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Woord vooraf

Reeds voor de veertiende keer vindt op het einde van de zomervakantie Laus Polyphoniae plaats. Het festival is inmiddels een gevestigd initiatief, dat jaarlijks meer dan lokale en zelfs buitenlandse aandacht trekt.
Ook dit jaar presenteert het festival u opnieuw een prachtig palet aan artiesten en programma's.
Na de ontdekkingsreis door het verrassende Zuid-Amerikaanse repertoire vorig jaar, blijft het festival dit
jaar dichter bij huis en plaatst het ons buurland Frankrijk in de kijker onder de titel "La Polyphonie
Française". Eregasten zijn dit jaar Dominique Visse en zijn Ensemble Clément Janequin. Hiermee neemt
het festival opnieuw een ensemble met wereldfaam onder zijn vleugels. Het Ensemble Clément Janequin is
immers een graag geziene gast in concertzalen en festivals van Europa tot Zuid-Amerika en van Japan tot
Canada. Maar naast drie concerten door deze artists in residence, biedt Laus Polyphoniae ook ruimte voor
andere muzikanten van wereldformaat. Ik vermeld er willekeurig enkele: Michael Chance, Paul O'Dette,
Brigitte Lesne, Paul Van Nevel, Pedro Memelsdorff, Jill Feldman, Kees Boeke en Marcel Pérès.
De grote verdienste van Laus Polyphoniae is volgens mij eveneens dat het festival hardnekkig in de toekomst blijft investeren, door de meest hoogstaande en soms minder toegankelijke muziek op een drempelverlagende manier te presenteren. Het biedt doelbewust niet alleen een podium aan professionele musici,
maar wil op verschillende niveaus werken. Zo wordt aanstormend jong talent deskundig begeleid tijdens en
na de International Young Artist's Presentation, een internationale muziekwedstrijd voor jonge musici.
Ook dit jaar zullen heel wat gastgezinnen de buitenlandse deelnemers van IYAP bij hen thuis ontvangen.
Het doet me plezier te vernemen dat op deze manier vaak blijvende vriendschappen ontstaan, interculturele uitwisselingen die ontzettend belangrijk zijn in een multiculturele stad als Antwerpen. Daarnaast werden
een twintigtal gevorderde zangers geselecteerd om deel te nemen aan een internationale masterclass, die na
een week zal resulteren in een volwaardig concert. Het festival vindt het eveneens belangrijk om door middel van koorateliers enerzijds de link tussen de amateurkunsten en de professionele wereld te versterken en
anderzijds om amateurkoren in contact te brengen met polyfone muziek. Ten slotte is er nog een primeur
voor kinderen tussen zes en twaalf jaar, die tijdens een muziekvakantie een hele week aan de slag kunnen
met allerlei geluiden en klanken.
Kortom, het festival bevat alle troeven voor een zeer succesvolle editie. Tijdens de voorverkoopdag op 12
mei stonden trouwe festivalbezoekers vanaf 6.45 uur al aan te schuiven voor de beste plaatsen en ging een
recordaantal tickets de deur uit.
Tot slot bedank ik graag alle instanties en personen die Laus Polyphoniae dit jaar weer mogelijk maken. In
de eerste plaats de stad Antwerpen, de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Antwerpen voor de onmisbare subsidies. Daarnaast ben ik ook het bedrijfsleven dat het festival steunt zeer erkentelijk. En tenslotte u
dames en heren, omdat een festival, hoe interessant en mooi ook, niets is zonder een geïnteresseerd publiek.
Ik wens u ook dit jaar opnieuw een zeer fijn festival toe!

Philip Heylen
Voorzitter van de vzw Festival van Vlaanderen-Antwerpen
Schepen voor cultuur en toerisme, stad Antwerpen
9

Schitterende pianist. Op de radio.

Het beste van het Festival van Vlaanderen hoort u op Klara. Zo geniet u
met uw ogen dicht van de mooiste concerten. Meer info op klara.be

DEMIA
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25 augustus — 2 september 2007

Festival
van
Vlaanderen
Antwerpen

La Polyphonie Française
De Franse polyfonie van de middeleeuwen tot 1600

Festivalsecretariaat:
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
26 augustus —2 september: 10.00 — 17.00 uur

DAG AAN DAG
zaterdag 25 augustus

zondag 26 augustus

maandag 27 augustus

9.30 u
10.00 u

11.00 u
concert 2:
artiestenmis
11 Nostromo de Sogno
Sint-Carolus Borromeuskerk

12.00 u

concert 6:
Les Fin'Amoureuses
Elzenveld

13.00 u
interview Dominique Visse
door Sigrid T'Hooft
Elzenveld

14.00 u

15.00u

concert 3:
Egidius Kwartet
Elzenveld

16.00 u

17.00 u

18.00u

19.00 u
concertinleiding
Nottebohmzaal Stadsbibliotheek
20.00 u concert 1:
Ensemble Clément janequin
Sint-Carolus Borromeuskerk

concertinleiding
foyer AMUZ

concertinleiding
foyer AMUZ

concert 4:
Huelgas Ensemble
AMUZ

concert 7:
Ensemble Clément Janequin
AMUZ

21.00u

22.00 u

23.00u
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concert 5:
Huelgas Ensemble
AMUZ

dinsdag 28 augustus

woensdag 29 augustus

donderdag 30 augustus

9.30 u
10.000

11.00 u

12.00 u

lezing: ,
De Franse polyfonie van de
middeleeuwen tot de 16de eeuw
Elzenveld

concert 8:
Ensemble Fortuna
Elzenveld

lezing:
Het Franse chanson in de 16de eeuw,
focus op diversiteit
Elzenveld

concert 10:
Discantus
Elzenveld

concert 12:
Paul ODette
Elzenveld

publieke coachings
IYAP-Historical Wind
Instruments
Elzenveld

publieke coachings
IYAP-Historical Wind
Instruments
Elzenveld

concertinleiding
foyer AMUZ

concertinleiding
foyer AMUZ

concertinleiding
foyer AM UZ

concert 9:
Ensemble Faenza
AMUZ

concert 11:
Ensemble Clément Janequin
AMUZ

concert 13:
La Reverdie
AMUZ

13.00 u

14.00 u

15.00 u

16.00 u

17.000

18.00 u

19.00 u

20.00 u

21.00 u

22.00 u

23.00u
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vrijdag 31 augustus

zaterdag 1 september

zondag 2 september

9.30u
10.00 u
concert 14, deel 1:
Finale 1YAP-Historical
11.00 u Wind Instruments
Elzenveld

