie p. 80 

Ot magli lutia 

Ot magli lutia I nevezhestva 
otsjisti ni Iako si otetsjestvo 
lubitsje moedre Dimitrie. 
Molitvami si dazhd 
vospevsti svetloie 
torzhestvo v denesjnii den. 

Dostoino est 

Dostoino est iako voistinoie blazhiti 
Tja Bogoroditzoe, prisnoblazhennoeiu 
preneporotsjnoeiu i Mater Boga nasjego. 
Tsjestneischoeiu heroevim i 
slavneisjoeiu bez sravneniia serafim, 
bez istleniia Boga-Slova rozhdsjoeiu 
Soesjtoeiu Bogoroditzoe Tia velitsjaem. 

Vetsjeri Tvoiei tainei 

Vetsjeri Tvojei tainei denes, Sine Bozhii, 
pritsjastnika mia priimi, nepovem bo vragom 
Tvoim taini Tvoieia. Ni lobzaniia Ti dam iako 
Juda, no iako razboinik ispovedaiassia vopiuti: 
pomiani mia, Gospodi, v Tsarstve si: 
pomiani mia Vladiko, v Tzarstve si; 
pomiani mia Sviatii vo Tzarstve si. 
All iluia, alliluia, alliluia. 

Gustate et videte 

Gustate et videte, 
quoniam suavis est Dominus: 
beatus vir qui sperat in eo. 

Voskresni Bozhe 

Voskreni Bozhe, soedi zemli iako 
Ti tzarstvoeiesji vo veki. 

Svete tihii 

Svete tihii, sviatiia slavi bessmertnago Otza 
nebesnago sviatago blashennago Jessoese Hriste. 
Prisjedsje na zapad sollntza videvsje svet vetsjemii. 

Reinig ons van onze 
diepe onwetendheid en ons ongeloof. 
Gij, zeer wijze en heilige Dimitri, 
verdediger van het Vaderland. 
Help ons door uw gebeden juichen 
op deze Hoogdag. 

Waarlijk, het is goed U te loven, 
Heilige Maagd, steeds zuivere en 
heilige moeder van God. 
Gij zijt meer rechtschapen dan de cherubijnen, 
meer roemrijk dan de serafijnen. 
Gij, ongeschonden Moeder van de Heer der hemelen, 
wij prijzen U, Heilige Maagd. 

Aan Uw heilige tafel hebben wij heden, 
Zoon van God, deelgenomen aan uw heilige maaltijd. 
Uw geheim hebt Gij ons ontsluierd. 
Ik zal U niet kussen, gelijk Judas, 
maar zoals de moordenaar U gesmeekt heeft, zal ik klagen: 
gedenk mij in Uw koninkrijk, mijn God, gedenk mij, 
Heer van de wereld, gedenk mij, Gij die heilig zijt. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Proeft en ziet 
hoe zoet de Heer is: gelukzalig de man, 
die op Hem zijn hoop vestigt. 

Sta op, oh Heer, en oordeel, 
de aarde, Gij die heerst in eeuwigheid. 

Zoete glorieglans van de eeuwige 
en heilige Hemelse Vader, Jezus Christus. 
Bij de dalende zon en het avondlicht leven wij, 

224 vrijdag 31 augustus 2001 Laus Polyphoniae 



Poem Otza, Sina i Sviatogo Doeha Boga. de Vader, de Zoon en de Heilige Geest: Een God. 
Dostoin esi vo vsia vremena pet biti Zoon van God, Zoon van het leven, Gij zijt waardig 
glasi prepodobnimi. Sini Bozhii zhivot eeuwig geprezen te worden door liefelijke stemmen. 
daiai tem zhe rnir Tia slavit. Daarom looft U de wereld. 

Jerusalem surge 

Jerusalem surge, 
et sta in excelso: 
et vide jucunditatem 
quae veniet tibi a Deo tuo. 

Sviatii Bozhe 

Jerusalem, sta op 
en verhef u ten hemel 
en aanschouw de vreugde 
die God u aanbiedt. 

Sviatii Bozhe, Sviatii Krepkli, 
Sviatii Bezsmertnii pomiloei nasi. 
Slave Otzoe i sinoe i Sviatomoe Doechoe, 
i nine i prisno i vo veki vekov. Amin. 
Sviatii Bezsmertnii, pomiloei nasi 
Sviatii Bozhe, Sviatii Krepkii, 
Sviatii Bezsmertnii, pomiloei nas! 

Apostolom edinonravniia 

Apostolom edinonravniia, ieerarhov, 
oedobrenie, iazikov slovenshih 
prosvetitli i tepliia zastoepniki. 
Priidite prazdnolubtzi pohvalnimi penii 
vospoie glagaluste: radoeisia Kirile 
Bogosloviia troebo, ziatokovannaia, 
rainstvo Sviatiia Troitzi podobiern 
soinechnim oeiasnivii i tem ziohoeinaia 
oesta agarianskaia zagradivii. 
Radoeisia i ti snim Metodie edinomoedrenno 
Podvizaviisia molitvami i znamenii tomoe 
Spoeteshestvoeia. I nine otzi vseblazhennii 
neprestaita moliastesia o nas Hristoe Bogoe 
verou i loboviu vas velitsjaustih. 

Slava Edinorodnii 

Slava Otzoe i Sinoe i Sviatomoe Doehoe, 
i nne i prison i vo veki vekov. Amen. 
Edinorodnii Sine i Slove Bozhii berssmerten 
sil i izvolivii spaseniia nesjego radi voplotitisia 
ot Sviatiia Bogoroditzi, i Prisnodevi Marii, 
neprelozhno votsjelovtsjiviisla, 
raspniisia zhe Hriste Bozhe, 
smertilu smert popravil, edin 
sii Sviatiia Troitzi, sprosiavliaemii Otzoe  

God, red de rechtvaardige, hoor ons gebed. 
Heilige, almachtige en eeuwige God, heb erbarmen. 
Glorie zij de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest, 
nu en altijd en in de eeuwigheid. Amen. 
Heilige, onsterfelijke, 
heb medelijden met ons. 

Zoals de apostelen 
zijn jullie leraars en beschermers 
van de slaven geworden. 
Kom, feestelingen, laat uw loflied weerklinken. 
Zing: verheug U, Cyriel, 
gouden bazuin van Gods woord. 
Zoals de zon, verlicht ons de heilige Drieeenheid. 
De ongelovigen wordt de mond gesnoerd. 
Verheug U ook, Methodi, die door uw gebeden 
en mirakels bijstand hebt geboden. 
En nu, heilige Vaders, 
die door het geloof en de liefde, 
het lof van Jezus gezongen hebt, 
blijf voor ons bidden. 

Ere aan God, Vader, Zoon en Heilige Geest, 
nu en altijd in de eeuwigheid. Amen. 
Gij, enige zoon en woord van God, 
Gij die onsterfelijk zijt, Gij die voor onze verlossing 
vlees geworden zijt door Maria, Moeder 
en eeuwige maagd, Gij die zonder Uw natuur te veranderen 
mens geworden zijt en gekruisigd werd, Jezus Christus. 
Door Uw dood hebt Gij de dood overwonnen. 
Gij, een van de Drievuldigheid, samen met de 
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i Sviatomoe Doechoe, spasi nas. 

Tulerunt Dominum meum 

Tulerunt Dominum meum, et nescio, 
ubi posuerunt eum. Dicunt ei angeli: 
Surrexit, sicut dixit, praecedet, vos in Galilaeam, 
ibi eum videvitis. Alleluja. 
Cum ergo fleret, inclinavit se et 
vidit duos angelos sedentes, qui dicunt ei: 
Praecedet vos in Galilaeam, 
Ibi eum videbitis. Alleluja. 

Vader en de Heilige Geest bezongen, red ons. 

Tulerunt Dominum meum 

Zij hebben mij Heer weggenomen, 
en ik weet niet waar zij Hem gelegd hebben. 
De engelen spraken tot haar: 
Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; 
Hij zal jullie voorgaan naar Galilea; 
daar zullen jullie Hem zien. Alleluia. 
Toen zij dan weende, boog zij zich voorover 
en zag daar twee engelen zitten. 
Deze spraken tot haar: 
Hij zal jullie voorgaan naar Galilea; 
daar zullen jullie Hem zien. Alleluia. 

Vertaling: Maria Christova Clijmans (Bulgaars) en Jan 
Gijsel (Latijn) 
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Zaterdag, 1 september 2001, 12 u. Dirk Snellings 

Marnix de Cat 
Jan Caals 
Lieven Termont 
Dirk Snellings 

algemene leiding 

contratenor 
tenor 
bariton 
bas 

0  Paardendroom: muziekatelier 
voor kinderen (zie p. 59) 

Capilla Flamenca 

Gail-Ann Schroeder 
Richard Sutcliffe 
Liam Fennelly 
Jan Van Outryve 
Patrick Denecker 

viola da gamba 
viola da gamba 
viola da gamba 
luit 
blokfluiten 

Capilla Flamenca 

zie biografie p. 72 

Der Triumphzug des Kaisers Maximilian, houtsnede van A. Altdo7fer & H. Burgkmair 
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PROGRAMMA 

Jacques Barbireau (ca. 1420-1491) 
Een vrolic wesen (in parodia) 

De Franse hofcultuur 

Hayne van Ghizeghem (ca. 1445- ca. 1495) / Alexander Agricola (ca. 1446- 
1506)! Hans Neusidler (ca. 1508/09-1563) 
De tous bien plaine 

uit: Harmonice Musices Odhecaton A, Ottaviano Petrucci, Venezia 1501 
& Ein newgeordent k0nstlich Lautenbuch, Johann Petreius, 1536 

Johannes Ockeghem (ca. 1410-1497) / Antoine de Févin (ca. 1470-1511/12) / 
Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) 
Petite camusette 

uit: London, British Library, MS Add. 35087 (Chansonnier of Lauwereyn van Waetervliet) 
& Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. MS 40098 (Glogauer Liederbuch) 

Jacques Barbireau 
Een vrolic wesen (in parodia) 

De Vlaamse stadscultuur 

Jacob Obrecht (ca. 1450-1505) / Jean Japart (fl. ca. 1474-?1507) / Heinrich 
Isaac (ca. 1450-1517) 
Tmeiskin was jonck 

uit: London, British Library, MS Add. 35087 (Chansonnier of Lauwereyn van Waetervliet) 
& Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. MS 40098 (Glogauer Liederbuch) 

Anoniem 
Mi heeft een piperken 
Een sotte cluytte wil ic ons singhen 

uit: London. British Library, MS Add. 35087 (Chansonnier of Lauwereyn van Waetervliet) 

Jacob Obrecht 
Ic hebbe gheen geld 

uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral, MS s.s. 

Anoniem 
Die crudekins die spruten 
Waer is hi nu 

uit: London, British Library, MS Add. 35087 (Chansonnier of Lauwereyn van Waetervliet) 

Pierre de la Rue (ca. 1460-1518) / Cornelis Rigo (?-?) / Hans Neusidler 
Myn hert altyt heeft verlanghen 

uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, MS 228 (Liedboek van Margaretha van Oostenrijk) 
& London, British Library, MS Add. 35087 (Chansonnier of Lauwereyn van Waetervliet) 
& Ein newgeordent kUnstlich Lautenbuch, Johann Petreius, 1536 

Jacques Barbireau 
Een vrolic wesen (in parodia) 
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Antwerpen, een poort op Centraal-Europa 

Jacques Barbireau 
Een vrolic wesen 

uit: St. Gallen, Stiftsbibliothek, MS 462 (Liederbuch des Johannes Heer von Glarus) 

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) 
Ain frewlic wesen 

uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. MS 40098 (0logauer Liederbuch) 

Jacob Obrecht 
Ein frPlich wesen 

uit: LXXV hubscher Lieder myt Discant, Alt, Bas, und Tenor, Kdln, 1512-20 (Das Liederbuch des 
Amt von Aich) 

Johannes Heer (ca. 1489-1553) 
Ein frPlich wesen 

uit: St. Gallen, Stiftsbibliothek, MS 462 (Liederbuch des Johannes Heer von Glarus) 

Arnt Van Aich (+ ca. 1528/30) 
Ein frPlich wesen 

uit: LXXV hubscher Lieder myt Discant, Alt, Bas, und Tenor, Keiln, 1512-20 (Das Liederbuch des 
Amt von Aich) 

Heinrich Isaac 
Ein frewlic wesen 

uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. MS 40098 (Glogauer Liederbuch) 

Jacques Barbireau 
Een vrolic wesen (in parodia) 

Het Habsburgse hof 

Heinrich Isaac 
La la hP 

uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. MS 40098 (Glogauer Liederbuch) 

Ludwig Senfl• (ca. 1486- ca. 1543) 
Ach Elslein, liebes Elselein 

uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. MS 40098 (Glogauer Liederbuch) 

Hans Neusidler (ca. 1508/09-1563) 
Elselein 

uit: Ein newes Lautenbchlein mit vil schonen Liedem, Johann Petreius, Nmberg, 1540 

Ludwig Sentl 
Ach Elslein / Es taget 

uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. MS 40098 (Glogauer Liederbuch) 

Heinrich Isaac 
VVann ich des Morgens 
Ach Elslein / Es taget / Wann ich des Morgens 

uit: Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Mus. MS 40098 (Glogauer Liederbuch) 

Jacques Barbireau 
Een vrolic wesen (in parodia) 
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Vlaamse polyfonie aan het Habsburgs-Bourgondische hof omstreeks 
1500 

Zoals aan vele andere Europese hoven imiteerden de Habsburgers omstreeks 1500 in hoge 
mate het Bourgondische hofleven. Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat 
Maximiliaan van Oostenrijk (1459-1519) in 1477 trouwde met Maria van Bourgondië, 
dochter van de strijdlustige Karel de Stoute. Toen Maximiliaan voor het eerst aan het 
Bourgondische hof verbleef, was hij niet alleen opgetogen over zijn aanstaande bruid, 
maar ook zeer onder de indruk van de pracht en praal en de schitterende muziek die daar 
tentoongespreid werd. Tot aan de dood van Maria in 1482 vertoefde hij in deze weelde en 
leerde hij de veelgeprezen polyfonie in al haar facetten kennen en waarderen. Hij bleef de 
Bourgondische `chapelle' financieel steunen, zelfs nadat hij de Nederlanden verlaten had. 
Deze kapel stond dan ook model bij de oprichting van Maximiliaans eigen hofkapel in 
1498. Het was zeker geen toeval dat hij van zijn Duitse kapel eiste dat ze 'brabantisch dis-
kantieren', of meerstemmig zongen volgens de Brabantse traditie. 

De voorgangers van Maximiliaan, Albrecht II en Ferdinand III hadden reeds duidelijk 
begrepen dat de Vlaamse polyfonisten toonaangevend waren in de ontwikkeling van de 
meerstemmigheid. Dit blijkt uit de pertinente aanwezigheid van meesters als Dufay, 
Busnois en Ockeghem in het Glogauer Lied erbuch of het Buxheimer Orgelbuch. Niettemin 
was Maximiliaan de eerste keizer van het Heilig Roomse Rijk, die zo nauw bij de Frans-
Vlaamse traditie aansloot. Hij plaatste zelfs Heinrich Isaac aan het hoofd van zijn 'nieu-
we' hofkapel. Al in 1484 was Isaac actief aan het hof van de aartshertog van Oostenrijk 
in Innsbruck, maar pas in 1496 trad hij ook echt in dienst, na de troonsbestijging van 
Maximiliaan als keizer. Een jaar later werd hij benoemd tot hofcomponist, een functie 
met slechts een verplichting: componeren. Zo kon Isaac vrij reizen en trok hij meermaals 
naar Italië, waar hij in Firenze huwde. In deze schitterende stad bracht hij zijn laatste 
levensjaren door en overleed er in 1517. Zijn vele missen, motetten en zijn onvoltooide 
Choralis Constantinus hebben duidelijk hun sporen nagelaten in het oeuvre van de locale 
musici-componisten. Vooral zijn meest begaafde leerling Ludwig Senfl wist het contra-
punt van de Franco-Vlaamse school in zijn werken te integreren. 

Zoals gebruikelijk besteedden de Europese vorsten niet alleen de nodige zorg aan de litur-
gische muziek, maar ze lieten zich ook omringen met uitstekende instrumentalisten en 
zangers die zeer bedreven waren in de profane muziek. In dit verband spreekt de 
Triumphzug des Kaisers Maximilian, een reeks houtsneden van Diirer en de gebroeders 
Burgkmaier uit 1516, tot de verbeelding van ieder melomaan: alle mogelijke ensembles 
uit die periode zijn hierop afgebeeld, zowel de zogenaamde zachte instrumenten (vedel, 
viola da gamba, luit en harp), de luide blaasinstrumenten of 'aha capella' (bazuin, schal-
mei en trompet) alsook het orgel met daarrond een hele schare kerkzangers. Naast het 
Duitse lied legde het Bourgondische chanson de basis van de wereldlijke muziek aan het 
Habsburgse hof. De hoofse, vaak melancholische minnelyriek, te horen in De tous bien 
plaine van Hayne van Ghizeghem, stond model voor talloze varianten op dit thema. De 
gegoede burgerij of de vooraanstaande ambtenaren van het hof imiteerden deze muziek in 
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de eigen huiskamer met een duidelijke voorkeur voor de volkstaal en met een luchtigere 
thematiek. Vooral het in het 'zot stellen' was erg in trek, zoals in Mi heeft een piperken of 
Een sotte cluytte wil ic ons singhen. De speellieden verbonden aan de grote steden, als offi-
ciële ambtenaren, brachten regelmatig meerstemmige instrumentale bewerkingen van 
volkse liederen. Het speelse Ic hebbe gheen geld is in dit opzicht typerend en komt op vele 
vlakken overeen met het Duitse tenorlied, waarbij de melodie van de tenor omspeeld 
wordt door de andere stemmen, volgens de regels van de 'geleerde' polyfonie van rond 
1500. 

Ondanks de taalbarrières konden enkele Nederlandse liederen zich internationaal ver-
spreiden. Het 15de-eeuwse Een vrolic wesen van de Antwerpenaar Jacques Barbireau was 
een echte hit en vormt de rode draad doorheen het programma van de Capilla Flamenca. 
Dit hoofse lied dook in allerlei gedaantes op in tal van Europese muziekhandschriften en 
drukken. Ook de componist kon rekenen op internationale erkenning. Zo verbleef hij in 
1490 in Buda aan het luisterrijke hof van Mathias Corvinus. Naast een Franse versie van 
dit lied zijn ook meerdere Duitse varianten bewaard gebleven. In het liedboek van de 
Zwitserse humanist Johannes Heer is er bijvoorbeeld sprake van een 'Alia compositio 
Super Ein fffiliche wesenn', met in de tenorpartij de aanduiding Tin nuwes fffilich 
wesenn'. In deze bewerking werd de basstem van het model overgebracht naar de boven-
stem en werden de overige stemmen nieuw gecomponeerd. Deze techniek van muzikaal 
eerbetoon via een contrapuntische verwerking, ook parodietechniek genoemd, kende veel 
bijval aan het Habsburgse hof. Talloze Duitse, volkse melodieën vormden als tenor de 
kern van bijzonder complex uitgewerkte, polyfone 'tenorliederen'. Een schitterend culmi-
natiepunt van deze praktijk is het zesstemmige Ach Elslein / Es taget I Wann ich des 
Morgens van Ludwig Senfl, waarin niet minder dan drie gekende liederen samenvloeien. 

Als muzikaal eerbetoon parodieerde men graag op een 'schlager'. Daarvoor beschikte een 
componist over talloze compositorische technieken: het toevoegen van extra stemmen, 
met virtuoze ornamentiek het lied voorzien van instrumentale allures, de melodie overne-
men als bas of de basstem van het model verheffen tot melodie in de bovenstem, de 
melodie koppelen aan andere bekende melodieën, enzovoort. Dit parodiëren is als het 
ware een staalkaart van allerlei vernuftige compositietechnieken. Zonder afbreuk te doen 
aan de 15de-eeuwse stijl zal de Capilla Flamenca tijdens dit concert hulde brengen aan 
het `vrolic wesen' met haar eigen parodieën van Een vrolic wesen. 

Dirk Snellings naar Eugene Schreurs 
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De tous bien plaine 

De tous bien plaine est ma maitresse 
chaschun luy doibt tribut d'honneur 
car assouvye est en valeur 
autant que jamais fu déesse. 

En la voiant j'ai tel léesse 
que c'est paradis en mon cueur. 
De tous bien plaine est ma maitresse 
chaschun luy doibt tribut d'honneur. 

Je n'ay cure d'aultre richesse 
si non d'estre son serviteur 
et pour ce qu'il n'est chois meilleur 
en mon mot porteray sans cesse: 

De tous bien plaine est ma maitresse 
chaschun luy doibt tribut d'honneur 
car assouvye est en valeur 
autant que jamais fu déesse. 

Petite camusette  

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. 

Petite camusette, 
a la mort m'avez mis. 
Robin et Marion 
s'en vont au bois joly, 
ilz s'en vont bras a bras, 
ilz s'endormis. 
Petite camusette, 
a la mort m'avez mis. 

Uaultre jour tant je m'avencay 
que presque tout mon cuer lassay 
aler sans que luy demandasse. 

S'elle m'amera je ne scay, 
mais je me mettray en essay 
d'acquerir quelque peu sa grace 
force m'est que par la je passe 
ceste fois j'en feray l'essay. 

Puis apres le coup me pencay 
que long temps a que ne cessay, 
ne ne fut que je ne l'aimasse; 
mais c'est ung jeu de passe passe, 
j'en suis comme je commencay. 

Kleine snotneus, 
je hebt me doen sterven! 
Robin en Marion 
gaan naar het mooie bos. 
Zij vertrekken arm in arm; 
ze zijn in slaap gevallen. 
Kleine snotneus, 
je hebt me doen sterven! 

Onlangs ging ik zo ver 
dat ik bijna buiten zinnen raakte, 
zonder dat ik haar iets vroeg. 

Ik weet niet of ze van mij houdt, 
maar ik ga een poging wagen 
om haar gunst enigszins te verwerven. 
Ik moet het wel zo aanpakken, 
dit keer ga ik het eens proberen. 