2.00 u

lezing:
De Franse muziekcultuur
tijdens de 15de en 16de eeuw
Elzenveld

concert 17:
Brice Duisit
Elzenveld

concert 20:
Tetraktys
Elzenveld

13.00u

14.00 u concert 14, deel 2:
Finale IYAP-Historical
Wind Instruments
Elzenveld
15.00 u

concert 21:
Marc Mauillon, Vivabiancaluna Biffi &
Pierre Hamon
Elzenveld

16.00 u
proclamatie Finale IYAP
Elzenveld
17.00 u

18.00 u

19.00 u
concertinleiding
foyer AM UZ
20.00 u concert 15:
Capilla Flamenca,
Oltremontano & Psallentes
AMUZ
21.00u

concertinleiding
foyer AMUZ

concertinleiding
foyer AMUZ

concert 18:
Musica Nova
AMUZ

concert 22:
Millenarium, Psallentes,
Cboeur de Cbambre de
Namur & Les Pastoureaux
AMUZ

22.00 u
concert 16:
Diabolus in Musica
23.00 u Elzenveld
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concert 19:
Projectkoor Masterclass
AMUZ

ALGEMENE ARTIKELS
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Frawois 1, 'le père et restaurateur des lettres', portret door Jean Clouet père

Panorama van de Franse polyfonie
tijdens de late middeleeuwen en de renaissance
Bruno Bouckaert, Alamire Foundation, Katholieke Universiteit Leuven

De geschiedenis van de Franse muziek tijdens de middeleeuwen en de renaissance leest als een vrijwel ononderbroken aaneenschakeling van unieke en cruciale ontwikkelingen. Op tal van momenten wisten Franse
componisten en mecenassen de geschiedenis van de West-Europese muziek in sterke mate te beïnvloeden
en richting te geven. Na eerdere edities gewijd aan de 'Vlaamse' polyfonie van de 15de en 16de eeuw, richt
Laus Polyphoniae dit jaar zijn pijlen op de evolutie van de meerstemmige muziek in Frankrijk. Aangezien
het grootste deel van de concertprogramma's werk centraal stelt van componisten die nauw verbonden waren
met het Franse hof en vooral de periode van de 14de tot de 16de eeuw bestrijkt, besteden we in dit korte inleidende artikel vooral aandacht aan het bredere institutionele kader waarbinnen deze meesters hun werken
componeerden. De afzonderlijke concerten worden verder in dit programmaboek uitvoeriger toegelicht.

De muziek in Frankrijk tijdens de Valois-dynastie
"Messieurs, vous devez g.avoir, que je ne me contente pas du Courtisan s'il n'est musicien, & outre l'intelligence & asseurance de sa partie sus le livre, s'il ne 4.ait encore jouer de divers instrurnens: car si nous y pensons bien, on ne g•auroit trouver aucun repos de la peine & medecine des esprits malades & lassez qui soit
plus louable & honeste, en temps de loisir, que cette cy: & principallement és Courts, esquelles outre le soulas
& relasche des ennuys que la musique donne chacun, se font beaucoup de choses pour contenter les dames,
desquelles les coeurs tendres & delicats sont facilement penetrez par l'harmonie & rempliz de douceur"
(Baltasar Castiglione, Le parfait Courtisan, vertaling 1585)
Tussen 1328 en 1589 werd Frankrijk geregeerd door de Valois-dynastie. Zoals het 'le parfait courtisan'
betaamde, hechtten deze vorsten een groot belang aan de muziek en trachtten ze de meest vooraanstaande
zangers, instrumentalisten en componisten aan zich te binden. Hoewel de Franse koningen in de 14de eeuw
op zowel politiek, economisch als sociaal vlak geconfronteerd werden met een catastrofale situatie (de invallen van de Engelsen, interne burgeroorlogen, de Zwarte Dood die een derde van de bevolking decimeerde),
bleven ze zich engageren ten aanzien van kunstenaars en musici. De twee belangrijkste pioniers van de
Franse ars nova-kunst genoten hun bescherming. Philippe de Vitry (1291-1361) stond in dienst van
Philippe VI, de eerste Valois-koning. Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377) werd gepatroneerd door
Bonne de Luxembourg, de eerste vrouw van koning Jean II, en diende tevens onder Charles V.
De kennis over het muziekleven aan het Franse hof tijdens de 15de en vroege 16de eeuw is ten dele lacunair
wegens het ontbreken van uitvoerig archivalisch bronnenmateriaal. De desastreuze gevolgen van de
Honderdjarige Oorlog (1337-1453) en het fel verzwakte politieke gezag van de Franse koningen lijken
evenwel niet te hebben verhinderd dat grote bedragen werden besteed aan de uitbouw van een hofkapel,
waarin het aandeel van musici alsmaar toenam. Dat hierbij een bijzondere rol was weggelegd voor de
(Frans-) Vlaamse polyfonisten die afkomstig waren van de Bourgondische Nederlanden (in het bijzonder uit
de graafschappen Artesië, Vlaanderen, Henegouwen en Namen, en uit het hertogdom Brabant) of die hun
opleiding genoten in de Noord-Franse grensregio's (Picardië en Champagne), hoeft geen verwondering te
baren. Zoals nagenoeg alle vooraanstaande Europese machtshebbers, rekruteerden ook de Franse vorsten in
deze uitzonderlijk grote muzikale kweekvijver.
De centrale figuur in de 15de eeuw was ongetwijfeld Johannes Ockeghem (ca. 1410-1497). Na een kort ver-
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blijf als zanger aan het hof van hertog Charles I de Bourbon in Moulins (in de Franse Auvergne), trad hij
omstreeks 1452/53 in dienst van de Franse koning. Tot aan zijn overlijden bleef hij onafgebroken verbonden aan het Franse hof (in totaal meer dan 45 jaar!), achtereenvolgens in dienst van Charles VII (reg. 14221461), Louis XI (reg. 1461-1483) en Charles VIII (reg. 1483-1498). Als 'premier chapelain' en later `conseiller' werd hij beladen met giften en kreeg hij diverse lucratieve beneficies in de schoot geworpen, waaronder
een kanonikaat in de Parijse Notre Dame en het ambt van `trésorier' in de abdij van Saint-Martin in Tours.
Andere componisten die in de tweede helft van de 15de eeuw samen met Ockeghem een tijdlang tot de Franse
hofkapel behoorden, waren Loyset Compère (ca. 1445-1518), Alexander Agricola (1445/46-1506) en Guillaume
Crétin (ca. 1460-1525), die een uitvoerige 'cléploration' schreef naar aanleiding van Ockeghems dood.
Onder Louis XII (reg. 1498-1515) bekleedde Johannes Prioris (fl. 1485-1514) de positie van 'maître de chapelle' vanaf ca. 1503. Het werk van deze vermoedelijk van Vorst afkomstige meester kende ook na zijn overlijden enige populariteit. Zo bepaalde de hofmusicus Pernot Vermont (t 1558) dat Prioris' requiemmis (vermoedelijk gecomponeerd naar aanleiding van het overlijden van koningin Anne de Bretagne in 1514), op
zijn begrafenis en tijdens zijn jaargetijde diende te worden uitgevoerd. Hoewel het zangersensemble in die
periode slechts een twaalftal leden telde, oogt het lijstje met componisten die er deel van uitmaakten (of die
in de kapel van de koningin dienden) behoorlijk indrukwekkend: de Atrechtenaar Antoine de Févin (ca.
1470-1511/2), Jean Braconnier dit Lourdault (t 1512), Antoine Brumel (ca. 1460-1512/3), Johannes Ghiselin
alias Verbonnet (1455-ca. 1510), Jean Mouton (voor 1459-1522), de Leuvenaar Anthoine Divitis/De Rycke
(ca. 1470-1530), Elzéar Genêt dit Carpentras (ca. 1470-1548), Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562) en
Antoine de Longuevalle (fl. 1498-1525). Zij componeerden menige gelegenheidsmotetten of -missen naar
aanleiding van koninklijke geboortes, huwelijken en kroningen, bij vredesverdragen of oorlogsoverwinningen. Ten slotte was ook Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) gedurende korte tijd in dienst van het hof, al
blijft onduidelijk welke functie hij uitoefende.
Met de regeerperiode van Frangois I (reg. 1415-1547) verschoof het politieke, culturele en muzikale centrum opnieuw meer in de richting van Parijs. Als fervent mecenas en beschermheer van humanisten, poëten en kunstenaars, gold hij als de eerste ware Franse renaissancevorst. Zo overtuigde hij kort na zijn
troonsbestijging in 1515 niemand minder dan Leonardo da Vinci om als 'premier peintre, ingénieur et architecte' aan het Franse hof te gaan werken en schreef hij via zijn Italiaanse agenten opdrachten uit aan
Michelangelo, Titiaan en Raphaël.
Muziek was voor Frangois I bij uitstek een middel om zijn politieke macht te veruitwendigen en zijn aanzien
tentoon te spreiden bij de talrijke gelegenheden waarop hij politieke rivalen of bondgenoten ontmoette.
Onder zijn bewind werd het hofensemble gereorganiseerd en verder uitgebouwd naar het model van de grote
Europese hofkapellen. Naast een groep van een zestal koorknapen, werden de professionele zangers die
belast waren met de polyfone opluistering van de belangrijkste vieringen ondergebracht in de `chapelle de
musique'. De `chapelle de plainchant' daarentegen bestond uit hofdienaren die de uitvoering van de dagelijkse liturgische diensten met eenstemmige gregoriaanse gezangen voor hun rekening namen. Na 1530 werd ook
de `chambre of maison du roi' uitgebreid met zangers, luitenisten, gambaspelers en organisten voor de uitvoering van muziek in meer besloten kring. Instrumentalisten die bij grootschalige festiviteiten werden ingezet, ressorteerden dan weer onder de `écurie'. Hiervoor wierf Frangois I een groep violisten aan, alsook talrijke blazers (waaronder twaalf trompetters en acht hautboys die grotendeels in Italië werden gerekruteerd).
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Tot de 23 leden van de hofkapel die hij van zijn voorganger erfde, behoorden Mouton, de Sermisy, Divitis
en de Longuevalle. Deze laatste kreeg kort na het aantreden van Frangois I, als 'maître de chapelle' de leiding over het ensemble in handen. In 1518 werd het aantal leden opgetrokken naar 32; in 1532 waren er al
meer dan 35 musici in dienst. Daaronder bevonden zich de componisten Matthieu Gascongne (zanger in de
hofkapel in 1517/18), Pierre Sandrin (als `composeue, naast Sermisy, de belangrijkste figuur aan het hof na
1540), Jean de Bouchefort en Rogier Pathie ('petit organiste' in 1530 en later hofcomponist van Maria van
Hongarije). De koning had tevens een bijzondere belangstelling voor de Mantovaanse luitvirtuoos en com-

ponist Alberto da Ripa/Albert de Rippe (ca. 1500-1551). Toen deze omstreeks 1528 in dienst trad, kreeg hij
een loon aangeboden dat dubbel zo hoog was als dat van de andere hofinstrumentalisten. Niet veel later
bracht hij het tot `valet de chambre' en trad hij geregeld op bij de ontmoetingen van Frangois I met andere
hoofdrolspelers op het Europese politieke toneel, als de Engelse vorst Henry VIII en paus Paulus III. Zijn
fantasia's voor luit en arrangementen van vooral chansons werden grotendeels postuum uitgegeven in Parijs.
Het oeuvre weerspiegelt ongetwijfeld het soort repertoire dat in de entourage van de koning geliefd was.
Met de aanwezigheid van dichters als Clément Marot en Mellin du Saint-Gelais ontplooide zich aan het hof
een grote activiteit op het vlak van de polyfone chansonkunst. Frangois I waagde zich overigens zelf aan het
schrijven van poëzie. Van zijn hand is een dertigtal gedichten overgeleverd die tijdgenoten beoordeelden als
"non mal faictes". Diverse hofcomponisten zetten zijn teksten op muziek. Vanuit het hof gingen in die periode bovendien belangrijke stimulansen uit voor de verspreiding van dit sterk in populariteit toenemend
repertoire (cf. infra).
Aan de organisatie van de hofkapel veranderde niets wezenlijks onder de troonopvolgers van FranQois I:
respectievelijk Henri II (reg. 1547-1559), Frangois II (reg. 1559-1560), Charles IX (reg. 1560-1574) en Henri
III (reg. 1574-1589). Een betrekking aan het Franse hof bleef op musici een hoge aantrekkingskracht uitoefenen. De Luikenaar Jacques Arcadelt (ca. 1505-1568) en Clément Janequin (1485-1558) waren de belangrijkste componisten in dienst van Henri II. Diens zoon Charles IX benoemde Pierre Certon (t 1572) als
`compositeur de la chapelle'. Met bezoeken in 1571, 1573 en 1574, was Orlandus Lassus een graag geziene
gast aan het hof. Naar aanleiding van verschillende gelegenheden droeg Lassus diverse motetten en chansons op aan de vorst, die de componist vermoedelijk trachtte te verleiden om zijn positie aan de Beierse hofkapel in München in te ruilen voor een functie aan het Franse hof.
Charles IX had tevens een bijzondere aandacht voor het humanistische ideeëngoed en de impact daarvan op
de muziek. Zo bleek hij geïnteresseerd in de chromatische experimenten van de Italiaan Nicolo Vicentino.
Veel crucialer voor de muziekgeschiedenis was zijn steun aan de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de
Franse poëzie. Als beschermheer van Pierre de Ronsard patroneerde hij in 1570 de oprichting van de
Académie de Poésie et de Musique door Jean-Antoine de Baïf (later Académie du Palais). De poëtische idealen van het 'vers mesuré â l'antique' resulteerden in de `musique mesurée' en leidde tot het ontstaan van de
'air de cour' als nieuw genre. Een van de belangrijkste componisten die hun medewerking verleenden aan
dit nieuwe initatief, was Claude Le Jeune (ca. 1530-1600) uit Valenciennes, die de bescherming genoot van
Henri III en Henri IV, de eerste Franse koning van het huis van Bourbon (reg. 1589-1610).
Het muziekleven en de uitvoering van polyfonie was in Frankrijk vanzelfsprekend geen exclusief voorrecht
van het koninklijk hof. Vooreerst hielden zowel de Franse prinsen als de talrijke hertogen en graven (van al
dan niet onder de Franse kroon onderhorige gebieden) er een kapel op na die de koninklijke hofkapel qua
omvang en uitstraling bij wijlen evenaarde of zelfs oversteeg. De hertogen van Berry, Anjou en Bourgondië
hechtten, zowel uit politieke als persoonlijke motieven, reeds van in de 14de eeuw een groot belang aan een
uitgebreide muzikale hofhouding. Het hof van Savoie in Chambéry gold omstreeks 1450 met de aanwezigheid van componisten als Guillaume Dufay en Antoine Brumel als een van de meest vooruitstrevende muziekcentra in Europa. In Nancy, de hoofdstad van Lotharingen, onderhielden de muziekminnende hertogen René
11 (1473-1508) en Antoine I (1508-1544) een kapel met een twaalftal zangers die onder de leiding stond van
verdienstelijke figuren als Pierrequin de Thérache (tussen 1492 en 1527) en Matthieu Lasson (t 1559).
De uitvoering en verspreiding van de polyfonie was tevens onlosmakelijk verbonden met het zeer wijd vertakte netwerk van kathedralen en collegiale kerken, waar de koralenscholen golden als de uitgelezen opleidingscentra voor zangers en musici. De oudste bewaarde oprichtingsakten van dergelijke muziekscholen
'avant la lettre' leiden naar Chartres (1119) en Parijs (1127). Het merendeel van deze `maitrises' of `psalettes' werd evenwel opgericht in de loop van de 14de en vroege 15de eeuw: Amiens (1324), Senlis (1349),
Saint-Quentin (1356), Cambrai (1371), Reims (1385), Toul (1386), Rouen (1377), Arras (1389), Poitiers
(1402), Nantes (1412), etc. Voor de loopbaan van de polyfonisten waren deze instellingen dan ook van cru-
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ciaal belang. Illustratief is het parcours van enkele componisten die in het festivalprogramma aan bod
komen. Zo was Antoine Brumel, naast zijn activiteiten aan de hoven in Parijs en Chambéry, een tijdlang
verbonden aan de kathedralen van Chartres, Genève, Laon en Parijs. Johannes Mouton bekleedde het ambt
van zangmeester in de kerken van Nesle (nabij Péronne), Saint-Omer, Amiens en Grenoble. Clément
Janequin was in zijn vroege carrière koralenmeester aan de kathedraal van het Zuid-Franse Auch en 'maître de chapelle' in Angers, etc.
Binnen dat netwerk van religieuze instellingen hadden de `maitrises' van de zogenaamde Saintes-Chapelles
een wat aparte, hogere status. Deze instellingen stonden immers rechtstreeks onder de hoede van de Franse
koning of leden van de koninldijke familie. Naar het model van Parijs stichtte Jean de Berry in 1405 een
Sainte-Chapelle in Bourges, waaraan componisten verbonden waren als Nicolas Grenon (ca. 1375-1456),
Guillaume Faugues (ca. 1442-1471) en Philippe Basiron (ca. 1450-1491). De Bourgondische hertog Philips
de Goede kon niet achterblijven en stichtte in 1425 een `maitrise' in de Sainte-Chapelle van Dijon, waar vier
koorknapen door een 'maitre des enfants' werden ingewijd in "l'art de la musique, tant de chant, contrepoint comme deschant". In hetzelfde jaar stond deze model voor de stichting van een koralenschool in collegiale kerk van Saint-Pierre in Rijsel (Lille), de toenmalige hoofdstad van het graafschap Vlaanderen.