En toen, daarna, bedacht ik 
dat ik al lang hiermee bezig was 
en dat het er niet toe deed of ik haar beminde, 
het is immers een goochelkunstje, 
na afloop sta ik weer aan het begin. 
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Tmeisken was jonck 

Tmeisken was jonck, 
wel van passe, niet te groet. 
Ic quam gheloepen met eenen spronck; 
ic custe se an haer roede mont. 
Scoen lief, ghy compt zo selden, 
'Ey ridder' seyt sy, 'edel ghenoet, 
hu liefde quelt my totter doet'. 

Mi heeft een piperken 

Mi heeft een piperken 
doch ghestelt van lirum lappum 
hij heeft mij wat goets toe gheseit 
lirum lappum lappum lirum 
lappum lirum lirum lappum 
lirum lirum lirum toes 
lirum lappum vrij altoes. 

Een sotte cluytte wil ic ons singhen 

Een muzikantje heeft mij toch in vervoering gebracht 
van lirum lappum, 
hij heeft mij iets goeds beloofd 
lirum lappum lappum lirum 
lappum lirum lirum lappum 
lirum lirum lirum toos 
lirum lappum altijd vrij. 

Een sotte cluytte wil ic ons singhen 
ter ere van vrou Venus kinderkins. 
Een vrauken sprac tot haren boelken fijn 
compt lief in die aermen mijn. 
Vriendelic speelden sij daer der mynen spel 
ay my sprac sy met haersten snel 
‘`scoen lief het helpt my so wel." 

De crudekins die spruten 

De crudekins die spruten 
en alle dinck verfrayt 
ic wil my gaen vermuten 
ic ben myn lief te buten 
tcompas es al verdrayt 
tes recht ic ben ghepayt. 

Waer is hi nu 

Waer is hi nu die my myn hertekin doet dolen? 
Hi heeft een ander liever dan my, 
het zal my costen tleven. 
Waer is hi nu die my myn hertekin doet quelen? 

Myn hert altyt heeft verlanghen 

Myn hert altyt heeft verlanghen 
naar u die alderliefste myn. 

Ik wil voor ons een zotte klucht zingen 
ter ere van de kinderen van vrouwe Venus. 
Een vrouwtje sprak tot haar mooi liefje: 
liefje, kom in mijn armen. 
Innig speelden zij daar het minnespel. 
"Hé, hé", zei zij ongeduldig, "snel, 
mooi lief, het doet mij zo goed". 

De plantjes ontluiken 
en alles wordt vrolijk. 
Ik wil van liefje veranderen. 
Ik ben mijn lief kwijt. 
Het kompas is volledig van richting veranderd. 
Juist, ik ben tevreden. 
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U liefde heeft my ontvanghen. 
U eyghen vry will ick syn. 
Voor al de weerelt ghemeene 
soe wie dat hoort oft ziet, 
heb die myn hert alleene 
daerom lief en begheeft my niet. 

Een vrolic wesen 

Een vrolic wesen mijn oogskins saghen 
wien ic getrauwicheyt moet thoescriven, 
al wilt my haer jonst uit liefden driven. 
Naer dese gheen ander om my te behaghen. 

Ein frnlich wesen  

Mijn oogjes zagen een vrolijk aangezicht 
aan wie ik getrouwheid moet schenken, 
als haar gunst mij uit liefde wil aansporen. 
Na deze kan geen andere mij behagen. 

Ein frOlich wesen hab ich erlesen 
und sich mich um wo ich hinkum 
in fremde land wirt mir bekant 
mer args dann gut durch senens flut 
gleich heur als ferd auf diser erd 
tu ich mich gleich erkennen. 

Wo ich dann lend lang als behend 
mit grosser gir begegnet mir 
manch wunder da wie ich umscha 
gilt es mir gleich in allem reich 
kum war ich well kein geit kein gfell 
doch tu mich fit nennen. 

Wann es nun kern das mir gezem 
ging wie es wolt tet was ich solt 
recht willig gem in zucht und em 
fUr mein person auf guten won 
in treuer pflicht on args geschicht 
doch kummert mich gross senen. 

Ach Elslein 

Ach Elslein, liebes Elselein mein, 
wie gem war ich bei dir! 
So sein zwei tiefe Waser 
wohl zwischen dir und mir. 

Das bringt mir grossen Schmerzen, 
herzallerliebster Gsell. 
Red'ich von ganzem Herzen, 
hab's fur gross Ungefall. 

Hoff', Zeit werd'es wohl enden,  

Een vrolijk wezen heb ik uitgekozen 
en kijk rond me heen, waar ik ook kom 
in vreemde landen werd ik 
meer kwaads dan goeds gewaar door de vloed van de zinnen 
heinde en verre op deze aarde 
geef ik me gelijk te herkennen. 

Waar ik dan kort of lang beland, 
tref ik met grote gretigheid 
veel wonderbaars aan als ik zo rondkijk 
maar het is me overal allemaal gelijk. 
Ik kom waar ik wil zonder geld en zonder voorkeur 
maar ik laat me niet kennen. 

Als nu gebeurde wat mij betaamt 
hoe het dan ook verder ging, ik deed wat ik moest 
vrij gewillig, graag en met eer en geweten 
voor mijn persoon met goede winst 
in trouwe plicht zonder kwade zin 
maar nu bekommert mij groot verlangen. 

Ach Elsje, lief Elsje, 
wat zou ik graag bij jou zijn! 
Maar er zijn wel 
twee diepe waters tussen jou en mij. 

Dat doet me veel pijn, 
allerliefste hartendief. 
Ik zeg het met heel mijn hart, 
dit is een groot verdriet. 

Ik hoop dat de tijd wel verandering zal brengen, 
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hoff', Gluck werd' kummen drein, 
sich in alls Guets verwenden, 
herzliebstes Elselein! 

Ach Elslein / Es taget 

Ach Elslein, liebes Elselein mein, 
wie gem war ich bei dir! 
So sein zwei tiefe Waser wohl 
zwischen dir und mit. 

Es taget vor dem Walde: 
Stand af, Katterlin! 
Die Hasen laufe balde: 
stand af, Katterlin, 
holder Buehl! heeia ht's, 
du bist min, sô bin ich din: 
stand Cif, Katterlin. 

Es taget in der Aue, 
stand Cif, Katterlin! 
Schiins Lieb, lass' dich anschauen! 

Es taget vor dem Holze, 
stand Cif, Katterlin! 
Die Jager hUrner stolze, 
stand af, Katterlin! 

Wann ich des Morgens 

Wann ich des Morgens fni auffstehe, 
so ist rnein stilblein geheitzet schon, 
so kombt mein heb und beut mir ein guten morgen. 

Ein guter morgen ist bals dahin; 
Gott geb meim heb ein stetten sin, 
darzu ein fnilichs gemUte! 

Hett ich ein buelen, als mancher hat, 
ich wolt im aufbinden sein gelbes har 
mit eitell brauner seiden. 

Ich wolts im aufbinden inn rotes gollt; 
ich bin meim buelen vin herzen holdt, 
ich kont ir nit holder werden.  

ik hoop dat het geluk nog komt, 
en alles zich ten goede keert, 
teerbemind Elsje. 

Ach Elsje, lief Elsje, 
wat zou ik graag bij jou zijn! 
Maar er zijn wel 
twee diepe waters tussen jou en mij. 

Het wordt dag in het bos, 
sta op, Katrientje! 
De hazen snellen weg, 
sta op Katrientje! 
Beminnend liefje. 
Hoezee, jij bent van mij en ik van jou, 
sta op, Katrientje! 

Het wordt dag in de velden, 
sta op, Katrientje! 
mooi lichaam, laat je bekijken. 

Het wordt dag in het bos, 
sta op, Katrientje! 
De jagers blazen fier op hun hooms 
Sta op, Katrientje! 

Als ik 's morgens vroeg opsta, 
dan is mijn kamer al verwarmd, 
en mijn lief komt en wenst mij een goede morgen. 

Een goede morgen is snel voorbij; 
God geve mijn lief een trouw gemoed 
en ook een vrolijk wezen! 

Had ik een lief als menig ander, 
dan zou ik haar blond haar opsteken 
met fijne bruine zijde. 

Ik zou het met rood goud opsteken; 
ik ben mijn lief van harte genegen, 
ik zou haar niet meer genegenheid kunnen toedragen. 

Vertaling: Marianne Lambregts (Frans), Hubert 
Meeus (Middelnederlands), Katja Scheel & Ingeborg 
Dusar (Duits) 
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Voorstellingen Weerwolf, 
een zomerproject voor kinderen 

Zaterdag, 1 september 2001, 
14 u. & 16 u. 

Hiberniaschool 

In samenwerking met MUSICA 

Weerwolf 

Van 22 tot 25 augustus en van 28 augustus tot 1 september werkten een groep van vijfen-
twintig kinderen van 10 tot 14 jaar aan de opbouw van de productie Weerwolf en andere 
verhalen over goden, mensen en dieren. Het eindresultaat is te zien op zaterdag 1 september 
om 14.00 en 16.00 u. in de concertruimte van Steiner-Hibemia, Volksstraat 40, 
Antwerpen. 

Liesbet Vereertbrugghen, Ilse Wijnen en Patrizia Hardt vormen samen met het Duo 
Patrache, het blokfluitentrio 0 Felici, Marnix De Cat en Klaartje Ascoop de artistieke 
ploeg. 

Ouders, familieleden, vrienden en alle geïnteresseerden kunnen vandaag een van de voor-
stellingen bijwonen. 

Zie ook p. 61 
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Paul Van Nevel (foto: Luk Van Eeckhout) 
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Huelgas Ensemble 

Paul Van Nevel 

Bart Coen 
Peter De Clercq 
Baldrick Deerenberg 
Koen Dieltiens 
Bjeirk Frithof Smith 
Mirella Ruigrok 
Michèle Van den Broucque 
Claude Wassmer 
Wim Becu 
Dominique Lortie 
Joost Swinkels 
Simen Van Mechelen 
An Van Laethem 
Matthieu Lusson 
Kristina Kyprianides 
Piet Strijckers 
Paulina Van Laarhoven 

algemene leiding 

blokfluiten 
blokfluiten 
blokfluiten 
blokfluiten 
cornetto 
dulciaan 
dulciaan 
dulciaan 
bazuin 
bazuin 
bazuin 
bazuin 
renaissanceviool 
basviool 
viola da gamba 
viola da gamba 
viola da gamba 

Zaterdag, 1 september 2001, 
15 u., 17.30 u., 20 u. & 23 u. 

Sint-Augustinuskerk 

Paul Van Nevel 

Paul Van Nevel is bekend als stichter en leider van het Huelgas Ensemble, dat hij in 1970 
oprichtte na zijn activiteiten aan de Schola Cantorum Basiliensis. Aanvankelijk bracht 
het ensemble veel hedendaagse werken, maar vandaag legt het zich vooral toe op de 
muziek van de Middeleeuwen en Renaissance. Met zijn ensemble voert Paul Van Nevel 
veelal onbekende composities uit, met het accent op de schatten van de Vlaamse polyfo-
nie. Hij benadert dit repertoire vanuit de originele bronnen en trekt een aantal maanden 
per jaar uit om in Europese bibliotheken oude muziek te bestuderen en te transcriberen. 
Paul Van Nevel probeert in zijn interpretaties zoveel mogelijk de tijdgeest, waarin de wer-
ken geschreven zijn, te betrekken. Hij bestudeert dan ook intensief oude uitspraak, tijds-
ervaring en tempo, geïmproviseerd contrapunt, voordrachtattitudes en zo meer. 

Naast zijn drukke bezigheden met het Huelgas Ensemble is Paul Van Nevel tevens gastdi-
rigent van een aantal beroemde formaties zoals het Collegium Vocale uit Gent, het 
Nederlands Kamerkoor en het koor van de Nederlandse Bachvereniging. Tot voor kort 
was hij ook gastdocent aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam, waar hij een 
cursus notatie en interpretatie aan de sectie koorleiding gaf. 

Bij de Duitse uitgeverij arenreiter gaf hij transcripties van renaissancemuziek uit. 
Bovendien schreef hij een aantal artikels en boeken over middeleeuwse en renaissance-
muziek, waaronder een monografie over Johannes Ciconia en het voor een breed publiek 
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bedoelde werk Nicolas Gombert en het avontuur van de Vlaamse polyfonie. Momenteel 
bereidt hij een publicatie voor over de Frans-Vlaamse componisten in Noord-Frankrijk 
tijdens de 15de en 16de eeuw. 

In 1994 nam Paul Van Nevel in Parijs de prestigieuze Prix In Honorem van de Académie 
Charles Cros in ontvangst en in 1996 werd hij eveneens in Parijs gelauwerd met de 
Diapason d'Or de l'Année in de categorie vocale muziek voor de cd Utopia triumphans. 

Huelgas Ensemble 

Het Huelgas Ensemble is een van Europa's meest gerenommeerde groepen voor de uitvoe-
ring van de polyfone muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Hun interpretaties 
zijn gebaseerd op een grondige kennis van de uitvoeringsattitudes van deze periodes. De 
kennis van de notatie van de tekst en de muziek zijn hierin onmisbaar om door te dringen 
tot de essentie van de compositie. 

De evolutie van het ensemble laat een groeiende bekommernis blijken om de oude 
muziek, ontstaan uit een symbiose met het milieu en de maatschappij, haar karakter als 
tijdsfenomeen mee te geven. Zo wordt het ensemble in zijn interdisciplinaire zoektocht 
geholpen door de oude temperamentenleer van bijvoorbeeld Albertus Magnus, het geheu-
gentheater van Ciulio Camillo, de studie van de redenaarskunst en de diverse literaire 
stromingen in Europa. 

Steeds weer loven pers en media de spontane levendigheid waarmee het ensemble zijn 
repertoire brengt en waarmee het voortdurend nieuwe normen vestigt. De palmares van 
de groep is dan ook zeer uitgebreid. In 1981 al was het ensemble laureaat van de wedstrijd 
van de Europese Radio Unie met een programma over Johannes Ciconia. Vijf jaar later 
ontving het ensemble de speciale Cinque Clés de sol-onderscheiding van de Canadese 
Radio voor de opname van het verzameld werk van Johannes Ciconia. In 1988 verleende 
het zijn medewerking aan het televisieprogramma De Polyfonisten, dat de Golden Prague 
won op het Internationaal Televisiefestival van Praag. 

Voor het label Sony Classical verzorgde het Huelgas Ensemble meerdere cd-opnames met 
middeleeuwse en renaissancemuziek in de reeks Vivarte. Voor Harmonia Mundi realiseer-
den ze in 1999 de succesvolle opname Lamentations de la Renaissance. Bij ditzelfde label 
verschenen vorig jaar de vespers van Christophorus Demantius en de cd 0 Gemma Lux 
met de dertien isoritmische motetten van Guillaume Dufay. Voor deze laatste opname 
werd de groep in 2000 onderscheiden met een Diapason d'Or de l'Année en de Caecilia-
prijs. Deze felgegeerde onderscheiding viel het ensemble al eerder te beurt in 1991, 1993 
en 1995. 

Daarnaast sleepte het Huelgas Ensemble nog heel wat andere prijzen in de wacht, waar-
onder de Edison-prijs, de Snepvangers-prijs van de Belgische Muziekpers in 1991 voor de 
cd met Antoine Brumels twaalfstemmige mis Et ecce terrae motus en in 1993 voor de 
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opname van Nicolas Gomberts Muziek aan het hof van Karel V. Het ensemble kreeg de 
First Prize van de CD Compact Records Award 1991 voor zijn opname van de 15de-
eeuwse miscyclus La dissection d'un homme armé. Dit jaar verscheen reeds de Missa a 24 
van Annibale Padovano en staan er verder nog opnames met werk van Jean Richafort, 
Cipriano de Rore en Costanzo Festa op stapel. 

De misleidende 18de-eeuwse titelpagina van het manuscript (Civico Museo Bibliografico Musicale , Bologna, MS C36) 
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DE MARATHON 

De cyclus is ingedeeld in vier concerten. Elk concert bestaat uit drie delen of suites. 
De titels en de cijfers van het handschrift worden gebruikt om de variatie aan te dui-
den. 

PROGRAMMA CONCERT NR. 18 OM 15 u. 

Deel A 

Costanzo Festa (ca. 1480/95-1545) 
Contrapunto quadragesima sesta (46) â 4 

cantus firmus in de tenor, eerste en tweede stem enkel gebaseerd op re-mi-fa-sol 
Contrapunto quinquagesima nona (59) â 4 

cantus firmus in de bovenstem, imitatief contrapunt in drie lage stemmen 
Contrapunto nonagesima nona (99) â 4 

cantus firmus in de tweede stem, canon in unisono tussen derde en vierde stem 

Giovanni Maria Nanino (ca. 1545-1607) 
Contrapunto centesima quadragesima ottava (148) â 3 

cantus firmus in de benedenstem, twee bovenstemmen in canon in unisono 
Contrapunto centesima quadragesima nona (149) â 3 

cantus firmus in de benedenstem, twee bovenstemmen in vergelijking met vorig 
contrapunto in de omkering 

Costanzo Festa 
Contrapunto centesima quinta (105) â 5 

cantus firmus in de vierde stem, vrij contrapunt, in de bovenstem motief la-sol-mi- 
fa-sol-la in verschillende ritmische gedaantes 

Contrapunto sessagesima nona (69) â 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt, naar einde toe sequensen 

Contrapunto sessagesima terza (63) â 4 
cantus firmus in de derde stem, lethargische ritmiek 

Contrapunto quadragesima quinta (45) â 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt 

Contrapunto terza decima (13) â 3 
cantus firmus in de bovenstem, imitatief contrapunt 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima vigesima sesta (126) â 3 

cantus firmus in de eerste stem in dimunitie in semibreves, canon in unisono 

Costanzo Festa 
Contrapunto quinquagesima sesta (56) â 4 

cantus firmus in de tweede stem, lage tessituren; bovenstem C-sleutel vierde lijn, 
imitatief contrapunt 

Contrapunto vigesima (20) â 3 
cantus firmus in de benedenstem, vrij contrapunt 
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Deel B 

Costanzo Festa 
Contrapunto quinquagesima ottava (58) á 4 

cantus firmus in de eerste stem, imitatief contrapunt in zeer lage liggingen: 
tweede stem in F-sleutel vierde lijn; derde en vierde stem in F-sleutel vijfde lijn 

Contrapunto vigesima prima (21) á 4 
contrapunt in vierde stem, imitatief contrapunt 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima vigesima settima (127) á 3 

cantus firmus in de benedenstem, canon in de ondersecunde 

Costanzo Festa 
Contrapunto trigesima quarta (34) á 4 

cantus firmus in de derde stem, eerste stem speelt ostinato la-sol-fa, lethargisch 
contrapunt in meestal brevae 

Contrapunto centesima undecima (111) á 5 
cantus firmus in de tweede stem, imitaties tussen derde, vierde en vijfde stem, 
eerste stem vrij 

Cuntrapuillu vigesinia ullava (28) á 4 
cantus firmus in de derde stem, basso ostinato, imitatief contrapunt 

Contrapunto quinquagesima settima (57) á 4 
cantus firmus in de tweede stem, lage tessituur, naar einde toe rustige beweging 
in semibrevis en brevis 

Giovanni Maria Nanino 
contrapunto centosima vigosima ottava (128) a. 3 

cantus firmus in de derde stem, canon in de boventerts 

Costanzo Festa 
Contrapunto settuagesima ottava (78) á 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, in de bas zes motieven die 
twee- of driemaal worden herhaald 

Contrapunto terza (3) á 3 
cantus firmus in de laagste stem, imitatief contrapunt 

Contrapunto ottogesima quinta (85) á 4 
cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt met opvallend veel synco patio 

Deel C 

Costanzo Festa 
Contrapunto sessagesima ottava (68) á 4 

cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt met opvallende dalende 
drieklanken 

Contrapunto centesima vigesima terza (123) á 8 
cantus firmus in de zesde stem, triplecanon: lste tussen de eerste en tweede 
stem, 2de tussen de vierde en vijfde stem en de 3de tussen de zevende en 
achtste stem, derde stem vrij contrapunt, lage tessituren 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima vigesima nona (129) á 3 

cantus firmus in de eerste stem in diminutie, canon in de onderkwart 
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Costanzo Festa 
Contrapunto centesima seconda (102) â 5 

cantus firmus in de vijfde stem, imitatief contrapunt 
Contrapunto vigesima terza (23) â 4 

cantus firmus in de benedenstem, vrij contrapunt, einde in sequensvorm 
Contrapunto sessagesima (60) â 4 

cantus firmus in de eerste stem, imitatief contrapunt in lage ligging 
Contrapunto centesima vigesima quinta (125) â 11 

cantus firmus in de negende stem, laatste van Festa's variaties, harmonisch 
overwicht 

Contrapunto decima nona (19) â 3 
cantus firmus in de eerste stem, imitatief contrapunt 

Contrapunto centesima (100) â 4 
cantus firmus in de tweede stem, driestemmig canon tussen de eerste, derde 
(in de onderkwart en vierde stem (in onderoctaaf) 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto trigesima (130) â 3 

cantus firmus in de derde stem, canon in de onderkwart 

Costanzo Festa 
Contrapunto centesima terza (103) â 5 

cantus firmus in de vierde stem, imitatief contrapunt, bas in ostinaatvorm 
Contrapunto ottogesima prima (81) â 4 

cantus firmus in de tweede stem, canon in unisono in de twee onderstemmen, 
eerste stem evolueert langzaam in brevae en longae 

Contrapunto sessagesima prima (61) â 4 
cantus firmus in de eerste stem, vrij contrapunt, een van de meest lethargische 
variaties met uitsluitend brevis- en semibreviswaarden 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS C36 
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PROGRAMMA CONCERT NR. 20 OM 17.30 u. 