De bloeiperiode van de Franse muziekdruk en het Parijse chanson in de 16de eeuw
"Chansons, dont la douceur peut les pierres mouvoir,
et par art se ranger pour bastir une ville:
chansons dont le chant peut rendre une rner tranquille,
et pour nous en sauver les Dauphins émouvoir"
(Laurent de La Hyre)
In het eerste kwart van de 16de eeuw waren de Franse componisten voor de publicatie van hun werk nagenoeg uitsluitend aangewezen op de grote Italiaanse muziekuitgevers als Petrucci, Antico, Giunta en Dorico.
Nadat Ottaviano dei Petrucci in 1501 in Venetië de eerste uitgave met polyfone muziek op de markt bracht,
duurde het nog ruim een kwarteeuw vooraleer de muziekdrukkunst ook in Frankrijk een definitieve doorbraak kende. Zoals elders in Europa gaf deze revolutionaire ontwikkeling een geheel nieuw elan aan het
Franse muziekleven. Niet alleen bevorderde ze de verspreiding van de polyfonie op een veel grotere schaal
en voor een aanzienlijk breder publiek, ze had tevens een cruciale invloed op de ontwikkeling van nationale
stijlen en genres, en leidde tot een bredere aandacht en belangstelling voor het oeuvre van lokale meesters.
De eerste (met zekerheid dateerbare) polyfone muziekdrukken die op het Franse grondgebied werden uitgegeven, dateren van 1528 en verschenen nagenoeg simultaan in Parijs en Lyon. Beide steden bleven de hele
16de eeuw gelden als de onbetwiste centra van de Franse muziekdrukkerij. In Parijs publiceerde de vermoedelijk van het Noord-Franse Douai afkomstige Pierre Attaingnant (ca. 1494-1551/52) zijn Chansons nouvelles en musique á quatre partjes, een mijlpaal in de Franse muziekgeschiedenis. De technische realisatie
van deze editie was zonder meer baanbrekend. In tegenstelling tot zijn Italiaanse collegae, die eerst de
notenbalken drukten en daarna de noten, slaagde Attaingnant erin het drukprocédé tot een drukgang te
beperken: de zogenaamde `enkeldruk'. Hij maakte hierbij, als een van de eersten, gebruik van losse druktypen waarbij noot en notenbalksegment werden samengevoegd. Deze veel efficiëntere en beduidend goedkopere productiemethode kende snel navolging over heel West-Europa.
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In de twee daaropvolgende decennia verschenen bij Attaingnant meer dan honderdvijftig verzameldrukken
met zowel geestelijke en wereldlijke werken, als instrumentale muziek. Aan de basis van Attaingnants
immense succes lagen zowel een uitgekiende commerciële strategie als een originele en innovatieve repertoirekeuze. Met een reeds in 1529 door FranQois I toegekend koninklijk drukkersprivilege, vestigde hij vrijwel meteen zijn status als muziekuitgever en zag hij zijn edities beschermd tegen mogelijke piraterij van
concurrenten. Later mocht hij zich zelfs de titel van 'imprimeur et libraire du roy en musique' toeëigenen.

Als logisch gevolg van dat exclusieve recht op het drukken van muziekboeken werd Attaingnant de geprivilegieerde uitgever van de belangrijkste componisten die aan het Franse hof vertoefden of er nauwe relaties mee onderhielden, waaronder Clément Janequin (ca. 1485-na 1558), Claudin de Sermisy (ca. 14901562), Pierre Certon (t 1572) en Pierre Sandrin (ca. 1490-na 1560). Het is dan ook niet verwonderlijk dat
Attaingnant een eersterangsrol speelde in de verspreiding van het 'Parijse chanson', dat in de jaren twintig
van de 16de eeuw ontstond en waarvan genoemde componisten de belangrijkste vertegenwoordigers waren.
In tegenstelling tot het soms uitgesproken contrapuntisch-imitatieve karakter van het chanson bij hun
(Frans-)Vlaamse tijdgenoot-componisten, werd de Parijse chansonstijl gekenmerkt door het gebruik van
ongecompliceerde poëtische teksten, duidelijke en eenvoudig memoriseerbare melodieën, een meer doorzichtige en homofone schrijfstijl. Al deze elementen maakten dat dit chansonstype toegankelijker was en in
brede kringen veel bijval kende. Het succes ervan viel af te leiden uit de cijfers: tegen het midden van de
16de eeuw waren er reeds meer dan 2700 chansons van de Parijse persen gerold en in de tweede helft van
de 16de eeuw zouden er nog minstens duizend andere volgen. Wanneer ook de talrijke herdrukken in rekening worden gebracht, komt men tot een bijna duizelingwekkend aanbod van chansons in het 16de-eeuwse Frankrijk.
Gelijktijdig met Attaingnant bouwde Jacques Moderne (ca. 1495-na 1560) in Lyon een muziekuitgeversbedrijf uit dat eveneens zeer succesvol bleek. Tussen 1532 en 1557 publiceerde hij een vijftigtal muziekdrukken. In vergelijking met Attaingnant vertoonde het muziekaanbod van Moderne een meer kosmopolitisch
karakter. Daarnaast gaf Moderne ook talrijke werken uit van Franse `Kleinmeister' als Pierre de Villiers of
Piere de La Farge, componisten die in de perifere provincies actief waren en waarvoor in de metropool vermoedelijk onvoldoende interesse was.
Kort na het overlijden van FranQois I in 1547 kwam een einde aan de alleenheerschappij van Attaingnant.
Vanaf 1549 ontplooide Nicolas Du Chemin (ca. 1515-1576) zijn drukkersactiviteiten in de hoofdstad, met
een honderdtal muziekedities als resultaat. Debuteren deed hij met een bundel psalmen in de Franse vertaling van Clément Marot en op muziek gezet door Janequin. In zijn chansonbundels kwam een jongere generatie Franse componisten aan bod, met Claude Goudimel (ca. 1514/20-1572) als belangrijkste figuur. Drie
jaar na Du Chemin verschenen ook Adrien Le Roy (ca. 1520-1598) en Robert Ballard (ca. 1525-1588) op
het Parijse toneel. Het duo nam nagenoeg meteen Attaingnants positie als koninklijk muziekdrukker over.
Met meer dan 320 edities was hun output ronduit fenomenaal: circa 2000 chansons (onder meer in 25 bundels Livres de chansons, verschenen tussen 1552 en 1585), 661 Latijnse motetten, circa 500 Franse psalmzettingen of 'chansons spirituelles', bijna 300 werken op Italiaanse en Spaanse tekst, 52 polyfone missen en 17
bundels met luit- en gitaartabulaturen. Nadat Du Chemin in 1568 zijn activiteiten stopzette, verwierven Le
Roy & Ballard quasi een monopolie over de Franse markt. De erfgenamen van de oprichters zouden die
dominante positie zelfs nog tot het begin van de 18de eeuw weten te handhaven.
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Vous pouvez également retrouver l'Ensemble Clément Janequin sur un livre-disque intitulé
"Chansons á boire (et á manger) de la Renaissance franco-flamande". Le livret d'une centaine
de pages comporte notamment une quinzaine de recettes de cuisine de la Renaissance.
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Artists in residence:
Dominique Visse en het Ensemble Clément Janequin
Domique Visse begon zijn zangcarrière op elfjarige leeftijd in het kathedraalkoor van de Notre Dame in
Parijs. In diezelfde periode vatte hij ook zijn studies orgel en fluit aan aan het conservatorium van Versailles.
Hij ontmoette de grote contratenor Alfred Deller en ging bij hem in de leer. Ook Nigel Rogers, René Jacobs
en William Christie droegen bij tot zijn opleiding.
In 1978 richtte Visse het Ensemble Clément Janequin op en maakte met deze formatie een reeks baanbrekende opnamen van Franse polyfone chansons uit de 16de eeuw, zoals Les Cris de Paris, Le Chant des
Oyseaulx, Fricassée Parisienne en La Chasse. Ook de overige opnamen voor het label Harmonia Mundi,
met religieuze en wereldlijke muziek uit de renaissance, zoals Psaumes et Chansons de la Réforme, Une féte
chez Rabelais en Les Plaisirs du Palais ontvingen meerdere onderscheidingen zoals de Diapason d'Or, Choc
du Monde de la Musique en 10 de Répertoire.
Het Ensemble Clément Janequin trad op in de meest renommeerde concertzalen in Europa en was eveneens te gast in Japan, Australië, China, Canada, de Verenigde Staten van Amerika enzovoort.
In 1979 was Dominique Visse ook een van de oprichters van Les Arts Florissants. Visse bewerkte in die
vroege periode van het ensemble een groot deel van zijn repertoire. Ondertussen is Dominique Visse een
van de meest geliefde performers geworden in de barokopera. Hij werkte met onder meer René Jacobs,
Jean-Claude Malgoire, Philippe Herreweghe, Ton Koopman, William Christie, Alan Curtis, Nicholas
McGegan, Christophe Rousset, Ivor Bolton en Robert King in de operahuizen van Parijs, Berlijn, Keulen,
Amsterdam, Lausanne, Tel-Aviv, Montpellier, Houston, Barcelona, München en Versailles.
Dominique Visse beperkt zich overigens niet alleen tot het oude repertoire. Zo zong hij onder meer in Les
Brigands van Offenbach en vertolkte hij de rol van La Marquise in Poulencs Gendarme Incornpris. Hij
brengt ook vaak hedendaagse muziek en nam deel aan de opera Outis van Luciano Berio in La Scala in
Milaan en het Thatre du Chá'telet in Parijs. Een van Visses toekomstige operaprojecten is een nieuwe
Hándel-productie van Giulio Cesare, onder leiding van René
Jacobs, in de Brusselse Muntschouwburg.
Ondertussen blijft Visse optreden en opnamen maken met zijn
Ensemble Clément Janequin. Hun recente album met onuitgegeven
werk van Claude Lejeune werd met vele toejuichingen onthaald.
www.dominique-visse.com

foto: Éric Larrayadieu
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Interview met artist in residence Dominique Visse,
artistiek leider van het Ensemble Clément Janequin
Nicole Van Opstal