Deel A 

Costanzo Fosta 
Contrapunto trigesima settima (37) á 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, eerste stem in ostinatostill 
Contrapunto ottoqesima quarta (84) á 4 

cantus firmus in de derde stem, imitatiecontrapunt met extreme proporties 
Cordrapurdo rionageslma prima (91) á 4 

cantus firmus in de benedenstem, imitatief contrapunt 
Contrapunto nona (9) á 3 

cantus firmus in de derde stem, imitaties in versierd contrapunt 

Giovanni Maria Nanino 
LOntrapunto centesima trigesima prima (131) a 3 

cantus firmus in de eerste stem in diminutie, canon in de onderkwart 

Costanzo Festa 
Cuididpulitu IIUHdibIIIId guilita (99) á 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, bovenstem parafraseert de hymne 
"Da pacem Domine" 

Contrapunto quadragesima terza (43) á 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt, in de contrapuntische 
stemmen is er een ostinaatmotief dat twintigmaal terugkeert 

Uontrapunto decima ottava (18) a 3 
cantus firmus in de tweede stem, vrij contrapunt, cantus tirmus kruist zowel de 
eerste dis Lieltle slem 

Contrapunto centesima duodecima (112) á 5 
cantus firmus in de vierde stem, vrije imitaties in de tweede, derde en vijfde stem, 
de eerste stem is een niet-geïdentificeerde melodie 

Contrapunto quinquagesima quarta (64) á 4 
cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, drie bovenstemmen kruisen elkaar 
regelmatig 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima trigesima seconda (132) á 3 

cantus firmus in de eerste stem in diminutie, canon in de onderkwint 

Costanzo Festa 
Contrapunto ottogesima nona (89) á 4 

cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt 
Contrapunto centesima decima nona (119) á 6 

cantus tirmus in de eerste stem, imitatief contrapunt, zeer lage variatie 
(vier F-sleutels), gebruik van ostinatomotieven 

Deel B 

Custarizu Festa 
Contrapuno trigcsima acconda (32) á 4 

cantus tirmus in de derde stem, imitatief contrapunt 

Giovanni Maria Nanino 
Cnntrapuntn nehtesima trigesima tarza (133) 3 

cantus firmus in de derde stem, canon in de bovenkwint 
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Costanzo Festa 
Contrapunto ottogesima sesta (86) á 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, bas beweegt uitsluitend in 
ligaturen van twee semibreves 

Contrapunto decima (10) á 3 
cantus firmus in de tweede stem, imitatief contrapunt 

Contrapunto centesima terza decima (113) á 5 
cantus firmus in de vierde stem, imitatief contrapunt, openingsmotief fa-la-la-ut- 
sol in bas als ostinato gebruikt 

Contrapunto settuagesima terza (73) á 4 
cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima trigesima quarta (134) á 3 

cantus firmus in de derde stem, canon "ad Essacordum" (sic), in de ondersixt 

Costanzo Festa 
Contrapunto vigesima seconda (22) á 4 

cantus firmus in de vierde stem, imitatief contrapunt in bovenstemmen die 
dezelfde tessituur hebben 

Contrapunto quadragesima ottava (48) á 4 
cantus tirmus in de vierde stem, eerste, tweede en derde stem zijn in dezelfde 
sleutel (C vierde lijn) genoteerd en kruisen elkaar voortdurend 

Contrapunto ottagesima settima (87) á 4 
cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, basstem bestaat uit gepunte 
(driedelige) semibrevissen 

Contrapunto sessagesima quarta (64) á 4 
cantus firmus in de derde stem, lethargische variatie, vrij contrapunt, cadens figuur 
ut-si-la-si-ut wordt twaalfmaal geciteerd 

Contrapunto centesima vigesima quarta (124) á 8 
cantus firmus in de zesde stem, imitatief contrapunt 

Deel C 

Costanzo Festa 
Contrapunto quarta decima (14) á 3 

cantus hrmus in de derde stem, imitatiet contrapunt, een van de weinige variaties 
die in een driedelige mensuur zijn gecomponeerd 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima trigesima quinta (135) á 3 

cantus firmus in de tweede stem, octaaf hoger getransponeerd, canon in de 
bovenseptiem 

Costanzo Festa 
Contrapunto ottagesima (80) á 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, drie verschillende mensuren: de 
eerste stem in 0, de tweede stem in C, de derde en vierde stem in 0 3/2 

Contrapunto quadragesima quarta (44) á 4 
cantus firmus in de vierde stem, imitatief contrapunt, alle stemmen in dezelfde 
tessituur (sleutel: C-vierde lijn) 

Contrapunto ottava (8) á 3 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt, de eerste en tweede stem 
hebben slechts een kwint omvang 
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Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima trigesima sesta (136) á 3 

cantus firmus in de tweede stem, gediminueerd en getransponeerd in 
bovenoctaaf, canon in octaaf 

Costanzo Festa 
Contrapunto centesima quartadecima (114) á 5 

cantus firmus in de vierde stem, canon in de boven-undecima tussen bas en 
eerste stem, andere stemmen vrij 

Contrapunto trigesima (30) á 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt 

Contrapunto settuagesima seconda (72) á 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt, bas speelt ostinaat afgeleid 
ven beyinmotief 

Giovanni Maria Naiiiiit) 
Contrapunto centesima trigesima settima (137) á 3 

cantus firmus in de tweede stem, canon in het onderoctaaf 

Costanzo resta 
Contrapunto quadragesima settima (47) á 4 

cantus firmus in de derde stem, ostinatomotief sol-sol-sol-mi-fa-sol in andere 
stemmen 

Contrapunto quinquagesima quinta (55) á /I 
cantus firmus in de derde stem, imitaties van stijgende toonladders 

Contrapunto contosima sesta docima (116) á 5 
cantus firmus in de vierde stem in augmentatio (longae i.p.v. brevae) imitatief 
contrapunt, bas bestaat uit vier ostinato figuren 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS C36 
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PROGRAMMA CONCERT NR. 21 OM 20 u. 

Deel A 

Costanzo Festa 
Contrapunto prima (1) â 2 

cantus firmus in de tweede stem 
Contrapunto ottogesima seconda (82) â 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, gemengde voortekening: alleen 
de tweede en vierde stem hebben een si-bemol aan de sleutel 

Contrapunto settuagesima quarta (74) á 4 
cantus firmus in de derde stem, eerste stem is canon in bovenkwint van de derde 
stem, andere stemmen vrij 

Contrapunto trigesima quinta (35) â 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima trigesima ottava (138) â 3 

cantus firmus in de tweede stem, canon in de bovennone 

Costanzo Festa 
Contrapunto ottogesirna terza (83) a 4 

cantus firmus in de derde stem, opvallend grote stemomvang in de eerste, tweede 
en vierde stem (G-a') met liefst 32 sleutelveranderingen 

Contrapunto settima (7) â 3 
cantus firmus in de derde stem, twee andere stemmen vormen een canon in de 
onderkwart 

Contrapunto settuagesima quinta (75) â 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt met terugkerend motief re-fa- 
sol-la-mi-sol-re 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima trigesima nona (139) â 3 

cantus firmus in de derde stem, canon in de unisono 

Costanzo Festa 
Contrapunto nonagesima terza (93) â 4 

cantus firmus in de derde stem, eerste stem is een parafrase van de hymne "Ave 
mans stelle" 

Contrapunto undecima (11) â 3 
cantus firmus in de eerste stem, imitatief contrapunt 

Contrapunto quadragesima seconda (42) â 4 
cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, comixtio: twee stemmen hebben 
een andere besleuteling, de eerste stem herhaalt met ritmische varianten steeds 
het thema ut-re-fa-mi-re-ut-si-ut 

Contrapunto centesima nona (109) â 5 
cantus firmus in de vierde stem, imitatief contrapunt 

Deel B 

Costanzo Festa 
Contrapunto trigesima ottava (38) â 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, eerste stem herhaalt cadens figuren 
Contrapunto nonagesima (90) â 4 

cantus firmus in de onderstem, imitatief contrapunt 
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Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima quadragesima (140) â 3 

cantus firmus in de tweede stem, canon in inversie in de ondersecunde 

Costanzo Festa 
Contrapunto settuagesima (70) â 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij levendig contrapunt 
contrapunto sestadecima (16) â 3 

cantus firmus in de tweede stem, tempus perfectum diminutum (0) 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima quadragesima prima (141) â 3 

cantus firmus in de derde stem, canon in de boventerts 

Costanzo Festa 
Contrapunto sessagesima quinta (65) â 4 

cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt 
Contrapunto nonagesima ottava (98) â 4 

cantus firmus in de tweede stem, een kwart naar boven getransponeerd, 
bovenstem is een aaneenschakeling van elf incipits uit Arcadelts eerste madrigalenboek 

Contrapunto centesima decima settima (117) â 5 
cantus firmus in de vierde stem in augmentatio (dubbele notenlengtes), imitatief 
contrapunt 

Contrapunto trigesima prima (31) â 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt, ostinatobas sol-fa-re-mi-re 
(ook getransponeerd) 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima quadragesima seconda (142) â 3 

cantus firmus een octaaf hoger in de eerste stem, canon in de onderkwart 

Costanzo Festa 
Contrapunto nonagesima seconda (92) â 4 

cantus firmus in de benedenstem, imitatief contrapunt, drie bovenstemmen 
uitzonderlijk in G-sleutel genoteerd 

Contrapunto settuagesima settima (77) â 4 
cantus firmus in de derde stem in driedelige mensuur, gecoloreerd imitatief 
contrapunt 

Contrapunto centesima vigesima (120) â 6 
cantus firmus in de vijfde stem, zesde stem beweegt zoals de cantus firmus in 
brevissen, andere stemmen in vrij contrapunt 

Deel C 

Costanzo Festa 
Contrapunto vigesima quarta (24) â 4 

cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt 
Contrapunto sessagesima seconda (62) a 4 

cantus firmus in de derde stem maar ook - uniek voor Festa - in de kreeft, vrij 
contrapunt 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima quadragesima terza (143) â 3 

cantus firmus in de eerste stem, kreeftcanon die in beide stemmen gelijktijdig 
begint vii eiridiW in de terts 
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Costanzo Festa 
Contrapunto quadragesima nona (49) â 4 

cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt waarin 25 maal een cadens 
voorkomt 

Contrapunto quinta (5) â 3 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt, lage tessituren 

Contrapunto vigesima quinta (25) â 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt 

Contrapunto centesima settima (107) â 5 
cantus firmus in de derde stem, vermenging van imitaties met vrij contrapunt 

Contrapunto settuagesima nona (79) â 4 
cantus hrmus in de derde stem, tmitatiet contrapunt met kortstondige proporties 
(1/4, 5/4 en 8/2 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima quadragesima quarta (144) â 3 

cantus firmus in de laagste stem, canon in de boven-septime 

Costanzo Festa 
Contrapunto trigesima terza (33) â 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, bas bestaat uit ostinaat re-fa-mi- 
re-ut-simol-la in diverse ritmes 

Contrapunto sesta (6) â 3 
cantus firmus in de laagste stem, imitatiecontrapunt 

Contrapunto ottogesima ottava (88) S 4 
cantus firmus in de derde stem, elke stem gebruikt slechts een notenwaarde: de 
eerste stem semibrevis, de tweede stem semiminima, de derde stem brevis en de 
vierde stem minima 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS C36 
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PROGRAMMA CONCERT NR. 22 OM 23 u. 

Deel A 

Costanzo Festa 
Contrapunto centesima decima ottava (118) â 5 

cantus firmus in de vierde stem per augmentatio (elke toon heeft een waarde van 
twee brevissen) 

Contrapunto vigesima nona (29) á 4 
cantus firmus in de derde stem, de tweede en vierde stem gedomineerd door 
ostinatomotief sol-fa-re-fa-ut (ook getransponeerd) 

Contrapunto quinquagesima seconda (52) â 4 
cantus firmus in de tweede stem, contrapunt met ostinatomotieven van o.a. het 
kopmotief 

Contrapunto quinquagesima terza (53) b 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt met basso ostinato 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto contosima quadragcsima quinta (145) â 3 

cantus firmus gediminueerd in de derde stem, canon in de bovenkwint 

Costanzo Festa 
Contrapunto centesima vigesima seconda (122) á 7 

cantus firmus in de vijfde stem, de eerste stem speelt uitsluitend een a', de twee 
baspartijen zijn imitatief, andere partijen in vrij contrapunt 

Contrapunto decima settima (17) â 3 
cantus firmus in de tweede stem, imitatief contrapunt in tempus perfectum 
diminutum (0) 

Contrapunto nonagesima sesta (96) â 4 
uanlus firmus in de derde stem, bovenstem bestaat uit het soggetto cavato van 
Victoria sola [columna]: mi-sol-mi-fa-sol-la 

Contrapunto centesima ottava (108) â 5 
cantus firmus in de derde stem, zeer rustige variatie die bestaat uit een 
dubbelcanon: a) tussen de twee bovenstemmen in de onderkwart en b) tussen 
stemmen vier en vijf in de bovenkwint 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima quadragesima sesta (146) â 3 

cantus firmus in de tweede stem, canon in het octaaf 

Costanzo Festa 
Contrapunto trigesima nona (39) â 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, verschillende voortekening 
Contrapunto nonagesima quarta (94) â 4 

cantus firmus in de derde stem, tweede stem parafraseert de hymne "Ave Maria 
coelorum" 

Contrapunto centesima quarta (104) â 5 
cantus firmus in de vierde stem, bovenstem is soggetto cavato op de Spaanse 
koningin Isabella (mi-fa-re-la), de derde stem is soggetto cavato op koning 
Ferdinandus (re-mi-fa-ut) 
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Deel B 

Costanzo Festa 
Contrapunto vigesima sesta (26) á 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, basso ostinato mi-mi-mi-fa-re-ut 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima quadragesima settima (147) á 3 

cantus firmus in de tweede stem in augmentatio, canon in het octaaf, beide 
stemmen beginnen echter gelijktijdig maar de eerste stem evolueert tweemaal zo 
snel als de derde 

Costanzo Festa 
Contrapunto centesima prima (101) á 4 

cantus firmus in de derde stem, tweede stem parafraseert het madrigaal "Ahi 
dispietato tempo" 

Contrapunto settuagesima sesta (76) á 4 
cantus firmus in de derde stem, tweede stem bestaat uitsluitend uit motief ut-re- 
mi (hexachord naturale) en fa-sol-la (hexachord molle) met ritmische varianten, 
andere stemmen in vrij contrapunt 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima quinquagesima (150) á 5 

cantus firmus in de derde stem, dubbelcanon: a) tussen de twee bovenstemmen 
in unisono en b) tussen de twee benedenstemmen eveneens in unisono 

Costanzo Festa 
Contrapunto centesima quintadecima (115) á 5 

cantus firmus in de vierde stem, de eerste stem herhaalt voortdurend het stijgend 
hexachord naturale ut-re-mi-fa-sol-la met ritmische varianten, de tweede stem 
parafraseert de hymne "Ut queant laxis", de andere stemmen in vrij contrapunt 

Contrapunto quadragesima (40) á 4 
cantus firmus in de vierde stem, imitatief contrapunt, werk voor vier gelijke 
stemmen (4 C-sleutels op de vierde lijn 

Contrapunto trigesima sesta (36) á 4 
cantus firmus in de derde stem, bas is ostinato op het thema van Josquins "Missa 
La sol fa re mi", de eerste stem heeft ostinato fa-mi-la-mi-sol-la 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima quinquagesima prima (151) á 5 

cantus firmus in de vierde stem, dubbelcanon: een in unisono, de andere in het 
octaaf 

Costanzo Festa 
Contrapunto settuagesima prima (71) á 4 

cantus firmus in de derde stem, de eerste en vierde stem hebben een canon in de 
omkering 

Contrapunto duodecima (12) á 3 
cantus firmus in de tweede stem, de derde stem bestaat uit ostinato re-fa-mi-re 
(naturale en molle) in diverse ritmische figuraties 

Contrapunto quadragesima prima (41) á 4 
cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt met accent op harmonische vormgeving 

Contrapunto nonagesima settima (97) â 4 
cantus firmus getransponeerd in de bovenstem, imitatief contrapunt 
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Deel C 

Costanzo Festa 
Contrapunto centesima vigesima prima (121) á 6 

cantus firmus in de vierde stem, maar elke toon is drie brevissen lang, de langste 
variatie 

Contrapunta quinquagesima (50) á 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima quinquagesima seconda (152) á 5 

cantus firmus in de derde stem, dubbelcanon tussen de twee hoogste en twee 
laagste stemmen 

Costanzo Festa 
Contrapunto quinquagesima prima (51) á 4 

c:uritus firmus in de derde stem, bas gebruikt drie verschillende ostinato-motieven 
Contrapunto centesima sesta (106) á 5 

cantus firmus in de derde stem, openingsmotief ut-re-mi-ut-sol gebruikt als strikt 
ostinato in de vijfde stem en een vrijer in de vierde stem 

Contrapunto quinta decima (15) á 3 
cantus firmus in de tweede stem, contrapunt in tempus perfectum diminutum (0) 

Contrapunto sessagesima sesta (66) á 4 
cantus firmus in de derde stem, imitatief contrapunt 

Giovanni Maria Nanino 
Contrapunto centesima quinquagesima terza (153) á 5 

cantus firmus in de tweede stem, tripelcanon in de bovenkwint en onderkwart, 
bovenstem vrij 

Costanzo Festa 
Contrapunto centesima decima (110) á 5 

cantus firmus in de derde stem, lage registers met bariton- en bastessituren 
Contrapunto vigesima settima (27) á 4 

cantus firmus in de derde stem, vrij contrapunt, de bas bestaat uitsluitend uit 
negenmaal de toonladder LA-la in verschillende ritmische patronen 

Contrapunto sessagesima settima (67) á 4 
cantus firmus in de derde stem 

Contrapunto quarta (4) á 3 
cantus firmus in de benedenstem, imitatief contrapunt 

Contrapunto seconda (2) á 2 
cantus firmus in de tweede stem, de grote tessituur van de bovenstem wordt 
genoteerd door vierentwintig keer van sleutel te veranderen 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS C36 
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De `contrapunif van Costanzo Festa: een fascinerend Italiaans leer-
boek en een verfijnd muzikaal document 

Weinig termen zijn zo intens met de geschiedenis van de West-Europese mu:iek verbon-
den als de term 'contrapunt'. De missen en motetten van de meeste Nederlandse polyfo-
nisten noemen we contrapuntisch, evenals de fuga's van Bach, de componist bij uitstek 
die geroemd wordt om zijn 'contrapuntisch meesterschap'. Ook zijn tijdgenoten en zij die 
hem als compositorisch model namen, waren daarvan overtuigd. In zijn traktaat Die Kunst 
des reinen Satzes in der Musik uit 1775 schrijft Bachs leerling Johann Philipp Kimberger: 
"Op dat vlak heeft de in Leipzig overleden kapelmeester Bach waarschijnlijk alle compo-
nisten van de wereld overtroffen". Wat hij met 'op dat vlak' bedoelt, omschrijft hij als 
volgt: "In heel de kunst van het componeren is er wellicht niets moeilijker dan dat elk 
van de vier stemmen niet alleen haar eigen vloeiende melodie heeft, maar ook dat zij alle 
samen een zekere uniformiteit bereiken, zodat uit hun verbinding een enkele, volmaakte 
totaliteit ontstaat". Uit dit citaat blijkt duidelijk wat er met contrapunt wordt bedoeld: de 
techniek om meerdere zelfstandige melodische lijnen, die op zichzelf boeiend en interes-
sant zijn, zodanig met elkaar te combineren dat zij, ook wanneer ze gelijktijdig klinken, 
een perfect samenhangend geheel vormen. Het is dus met andere woorden zoals in een 
kruiswoordraadsel, waarbij het horizontale (de afzonderlijke melodieën) perfect op het 
verticale (het samenklinken in akkoorden) afgestemd is zodat beide dimensies een onlos-
makelijke, complementaire eenheid vormen. 

De polyfonie ontstond aan het einde van de 9de eeuw als toevoeging van een tweede 
stem aan een bestaande gregoriaanse melodie. Vanaf dat moment kwam er een, typisch 
Westerse, theoretische reflectie op gang die trachtte de nieuwe kunst van het combineren 
van meerdere, van elkaar te onderscheiden partijen in regels te vatten. In de loop van de 
daaropvolgende eeuwen ontstond de theorie van het contrapunt uit de behoefte om een 
logisch samenhangend en tevens boeiend muzikaal verhaal op te bouwen. De term zelf 
dateert van het begin van de 14de eeuw, toen er pedagogische oefeningen werden voor-
zien volgens de methode `punctus contra punctum' of 'noot tegen noot'. Deze methode 
hield in dat tegenover een noot in de ene stem er een noot in de tweede stem stond. 
Hierbij werd van meet af aan gestreefd naar `varietas' of 'afwisseling', iets wat Johannes 
Tinctoris later zelfs de 'ziel van het contrapunt' zou noemen. Een van de basisprincipes 
voor het bereiken van die afwisseling was de tegenbeweging: wanneer de ene stem daalt, 
gaat de andere dan stijgen. 

Met de toename van het aantal stemmen tot drie, vier en zelfs meer werd de techniek van 
het contrapunt alsmaar gecompliceerder. Naast het oeuvre van Bach was de geestelijke en 
profane muziek van de Nederlandse polyfonisten uit de Renaissance het meest verbluffen-
de repertoire waarin de contrapuntische technieken op exemplarische wijze werden gede-
monstreerd. Grootheden zoals Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem, Josquin Desprez, 
Heinrich Isaac, Adriaan Willaert en een hele schare buitenlandse componisten die hun 
spoor volgden, slaagden erin twee tot acht (of nog meer) zelfstandige melodische partijen 
tot een perfect 'sluitend geheel' samen te brengen. De composities van deze meesters vol- 
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deden niet alleen aan alle technische regeltjes van de kunst, maar getuigden eveneens 
van een onuitputtelijke melodische, ritmische en harmonische vinding. Daardoor over-
stijgt deze muziek de strikt pedagogische intenties en blijft ze na vijf â zes eeuwen de luis-
teraar boeien. Het is begrijpelijk dat binnen deze productie van meesterwerken de louter 
vanuit pedagogische bedoelingen gecomponeerde 'contrapuntische oefeningen' nauwelijks 
aandacht kregen. Toch vond een aantal componisten het niet beneden hun waardigheid 
om zich toe te leggen op het neerpennen van instructieve modellen voor leerlingen, die 
de complexe techniek van het contrapunt onder de knie wilden krijgen. Sommigen zijn 
er zelfs in geslaagd om daarvan 'echte muziek' te maken en schreven boeiende, gevarieer-
de stukken, die zeker de moeite waard zijn om uit de stoffige archieven op te delven. Een 
van de interessantste voorbeelden is ongetwijfeld de reeks contrapuntoefeningen die in de 
eerste helft van de 16de eeuw werden gecomponeerd door de Italiaanse componist 
Costanzo Festa, "om te leren zingen in contrapunt, te componeren en op instrumenten te 
spelen", zoals hij in 1536 schreef aan de Florentijnse muziekmecenas Filippo Strozzi. 

Festa's biografie vertoont nogal wat hiaten, vooral over zijn vroege jaren is bitterweinig 
geweten. Hij werd tussen 1480 en 1495 geboren, mogelijk in de streek van Turijn. Waar 
en bij wie hij opleiding genoot is evenmin duidelijk. Een aantal composities (missen, 
motetten en madrigalen) wijzen op Florentijnse connecties, misschien ook met de 
Vlaming Heinrich Isaac, die in dienst was van Lorenzo de Medici en zich op latere leef-
tijd definitief in Firenze vestigde. Isaac overleed er in 1517, het jaar waarin Festa lid werd 
van de pauselijke hofkapel. Festa bleef verbonden aan het pauselijk instituut tot aan zijn 
dood op 10 april 1545. Hij wordt doorgaans beschouwd als de eerste Italiaanse renaissan-
cecomponist die, naast bekende `noorderlingen' als Jacob Arcadelt, Philippe Verdelot en 
Adriaan Willaert, een essentiële bijdrage heeft geleverd tot de vroege geschiedenis van 
het Italiaanse madrigaal. Zijn meesterlijke beheersing van het contrapunt blijkt vooral uit 
zijn religieuze muziek (missen, motetten en Magnificats), maar tevens uit een uitgebreide 
reeks `contrapunti'. Eeuwenlang werden deze contrapunti verloren gewaand, maar ze zijn 
bewaard gebleven in een uniek manuscript dat zich bevindt in het Civico Museo 
Bibliografico Musicale in Bologna. 

Het handschrift, dat dateert van 1602, bevat een misleidende 18de-eeuwse titelpagina, 
die stelt dat de 157 composities weliswaar gebaseerd zijn op een melodie van Costanzo 
Festa, maar in feite geschreven zijn door Giovanni Maria Nanino, een leerling van 
Palestrina. De ware toedracht is echter wat gecompliceerder. Alle 157 werken zijn contra-
puntische studies op een enkele melodie, namelijk een beroemde 15de-eeuwse `basse 
danse' die bekend staat als 'La Spagna'. Heinrich Isaac schreef een mis, geïnspireerd op 
deze melodie: de Missa La Spagna. Festa nam ze als uitgangspunt voor 125 contrapunti-
sche oefeningen voor twee tot elf stemmen (nrs. 1-125 in het handschrift). Nanino, die 
een grote bewondering koesterde voor het werk van Festa, componeerde 28 Latijnse 
motetten voor drie tot vijf stemmen, allemaal gebaseerd op de melodie 'La Spagna'. Deze 
motetten verschenen in 1586 en werden later opgenomen in hetzelfde handschrift uit 
Bologna (nrs. 126-153). De vier resterende werkjes (nrs. 154-157) waren nieuwe composi-
ties. Het titelblad van het manuscript is dus in tweevoudig opzicht verkeerd: ten eerste 
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schrijft het verkeerdelijk alle composities aan Nanino toe en ten tweede vermeldt het 
Festa als de auteur van de melodie la Spagna'. 

Contrapunti 114 & 115 (Civico Museo Bibliografie° Musicale, Bologna, MS C36) 

Dankzij recent onderzoek van de Amerikaanse musicoloog Richard J. Agee is het pro-
bleem van het auteurschap definitief geklaard. Hij verzorgde eveneens een exemplarische 
uitgave van de 125 `contrapunti' van Festa. Het is alleszins een fascinerende collectie: 125 
keer liet de componist de melodie van la Spagna' in een stem in gelijke, brede noten-
waarden klinken (één noot per maat) en omringde die met nieuw geschreven contrapun-
tische stemmen, waarbij hij een bewonderenswaardige muzikale fantasie tentoonspreidde. 
De geleidelijk toenemende bezetting staat in functie van de stijgende moeilijkheidsgraad 
om steeds meer stemmen met elkaar te combineren. Er zijn 2 oefeningen voor 2 stemmen, 
18 voor 3, 81 voor 4 (de 'klassieke' bezetting), 17 voor 5, 3 voor 6, 1 voor 7, 2 voor 8 en 
1 voor niet minder dan 11 stemmen. Festa beperkte zich evenwel niet tot de loutere toe-
voeging van melodische lijnen die in kleinere notenwaarden verlopen ten opzichte van 
de cantus firmus en die elkaar doorgaans imiteren. Hij demonstreerde bovendien op ver-
nuftige wijze een aantal technieken die zijn absolute beheersing van alle contrapuntische 
technieken aantonen. Zo ging hij onder meer op zoek naar andere bestaande melodieën 
uit het geestelijke of profane repertoire die met de melodie van la Spagna' kunnen 
gecombineerd worden, zoals de gregoriaanse antifonen Ave mans stella (nr. 93), Ave 
Regina caelorum (nr. 94) en Da pacem DomMe (nr. 95). In contrapunt nr. 98 liet hij zich 
inspireren door het oeuvre van Jacob Arcadelt en citeert hij tien inzetten van diens 
madrigalen, waaronder het overbekende 11 bianco e dolce cigno. In enkele contrapunten 
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combineerde hij de basse-danse-melodie met een zogenaamd `soggetto cavato', een motief 
waarvan de noten gebaseerd zijn op de klinkers van een naam. Dit wordt goed geïllus-
treerd in nr. 104, waar de motieven mi-fa-re-la en re-mi-fa-ut afgeleid zijn van de klinkers 
van de namen 'Isabella' en `Ferdinandus'. Festa verwees hier om onbekende redenen naar 
de Spaanse vorsten Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië. Hij had wel Spaanse 
contacten via de familie d'Avalos, bij wie hij mogelijk enkele jaren in dienst was op het 
eiland Ischia nabij Napels, vooraleer hij zich definitief in Rome vestigde. In elk geval 
gebruikte hij in nr. 96 nog een `soggetto cavato' dat verwijst naar de dichteres Vittoria 
Colonna, die huwde met Ferdinando Francesco d'Avalos, markies van Pescara. Andere 
contrapunten, zonder historische referenties, illustreren 'geleerde' technieken zoals de 
imitatiecanon (waarbij een tweede stem een melodie van een andere partij ongewijzigd 
overneemt), de augmentatio (hierbij wordt de la Spagna'-melodie in dubbele notenwaar-
den gepresenteerd) en de kreeftgang (met de melodie in omkering). 

Uit deze enkele voorbeelden blijkt dat Festa's en Nan.ino's contrapuntische oefeningen op 
'La Spagna' een waar encyclopedisch overzicht geven van de quasi-oneindige composito-
rische mogelijkheden die een enkele, eenvoudige melodie kan bieden. Het is een prak-
tisch leerboek zonder tekst, een van de vele die in die tijd en later werden geproduceerd. 
Sommige werden ook uitgegeven, bijvoorbeeld de `contrapunti' van Vincenzo Galilei in 
1584 en van Francecso Soriano, die in 1610 een bundel op de markt bracht met 110 con-
trapuntische bewerkingen van de gregoriaanse melodie Ave Mans stella. Deze werden 
trouwens in de 18de eeuw aan het handschrift uit Bologna toegevoegd. De kennis van het 
traditionele contrapunt bleef een absolute voorwaarde voor de compositie, een 
Worschmack zur Composition', zoals Bach zijn beroemde Inventionen voor klavier noem-
de. Indien deze voorsmaak door een intrinsieke muzikale kwaliteit het louter pedagogi-
sche overstijgt, bijvoorbeeld bij Bach en ook in de Etudes van Chopin, dan betekent dit 
voor de uitvoerder en de luisteraar een meerwaarde die de theoretische `Gradus ad 
Parnassum' overstijgt. `Gradus ad Parnassum' of 'de weg naar de Pamassusberg' is de 
bloemrijke titel van wellicht het bekendste theoretisch handboek over het contrapunt, 
geschreven door de Oostenrijkse componist en theoreticus Johann Joseph Fux en gepubli-
ceerd in 1725. Festa's en Nanino's 153 contrapuntstudies mogen bestempeld worden als 
een 16de-eeuwse `Gradus ad Parnassum', een praktisch leerboek, maar toch ook een docu-
ment vol fantasie, dat getuigt van een verfijnde muzikale smaak. 

Ignace Bossuyt 

De gegevens van deze bijdrage zijn ontleend aan enkele recente, uitstekende publicaties 
van de Amerikaanse musicoloog Richard J. Agee: zijn artikel Costanzo Festa's Gradus ad 
Parnassum in Early Music History. Studies in Medieval and Early Modern Music, dl. 15, 
Cambridge (1996), p. 1-58, en de wetenschappelijke uitgave van Festa's contrapuntische 
studies in Costanzo Festa. Counterpoints on a cantus firmus, dl. 107 in de reeks Recent 
Researches in the Music of the Renaissance, Madison (1997). 
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Zondag, 2 september 2001, 11 u. 

Kapel Elzenveld 
Rebecca Stewart algemene leiding 

Toonmoment van de workshop 
over Josquin Desprez 

In samenwerking met MUSi CA 

Workshop Josquin Desprez 

Rebecca Stewart is met haar ensemble Cappella Pratensis een van de weinigen die zo 
consequent de historiciteit van de uitvoering probeert te benaderen. Niet alleen gaat ze 
op zoek naar 'hoe' de muziek te zingen is op vocaaltechnisch vlak, maar daarnaast kiest ze 
ervoor steeds samen vanuit een koorboek te musiceren. De Missa Pangue lingua van 
J osquin Desprez werd met de deelnemers van een driedaagse workshop ingestudeerd van-
uit de originele notatie in de Occo Codex. 

De derde dag sluit de workshop af met een toonmoment, dat gratis kan worden bijge-
woond. 

Voor meer informatie over de workshop zie p. 57 
Voor een toelichting hij het programma zie p. 91 

J ,d 0 
Et in car na - tus 

kl 
est 

(... 

.2 III all J 
• 

8 Et in - car na tus est 

J 0 

8 Et in - car na - tus est 

e1"\ . 9: Cp .- cl r r 
Et in - car na - tus est 

Josquin Desprez, fragment uit het Credo van de Missa Pange hngua. 
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Zou het niet fijn zijn als uw lease-
bedrijf begrijpt dat kortetermijnlease 
soms de beste langetermijnvisie is? 
De arbeidsmarkt evolueert naar steeds flexibelere carrières. En de 

operationele-leasecontracten van ING Car Lease - voorheen CW Lease - 

evolueren mee. Shortlease is dan ook dé formule voor wie zich niet 

langer dan 24 maanden aan een wagen wil binden. Dit houdt nogal wat 

voordelen in: u wisselt om de 2 jaar van voertuig, u rijdt dus steeds met 

een jonge wagen en u geniet van de meest recente technologie, het-

geen de kans op immobilisatie sterk verkleint. Voor meer info of een 

overtuigende offerte, bel 03/450.18.18 of surf naar www.ingcarlease.be  

ING ('AR LEASE drives your business. 

CAR LEASE 



Zondag, 2 september 2001, 15 u. Dominique Visse contratenor 
Bruno Boterf tenor 
Vincent Bouchot tenor 
Francois Fauché bariton 
Renaud Delaigue bas 
Eric Bellocq luit, orgel 

0  Paardendroom: muziekatelier 
voor kinderen (zie p. 59) 

Ensemble Clément Janequin 

Ensemble Clement Janequin 

Het Ensemble Clement Janequin ontstond in 1978 in Parijs. Het legt zich toe op de uit-
voering van wereldlijke en geestelijke vocale muziek uit de Renaissance, van Josquin 
Desprez tot Claudio Monteverdi. De groep weet het publiek steeds opnieuw te verrassen 
met onnavolgbare vertolkingen van het 16de-eeuwse Franse chanson. Zo werpen de zan-
gers en muzikanten een nieuw licht op een van de vruchtbaarste perioden uit de Franse 
muziekgeschiedenis. 

Bij het label Harmonia Mundi verschenen baanbrekende opnamen zoals Les Cris de Paris, 
Le Chant des Oyseaulx, Fricassée Parisienne en La Chasse. 
De manier waarop het Ensemble Clement Janequin werk brengt van Janequin, Sermisy, 
Bertrand, Costeley, Lassus, Le Jeune en andere polyfonisten, sprak onmiddellijk een ruim 
publiek aan. De leden van de groep benadrukken de stilistische contrasten die de musici 
en hun toehoorders in de Renaissance ook al zeer nauw aan het hart lagen: de tedere 
lyriek van het liefdeslied, de platte humor van het 'chanson rustique', de onheilspellende 
of triomfantelijke klanken van de oorlog, de talrijke stemmen van de natuur en tenslotte 
het straatlawaai in de grote stad. Zo confronteert het ensemble op een heel eigen en ver-
helderende manier de volkse met de hoofse cultuur. 

Het Ensemble Clément Janequin reisde al de wereld rond. Vooral in Japan zijn de zangers 
graag geziene gasten en kennen ze veel succes. Met de steun van de Association frarwaise 
d'Action artistique maakten ze tevens concertreizen naar Latijns- en Noord-Amerika en 
het Verre Oosten. Daarenboven wist het ensemble ook het Britse publiek in te palmen en 
bracht het verschillende programma's in de Londense Wigmore Hall. Van de componist 
Clément Janequin realiseerde de groep twee missen: de Missa super La Bataille en de tot 
dan toe ongepubliceerde Missa super L' Aveuglé Dieu. Daarmee was het startschot gegeven 
voor een nieuwe reeks concerten en opnames van religieuze muziek, waaronder een mis 
en motetten van Claude Le Jeune en Antoine Brumels twaalfsternmige Missa Et ecce ter-
me motus. Naar aanleiding van de vierhonderdste verjaardag van het Edict van Nantes 
bracht het ensemble in 1998 Psaumes de la Réforme uit. Deze opname werd zowel 
bekroond met een Choc de la Musique als met een Diapason d'Or. 

Op het vlak van de wereldlijke muziek maakte het Ensemble Clément Janequin de cd 
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Canciones y Ensaladas, met werk van de Spaanse toondichters Juan Vásquez en Mateo 
Flecha. Vorig jaar herdacht de groep het vierhonderdjarig overlijden van Claude Le Jeune 
met een profaan en een religieus programma. In datzelfde jaar ging het project Une Fête 
chez Rabelais van start. Dit nieuwe programma wordt geregisseerd door Jean-Louis 
Martinoty en bevat heel wat van de knapste stukken uit het repertoire van de groep. 

Ensemble Clément Janequin (foto: Eric Larragadieu) 
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PROGRAMMA 

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) 
Douleur me bat 

uit: Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, MS 18746 

El grillo 
uit: Frottole, libro primo, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1504 & Frottole, libro secondo, Ottaviano 
Petrucci, Venezia, 1505 

En non saichant 
uit: Le septiesme livre Tielman Susato, Antwerpen, 1545 

Scaramella va alla guerra 
uit: Frottole, libro primo, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1504 & Frottole, libro secondo, Ottaviano 
Petrucci, Venezia. 1505 

Mille regretz 
La Bernardina 
Plus nitz regrets 

uit: Der ander Theil des Lautenbuchs, N0mberg, 1536 

Mille rogrotz 
uit: L'unziesme livre contenant vingt et neuf chansons amoureuses, Tielman Susato, Antwerpen, 
1549 

Faulte d'argent 
uit: Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek, MS 20  142a 

Si j'ay perdu mon amy 
uit: La Couronne et fleur des chansons a troys, Andrea Antico, Venezia, 1536 

Allégez moy 
uit: Tienle sixiesme livre contenant XXX chansons... de feu Josquin des Prez, Pierre Attaignant, 
Paris, 1550 

Nymphes des bois 
uit: Firenze, Biblioteca Medicae-Laurenziana, MS 666 (Medici Codex) 

Clément Janequin (ca. 1485-1558) 
Le chant des oyseaulx 

uit: Chansons de Maistre Clement Janequin, Pierre Attaignant, Paris, 1549 

Qu'est-ce d'amour 
20 & 4 Chansons musicales â 4 partes, Pierre Attaignant, Paris, 1533 

II estnit une fillette 
uit:8ème Livre..., Pierre Attaignant, Paris, 1540 

Au verd boys 
uit: 31 chansons..., Pierre Attaignant, 1529 

Josquin Desprez 
Missa de Beate Virgine 

Cum sancto spiritu 
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Plus ndltz regrets 
uit: Der ander Theil des Lautenbuchs, N0mberg, 1536 

Clement Janequin 
My levay par ung matin 

uit: 31 chansons..., Pierre Attaignant, Paris, 1529 

Or vien ça, vien, m'amye Perrette 
uit: Chansons musicales â 4 partjes des quelles les plus convenables ,á la fluste, Pierre Attaignant, 
Paris, 1533 

Quelqu'un me disoit l'aultre jour 
uit: 7ème Livre, Nicolas du Chemin, Paris, 1550 

La chasse 
uit: Pierre Attaignant, Paris, 1537 
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Josquin Desprez, een subliem chansonkunstenaar 

'Dit jaar zullen de blinden bijzonder weinig zien en zullen de doven nogal slecht horen ... 
Een verschrikkelijke, kwaadaardige, hardnekkige en akelige ziekte zal zo goed als heel de 
wereld teisteren en iedereen met verstomming slaan ... Ik durf er niet aan te denken, 
want ik verzeker u dat het een ware epidemie zal zijn, die door Averroes `Faulte d'argent' 
(geldgebrek) wordt genoemd". Deze plaag, die Rabelais voorspelde in zijn Pantagrueline 
Prognostication uit 1533, hield de muzikale wereld decennia lang in haar greep. Josquin 
Desprez en vele andere componisten en dichters waren volledig in de ban van deze epide-
mie. De `Faulte d'argent'-plaag kende veel verschijningsvormen: het was een allegorie, 
een bekend gezegde, een chanson, een hoofdpersonage in kluchten maar bovenal was het 
een gegeven uit de harde, dagelijkse realiteit. Het thema inspireerde Josquin aan het 
begin van de 16de eeuw tot het schrijven van een vijfstemmige zetting. Zelfs de koorlei-
ders en zangers uit de kerkelijke en vorstelijke muziekkapellen waren vertrouwd met dit 
populaire topos en maakten zich met veel enthousiasme Josquins contrapuntische bewer-
king eigen. 

Met deze bewerking luidde Desprez een nieuwe muzikale traditie in, waarbij de melodie - 
die volgens Noël Du Fail "meer minstreel dan muzikaal is" - in canon wordt uitgevoerd. 
Deze vorm van polyfonie gaf het startschot voor een variant van het 'chanson rustique'. 
Met dit genre onderscheidden de Vlaamse toondichters zich duidelijk van hun Franse col-
lega's, die in dienst waren van Lodewijk XII. Franse componisten zoals Loyset Compère, 
Antoine de Févin en Jean Mouton introduceerden deze trend aan het einde van de 15de 
eeuw en hertekenden zo het muzikale landschap aan het Bourgondische hof. Toch wist 
J osquin hun kunst te benaderen in zijn chansons Adieu mes amours en Si j'ay perdu mon 
amy. Desprez' polyfone composities dragen sporen van ontelbare muzikale tradities, die 
vaak als ondoordringbaar werden beschouwd. Zijn chansons kunnen de vergelijking door-
staan met de vooruitstrevendste composities uit de Bourgondische traditie, die ten tijde 
van Margaretha van Oostenrijk nog zeer levendig was. De artistieke en intellectuele 
entourage van deze kunstminnende landvoogdes, had trouwens een grote bewondering 
voor het werk van de meester. Naast sterke invloeden van het Bourgondische hof zijn er 
ook typische Italiaanse kenmerken terug te vinden in Josquins werken. Hij was in staat 
verschillende muzikale talen te versmelten, zoals bijvoorbeeld in de frottole El Grillo en 
Scaramella va alla guerra. Josquin evenaarde dus nog voor Orlandus Lassus het ideaal van 
de veelzijdige renaissancekunstenaar. 

Rond 1500 was het typisch Vlaamse motet-chanson erg in trek bij Josquins landgenoten. 
In die periode volgden zowel de kerkelijke als vorstelijke muzikale tradities dezelfde poly-
fone regels. Er werden heel wat symbolische meesterwerkjes geschreven die een hoogte-
punt vormden op het vlak van de verfijnde 'ars combinatoria'. Concreet betekent dit dat 
een Latijnse hymne aangewend werd als cantus firmus in wereldlijke Franse chansons. 
Josquin schreef de elegie Déploration sur la mort de Ockeghem op tekst van Jean Molinet. 
In deze lange lamentatie werden de chansons Nymphes des boys en Chantres experts de tou-
tes nations samengevoegd om de overleden meester te betreuren. Doorheen het eerste deel 
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staat Requiem aeternam, het introïtus van de begrafenismis, in contrapunt met de lamenta-
tie van de vier andere stemmen. In tegenstelling met de oorspronkelijke toonaard van de 
liturgische hymne, die in F-groot stond, verkoos Josquin de E-modus, wat voor hem de 
verklanking van diepe droefheid was. Zelfs visueel drukt de muziek verdriet en rouw uit. 
In alle bronnen waarin dit stuk is opgenomen, werd de traditie van de `carmen figuratum' 
gevolgd. Dit betekent dat het chanson volledig in rouwschrift werd genoteerd met uitslui-
tend zwart gekleurde noten. 

TitelbLadzijde van 
Tielman Susato, Le sep-
tiesme 
(Antwerpen, 1545) 

Le feptiefme h ure,contenant vingt 8c 
QVA i'RE CHANSONS A CINCQ ET A SIX 

partjes, Compofees par feu de bonne mernoire & rrefexcelkt 
EN MVSI elj_VE IOSQVIN DES PREZ, AVECQ_ TROIX 

Efmap her dudsét IoCquan, Compotexpar Munt auficurr,Nounclknutm 
imprime en Annet. par Tylman Sxaeo.Impnmrus dc »afleg«, 

Domouraut auporx de 1211mo:elk Bood, tm La Rue du 
Dame Mots lari. 7.1. D. al.v. 

TENOR. 
LA TABLE Dv CONTENV EN CE PRESENT LIVRE. 