U bent al zeer jong met oude muziek begonnen. Op een leeftijd waarop andere jongens zich uitleven
met voetballen of een andere sport, was u al helemaal ondergedompeld in de Franse polyfonie.
Ja, dat klopt. Op mijn elfde ben ik naar een school voor koorknapen gegaan, aanvankelijk in Normandië,
later aan de Notre Dame in Parijs. Daar werd ik meteen ondergedompeld in de muziek van Josquin
Desprez, Giovanni Pierluigi da Palestrina, die hele polyfone traditie. De kanunniken en de priesters aan de
Notre Dame waren heel nieuwsgierig en gingen altijd weer op zoek naar onbekende dingen. Door hen heb
ik de muziek van Leoninus en Perotinus leren kennen, dus heel oude muziek. Later ben ik met dat repertoire en met de polyfonie bezig gebleven, ik zong in verschillende koren, koren van vijftig tot honderd personen. Ik heb er ook de muziek van Clément Janequin leren kennen. Ik herinner mijn nog goed Les Cris de
Paris. Ik vroeg me wel voortdurend af waarom die muziek met zoveel volk werd uitgevoerd. Voor mij klopte er iets niet. Ik ben dan musicologie gaan studeren en heb, vanuit mijn musicologische nieuwsgierigheid,
maar ook omdat ik zo graag zong, het Ensemble Clément Janequin opgericht. Maar ik had nooit gedacht
dat het ensemble zo lang zou blijven bestaan,
Op een bepaald moment hebt u ervoor gekozen om te specialiseren als contratenor. Waarom? Ik kan
me voorstellen dat die keuze toen zeker niet evident was.
Dat is heel toevallig gekomen. Ik had absoluut geen carrièreplannen en was zeker Met van plan om zanger
te worden. Als kind aan de Notre Dame was ik sopraan, na de stemmutatie werd ik alt en daarna zong ik
met de tenoren mee, zoals dat gewoonlijk gaat.
Een van de eerste ensembles waarin ik zong buiten de school, hield zich bezig met middeleeuwse muziek.
Ook Christophe Coin was erbij, hij was toen veertien jaar. Hij was erg geïnteresseerd in dat repertoire en
speelde rebec. Op een bepaald moment voerden we Leien de Robin et de Marion uit. Maar er was maar één
zangeres en daarom moesten ook de instrumentalisten, waarvan ik er een was, zingen. Voor mij was dat niet
zo moeilijk, aangezien ik al van jongs af aan zong. Alle mannen hebben toen geprobeerd om in dat hoge
register te zingen, maar dat lukte bij de meesten niet zo goed. Bij mij wel en ik vond het leuk om dat voor
één concert eens uit te proberen. Zo heb ik de smaak te pakken gekregen. Er waren toen nog zeer weinig
contratenoren. Ik heb dan Alfred Deller ontmoet en hij is mijn leraar geworden. Later ben ik ook bij René
Jacobs terecht gekomen, voor specifieke technische problemen. Ik kende er immers niets van, ik paste het
allemaal heel natuurlijk toe.
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Maar inderdaad, het was toen niet evident. Een contratenor werd zelfs beschouwd als iets zeer exotisch. Ik
vond het wel interessant om ermee bezig te zijn, want er was toen nog niet veel over geweten. Maar het
gebeurde dus dat het publiek er niet mee opgezet was. Vooral in de grote zalen, waar een klassieke traditie
heerste, voelden de mensen zich wel eens ongemakkelijk en werd er kritiek gegeven. Niet zelden werden
aan de stem van de contratenor seksuele connotaties verbonden, enfin, er waren soms heel domme reacties.
Maar ondertussen is het stemtimbre goed ingeburgerd en ondervind ik geen problemen meer wanneer ik ga
zingen. Af en toe houdt men me voor een vrouw, zelfs in de recensies. Maar daar heb ik geen probleem mee.
Eigenlijk is het heel eenvoudig: ik zing met de stem die ik heb en de mensen nemen het zoals ze willen.