A
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Muf, Muts oud XV Se COngle prent .4* 
Secund, part er Tine: moy ell VOI X fiX 
MUIX10141; als Iri Vous ne lam air 

Vous Lues fil vont a fix 

Clement Janequin en Le chant des oyseaulx 

In de 16de eeuw werd de humanistische muzikale esthetiek gekenmerkt door een hele 
waaier aan natuurimitaties, waarbij het zogenaamde `chant des oyseaulx' of 'vogelgezang' 
een zeer bijzondere plaats innam. De humanisten waren van opvatting dat de menselijke 
of 'artificiële' muziek aandachtig moest luisteren naar de natuurlijke muziek om zich te 
verheffen tot 'de top van de Parnassus'. In het oeuvre van de Franse componist Clément 
Janequin (ca. 1485-1558) manifesteerde zich dit streven al erg snel. Hij maakte zijn intre-
de in de muziekgeschiedenis met een werk over een zangvogel, namelijk Talouette' of de 
leeuwerik. In de bundel Chansons a troys, uitgegeven in 1520 door Antico in Venetië, is 
de eerste versie van de Le chant de l'alouette nog als een anoniem werk opgenomen. Acht 
jaar later herdrukte Pierre Attaignant het werk in een vierstemmige bewerking en voor 
het eerst ook onder Janequins naam. 

Dit chanson was echt een buitenbeentje in een traditie waar de artistieke schepping en 
uitvoering hand in hand gingen en waar slechts weinig oude muziek bekend was. 
Janequin daarentegen, had de tekst van zijn Le chant de l'alouette ontleend aan een 'vire- 
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lai' van een anoniem ars nova-componist. Misschien was Janequin vertrouwd met muziek 
die toen al meer dan tweehonderd jaar oud was. Het staat in ieder geval vast dat de kern-
gedachte van de `chant des oyseaulx' al aanwezig is in dit en tal van andere 14de-eeuwse 
chansons. Centraal bij deze werken staat een subtiel spel van klanken, ritmes en contra-
punttechnieken met onomatopoëtische effecten als kenmerkend element. Clément 
Janequin breidde deze traditie uit naar andere thema's zoals veldslagen, stadslawaai, de 
jacht, roddelende vrouwen, enzovoort. Daarnaast maakte de componist zich ook een 
ander 14de-eeuws gebruik eigen, met name het spelen met en manipuleren van 'wilde, 
ongetemde' klanken tot een breedvoerige tekst. De ruwe klanken doen als het ware dienst 
als 'taalobject' en via de tekstuele uitwerking ervan wordt taal in de kijker geplaatst en 
zelfs tot onderwerp verheven. Tijdens dit complexe taalspel confronteert Janequin een 
veelheid aan contrasterende muzikale stijlen met elkaar en schildert hij duizenden kleur-
en sfeemuances. Het in 1528 geschreven Le chant des oyseaulx is hiervan een uitgelezen 
voorbeeld en is net zoals Le chant de l'alouette schatplichtig aan de virelai. In zijn verha-
lende chansons liet Janequin zich een aantal keren inspireren door nog een andere mid-
deleeuwse vorm: de `pastourelle'. Dit wordt onder andere geïllustreerd door My levay par 
ung matin en 11 estoit une fillette. 

De drie chansons Le chant de l'alouette, Le chant des oyseaulx en Le chant du rossignol wer-
den samen met La chasse en La guerre opgenomen in dezelfde uitgave van Pierre 
Attaignant uit 1537 en kenden een overweldigend succes, wat blijkt uit de talrijke her-
drukken en adaptaties doorheen heel de 16de eeuw. Claude Le Jeune voegde een vijfde 
stem toe aan Le chant de l'alouette en Le chant du rossignol. Nicolas Gombert maakte dan 
weer een driestemmige bewerking van Le chant des oyseaulx, die in 1545 gepubliceerd 
werd door Susato. Ondanks het feit dat het klankspel en de vocale zetting het pittoreske 
karakter van deze chansons uitmaakten, schrokken instrumentalisten er niet van terug om 
transcripties voor orgel - vooral in het Spaanse repertoire - en luit te schrijven. In 1536 
bijvoorbeeld zette Francesco da Milano Le chant des oyseaulx in tabulatuur om. In 1584 
componeerde Girolamo Della Casa nog een hele reeks instrumentale variaties op dit 
chanson. 

Clément Janequin had zijn roem echter niet enkel te danken aan zijn gevoel en talent 
voor het pittoreske. Bovenal was hij een begenadigd tekstschrijver en een meesterlijke 
verteller. Zijn stijlontwikkeling voltrok zich voornamelijk tussen 1520 en 1550 maar had 
geen invloed op Janequins handelsmerk, zoals te horen is in Quelqu'un me disoit l'aultre 
jour uit 1550. De liedteksten beantwoorden aan de hoogste literaire kwaliteit en zijn vaak 
echte pareltjes. Als geen ander had Clément Janequin zijn hart verpand aan de 'vogel-
zang' en hij bleef dit opmerkelijke genre trouw, vanaf zijn eerste pogingen in 1520 tot de 
laatste chansons uit de vijftiger jaren. Het vormde de kern van zijn artistieke creativiteit 
en typeerde zijn poëtisch-muzikaal spel met het polyfone chanson. 

naar Jean-Pierre Ouvrard 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Douleur me bat 

Douleur me bat 
et tristesse ma folie 
amour me nuyt 
et malheur me consolle 
vouloir me suit 
mais aider ne me peuk 
jouyr ne puis d'ung grant bien 
qu'on me veult 
de vivre'ainsi pour dieu 
qu'on me décolle. 

El grillo 

El grillo è buon cantore 
che tiene longo verso. 
Dale beve grillo canta, 
el grillo è buon cantore. 
Ma non fa come gij altri uccelli, 
come li han cantato un poco, 
van' de fatto in altro loco, 
sempre el grillo sta pur saldo. 
Quando la maggior e caldo 
alhor canta sol per amore. 

En non saichant 

En non saichant ce qu'il luy fault, 
douleur en son cueur plain, 
je languis non en deffault, 
et de riens ne me plains, 
puisque tout abandonner me fault, 
de tous regretz demourray plain. 

Scaramella va alla guerra 

Scaramella va alla guerra 
colla lancia e la rotella 
La zomberè boro borombetta, 
la zomber, boro, borombb 
Scaramella fa la galla 
con la scarpa e la stivalla. 
Scaramella se inamora 
sol per pianger note et hora. 
Scaramella vase in campo 
cum la spada sopra el fianco. 

Door smart wordt ik geslagen 
en door droefheid verwond, 
liefde kwelt mij en 
onheil is mijn troost, 
verlangen loopt mij achterna, 
maar helpen kan hij niet: 
mij is het genot ontzegd van 
een kostbaar goed, mij toegewenst. 
Mijn God, dat men me wegrukt 
uit een bestaan als dit! 

De krekel is een goede zanger, 
die lang van adem is. 
Vanaf het gloren zingt de krekel, 
de krekel is een goede zanger 
maar hij doet niet als de vogels, 
want als die wat hebben gezongen 
gaan ze immers naar een andere plek. 
De krekel echter is honkvast. 
En op het heetst van de dag 
zingt hij enkel voor de liefde. 

Zij weet niet wat zij mist, 
en voelt melancholie in haar hart, 
en ik smacht, hoewel ik niet ver weg ben, 
en beklaag me nergens over; 
ik moet immers alles verlaten 
en zal vol smart blijven. 

Scaramella trekt ten oorlog 
met haar lansje en haar schildje. 
Ik zal haar krijgen, boro borombetta. 
Ik zal haar krijgen, boro borombC). 
Scaramella loopt te pronken 
met haar schoentjes en haar laarsjes. 
Scaramella wordt verliefd, 
alléén om dag en nacht te wenen. 
Scaramella trekt ten strijde 
met het zwaard aan haar zij. 
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Mille regretz 

Mille regretz de vous habandoner 
et d'eslonger vostre fache amoureuse. 
J'ay si grand dueil el paine douloreuse 
q'on me verra brief mes jours deffiner. 

Faulte d'argent 

Faulte d'argent, c'est douleur 
non pareille! 
Se je le dis, las, 
je say bien pourquoy. 
Sans de quibus il se fault 
tenir quoy: 
femme qui dort, 
pour argent se resveille! 

Si j'ay perdu mon amy 

Si j'ay perdu mon amy, 
je n'ay pas cause de rire; 
Je l'ayoye sur tous choisi, 
vray dieu, que voules vous dire. 

II m'avoit iuré sur sa foy 
de n'avoir aultre que moy; 
morte suis si je ne l'ay, 
qu'en voules vous dire. 

Morte suis si je ne l'ay, 
et qu'en voules vous donc dire de moy. 

Allégez moy 

Allégez moy 
doulce plaisant brunette, 
dessoubz la boudinette, 
allégez moy 
de toutes mes douleurs. 
Vostre beaulté 
me tient en amourette 
dessoubz la boudinette. 

Nymphes des bois 

Nymphes des bois, déesses des fontaines, 
chantes expers de toutes nations, 
changes vos voistant cleres et haulttaines 
en cris trenchans et lamentations;  

Duizendmaal spijt dat ik u moet verlaten 
en uw geliefd gelaat moet achterlaten; 
ik voel zoveel verdriet en smarten vol pijn 
dat mijn leven wel snel ten einde zal zijn. 

Zonder geld, dat is een kwelling 
als geen ander! 
Als ik dit zeg, 
weet ik helaas waarom. 
Zonder duiten moet men zich 
stilletjes houden: 
een vrouw die slaapt, 
wordt alleen door geld gewekt! 

Ik heb dus mijn vriend verloren 
en heb geen reden tot lachen; 
hem had ik verkoren, boven alle anderen, 
ware God, wat wilt u toch? 

Hij had mij gezworen op zijn erewoord 
dat hij geen ander zou hebben dan mij; 
ik sterf als ik hem niet heb, 
wat zegt u daarvan? 

Ik sterf als ik hem niet heb; 
wat wilt u toch van mij? 

Schenk mij, lieve, 
bevallige brunette, 
o, schenk mij verlichting, 
onder mijn navel, 
voor al mijn smarten. 
Uw schoonheid geeft 
mij een gewaarwording 
van liefde onder mijn navel. 

Bosnimfen, watergodinnen, 
kundige zangers uit alle landen, 
verruil uw heldere en luide stem 
voor snerpende kreten en lamentaties: 
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car Atropos tres terrible satrappe 
a vostr'Ockeghem atrappé en sa trappe; 
vrai tresorier de musiqu'et chief d'oeuvre, 
doct, elegant de corps et non point trappé: 
grant domaige est que la terre le couvre, 
acoustres vous d'habis de doeul, 
Josquin, Piersson, Brumel, Compère; 
et ploures grosses larmes d'oeil: 
derdu aves vostre bon père. 
Requiescant in pace. Amen. 

Le chant des oyseaulx 

Réveillez vous cueurs endormis, 
le dieu d'amours vous sonne. 
A ce premier jour de may 
oyseaulx feront merveilles, 
pour vous mettre hors d'esmay. 
Destoupez vos oreilles, 
et farirariron ferely joly, 
vous serez tous en joye mis, 
chacun s'i habandonne. 

Vous orrez a mon advis 
une doulce musique, 
que fera le roy mauvis 
d'une voix autentique: 
Ti ti pity, chou thi thouy 
Tu que dy tu, que dy tu, 
le petit sansonnet de Paris? 
Le petit mignon, 
q'est la bas passe villain. 
Saincte teste Dieu, 
il est temps d'aller boyre, 
Guillemette Colinette, 
sus, ma dame, a la messe 
Saincte Caquette qui caquette. 

Au Sermon ma maistresse, 
a Saint Trotin voir Saint Robin, 
monstrer le tétin le doulx musequin. 
Rire et gaudir c'est mon devis 
chacun s'i habandonne. 

Rossignol du boys joly, 
a qui la voix résonne, 
pour vous mettre hors d'ennuy, 
vostre gorge jargonne. 
Frian frian frian 
Tar tar tar tu velecy velecy  

want de verschrikkelijke Atropos 
heeft uw Ockeghem gevangen in haar val; 
die ware hoeder van muziek en meesterwerk, 
geleerd, elegant van lichaam en verre van grof: 
hoe vreselijk is het dat hij nu bedekt is met aarde. 
Tooi u met rouwkleding, 
Josquin, Pierson, Brumel, Compère, 
en ween bittere tranen: 
u hebt uw goede vader verloren. 
Moge hij rusten in vrede. Amen. 

Ontwaakt, jullie ingeslapen harten, 
de god van de liefde roept jullie! 
Op deze eerste dag van mei 
zullen de vogels wonderen verrichten 
om jullie van je zorgen te bevrijden. 
Zet je oren dus wijd open, 
en farira, we zullen lachen en vrolijk zijn, 
jullie zullen vreugde kennen, allemaal; 
ieder laat zich geheel gaan. 

Naar mijn mening gaan jullie 
een zoete melodie horen, 
die de lijster zal maken, 
met een prachtig geluid: 
Ti ti pity, chou thi thouy. 
Wat zeg jij, 
spreeuwtje uit Parijs? 
De lieve schat, 
die daar staat ziet er slecht uit. 
Bij het heilige hoofd van de Heer, 
het is tijd om te gaan drinken, 
Willemijntje Trijntje, 
kom op, vrouwe, 
naar de mis voor de H. Kwebbel, kwebbeltante. 

Bij de preek laat mijn geliefde aan, 
de heilige Trotin en aan de heilige Robin 
haar tepel zien, dat heerlijke genoegen. 
Lachen en genieten is mijn devies, 
iedereen geeft zich over aan het genot. 

Nachtegaal uit het schone woud, 
wiens stem weerklinkt, 
om jullie je verdriet te doen vergeten, 
laat je keel geluid voortbrengen. 
Frian frian frian, 
Tar tar tar... tu velecy velecy 
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Ticun ticun... tu tu coqui coqui... 
Qui lara qui lara ferely fy fy 
Teo coqui coqui si ti si ti 
Oy ty oy ty... trr. 
Tu turri turri... qui lara 
Huit huit... oy ty oy ty... teo teo teo... 
Tycun tycun... Et huit huit...qui lara 
Tar tar... Fouquet quibi quibi 
Frian... Fi ti ... trr. Huit huit... 
Quio quio quio... velecy velecy 
Turri turin... Tycun tycun ferly fi fi frr. 
Quibi quibi quilara trr... 
Turi turi frr... Turi turi vrr. 
Fi ti Fi ti frr. Fouquet fouquet. 

Fuiez regretz pleurs et souci, 
car la saison est bonne. 
Arriere maistre coqu, 
sortez de no chapitre, 
chacun de vous est mal tenu 
car vous n'estes qu'un traistre. 
Coqu, coqu, coqu... 
par trahison en chacun nid 
pondez sans q'on vous sonne. 
Réveillez vous cueurs endormis 
le dieu d'amours vous sonne. 

Qu'est-ce d'amour 

Qu'est-ce d'amour comment le peult on paindre? 
Si c'est ung feu dont l'on oyt chacun plaindre, 
dont vient le froit qui amortist ung cueur? 
Si c'est froideur qui cause la chaleur 
dont toute l'eau ne peult jamais estraindre? 

S'il est si doux par quoy 
n'est doncques moindre l'amertume? 
S'il est amer sans faindre, 
aprenez moy dont vient ceste doulceur. 
Qu'est-ce? 

11 estoit une fillette 

Ii estoit une fillette 
qui vouloit scavoir le jeu d'amours. 
Ung jour qu'elle estoit seullette, 
je luy en aprins deux ou trois tours. 
Apres avoir senty le goust, 
elle me dit en soubzriant: 
"Le premier coup me semble lour  

Ticun ticun tu tu coqui coqui. 
Wie zal haar krijgen, foei met haar doen, foei 
teo coqui coqui si ti si ti 
oy ty oy ti ... trr. 
Tu turri , jij lacht.... Wie zal haar krijgen... 
Huit huit... oy ty oi ty.... teo teo teo... 
Tycun tycun ... et huit huit... qui lara 
tar tar... Fouquet, quibi quibi 
Frian... fi ti... trr. Huit, huit... 
Quio quio quio velecy, velecy 
Turri,turin.... Tycun tucun ferly ferly fi fi frr. 
Quibi quibi quilara trr.. 
Turri turi frr. ..Turi turi vrr. 
Fi ti fi ti frr. Fouquet fouquet. 

Weg droefheid, tranen en zorgen; 
want dit is het goede jaargetijde. 
Achteruit, meesterbedrieger, 
maak dat u verdwijnt uit ons gezelschap, 
niemand is u achting verschuldigd, 
want u bent een bedrieger, 
een verrader, een grote bedrieger, 
uit verraad leg je in ieders nest eieren 
zonder dat men je daarom vraagt. 
Ontwaakt, ingeslapen harten; 
de God van de liefde roept jullie. 

Wat is liefde, hoe kan men die afschilderen? 
Als liefde een vuur is, zoals ieder klagend zegt, 
waar komt dan de ijzige kou vandaan die het hart aantast? 
Als liefde een ijzige kou is, wat veroorzaakt dan de sterke 
gloed, die geen water ooit kan dan doven? 

Als liefde zoet is, 
waarom is hij dan niet minder bitter? 
Als liefde bitter is, zeg me dan eerlijk 
waar dit zoete gevoel vandaan komt. 
Wat is liefde? 

Er was een jong maagdekijn 
dat het liefdesspel wilde leren kennen. 
Toen ze op een dag alleen was, 
heb ik haar twee of drie handelingen geleerd. 
Nadat ze ervan geproefd had 
zei ze me glimlachend: 
"De eerste stap lijkt me zwaar 
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mais la fin me semble friant." 
Je luy dis: "vous me tenez", 
elle me dit: "recommencez". 
Je l'empoingne, je l'embrasse, 
je la fringue fort. 
Elle crie: "ne cessez", 
je luy dis: "vous me gastez, 
laissez-moy, petite garse, 
vous avez grant tort." 
Mais quant ce vint a sentir 
Ie doulx point vous l'eussiez vu 
mouvoir si doulcement que son las cueur 
luy tremble fort et poignt mais, 
Dieu mercy, c'estoit ung doulx tourment. 

Au verd boys 

Au verd boys je m'en iray seule 
et au verd boys je m'en iray jouer. 
A mon amy j'ay donné la une heure. 
Au verd boys je m'en iray seule, 
a mon amy j'ay donné la une heure pour vous veoir. 
Au verd boys je m'en iray seule 
en parle qui vouldra parler. 

Au verd boys je m'en iray seule 
et au verd boys je m'en iray jouen 
Doulcement fauldra la que je l'acueile. 
Je m'en vois au verd boys, 
je m'en vois soubz la verte feuille. 
Maulgré qui en veuille 
pour en avoir un doulx baiser. 
Au verd boys je m'en iray seule et 
au verd boys je m'en iray jouen 

My levay par ung matin 

M'y levay par ung matin 
plus matin qu'apris n'avoie. 
Rencontray en mon chemin 
une dame que j'aimoie, 
par amours je l'a prié, 
mais elle m'a refusé, 
car elle a ouy le son 
de la musette au bourdon. 
Trop enquerre n'est pas bon. 
Et m'amion, m'amiette et mon trongnon 
corbillette et hon.  

maar het einde lijkt me verrukkelijk." 
Ik zei tegen haar: "Je brengt me in verleiding", 
zij zei: "begin nog maar een keer." 
Ik pak haar stevig vast, ik zoen haar 
en ik klem me vast aan haar. 
Zij roept: "Ga toch door", 
ik zeg: "je brengt me op het slechte pad, 
als je mij m'n gang laat gaan, vrouwtje, 
dan volgt daar veel schade uit." 
Maar toen zij het zoete ogenblik voelde komen, 
zag je haar zo vol genot bewegen 
dat haar vermoeide hart te keer ging en bonkte. 
God zij dank, 
het was een zoete kwelling! 

Naar het groene bos ga ik, alleen, 
en in het groene bos ga ik me vermaken. 
Daar heb ik afgesproken met mijn vriend. 
Naar het groene bos ga ik, alleen, 
met mijn vriend heb ik daar afgesproken om hem te zien. 
Naar het groene bos ga ik, alleen, 
wie daarover wil roddelen doet dat maar. 

Naar het groene bos ga ik, alleen, 
en in het groene bos ga ik me vermaken. 
Vol liefde zal ik hem daar verwelkomen. 
Naar het groene bos ga ik, 
ik ga onder het groene gebladerte, 
ongeacht wat men daarvan zal denken 
om een zoete kus van hem te krijgen. 
Naar het groene bos ga ik, alleen 
en in het groene bos ga ik me vermaken. 

Op ik ochtend stond ik op, 
vroeger dan ik gewoon was. 
Onderweg kwam ik een vrouw tegen, 
die mij zeer aanstond 
daarom vroeg ik haar om liefde 
maar zij weigerde mij die 
want ze had het geluid van de 
doedelzakspeler al gehoord. 
Teveel vragen is niet goed. 
Hé, m'n dikke vriend, m'n vriendinnetje, m'n snuitje, 
De groeten en tabee. 
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Or vien ga, vien, m'amye Perrette 

Or vien ga, vien, m'amye Perrette, 
or vien ga, vien icy jouer. 
Ton cul servira de trompette, 
et ton devant fera la feste. 
Si te plaist de nous le louer 
de ce je n'en veulx mye. 
Or vien ga, vien, m'amye, 
de ce je n'en veulx mye 
et en ce jour de ma vie 
je n'y voulu penser. 
Or vien ga, vien, m'amye, 
or vien ga, vien icy jouen 
Ta musette godinette 
nous fera danser 
sur l'herbette frisque et nette, 
puis recommancer. 

Or vien ga, vien, m'amye Perrette, 
or vien ga, vien icy jouen 
Nous dirons une chansonnette, 
et sur la plaisante brunette 
nos deux corps iront esprouver, 
j'en ay si grant envye. 
Or vien ga, vien, m'amye, 
j'en ay si grant envye 
qu'a peu que ne desvie, 
plus ne m'y fault pensen 

Or vien ga, vien, m'amye, 
or vien ga, vien icy jouen 
Mignonnette jolyette 
veult tu t'avancer en chambrette 
bien secrette le jeu commancer. 
Or vien ga, vien, m'amye Perrette, 
or vien ga, vien icy jouen 

Quelqu'un me disoit l'aultre jour 

Quelqu'un me disoit l'aultre jour 
que ce moys est mélancolique, 
ce moys dédié a l'amour, 
a noz plaisirs, ce croy je, a picque. 
Le rossignol taist sa musique, 
aux champs n'apparoist nulle fleur, 
le soleil cache sa lueur, 
ii semble, brief, que tout lamente. 
Je luy respondz, m'amye absente, 
en ce pais tout est en pleur. 

Kom toch hier, m'n vriendinnetje Perrette, 
kom toch hier, kom toch spelen. 
Jouw kont zal dienst doen als trompet, 
en jouw voorkant zal eer bewezen worden, 
Als het jou behaagt ons daar toe te laten. 
Dat wil ik helemaal niet. 
Kom toch hier, m'n vriendinnetje. 
Dat wil ik helemaal niet. 
Op deze dag van mijn leven 
wil ik daar niet aan denken. 
Kom toch hier, m'n vriendinnetje, 
kom toch hier, kom toch spelen. 
Jouw elegante doedelzak 
zal ons doen dansen 
op het frisse en schone gras, 
en dan nog een keer. 

Kom toch hier, m'n vriendinnetje Perrette, 
kom toch hier, kom toch spelen. 
Wij zullen een liedje zingen 
en op de mooie donkerbruine stof 
zullen onze beide lichamen zich met elkaar meten, 
ik heb daar toch zoveel zin in. 
Kom toch hier, m'n vriendinnetje, 
ik heb er zoveel zin in 
dat het weinig scheelt of ik word gek, 
ik moet er niet meer aan denken. 

Kom toch hier, m'n vriendinnetje, 
kom toch hier, kom toch spelen. 
Lieve schoonheid, 
wil je de verborgen kamer betreden 
om er het spel te beginnen? 
Kom toch hier, m'n vriendinnetje Perrette, 
kom toch hier, kom toch spelen. 

Onlangs zei iemand tegen mij 
dat deze maand een droeve maand is, 
deze maand, die gewijd is aan de liefde 
en aan onze genoegens kent alleen problemen. 
De nachtegaal zwijgt stil 
en er staan geen bloemen in het veld, 
de zon verbergt haar gloed; 
kortom het lijkt alsof alles treurt. 
Ik antwoordde hem: omdat mijn geliefde weg is, 
is in deze streek alles in rouw. 
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La chasse 

Gentilz veneurs, 
allez en queste au buysson, 
et soyez seurs s'il ya grant cerf ou non. 
Le petit Perot et le Verdier, 
vous prendrez chascun vostre limier. 
La Roche, Plexis aurez pour compaignon. 
Vous yrez destoumer au rocher d'Avon. 
Oudart et Britonniere, ferez la croix du Vaucervelle. 
L'enseigne aussy. 
Bruniere, qui avez tres bonne cervelle, 
vous yrez a la crois du Grant Veneur, 
car ii y a ung grant cerf, j'en suis seur. 
Et faictes tost du revenir. 
puis liron lancer et courir. 

Sur tous soulas, plaisir et lyesse, 
sur tous souhaitz qu'amour pourchasse, 
sur tous esbatz qui sont en noblesse, 
sur deduitz nest que la chasse. 
Perot mettez vous le premier 
c'est par ey, Sire, descendez. 
Vez cy de son viandis, 
ii n'a pas fait grant pois. 
Voicy du pied du grant cerf, 
va avant la frere la! 
La la, Friet, la la parcy, va par cy, 
il dit vray. Arotte, voy le cy aller? 
Guare, guare Tyaglare 
voy le cy fuyant la voye. 
Approche ces chiens. 
Je le congnois bien, Sire, c'est Ie mien. 
Gnof, gnof. Plif plof... 
Escoute a Clerant, escoute a Fricant, 
a bas chien, a bas chien! 
Voy le cy fuyant la voye compaignon. 
Gnof, gnof.. .La, Frere, la. 
La ira Vendoise, 
oultre a luy chiens, gnof gnof... plif plof... 
Tout beau. Arriere Chiens, arriere. 
Ralliez chiens, ralliez. 
Il se faira relancer. 
Voy le cy aller jusques icy. 
Tout bellement Contesse, tout bellement Clerande... 
tout beau Arson. Arriere arrière villain 
souillart tout beau Marpaut tout beau, 
la va reva il la, compaignon. 
Escoute la Mirande le voit Tyaylau... 
Gnof gnof...Tronc tronc... 

Beste jachtmeesters, 
willen jullie gaan zoeken tussen de struiken 
om zeker te weten of er al dan niet een groot hert zit. 
Kleine Perot en Le Verdier, 
jullie nemen ieder jullie speurhond mee. 
La Roche, jij krijgt Plexis mee als maatje. 
Jullie lopen in een boog om de rots van Avon heen. 
Oudart en Britonniere, jullie doorkruisen het bos van 
Vaucervelle, onze vaandeldrager ook. 
Bruniere, jij die een goed stel hersens hebt, 
jij gaat naar het kruispunt Grant Veneur, 
daar zit een groot hert, ik weet het zeker. 
En kom snel terug. 
Daarna gaan wij het dier opdrijven. 

Hoger dan alle vermaak, plezier en vreugde, 
hoger dan alle verlangens die de liefde najaagt, 
hoger dan alle genoegens die de adelstand smaakt, 
hoger dan elk ander vertier achten wij de jacht. 
Perot, jij gaat voorop. 
Hierheen, Heer, stijgt u toch af. 
Kijk, dit is zijn voedselgebied, 
hij heeft niet veel gegeten, hier. 
Dit is het spoor van het grote hert, 
loop door, broeder, daarheen! 
Kijk, Friet, het dier loopt daar, 
dat klopt. Arotte, zie je het lopen? 
Let op, Tyaglare, 
hij probeert weg te komen. 
Breng de honden dichterbij. 
Ik ken hem goed, Heer, hij is van mij. 
Gnof, gnof. Plif, plof... 
Luister naar Clerant, luister naar Fricant! 
Liggen, hond, rustig! 
Nu rent hij weg uit de baan van onze maat. 
Gnof, gnof,... daar, broer, daar. 
Daar is Vendoise, 
en nog andere honden: gnof, gnof, plif plof... 
Zo gaat ie goed. Af, honden, achteruit! 
Verzamelen, honden, verzamelen. 
Hij wordt zo vast weer opgejaagd. 
Kijk, hij komt deze kant uit. 
Goed zo, Contesse, vooruit Clerande... 
mooi zo, Arson. Af, Af, mormel! 
Hé, vierzerik, rustig aan Marpaut, kalmpjes aan! 
daar gaat hij weer, makker. 
Luister dan Mirande, Tyaylau heeft hem in de gaten. 
Wraf, Wraf, gr... gr.. 
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Voyez le cy aller par cy va par cy 
voyez le cy. Escoute le Real, escoute, a Condé 
voy le cy aller, oultre a luy chiens. 
Gnof gnof...Plif plof.. .Tronc tronc... 
Ho, il revient sur luy, andere, la va, reva. 
Tout beau arriere, Haise m'amye par cy! 
Si si fuyra chiens, sus a luy. 
Escoute, Evary. 
Oultre a luy Bontemps, oultre Lombart. 
Voy le cy, Mirande, Contesse a cestuy la! 
Escoute a cestuy la, vau le fouyr, 
la teste luy poise. Voy le cy aller, va oultre va! 
Gnof, plif plof... 
Tyaullau, ne le tuez pas, 
attendez le Roy. 
Nul n'y touche, attendez, je le vueil tuer. 
Sire tués le de peur qu'il ne blesse les chiens. 
Gnof gnof ...Arriere chiens! 
Tronc...Tronc... 

Daar gaat ie! Daar gaat ie! 
Daar gaat ie! Luister dan Real, luister naar Condé. 
Daar gaat ie! Op hem af, honden! 
Wraf, wraf.. plif plof... tronc tronc... 
Ho, hij komt terug, naar achteren, daar gaat ie weer. 
Terug, Haise, hierheen! 
Hij gaat ervandoor, honden, pak hem. 
Luister, Evary. 
Op hem af, Bontemps, pak hem, Lombart. 
Daar is ie, Mirande, Contesse, erop af! 
Luister, zie hoe hij probeert te vluchten, 
hij wordt er gek van. Daar gaat hij, pak hem! 
Gnog, plif, plof... 
Tyaullau, maak hem niet af, 
wacht op de Koning. 
Laat niemand hem aanraken, wacht, ik wil hem afmaken. 
Sire, maak hem toch af, anders verwondt hij de honden nog. 
Gnof, gnof.... Achteruit, honden! 
Tronc... Tronc... 

Vertaling: Marianne Lambregts 
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A Sei Voci 
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Bernard Fabre-Garrus algemene leiding 

A Sei Voci 
Damien Guillon contratenor 
Raoul Le Chenadec contratenor 
Bruno Le Levreur contratenor 
Thierry Bréhu tenor 
Christophe Poncet tenor 
Eric Raffard tenor 
James Gowings bariton 
Jean Paul Juchem bariton 
Marc Busnel bas 
Jean Louis Paya bas 
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Sint-Augustinuskerk 

A Sei Voci & La Maitrise des Pays de la Loire 

La Maitrise des Pays de la Loire 
Vanessa Berrue 
Myriam Bouloualab 
Dina Bussereau 
Anne Laffilhe 
Flore Le Coz 
Flore Lenoir 
Mathilde Moreau 

A Sei Voci 

Al sinds zijn oprichting in 1977 wil het Franse vocale ensemble A Sei Voci bijdragen tot 
het herontdekken van onbekende en vaak onuitgegeven partituren uit de Renaissance en 
de barok. Trouw aan de geest van deze werken verrijkt de groep haar optredens met een 
visuele dimensie en knappe ensceneringen, waardoor de emotionele kracht van de muziek 
extra in de verf wordt gezet. Deze benaderingswijze is gestoeld op diepgaand onderzoek in 
nauwe samenwerking met verschillende musicologen. Aan ieder programma gaat grondig 
voorbereidingswerk vooraf, aan de hand van reconstructies van originele manuscripten en 
het bestuderen van authentieke interpretatietechnieken. Bovendien wordt ieder project 
aangegrepen om de muzikale ontdekkingen voor te stellen aan een breder publiek met 
masterclasses, opnames en natuurlijk ook concerten. De interpretaties van A Sei Voci 
getuigen van een groot respect voor het oudemuziekrepertoire, maar waar geoorloofd 
bevrijden ze zich van overbodige regels en franjes om terug te keren naar de naakte en 
sensuele zangkunst. 

In 1991 hergroepeerde het ensemble zich onder impuls van Bernard Fabre-Garrus, een 
van de oorspronkelijke stichters. A Sei Voci bestaat uit een vaste kern van zes zangers 
maar in functie van bepaalde producties wordt de formatie uitgebreid met andere solisten 
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en instrumentalisten. Op het vlak van de polyfonie heeft het ensemble op zeer korte tijd 
een uitstekende internationale reputatie opgebouwd. In 1994 werd A Sei Voci op de gala-
avond van de Victoires de la Musique Classique uitgeroepen tot 'vocaal ensemble van het 
jaar'. 

Elk jaar verzorgt het gezelschap een zestigtal concerten zowel in binnen- en buitenland. 
De talrijke cd's die Bernard Fabre-Garrus en A Sei Voci uitbrachten bij het label Astrée 
werden allemaal onthaald op lovende kritieken en werden bekroond met verschillende 
onderscheidingen. Op hun indrukwekkende discografie prijken opnames met werk van 
Josquin Desprez, Clément Janequin, Claudio Monteverdi, Gregorio Allegri, Stefano Fabri, 
Pietro Paulo Bencini en N icolo Jommelli. 

Naast een grote liefde voor oude muziek delen de leden van A Sei Voci een levendige 
interesse voor hedendaagse composities. Het ensemble inspireerde Thierry Eschaich, 
Michel Decoust, Guy Reibel, Michael Levinas en Laurent Cuniot tot het schrijven van 
twaalf nieuwe werken. De groep verzorgde dan ook de wereldcreatie van deze stukken en 
heeft ze opgenomen in hun uitgebreide repertoire. 

La Maitrise des Pays de la Loire 

De Loirestreek mag met reden trots zijn op haar schola cantorum, een van de weinige gespe-
cialiseerde zangscholen in Frankrijk. Dit soort muziekonderwijs werd aan het begin van de 
jaren 1980 nieuw leven ingeblazen onder impuls van het Franse Ministerie van Cultuur. 
Na tien jaar was La Maitrise des Pays de la Loire reeds een echt begrip geworden in de 
Europese muziekwereld. In 1993 viel het koor in de prijzen op het Palestrina-concours en 
een jaar later was het finalist op de Ier Prix Européen des Choeurs et Maitrises de 
Cathédrales in Amiens. 

De indeling van het lessenrooster voorziet elf uur intensieve muziek- en zangpraktijk per 
week. Er werd een speciaal educatief programma samengesteld, dat niet alleen schoolse 
kennis en muzikale opvoeding hoog in het vaandel draagt, maar tevens veel belang hecht 
aan pedagogische en christelijke waarden. Deze algemene opleiding wordt aangevuld met 
heel wat praktijkervaring. Zo treedt het koor regelmatig op in de kathedraal van Angers, 
waar het de zondagsmis opluistert en concerten brengt in het Saison des Concerts du 
Lundi. Daarnaast is het vaak te gast op de grote Franse muziekfestivals zoals in Beaune, 
Ambronay, Auvers sur Oise en Amiens. Tijdens deze concerten maakte La Maltrise des 
Pays de la Loire kennis met tal van prestigieuze orkesten en ensembles waaronder het 
Orchestre National des Pays de la Loire, de orkesten van Picardië en Luxemburg, A Sei 
Voci en Doulce Mémoire. Samen met A Sei Voci, onder leiding van Bernard Fabre-Garrus, 
werkte het koor mee aan een project rond de missen van de componist Josquin Desprez. 

De eerste cd-opname van het koor met de Missa Gaudeamus werd zowel door de nationale 
als internationale muziekpers geprezen en kreeg in december 1997 een Diapason d'Or. 
Vandaag heeft La Maitrise des Pays de la Loire veertien opnames op haar actief staan met 
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een zeer breed repertoire, gaande van gregoriaanse gezangen tot 20ste-eeuwse Franse wer-
ken. Na het grote succes van Marcel Landowskis spektakel La Sorcière du placard a balai 
werd aan regisseur Jack Percher gevraagd een operaproductie op te zetten rond het thema 

Gamins d'Offenbach'. Dit geeft de jonge koorzangers de kans een nieuw repertoire te 
ontdekken en deel te nemen aan een aparte productie waarin niet alleen muziek maar 
ook dans en theater een grote rol spelen. 

La Mdtrise des Pays de la Loire (foto: Guy Vivien) 
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PROGRAMMA 

gregoriaans 
Sanctorum meritis 

Josquin Desprez (1450/55-1521) 
Missa L'homme armé super voces musicales 

Kyrie 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus Dei 
uit: Misse Josquin, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1502 

PAUZE 

gregoriaans 
Aeterna Christi Munera 

Josquin Desprez 
Missa L'homme arme sexti toni 

Kyrie 
Gloria 
Credo 
Sar ulus 
Agnus Dei 
uit: Misse Josquin, Ottaviano Petrucci, Venezia, 1502 

280 zondag 2 september 2001 Lans Polyphoniae 



Josquin Desprez en de muzikale traditie van L'homme armé 

Tijdens het laatste kwart van de 15de eeuw was Josquin Desprez werkzaam op verschillen-
de plaatsen in Italië. Eerst was hij actief als kapelzanger in Milaan en Rome, waar hij ken-
nis maakte met grote musici als Loyset Compère en Johannes Martini. Later werd hij 
benoemd tot 'maestro della cappella' aan het hof van Ferrara. Dankzij zijn rondreizend 
bestaan kwam hij in contact met de meest vooraanstaande muziekkapellen van Europa. 
Uit tal van handgeschreven bronnen blijkt dat het repertoire van deze prestigieuze 
muziekcentra voortdurend verrijkt werd met befaamde en vernieuwende composities. Zo 
ontstond er een canon van belangrijke werken die door alle zichzelf respecterende toon-
dichters werd aangegrepen om hun kunde te illustreren. Zo was Josquin ongetwijfeld ver-
trouwd met het thema van 'L'homme armé', dat tijdens de Renaissance ontelbare keren 
gebruikt werd als basismotief van een mis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Desprez 
wilde aantonen dat hij getalenteerd genoeg was om een nieuwe mis te componeren, 
geïnspireerd op deze overbekende melodie. 

In de 15de eeuw was het L'homme armé-motief even wijd verspreid in de wereld van het 
theater als in de liturgie en het polyfone chanson. Het thema ontstond aan het 
Bourgondische hof tussen 1450 en 1463. De theoreticus Pietro Aaron (ca. 1480-1545) 
schreef het in zijn Toscanello in musica toe aan Antoine Busnois, de leraar van de Karel de 
Stoute. In vergelijking met de anonieme driestemmige versie van de melodie uit het 
Chansonnier Mellon vertonen de latere bewerkingen al enkele opvallende wijzigingen. In 
het Chansonnier Casartatense voegde Robert Morton er een vierde partij aan toe. Josquin 
verwerkte het thema in een vierstemmige canon. Al was de invloed van het L'homme 
armé-thema op het wereldlijk repertoire eerder beperkt, het had een enorme invloed op 
de productie van religieuze werken. Tussen 1465 en 1580 werden op dit chanson niet 
minder dan vijfendertig missen geschreven door de begaafdste componisten van heel 
Europa, waaronder Robert Carver, Cristóbal de Morales, Giovanni Pierluigi da Palestrina 
en zelfs nog een eeuw later door Giacomo Carissimi. 

Het manuscript nummer 14 uit de Sixtijnse kapel, gekopieerd tussen 1472 en 1481, bevat 
veertien composities, waaronder vier Missa homme arrné's van Guillaume Dufay, Antoine 
Busnois, Philippe Caron en Guillaume Faugues. Het handschrift 49, een groot koorboek 
met elf missen, dat eveneens bewaard wordt in de Sixtijnse kapel en in Rome werd geko-
pieerd aan het einde van de 15de eeuw, bevat twee missen op basis van dit populaire 
motief: een door Bertrand Vaqueras en een van de hand van Guillaume Dufay. Wellicht 
hebben de voorbeelden van Dufay, Ockeghem en andere illustere voorgangers en tijdge-
noten - zoals Johannes Tinctoris, Pierre de la Rue en Matthias Pipelare - Josquin ertoe 
aangezet deze werken te imiteren en te overtreffen. Ongetwijfeld was Desprez vertrouwd 
met deze missen daar hij ze vast en zeker zelf nog had gezongen. 

Hoewel de twee L'homme armé-missen van Josquin op het eerste zicht zeer verschillend 
zijn qua muzikale opbouw, zijn ze in feite het resultaat van dezelfde doelstelling. Iedere 
mis diende als het ware als voedingsbodem voor de productie van een nieuwe mis op het-
zelfde thema. Een recente stilistische en numerologische analyse heeft aangetoond dat 
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Desprez zich niet enkel onderwierp aan de verplichte cantus firmus, maar dat hij zich voor 
zijn Missa L'homme armé super voces musicales liet inspireren door Ockeghems Missa prola-
tionum. Helaas geven recente Josquin-studies geen uitsluitsel omtrent de datering van deze 
twee missen, maar afgaande op gegevens uit diverse muzikale bronnen en codices, zijn 
musicologen het er in het algemeen over eens dat ze moeten ontstaan zijn in de periode 
dat de maestro in Rome actief was. Indien zijn carrière in Italië inderdaad begon in 
Milaan in 1459 en afgerond werd in 1504 aan het hof van Ferrara, dan was Josquin 
Desprez waarschijnlijk vanaf 1486 verbonden aan de pauselijke kapel. Ondanks het ont-
breken van overtuigend historisch bewijsmateriaal wordt aangenomen dat de Missa 
L'homme armé sexti toni enkele jaren later geschreven werd dan de Missa L'homme armé 
super voces musicales. In ieder geval behoren de twee missen tot de laatste composities uit 
de 15de eeuw. 

  

Het thema L'homme armé, zoals genoteerd in de Missa 
L' homme armé super voces misicales. 

     

     

     

     

     

De Missa L'homme armé sexti toni werd 
gepubliceerd in de bloemlezing Misse 
Josquin, uitgegeven in Venetië in 1502 door 
Petrucci. Eerder was ze reeds in min of meer 
volledige vorm opgenomen in een tiental 

geschreven documenten. Nadien volgden nog drie edities van Petrucci's druk. Doorheen 
heel de 16de eeuw beschreven theoretici zoals Glareanus en Heyden ze als een mis geba-
seerd op een cantus firmus, maar Josquins compositie is meer dan dat. Ze valt op door de 
vrije behandeling van de cantus firmus met voortdurende variaties op het thema. Het 
gebruik van deze cantus firmus in de verschillende partijen liet toe het muzikale 'discours' 
op een andere manier te organiseren, wat de creatieve mogelijkheden van de componist 
aanzienlijk vergrootte. Hoewel het Agnus Dei voor zes stemmen is bedoeld, is de rest van 
de mis geschreven voor vier stemmen. De gebruikte ut- en fa-sleutels wijzen op lage regis-
ters. Een formatie met lage stemmen was immers zeer courant aan de Sixtijnse kapel, waar 
bij gebrek aan kinderstemmen de bovenstem gezongen werd door falsetzangers. Bovendien 
bestond de pauselijke kapel tussen 1486 en 1496 uitsluitend uit volwassen zangers. Deze 
voorkeur voor lage stemmen wordt bevestigd in tal van andere composities, zoals in 
Pipelares versie van de Missa L'homme armé, waarin ook alleen mannenstemmen werden 
ingezet. 

De polyfone techniek stoelde volledig op de bewerking van de cantus firmus. Josquin 
Desprez wist op een zeer originele manier deze praktijk aan te wenden door middel van 
melodische, metrische en ritmische variaties. Zijn compositorische virtuositeit bereikte 
een hoogtepunt in de typische losquin.eske' canons. Het eerste deel van het Sanctus 
vangt aan met een canon in unisono, op de tekst 'Duo seraphim clamabant alter ad alte-
rum' (Esaija, 6:2-3). Op het einde van het Agnus Dei wordt de cantus firmus zowel 
gewoon als in omkering gezongen. Dan voeren de vier stemmen de canon nogmaals per 
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twee uit, maar dan voorzien van versieringen en verwante motieven. Deze twee voorbeel-
den geven een goed idee waarom dit werk zo bewonderd werd door Josquins tijdgenoten. 