Hoe werkt het Ensemble Clément Janequin? Brengen alle musici ideeën aan?
In het begin was dat zeker zo. We deelden alles. Er was geen structuur, we organiseerden zelf concerten of
reizen, we reden zelf overal naartoe, we transporteerden alles zelf, het was echt een collectief project. We
hebben lang geprobeerd om die geest te behouden, maar dat werd te moeilijk. De anderen houden niet zo
van research, toch niet zoveel als ik. En bovendien was ons repertoire nog onbekend. We konden met twee
of drie programma's de wereld rondtrekken. Nu is het helemaal anders: de materie is al veel bekender, er
zijn meer ensembles die ermee bezig zijn en het publiek wil voortdurend nieuwe dingen ontdekken.
Bovendien is het niet haalbaar voor een muzikant om van één ensemble te leven. De musici zijn dus nog bij
andere projecten betrokken en hebben niet meer dezelfde motivatie tegenover het ensemble. Daarom doe
ik dat opzoekingswerk meer en meer alleen. En bovendien wordt er vanuit promotioneel standpunt door
de platenmaatschappij of door concertorganisatoren meer en meer op aangedrongen het imago van de groep
op te bouwen rond één persoon, rond één naam. Dat vind ik heel jammer. Ik doe mijn werk en ik werk meer
dan de anderen aan de research, maar het uitvoeren, dat doen we met de hele groep.
Het ensemble heeft zijn faam vooral te danken aan amusante uitvoeringen van Franse chansons uit de
16de eeuw. Maar jullie zingen met evenveel overgave het ernstige religieuze repertoire uit die tijd.
Ja, we zingen beide repertoires, want die hangen heel erg samen. Het zijn dezelfde componisten. De professionele muziek van toen was de kerkmuziek. De chansons, die zorgden voor ontspanning, voor amusement. Maar die muziek werd wel op dezelfde manier geschreven en werd ook door diezelfde professionele
zangers uitgevoerd. De 16de eeuw is een periode in Frankrijk — ook in Vlaanderen trouwens en in heel
Europa — die heel vrij en heel rijk was. In Frankrijk was Francois I aan de macht. Net als keizer Karel hield
hij van muziek en poëzie. Hij was ook heel nieuwsgierig naar wat uit andere landen kwam, uit Italië bijvoorbeeld. Door de oorlogen heeft hij veel gereisd en zo leerde hij de Italiaanse kunst kennen. In Frankrijk
werd gemusiceerd en gecomponeerd in de Vlaamse polyfone traditie. In de 16de eeuw heeft men dat vermengd met Italiaanse invloeden en daar bovenop kwam het humanisme, dat een enorme vrijheid gaf. Er was
vrijheid van spreken over politieke thema's, over de koning, men mocht zelfs grappen maken over religieuze thema's, wat heel nieuw was. En vooral, men probeerde de mens in de natuur te plaatsen en op een heel
gewone manier over die natuur te praten. De boeren, het platteland, de vogeltjes, de liefde, eten, drinken,
over dit alles werden liederen gemaakt. Er was plots een immens pallet aan thema's. Dat leverde van de
meest verheven tot de meest schunnige en dubbelzinnnige liederen op.
Wat verkiest u: de religieuze muziek of eerder dat chansonrepertoire?
Ik kan niet kiezen. Ik hou van allebei. Het zou hetzelfde dilemma zijn als kiezen tussen research en concerten geven. Ik hou van opzoekingswerk, muziek transcriberen. Dat is een heel solitair werk, zeer introvert.
Ik vind dat zalig. Maar ik hou er ook van om op het podium te staan en zeer extraverte rollen te spelen. Ik
hou van theatraliteit en die vind je in dat chansonrepertoire terug. Vandaar, beide combineren vind ik ideaal en tussen die twee wil ik een evenwicht vinden.
U houdt van het podium, van theatraliteit. Vandaar dat u ook veel met opera bezig bent.
Ja, dat is zo. Ik hou van het podium en op het podium hou ik van heel extreme dingen. Dat correspondeert
met wie ik ben, mijn gestalte, mijn kop, mijn look en ook mijn stem. Ik heb een nogal scherpe, speciale stem.
Maar ik heb nooit aan mijn stem gewerkt met de bedoeling zanger te worden. Ik heb me altijd geamuseerd
met mijn stem. In het theater heeft men dat al vlug 'gebruikt'. Ik vind het niet erg om een oude vrouw van
tachtig jaar te spelen, ik zit er niet mee in om in de huid van een klein kind te kruipen en ik verkleed me
graag. Ik hou ervan om helemaal, zelfs op een extreme manier, in een rol te kruipen. Tja, en mijn stem. Ik
hou niet zo bijzonder veel van mijn stem. Mijn stem is niet zo mooi als die van andere zangers die over een
goede techniek beschikken. Maar mijn stem heeft als voordeel dat ze gemakkelijk is, zowel in de hoogte als
in de laagte. Ik kan er mij zeer gemakkelijk mee amuseren. Er zijn niet zoveel zangers die met een masker

25

of met een hoed over de scene willen lopen en zingen. De meesten willen zo weinig mogelijk bewegen,
zodat hun stem maximaal tot haar recht kan komen. Voor mij mankt dat niet uit. Ik hou ervan om al zingende te lopen, ook al moet ik dan om de twee woorden naar adem happen. En voor vele regisseurs maakt
dat ook niet uit. Zij verkiezen het feit dat je spéélt, dat je een personage neerzet, boven een mooie en gaaf
klinkende stem. En ook bij het publiek is dat zo, dat heb ik vastgesteld. Als je hen doet lachen, als je vol
overtuiging in een personage kruipt, dan vergeven ze je heel makkelijk dat die enkele nootjes niet zo juist
zaten of dat je buiten adem was.
Acteren past bij uw look, bij uw kop, zegt u. U bent een zeer opvallende verschijning: lederen broeken,
grote ringen, lang haar, oorringen. Heeft dat in het klassieke concertcircuit nooit problemen gegeven?
In het begin gaf dat wel problemen. Nu ben ik al redelijk braaf geworden, maar toen ik jonger was, namen
het publiek en de organisatoren aanstoot aan mijn voorkomen. Ik heb dat nochtans nooit gedaan om te provoceren. Nu is dat meer aanvaard, erger zelfs, soms wordt mijn alternatieve uiterlijk echt gebruikt. Op een
bepaalde plaats heeft men me al uitdrukkelijk gevraagd om me in mijn speciale outfit aan het publiek voor
te stellen. Fotosessies wil men doen terwijl ik op mijn motor zit, mijn ringen en oorringen brengt men expliciet in beeld. Die situatie vind ik eigenlijk erger dan vroeger. Het beeld is misvormd. Ik zou willen dat men
de muziek onthoudt en in de kijker zet. Mijn persoon is totaal niet belangrijk. Maar jammer genoeg is het
nu eenmaal zo: beelden zijn belangrijk, je imago, de context rond jou en je ensemble. De muziek, het eigenlijke werk, komt op de tweede plaats. Dat stoort me wel een beetje.
Maar op die manier trekt u misschien een publiek aan dat anders de stap naar dit repertoire nooit zou
zetten?
Ja, dat is waar. Het trekt waarschijnlijk een publiek aan dat zich niet kan indenken dat die muziek ook leuk
en mooi kan zijn. Het is eigenlijk zoals bij rockmuziek, daar zijn het imago en de look ook belangrijk.
Misschien beseft het publiek zo dat klassieke muzikanten ook maar gewone mensen zijn. Dat er bij zijn die
zich graag extravagant kleden en graag bier drinken.
Over bier gesproken, ik heb gelezen dat u van bier houdt. Dus is België wel een leuke plek om te komen
werken?
Ja, zeker. Ik heb goede herinneringen aan een samenwerking met Paul Van Nevel in Leuven. We hebben
toen na het concert tot diep in de nacht ettelijke biertjes verzet. Ik ben hem heel dankbaar voor de samenwerking toen, maar zeker ook omdat hij me die kant van België heeft leren kennen.
Tijdens Laus Polyphoniae stellen jullie drie producties voor. Het openingsconcert is aan religieuze
muziek gewijd en belooft indrukwekkend te worden.
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Ja, dat hoop ik. We openen het festival met een heel bijzonder werk, dat een beetje buiten de geschiedenis
staat: de Missa Et ecce terrae motus van Antoine Brumel. Brumel was een marginale figuur, die in zijn tijd
erg bekritiseerd werd. Hij was de eerste echte Franse componist na Josquin Desprez en die hele traditie van
Vlaamse polyfonisten. Brumel is in Frankrijk geboren en is opgegroeid in de Vlaamse polyfone traditie,
maar hij heeft een eigen muziekstijl ontwikkeld. Hij is naar Italië geweest, heeft daar alle gangbare stijlen
leren kennen en heeft er kennis gemaakt met de nieuwste trends op het vlak van religieuze muziek. De Missa
Et ecce terrae motus heeft hij gecomponeerd voor de unieke bezetting van twaalf stemmen. Ze is echt geniaal geschreven. Hij heeft als uitgangspunt, als cantus firmus, een thema genomen uit het officie van Pasen,
"Et ecce terrae motus", wat betekent "en de aarde beefde". Volgens mij was deze keuze niet toevallig. De
titel is een kleine provocatie, het is een verwijzing naar de strijd die hij voerde om een nieuwe muziekstijl
in te voeren. Maar ook vanuit compositorisch standpunt is deze cantus firmus goed gekozen. Wanneer je
een vierstemmige mis schrijft, is een cantus firmus verwerken nog niet zo complex. Maar bij acht of twaalf
stemmen wordt het moeilijker. "Et ecce terrae motus" is een kort thema, dat toelaat om er zo'n complex