Josquins tweede mis op het L'homme armé-motief werd eveneens gepubliceerd door 
Ottaviano Petrucci, die haar de bijnaam 'super voces musicales' gaf. Deze aanduiding 
wordt nu nog steeds gebruikt, vooral om Desprez' andere mis op hetzelfde thema ervan te 
onderscheiden. Beide missen kenden een ongeëvenaard succes. Vijftien manuscripten, vijf 
gedrukte uitgaven en zeven muzikale citaten onderschrijven de populariteit van de Missa 
L'homme armé super voces musicales. Verschillende instrumentalisten noteerden ze in tabu-
latuur, zoals bijvoorbeeld de Spaanse componist Diego Pisador, die ervan een bewerking 
maakte voor zangstem en vihuela. 

De mis zet vierstemmig in op re. Daarna volgen de verschillende notennamen (voces 
musicales) van het hexachord: ut (Kyrie), re (Gloria), mi (Credo), fa (Sanctus), sol 
(Agnus Dei 1) en la (Agnus Dei 3). In deze opbouw wisselen imitaties en diverse canons 
elkaar af. Zo werd bijvoorbeeld in het Credo de profane melodie verrijkt met een gregori-
aanse parafrase, die tevens in omkering wordt gezongen als een kreeftcanon. In drie her-
halingen gebruikte Josquin mensuratiecanons, die verschillende waarden toekennen aan 
de cantus firmus, gaande van een tot en met zes. Zodoende creëerde hij bijkomende ver-
banden en gelijkenissen met het oorspronkelijke thema. Dankzij een gesofistikeerde muzi-
kale grammatica (met verschillende proporties en de oude notatie in zwarte noten) kon 
de cantus firmus schijnbaar veranderen zonder de snelheid te wijzigen en vice versa. Dit 
wordt duidelijk geïllustreerd in het centrale Agnus Dei, waarin een opeenstapeling van 
diverse notenwaarden voorkomt. Hier wordt een versregel door drie stemmen tegelijk 
gezongen in drie verschillende snelheden door middel van proportiewisselingen: in C 
(contratenor), Cl (bas) en in 3 (superius). Het slotdeel, met het canonische fragment 
'clama ne cesses' of 'roep onophoudelijk', behandelt de cantus firmus weer op een andere 
manier, door de pauzes tussen de herhalingen weg te laten. Dit huzarenstukje is de climax 
van een werk dat van begin tot einde opgebouwd is uit verbale canons en getuigt van het 
absolute meesterschap van de componist. 

Beide missen getuigen van de sublieme 'ars combinatoria'-traditie, die eigen was aan de 
esthetiek van de Frans-Vlaamse toondichters. Dergelijke werken ontstonden vaak in de 
invloedssfeer van de Orde van het Gulden Vlies. De kapittelbijeenkomsten van deze orde 
vonden onder andere plaats in de Sint-Andries- (de patroonheilige van Bourgondië) en 
de Sint-Joriskerken (een van de heiligen van de prestigieuze orde). De twee martelaren-
hymnen die aan elke mis voorafgaan, Sanctorum meritus en Aeterna Christi, waren in feite 
inleidingen op begrafenismissen die 's anderendaags gehouden werden ter nagedachtenis 
van overleden ridders, verbonden aan de Orde van het Gulden Vlies. 

naar Jacques Barbier 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Sanctorum meritis 

Sanctorum meritis 
inclita gaudia pangamus, 

socii, gestaque fortia; 
nam gliscit animus promere 
cantibus victorum 
genus optimum. 

Hi sunt quos 
retinens mundus inhorruit, 
ipsum nam sterili flore 
paradisum sprevere penitus 
teque secutae sunt, 
rex, Christe, bone caeliturn. 

Hi pro te furias 
saevaque sustinent; 
non murmur resonat 
non querimonia, 
sed corde tacito mens bene conscia 
conservat patientiam. 

Quae vox, quae poterit 
lingua retexere 
quae tu martyribus 
munera praeparas? 
Rubri nam fluid sanguine 
laureis ditantur bene fulgidis. 

Te, trina Deitas unaque, 
poscimus, ut culpas abluas, 
noxia subtrahas, 
des pacem famulis, 
nobis quoque gloriam 
per cuncta tibi saecula. 

Amen. 

Missa L'homme armé 

Voor de ordinariumdelen van de mis, zie p. 80 

Aeterna Christi munera 

Aeterna Christi munera 
et martyrum victorias, 
laudes ferentes debitas, 
laetis canamus mentibus. 

Broeders, bezingen wij 
de hoge heldenmoed, 
de zoete zaligheid der heiligen omhoog, 
hoezeer verlangt de ziel 
te loven met haar lied, 
allen die overwinnaar zijn. 

Zij zijn diegenen die de wereld 
vol huiver heeft afgewezen 
want zij hebben de tuin met zijn steriele bloesem 
totaal de rug toegekeerd 
en zijn U gevolgd, 
Christus, edele hemelkoning. 

Voor U trotseren zij 
woede en geweld, 
uit hun mond klinkt geen klacht, 
geen weerspannig woord, 
maar met een stilzwijgend hart en met vrede in de ziel 
buigen zij zich geduldig neer. 

Hoe spreekt een mensenstem over 
de zaligheid, die Gij Uw martelaars 
als loon hebt toegedacht? 
Rood van vergoten bloed 
worden zij beloond met 
schitterende lauwerkransen. 

U, drieënige God, smeken wij, 
was onze zonden af, 
drijf van ons alle kwaad, 
geef Uw knechten vrede, 
en ons ook de glorie 
door alle eeuwen heen. 

Amen. 

Als Christus gaven eren wij 
der martelaren lange rij, 
zij overwonnen in de strijd, 
ons danklied zij hun toegewijd. 
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Ecclesiarum principes, 
belli triumphales duces, 
caelestis aulae milites 
et vera mundi lumina. 

Terrore victo saeculi 
poenisque spretis corporis, 
mortis sacrae compendio 
lucem beatam possident. 

Tortoris insani manu 
sanguis sacratus funditur, 
sed permanent immobiles 
vitae perennis gratia. 

Devota sanctorum fides, 
invicta spes credentium, 
perfecta Christi caritas 
mundi triumphat principem. 

In his patema gloria, 
in his voluntas Spiritus, 
exsultat in his Filius, 
caelum repletur gaudio. 

Te nunc, Redemptor, quaesumus, 
ut martyrum consortio 
iungas precantes servulos 
in sempitema saecula. 

Amen. 

Als grote vorsten van Gods kerk, 
als overwinnaars groot en sterk, 
soldaten van Gods legermacht 
en lampen in de wereldnacht. 

Zijn zij aan marteling blootgesteld, 
doorstonden zij het wreed geweld; 
hun dood heeft hen aan God gewijd 
en in het eeuwig licht geleid. 

De vijand heeft vergeefs gewoed, 
vergeefs gestort hun kostbaar bloed; 
onwrikbaar hebben zij het doorstaan 
om het eeuwig leven in te gaan. 

Het geloof dat heiligen bezielt, 
de hoop waarmee de vrome knielt 
de liefde die in Christus is, 
verslaat de vorst van de duisternis. 

Dit is de heerlijkheid van de Vader, 
de zege aan de Zoon bereid, 
de wil van de Geest wordt gedaan, 
de hemel heft het loflied aan. 

Tot U, Verlosser, bidden wij, 
leer ons U volgen zoals zij. 
De martelaren gaan ons voor, 
de tijden en de eeuwen door. 

Amen. 

Vertaling: Jan Gijsel 
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Knack 
verheldert 

Wees gerust. Onze kunstkritieken zijn ons 
door niemand ingefluisterd. 

Kritiek geven 
is makkelijk. 
Zeker als 
ze inspeelt 
op 
voorgekauwde 
meningen. 
Maar die krijgt 
u niet 
voorgeschoteld. 
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Plaatsbespreking 
Eku-Ticketshop 
Kammenstraat 70 
2000 Antwerpen 
tel. 32/(0)3/213 86 64 
fax 32/(0)3/231 47 44 
email: eku.ticket.shop@pandora.be  
telefonisch, schriftelijk en ter plaatse 
avondkassa: een uur voor de voorstelling 
openingsuren: MA - VR: 

ZA: 

Losse kaarten 

lunchconcerten 12.00 uur 350 BEF 
met korting -25/65+ jaar 250 BEF 
kinderen tot 12 jaar gratis 

matineeconcerten 15.00 uur 400 BEF 
met korting -25/65+ jaar 250 BEF 

nocturne 23.00 uur 350 BEF 
met korting -25/65+ jaar 250 BEF 

avondconcerten 20.00 uur 650 BEF 
met korting -25/65+ jaar 500 BEF 
met korting -19 jaar 250 BEF 

concerten Huelgas Ensemble 500 BEF 
met korting -25/65+ jaar 400 BEF 
met korting -19 jaar 250 BEF 

muziekateliers Paardendroom 100 BEF 
voor kinderen van 6 tot 10 jaar 

voorstellingen project Weerwolf 300 BEF 
met korting -19 jaar 100 BEF 

10.00-18.00 uur 
12.00-18.00 uur 

Concertabonnementen 

3 concerten naar keuze 
5 concerten naar keuze 
9 concerten naar keuze 
4 concerten Huelgas Ensemble 

1.500 BEF 
2.375 BEF 
4.050 BEF 
1.500 BEF 

Opgelet! 
In de Sint-Au gustinuskerk en de Sint-Carolus Borromeuskerk zijn de plaatsen genummerd. 
In het Elzenveld kan u kaarten krijgen vanaf een uur voor aanvang van het concert. Het 
bes preekgeld is steeds inbegrepen. 

GRATIS: artiestenmis, interview, lezing, festivalcafé, toonmoment, inleidingen en tête-à-
têtes. 
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Samenwerkende Vereniging Festival van Vlaanderen 

Inlichtingen over de andere leden-festivals: 

Festival van Vlaanderen-Brugge 
Dienst Toerisme, Burg 11, 8000 Brugge 
tel. 050/44 86 86, fax 050/44 86 00 
e-mail: toerisme@brugge.be  

Festival van Vlaanderen-Brussel 
Shell Building, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel 
tel. 02/548 95 95, fax 02/548 95 90 
e-mail: info@festival-van-viaanderen.be  

Festival van Vlaanderen-Gent 
Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46, 9051 Gent 
tel. 09/243 94 94, fax 09/243 94 90 
e-mail: info@festival-van-viaanderen.be  

Festival van Vlaanderen-Kortrijk 
Jan Breydellaan 12, 8500 Kortrijk 
tel. 056/22 28 29, fax 056/22 05 02 
e-mail: fest.vlaanderen.kor@euronet.be  

Festival van Vlaanderen-Limburg 
Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren 
tel. 012/23 57 19, fax 012/26 41 26 
e-mail: jovo@club.innet.be  

Festival van Vlaanderen-Mechelen 
Stadhuis, Grote Markt 21, 2800 Mechelen 
tel. 015/29 78 22, fax 015/29 78 23 
e-mail: festvlaan@mechelen.be  

Festival van Vlaanderen-Vlaams-Brabant 
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven 
tel. 016/20 05 40, fax 016/20 52 24 
e-mail: festival.vlaams.brabant@skynet.be  
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(onder voorbehoud) 

24 augustus - 1 september 2002 
John Bull en de Engelse virginalisten 

23 - 31 augustus 2003 
Philippus de Monte, de Praagse school en polyfonie uit Oost-Europa 

21 - 29 augustus 2004 
De Franse polyfonie 

20 - 28 augustus 2005 
Jacob Obrecht en zijn tijd 

19 - 27 augustus 2006 
Spanje, Portugal en Zuid-Amerika 
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14.09 — 31.10 . 0 01 

a1 
Via 

POLYFONIE UIT DE 14E EEUW 

Hoogtepunten uit het Italiaanse Trecento en de Franse Ars Nova. 

Prof. Ignace Bossuyt licht de muziek uit deze wondere wereld toe op een avondvullende lezing 

(1 okt. — 20u30 in het Mgr. Sencie Instituut te Leuven — gratis toegang). 
Alle concerten worden voorafgegaan door een lezing (eveneens gratis). 

Fin'Arnors 
14.09 Gaasbeek ... Kasteel, 20u.30 

23.10 Bertem St.-Pieterskerk, 20u30 

The Clerks' Group — Edward Wickham 
16.09 ... St.-Pieters-Leeuw ... St.-Pieterskerk, 16uoo 

Zefiro Torna 
28.09 ... Dilbeek ... St.-Annakerk (St.-Anna-Pede), 2.0u30 

Huelgas Ensemble — Paul Van Nevel 
4.10 ... Leuven ... St.-Geertruikerk, 201.130 

30.10 ... Grimbergen ... Basiliek, 201115 
31.10 ... Leuven ... St.-Geertruikerk, 201130 

Mala Punica 
16.10... Leuven ... St.-Geertruikerk, 20u.30 

Gothic Voices 
29.10... Leuven ... St.-Geertruikerk, 2.013.30 

INFO EN BROCHURE 
FVV VLAAMS-BRABANT, BRUSSELSESTRAAT 63, 3000 LEUVEN, TEL. '92(0)16/20.05.40 

SPONSORS: KAMERS VOOR HANDEL EN NIJVERHEID VLAAMS-BRABANT (30 & 31.101 
MET DE STEUN VAN: VLAAMSE GEMEENSCHAP! STAD LEUVEN / PROVINCIE VLAAMS-BRABANT/ 

BRUEGELPROJECT / K.U. LEUVEN / NATIONALE LOTERIJ 
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18 - 21 oktober 2001 

Curator: Boudewijn Buckinx 
Gastensemble: Hermes Ensemble o.l.v. Koen Kessels 

DESINGEL DO 18.10 12.30 uw Hermes Ensemble 
18.00 uur Chris Cutler & Daan Vandewalle 
20.00 uur Beethoven Academie 

ZUID VR 19.10 12.30 uur Luk Vaas 
18.00 uur Hermes Ensemble 
21.30 uur Hardscore 

CENTRUM ZA 20.10 12.30 uur Roland Broux 
15.00 uur Theater Taptoe 
18.00 uur Hermes Ensemble 
20.30 uur Collegium MusLcum Carinthia 
23.00 uur Firstness Ensemble 

DESINGEL ZO 21.10 15.00 uur Arco Baleno 
18.00 uur Hermes Ensemble 
20.00 uur Koninklijk Filharmonisch Orkest 
van Vlaanderen 

 

EKU-Ticketshop 
Kanunenstraat 70 

BE-2000 ANTWERPEN 
Tel.: 03/213 86 64 
Fax 03/231 47 44 

e-mail: ekuxIcket.shop@pandora.be  

 



Joint Venture (18 - 21 oktober 2001) 

Joint Venture wil het Festival van Vlaanderen-Antwerpen verrijken met een reeks con-
certen recente muziek. De aanpak is uiterst specifiek en doordacht. Het kan immers niet 
de bedoeling zijn een zoveelste afspiegeling te brengen van de wereldwijde grote festivals 
voor 'nieuwe muziek', met klinkende namen en gevestigde waarden, hoe goed en belang-
rijk ze ook mogen zijn. Boudewijn Buckinx werd aangetrokken als curator en concreti-
seerde het plan. 

De beeldspraak van een Joint Venture werd van meet af aan begrepen als een concept, 
niet als een thema. Dit betekent dat de samenwerkende eenheden steeds hun onafhanke-
lijkheid en eigenheid bewaren. De curator stelde volgens zijn inzicht mooie en interessan-
te programma's samen. De reeks concerten biedt een zeer verscheiden waaier van allerlei 
muziek, soms vanuit onverwachte invalshoeken. Elke luisteraar zal de rijke pluraliteit van 
de levende muziek kunnen ervaren. 

Deze pluraliteit is gemakkelijk aanwijsbaar. Op drie locaties (Centrum, Zuid en deSingel) 
worden concerten gebracht gaande van een gitaarrecital tot en met een symfonisch con-
cert, van het meest verfijnde tot het zeer volkse. Sommige concerten bevatten verschil-
lende stijlen of muziekgenres. Zonder een 'school' of een `-isme' te vormen, brengen ande-
re concerten verscheidene componisten gewild of ongewild bij elkaar. Zo zijn de projecten 
van de componisten uit Canada, Duitsland en Gent als het ware een Joint Venture op 
zich. 

Heel wat van de programma's houden inderdaad een avontuur in. Dit is nu eenmaal eigen 
aan nieuwe muziek. Joint venture neemt risico's, maar geen onberekende. De luisteraar 
wordt vooreerst goed geïnformeerd. Talrijke jonge componisten en nog meer uitvoerders 
worden spontaan bij het project betrokken. In totaal realiseren zij niet minder dan twaalf 
compositieopdrachten. Tenslotte staan er ook voor kinderen twee boeiende voorstellin-
gen op stapel. 

Het Hermes Ensemble, opgericht door artistiek directeur Koen Kessels in april 1999, 
treedt op als het 'gastensemble' van Joint Venture. De groep geeft elke dag een concert, 
waarbij telkens de plaats, het tijdstip, de bezetting en het repertoire variëren. In vier con-
certen komen achtereenvolgens aan bod: Dimitri Terzakis in confrontatie met enkele 
jonge Antwerpse componisten, de nieuwe Duitse beweging, de Canadese componisten-
vereniging en de Gentse scene. 

Na zijn studies aan het Antwerpse conservatorium was dirigent en pianist Koen Kessels 
verbonden aan de Muntschouwburg en de Vlopera. Hij profileerde zich nog verder op het 
vlak van het muziektheater, waarbij hij samenwerkte met componisten als Eugeniusz 
Knapik en Kaija Saariaho, en met regisseurs als Jan Fabre, Guy Cassiers, Dirk Opstaele en 

Info 293 



Guy Joosten. Onlangs nodigde Gerard Mortier hem naar Salzburg uit om Kent Nagano te 
assisteren en vorig jaar vroeg Marc Clémeur hem Massimo Zanetti te vervangen in De 
Vlaamse Opera. Momenteel coordineert Koen Kessels de opera-afdeling van het 
Koninklijk Vlaams Conservatorium en is hij repertoirecoach bij de Operastudio 
Vlaanderen. 

Hij leidde twee jaar lang met succes het ensemble voor hedendaagse muziek Champ 
d'Action. Met het Hermes Ensemble heeft hij eveneens op korte tijd een zeer groot tra-
ject afgelegd. Het uitgangspunt van deze Antwerpse formatie is een creatieve benadering, 
waarin projectmatig en in teamverband wordt gewerkt met wat de componisten, de orga-
nisatoren en de ruimte te bieden hebben. De muzikale interesse concentreert zich op de 
late 20ste-eeuwse en recente muziek. De ingezette middelen variëren bijgevolg ook van 
een klassiek ensemble tot multimedia en video. Daarvoor werkt het Hermes Ensemble 
nauw samen met een keure specialisten. 

Tickets & info: EKU-Ticketshop (zie p. 288) 

 

Koen Kessels 
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Alle culturele info in een handig formaat 
Elke maand te koop in uw krantenwinkel 

03/239.92.00 - info@kioskagenda.be  



Museum Vleeshuis 
Antwerpen 

Concerten Oude Muz 

Concerten Oude Muziek 

14 oktober 2001 
28 oktober 2001 
11 november 2001 
18 november 2001 
09 december 2001 
16 december 2001 
13 januari 2002 
20 januari 2002 
03 februari 2002 
17 februari 2002 
03 maart 2001 
24 maart 2001 

Egidius Kwartet & Consort 
Malcolm Bilson 
Capilla Hispanoflamenca & Frank Agsteribbe 
Ensemble Cristofori 
II Gardellino 
Ensemble Explorations 
Pedro Memelsdorff & Andreas Staier 
The Purcell Quartet Plus & Michael Chance 
The International Mozart Players 
Ensemble 415' & Marfa Cristina Kiehr 
II Trionfo del Suono 
Barthold Kuijken & Bob van Asperen 
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Op 14 oktober 2001 gaat in het museum Vleeshuis opnieuw een reeks van twaalf origine-
le concerten met oude muziek van start. Uiteraard staat het gebruik van de historische 
klavierinstrumenten weer centraal. Malcolm Bilson geeft een solorecital op de pianoforte 
van Conrad Graf. Daarnaast werden de pianisten Arthur Schoonderwoerd en Olga 
Tverskaya met hun respectievelijke ensembles uitgenodigd. Verder maken tal van beken-
de klavecinisten, zoals Frank Agsteribbe, Andreas Staier, Ewald Demeyere en Bob van 
Asperen, deel uit van meer of minder bekende formaties. 

Het programma omvat vier eeuwen muziekgeschiedenis: de concerten belichten op een 
evenredige manier het Europese repertoire van de 16de tot en met de 19de eeuw. Terwijl 
het vorige seizoen de viool centraal stond, wordt nu de fluit in de schijnwerpers geplaatst. 
Wilbert Hazelzet, Jan De Winne, Frank Theuns en Barthold Kuijken spelen traverso en 
Pedro Memelsdorff blokfluit. De ensembles waarin zij figureren, variëren van duo tot 
kwartet. Het repertoire omvat de Engelse 17de eeuw, de fluitsonates van J.S. Bach, de 
Franse 18de eeuw, Mozarts fluitkwartetten en de vroegromantiek. 

De vocale muziek wordt vertolkt door ensembles als het Egidius Kwartet en de Capilla 
Hispanoflamenca, terwijl ook grote solisten als Michael Chance en Marra Cristina Kiehr 
op de affiche staan. 

De concerten vinden telkens plaats op zondagnamiddag, stipt om 15 uur. Naast losse 
kaarten worden verschillende abonnementsformules aangeboden. Tezelfdertijd kunnen 
kinderen zich uitleven in de kinderateliers, georganiseerd in het Etnografisch Museum. 

Tickets & info: EKU-Ticketshop (zie p. 298) 

Gioachino Rossini Kinderateliers 
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Stadsplan 

1 Centrum Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 

2 Sint-Augustinuskerk 
Kammenstraat 73 

3 Sint-Carolus Borromeuskerk 
Hendrik Conscienceplein 

4 Bourlaschouwburg 
Komedieplaats 18 

5 Rockoxhuis 
Keizerstraat 12 

6 Hiberniaschool 
Volkstraat 40 

7 Parking Oudaen 
Oudaan 7 

PARKING OUDAEN 

Parkeer tijdens uw concertbezoek heel de avond voor slechts 200 BEF 

van ZA 25 augustus tot en met ZO 2 september 
open van 18.30 tot 01.00 uur 

Vraag een bon in de Eku-Ticketshop, bij het festivalsecretariaat of aan de con-
certbalie. Deze bon geeft u af aan de kassa van de parking, samen met uw 
parkeerkaart. 
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Lijst van adverteerders 

Adriaan 50 

Agfa Gevaert 115 

Algemeen Nederlands Zangverbond 125 

Alte Musik Aktuell 126 

Buga US Cars 151 

Canvas 164 

Carpe Diem 66 

Concerto 176 

Davidsfonds 185 

De Morgen 236 

Drukkerij Vaes 308 

Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant 291 

Goldberg 10 

HBK-Spaarbank 258 

Hiberniaschool 60 

ING Car Lease 260 

Interbrew 54 

Jewel in a box cover 

Kiosk Cultuuragenda 295 

Klara 58 

Knack 286 

Muziek & Woord 104 

Muziekuitgeverij Alamire 48 

Zuiderpershuis 307 
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Uitgevoerde werken 

Agricola, Alexander Bauldeweyn, Noë 
De tous biens playne 228 Ave caro Christi cara 188 
In minen sin 119 Missa Myns liefkens bruyn oghen 119 
Le eure e venue / Circumdederunt me 107 
Missa In mynen sin 119 Bourdon, Petrus 

De tous biens 107 
Anoniem 
Alle stamegne donne 207 Busnois, Antoine 
Amor que t'o fat hio 207 In minen sin 119 
Amor tu non me gabaste 207 Je ne fay plus 107 
Apostolum edinonravniia 221 
Bergerotte savoysienne 107 Champion, Nicolas 
Chiave, chiave 207 De profundis 188 
Cibavit eos 90 
Core volonteruso 207 Compère, Loyset 
Correno multi cani 207 Nous sommes de lordre dsaynt babuyn 107 
Die crudekins die spruten 228 
Dit le burguygnon 107 Congiet, Petrus 
Dostoino est 221 Je guide se ce temps dure 107 
Een sotte cluytte wil ic pons singhen 228 
Ein fr5lich wesen 119 Cornago, Johannes 
Falla con misuras / La bassa Castiglya 207 Qu'es mi vida, preguntays? 207 
Hora may che fora son 207 
Ic seg adiu 135 Craen, Nicolaes 
In minen sin 119 Tota pulchra es 188 
J'ai pris amours 107 
Jay pris amours / De tous biens 107 Da Pesaro, Guglielmo Ebreo 
Ma seulle dame 107 La vida de Culin 207 
Ma seulle dame sur ma foy 107 
Mi heeft een piperken 228 Da Ripa, Alberto 
0 tempo bono 207 Benedicta es coelorum Regina 201 
Ot magli liutiia 221 
Praeter rerum seriem 201 De Cabezón, Antonio 
Que faray ie mal fortuné / La vida de Colin 207 Benedicta es regina celorum 168 
Slava Edinorodnii 221 Glosas sobre El Canto del Cavallero 99 
Svete tihii 221 Tiento 99 
Sviatii Boozhe 221 Tiento de quinto tono 99 
Tantum ergo sacramentum 90 Tres sobre el canto Llano de la Alta 146 
Vetsjeri Tvoiei tainei 221 Triste départ 168 
Viva, viva rey Ferrando 207 
Voca la galiera 207 De Févin, Antoine 
Voskresni Bozhe 221 Petite camusette 228 
Vray dieu d'amours 107 
Waer is hi nu 228 De Fuenllana, Miguel 

Manus tuae a fecerunt me 99 
Bakfark, Valentin 
Faulte d'argent 201 De la Rue, Pierre 

Mijn hert altijt heeft verlanghen 125 
Barbireau, Jacques Myn hert altyt heeft verlanghen 228 
Een vrolic wesen 119, 128 o salutaris hostia 90 
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De la Torre, Francisco 
Alta 

De Morales, Cristóbal 
Manus tuae 
Missa Mille regretz 

De Narváez, Luys 
Mille regretz 135, 

146 

99 
99 

201 

Plusieurs regretz 179 
Plus nitz regres 253 
Praeter rerum seriem 201 
Quant je vous voy 135 
Regretz sans fin 179 
Scaramella va alla guerra 207,263 
Scaramella 201 
Si j'avoye Marion 135 
Si j'ay perdu mon amy 135, 263 

Mille regretz / La canción del Emperador 135 Soubz ce tumbel (épitaphe de l'amant vert) 135 
Stabat Mater dolorosa 168 

Desprez, Josquin Tant vous aime, bergeronette 179 
Adieu mes amours 135, 201, 207 Tulerunt Dominum meum 221 
Allégez moy 135, 263 Una mousque de Biscaye 207 
Ave Maria 168 
Baisiez moy, ma doulce amye 179 De Stockem, Johannes 
Benedicta es celorum regina 201 Brunette 107 
Benedicta es regina celorum 168 Pourquoy je ne puis dire / Vrai dieu d'amer 107 
Bergerette savoyenne 107, 179 
Cum sancto spiritu 263 Episcopius, Ludovicus 
De profundis 168, 188 Ghequetst ben ic vanbinnen 119 
Domine, ne in furore 128 
Dominus regnavit 168 Festa, Costanzo 
Douleur me bat 179, 263 Contrapunti op La basse dance La Spagna 242 
Dulces exuviae 179 
Du mien amant 179 Finck, Heinrich 
El grillo 207, 263 Magnus es tu, Domine 188 
En l'ombre d'ung buissonet 179 
En non saichant 263 Forestier, Mathurin 
Et trop penser 207 Veni sancte spiritus 188 
Faulte d'argent 201, 263 
Fortuna dun gran tempo 179 Gerle, Hans 
Fotuna desperata 179 Adieu mes amours 135 
Ile fantazies de Joskin 135, 207 Scaramella 201 
In principio erat verbum 90 
In te, domine, speravi 168 Ghiselin, Johannes 
Inter natos mulierum 188 Een vrolic wesen 119 
Je my complains 179 Ghy syt die wertste boven al 119 
Je ne demano de vos 207 La alfonsina 107 
La belle se slet 135 Missa Ghy syt die wertste boven al 119 
La Bernardina 135, 263 
Ma bouche rit 179 Gintzler, Simon 
Mille regretz 99,135, 201, 263 Pater noster 201 
Missa Ave mans stella 221 
Missa De beata Virgine 128, 263 Gombert, Nicolas 
Missa L'homme armé sexti toni 280 Descendi in hortum meum 128 
Missa L'Homme armé super voces musicales 280 Dezidle al cavallero 99 
Missa Pange lingua 90, 259 Media vita in morte sumus 128 
Missa Sine nomine 168 0 crux splendidor 128 
Nymphes des bois 99, 128, 263 Quam pulchra es 128 
0 Venus bant 135 Triste départ 168 
Parfons regretz 179 
Pater noster 201 gregoriaans 
Pater noster, qui es in celis / Ave Maria 188 Aeterna Christi munera 280 
Petite camusette 228 Alleluia, caro mea 90 
Planxit autem David 188 Assumpta est Maria 76 
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Congaudent angelorum 76 Tmeiskin was jonck 228 
Dilexti iustitiam et odisti 76 
Gaudeamus, omnes in Dominum 76 Kotter, Hans 
In illo tempore: Intravit Jesus 76 Kochersperher Spanieler 146 
Ite Missa est 76 
Oculi omnium 90 Nanino, Giovanni Maria 
Offerentes regi virgines 76 Contrapunti op La basse dance La Spagna 242 
Pater Noster 76 
Propter veritatem 76 Neusidler, Hans 
Sacerdotes incensum domini 90 Adieu mes amours 201 
Sanctorum meritis 280 De tous biens playne 228 

Elselein 228 
Heer, Johannes Myn hert altyt heeft verlanghen 228 
Ein frOlich wesen 228 

Obrecht, Jacob 
Isaac, Heinrich Ein frOlich wesen 228 
Ach Elslein / Es taget / Wann ich 228 Ic hebbe gheen geld 228 
Ain frewlic wesen 228 Rompeltier 107 
Assumpta est Maria 76 Tand ernaken 107 
Congaudent angelorum 76 Tmeiskin was jonck 228 
Dilexti iustitiam et odisti 76 
Een vrolic wesen 119, 156 Ockeghem, Johannes 
Ein frewlic wesen 228 Petite camusette 228 
Gaudeamus omnes in Dominum 76 
Gustate et videte 221 Ortiz, Diego 
He logerons nous 107 Recercada I sobre el canto Ilano La Spagna 146 
In meinem Sinn 156 Recercada t sobre el canto Ilano La Spagna 146 
In minen sin 119 Recercada Mi sobre el canto llano La Spagna 146 
Jerusalem surge 221 Recercada IV sobre el canto Ilano La Spagna 146 
La la hq 228 Recercada V sobre el canto Ilano La Spagna 146 
La mi la sol 156 Recercada VI sobre el canto llano La Spagna 146 
La morra 107 
Missa La spagna 146 13 rt, Arvo 
Missa Virgo prudentissima 76 De profundis 168 
Quis dabit capiti meo acquam 146 Slavische psalm 107, 168 
Ricercar 76 Slavische psalm 121, 168 
Salve Sancta parens (Commune festorum 76 Stabat Mater 168 

beata Mariae virginis) Summa 168 
Sancta parens 76 
Tmeiskin was jonck 228 Pipelare, Matthias 
Tota pulchra es 146 Een vrolic wesen 119 
Virgo prudentissima 76 Myns liefkens bruyn oghen 119 
Wann ich des Morgens 228 

Rigo, Cornelis 
Janequin, Clément Myn hert altyt heeft verlanghen 228 
Au verd boys 263 
II estoit une fillette 263 Senfl, Ludwig 
La chasse 263 Ach Elslein, liebes Elselein 228 
Le chant des oyseaulx 263 Ach Elslein, liebes Elselein / 156, 228 
My levay par ung matin 263 Es taget vor dem Walde 
Or vien Qa, vien, m'amye Perrette 263 lch stuend an einem Morgen / 156 
Qu'este-ce d'amour 263 Fortuna ad voces musicales 
Quelqu'un me disoit l'aultre jour 263 Im Malen 156 

Patientiam muess ich han 156 
Japart, Jean Tandernaken 156 
Jay pris amours 107 Was wird es doch des Wunders noch 156 
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Spinacino, Francesco 
0 Venus bant 135 

Stolzer, Thomas 
Entlaubet ist der Walde 156 

Susato, Tielman 
Myns liefkens bruyn oghen 119 

Trabaci, Giovanni Maria 
Canto fermo secondo del secondo tono 146 

Urreda, Juan 
Nunca fue pena mayor 107 

Van Eich, Arnt 
Ein frPlich wesen 228 

Van Ghizeghem, Hayne 
Amours amours 107 
De tous biens playne 107,228 

Vinders, Jheronimus 
Myns liefkens bruyn oghen 119 

Von Aich, Arnt 
Ein frtilich wesen 228 

Willaert, Adrian 
Verbum bonum et suave 188 
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Wie? Wat? Waar? Wanneer? 

Lijst van gebruikte afkortingen: 
alt (a), altviool (vla), bariton (bar), bas (b), bazuin (baz), blokfluit (bfl), bombarde (bomb), castagnetten 
(cas), cello (vcI), contratenor (ct), cometto (cd), dirigent (dir), doedelzak (dz), dulciaan (dulc), harp (hp), 
luit (Ia marimba (mar), orgel (org), percussie (pc), renaissanceviool (rvI), schalmei (sim), sopraan (s), 
tamboerijn (tam), tenor (t), trombone (trb), trommel (trm), vedel (vdl), vihuela (vih), viool (vI), viola da 
gamba (vdg), zang (z) 

Achtman, Jane (vdl, vdg) 26/8 105 
Albert, Ludwig (mar) 01/9 61 
Andueza, Raquel (s) 26/8 97 
Ascoop, Klaartje (artistiek advies) 01/9 61 
A Sei Voci 02/9 277 

Becu, Wim (dir, trb, baz) 25/8 69 
01/9 239 

Beduschi, Luis (bit) 26/8 105 
Bellocq, Eric ('t, org) 02/9 261 
Bentvelsen, Donald (b) 30/8 177 
Bernal, Miguel (t) 26/8 97 
Berrue, Vanessa (z) 02/9 277 
Bez, Renzo (ct) 28/8 143 
Bierinckx, Nadia (blf) 01/9 61 
Biffi, Viva Biancaluna, (vdl) 26/8 105 
Biggs, Conor (z) 25/8 69 
Bijer, Erik (vdg) 30/8 177 
Boer, Johannes (vdg) 30/8 177 
Boon, Jan (video) 01/9 61 
Borgioni, Mauro (z) 31/8 205 
Boswinkel, Job (b) 27/8 117 
Boterf, Bruno (t) 02/9 261 
Bouchot, Vincent (ct) 02/9 261 
Bouloualab, Myriam (z) 02/9 277 
Bouwknegt, Otto (t) 30/8 177 
Bovi, Patrizia (z, hp) 31/8 205 
Braumann, Susanne (vdg) 27/8 117 
Bréhu, Thierry (t) 02/9 277 
Broegg, Adolfo (It, vih) 31/8 205 
Buil, Stratton (a) 26/8 87 

27/8 117 
Busnel, Marc (b) 02/9 277 
Bussereau, Dina (z) 02/9 277 
Buyle, Anne-Marie (s) 27/8 117 

Caals, Jan (t) 25/8 69 
01/9 227 

Campbell, Richard (vdg) 29/8 153 
Capilla Flamenca 25/8 69 

01/9 227 

Cappella Pratensis 26/8 87 
Carmignani, Alessandro (ct) 28/8 143 
Ceuleers, Willem (org) 25/8 69 

29/8 165 
Chambers, Mark (a) 30/8 187 
Coen, Bart (bit) 01/9 239 
Coene, Annelies (s) 26/8 87 
Coolen, Saskia (vdg, bit) 30/8 177 
Covey-Crump, Rogers (t) 25/8 69 

27/8 127 
29/8 165 

Currende Consort 27/8 117 

Da Col, Paolo (dir, t) 28/8 143 
Dagnino, Giovanni (b) 28/8 143 
Daniels, Charles (t) 29/8 153 
Dariev, Dimitar (b) 31/8 219 
De Cat, Marnix (ct, muziekcoach) 25/8 69 

01/9 61 
De Clercq, Peter (bit) 01/9 239 
De Corcuera, Juan Diaz (t) 26/8 97 
Deerenberg, Baldrick (bit) 01/9 239 
Degli Esposti, Goffredo (sim, fl, dz, trm) 31/8 205 
De Groot, Peter (a) 30/8 177 
Del Toro, Rail (org) 26/8 97 
Delaigue, Renaud (b) 02/9 261 
Denecker, Patrick (bit) 01/9 227 
Derks, Olard (bar) 26/08 87 
Devaere, Hannelore (hp) 28/8 133 
Devlieger, Jan (bit) 01/9 61 
Di Donato, Vincenzo (t) 28/8 143 
Dieltiens, Koen (bit) 01/9 239 
Dimitrov, Todor (bar) 31/8 219 
Dobreva, Irina (a) 31/8 219 
Dorninguez, Rosa (z) 26/8 105 
Druyts, Katrine (s) 01/9  61 
Dujardin, Steve (ct) 25/8 69 
Duo Patrache 01/9 61 
D'Ursel, Frédéric (vI) 29/8 165 

Egidius Kwartet & Consort 30/8 177 
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Ensemble Clément Janequin 02/9 261 
Ensemble Micrologus 31/8 205 
Evans, Rob (bar) 30/8 187 

Fabre-Garrus, Bernard (dir) 02/9 277 
Fanciullacci, Paolo (t) 28/8 143 
Faran, Karim (t) 26/8 97 
Fauché, Francois (bar) 02/9 261 
Fennelly, Liam (vdg) 27/8 117 

28/8 133 
01/9 227 

Foresti, Sergio (b) 28/8 143 
Form, Michael (dir, bit) 26/8 105 
Fretwork 29/8 153 
Frithof Smith, Bffirk (crt) 01/9 239 
Furnari, Fabio (t) 28/8 143 

Gamburtzev, Dimitrii (t) 31/8 219 
Gevers, Cas (tr) 25/8 69 
Ghiringhelli, Gianluigi (ct) 28/8 143 
Gillespie, Wendy (vdg) 29/8 153 
Godard, Eva (cd) 25/8 69 
Goncalves, Rogério, (pc) 26/8 105 
Gowings, James (bar) 02/9 277 
Grigorov, Dimitar (dir) 31/8 219 
Grigorova, Snezhana (a, dir) 31/8 219 
Guillon, Damien (ct) 02/9 277 

Hardt, Patrizia (zangcoach) 01/9 61 
Harrold, Steven (t) 27/8 127 
Heringman, Jacob (lij 31/8 199 
Hristov, Hristo (bar) 31/8 219 
Huelgas Ensemble 01/9 239 
Hunt, William (vdg) 29/8 153 

James, David (ct) 25/8 69 
27/8 127 
29/8 165 

Jones, Gordon (bar) 25/8 69 
27/8 127 
29/8 165 

Juchem, Jean Paul (bar) 02/9 277 

Kale, Christopher (a) 26/8 87 
Kirkman, Andrew (dir) 30/8 187 
Klein, Irene (vdg) 26/8 105 
Koprinkov, Dimitar (b) 31/8 219 
Krqpfl, Gerit (blf) 26/8 105 
Kyprianides, Kristina (vdg) 01/9 239 

Laffilhe, Anne (z) 02/9 277 

La Maitrise des Pays de la Loire 02/9 277 
La Trulla de Bozes 26/8 97 
Le Chenadec, Raoul (ct) 02/9 277 
Le Coz, Flore (z) 02/9 277 
Le Levreur, Bruno (ct) 02/9 277 
Lems, Arnout (b) 26/8 87 
Lenoir, Flore (z) 02/9 277 
Leonard, Sarah (s) 29/8 165 
Les Flamboyants 26/8 105 
Lorde, Dominique (baz) 25/8 69 

01/9 239 
Lusson, Matthieu (bvI) 01/9 239 

Macdonald, Robert (b) 27/8 127 
29/8 165 

Maeseele, Wim (It) 28/8 133 
Malfeyt, Philippe (1t) 27/8 117 
McLusky, Fergus (a) 30/8 187 
Milburn, Russell (z) 25/8 69 
Miracle, Gabriele (cas, tam, pc) 31/8 205 
Moelants, Dirk (vdg) 01/9 61 
Moreau, Mathilde (z) 02/9 277 
Morini, Mauro (trB) 31/8 205 

Nikolova, Radostina (s) 31/8 219 
Norington, Amy (cl) 29//8 165 

Odhecaton 28/8 143 
o Felici 01/9 61 
Oltremontano 25/8 69 
Oxalys 29/8 165 

Pagès, Xavier (b) 26/8 97 
Paya, Jean Louis (b) 02/9 277 
Peil, Susanna (vdg) 29/8 153 
Pessi, Giovanna (hp) 26/8 105 
Petrova, Bistra (s) 31/8 219 
Pfeifer, Ulrich (z) 31/8 205 
Poncet, Christophe (t) 02/9 277 
Potter, John (t) 25/8 69 

27/8 127 
29/8 165 

Psallentes 25/8 69 

Quarta, Alessandro (z) 31/8 205 

Raffard, Eric (t) 02/9 277 
Ruigrok, Mirella (dulc) 01/9 239 
Russell, Fiona (crt) 25/8 69 
Russo, Gabriele (vdl, lt, vdg) 31/8 205 
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Saito, Yuka (vdg) 28/8 143 
SandíJa, Carlos (a) 26/8 97 
Schils, Paul (z) 25/8 69 
Schroeder, Gail-Ann (vdg) 01/9 227 
Simpson, Edwin (t) 30/8 187 
Slavova, Lilia (a) 31/8 219 
Smalt, Elisabeth (vla) 29/8 165 
Snellings, Dirk (dir, b) 25/8 69 

01/9 227 
Somsen, Jos (s) 26/8 87 
Souvagie, Philippe (z) 1 25/8 69 
Spanhove, Els (bit) ' 01/9 61 
Stefanova, Hedelina (a) 31/8 219 
Stewart, Rebecca (dir, s) 26/8 87 
Strijckers, Piet (vdg) 01/9 239 
Sugawara, Norihisa ('t, vdl) 26/8 105 
Sutcliffe, Richard (vdg) 01/9 227 
Swinkels, Joost (baz) 01/9 239 

Tamminga, Liuwe (org) 28/8 143 
Tchipliska, Liliana (s) 31/8 219 
Termont, Joost (z) 25/8 69 
Termont, Lieven (bar) 25/8 69 
The Binchois Consort 30/8 187 
The Hilliard Ensemble 25/8 69 

27/8 127 

29/8 165 
The Seven Saints 31/8 219 

Underwood, Giles (b) 30/8 187 
Uvalieva, Silvena (s) 31/8 219 

Valtchanov, Borislav (t) 31/8 219 
Vanden Abeele, Hendrik (z) 25/8 69 
Van den Broucque, Michèle (dulc) 01/9 239 
Van der Poel, Karin (s) 30/8 177 
Van Elsacker, Jan (t) 25/8 69 
Van Laarhoven, Paulina (vdg) 01/9 239 
Van Laethem, An (rvI) 01/9 239 
Van Laethem, Katelijne (s) 28/8 133 
Van Laken, René (vdl, dulc) 27/8 117 
Van Leunen, Sjef (t) 26/8 87 

Van Mechelen, Simen (tr, baz) 25/8 69 

27/8 117 

01/9 239 
Van Nevel, Erik (dir, t) 27/8 117 
Van Nevel, Paul (dir) 01/9 239 
Van Outryve, Jan (ft) 01/9 227 
Vassilev, Boian (t) 31/8 219 

Vereertbrugghen, Liesbet (concept) 01/9 61 

Vereertbrugghen, Marthe 

(randactiviteiten) 01/9 61 

Vedommen, Marleen (bit) 27/8 117 

Vezzani, Stefano (sim, bomb) 31/8 205 

Vine, Matthew (t) 30/8 187 

Visse, Dominique (ct) 02/9 261 

Volontieri, Enrico (b) 28/8 143 

Vrijdag, Ludy (t) 26/8 87 

Wassmer, Claude (dulc) 01/9 239 

Watson, Christopher (t) 30/8 187 

Wijers, Hans (bar) 30/8 177 

Wijnen, Ilse (tekstcoach) 01/9 61 

Yakus, David (tr) 31/8 205 

Zanassi, Furio (bar) 28/8 143 
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WERELDCULTURENCENTRUM ZUIDERPERSHUIS SEIZOEN 2001-2002 
Traditionele en populaire muziek, zang en dans, uit bekende en minder bekende culturen. 
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