polyfoon weefsel rond te plaatsen. En hij deed dat bovendien met enorm veel creativiteit en met veel gevoel
voor variatie. Maar er is een probleem met deze mis. De originele versie van Brumel is verloren gegaan. We
hebben alleen nog een kopie die gemaakt werd aan het hof in Mechelen in 1520 en die door Orlandus Lassus
later gebruikt is voor een uitvoering in München aan het Beierse hof. Die kopie is interessant omdat Lassus
er de namen van de zangers heeft bij geschreven. Zo weten we dat hij ze uitgevoerd heeft met zeer veel volk.
Er zijn gemiddeld drie zangers per stem, dus dat maakt al dertig â veertig zangers in totaal. En het is nogal
evident dat daar nog instrumenten bij kwamen. Ik heb zin om deze mis uit te voeren in de traditie van
Lassus. Maar twaalf partijen, dat is nogal massief. Daarom heb ik, om de mis beter begrijpbaar en beluisterbaar te maken, de muzikanten opgesplitst in drie koren. Er zijn dus drie orgels, drie instrumentale groepen
en drie groepen van zangers. Dat geeft zo'n rijkdom en een kleur die heel Italiaans is.
De twee andere concerten gaan over het Franse chansons.
Ja, het festivalthema is Franse polyfonie. Om aan het publiek te laten horen welke toen de echte Franse
muziek was, ben ik naar de kern van alles gegaan, naar dat wat men toen het 'chanson Parisienne' noemde.
Dat was een nieuwe school bij het begin van de 16de eeuw, een uitloper van de Vlaamse polyfonie. Maar ze
is een heel andere richting ingeslagen en is helemaal los gekomen van die Vlaamse school. De muziek verschilde op vele vlakken. De Vlaamse muziek was polyfoon en klonk geleerd, er waren veel melismen, de
nadruk lag op de muziek, de tekst kwam op de tweede plaats. In Frankrijk evolueerde men naar een homofone schrijfwijze, meer syllabisch, men besteedde meer aandacht aan de verklanking van de tekst. Aan het
einde van de 16de eeuw werd die tekst zelfs heel belangrijk. De muziek werd eenvoudiger. Men wilde melodieën die makkelijk te onthouden waren. Een meer populaire kunst, eigenlijk. Daardoor werden de liederen ook veel korter. Sommige chansons van Claudin de Sermisy bijvoorbeeld duren slechts dertig seconden.
In dit programma heb ik geprobeerd om componisten samen te zetten, die schreven in die Parijse stijl, dus
zeker Clément Janequin en Claudin de Sermisy, de grote namen uit die periode. En ik heb er minder bekende namen aan toegevoegd, zoals Pierre Certon. Het zal dus een gevarieerd programma worden, met melancholische chansons, drinkliederen, erotische liederen en natuurlijk beschrijvende liederen, het genre waarin
Janequin zo uitblonk. Dat waren in zijn tijd echt moderne werken.
Maar ik wilde ook een concert rond Claude Lejeune, want hij sloot de periode van de Franse polyfonie af.
Hij leefde aan het einde van de 16de eeuw en hij was zowat de spiegel van datgene waar Clément Janequin
voor stond bij het begin van de 16de eeuw. Na hem was het in Frankrijk gedaan met de polyfonie, overal in
Europa trouwens. Een programma rond zijn 'chansons rustiques' mocht op dit festival dus niet ontbreken.
Ik ben heel blij dat dit festival ons heeft uitgenodigd als ensemble in residence. Ik zie het als een erkenning
voor het vele werk dat we hebben verzet om deze muziek bekend te maken. En ik vind het fijn om vast te
stellen dat deze muziek eindelijk ingeburgerd is geraakt. We zijn natuurlijk niet de enigen die deze verdienste mogen opeisen. Ook ensembles als het Huelgas Ensemble of de Capilla Flamenca delen in die eer. Maar
toch, ik ben blij en het doet veel plezier.

Dit artikel verscheen in gewijzigde vorm ook in Muziek & Woord.
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RANDACTIVITEITEN

Randactiviteiten
in samenwerking met de Alamire Foundation
Interview Dominique Visse
door Sigrid T'Hooft
Dominique Visse neemt een bijzondere plaats in tussen de contratenoren van zijn generatie. Zijn eigen
stemgeluid, komisch en dramatisch talent maken hem tot een geliefd zanger in de operahuizen en concertzalen. Zijn uitvoeringen van het Franse chansonrepertoire met zijn Ensemble Clement Janequin maakte
hem wereldbekend. Sigrid T'Hooft gaat met hem in gesprek en peilt naar zijn liefde voor het Franse repertoire en zijn passies als zanger en vorser.
Zondag, 26 augustus 2007
interview (voertaal Frans): 13.30 tot 14.30 uur — Kloosterzaal, Elzenveld

Lezing: Panorama van de Franse polyfonie van de middeleeuwen tot de renaissance
door Bruno Bouckaert
In deze lezing wordt vooreerst getracht het begrip 'Franse polyfonie' te definiëren. Bruno Bouckaert biedt
hiertoe een overzicht van de hoogtepunten uit de Franse muziekgeschiedenis: vanaf het ontstaan van de
meerstemmige muziek tot aan het einde van de 16de eeuw. De nadruk zal hierbij liggen op de ontwikkeling
van stijlen en genres die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van de West-Europese muziek. Tevens
worden de belangrijkste muziekhandschriften besproken waarin de middeleeuwse en renaissancepolyfonie
bewaard is gebleven.
Dinsdag, 28 augustus 2007
lezing (voertaal Nederlands): 10.30 tot 11.30 uur — Kloosterzaal, Elzenveld

Lezing: Het Franse chanson in de 16de eeuw, focus op diversiteit
door Nele Gabriëls
De schijnbaar eenduidige term 'chanson' omvat in werkelijkheid een veelheid aan compositorische stijlen
en vormen. Vooral in de eerste helft van de 16de eeuw was het genre in volle ontwikkeling. Verschillende
types bestonden naast elkaar. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op deze diversiteit, waarbij de aandacht
uitgaat naar de vrijmaking van het chanson uit het keurslijf van de `formes fixes' (ballade, rondeau, virelai)
en het opkomende populaire chanson aan het begin van de besproken periode, naar de zogenaamde extremen gevormd door het Parijse en het imitatieve chanson tijdens de tweede kwart van de 16de eeuw, en naar
enkele ontwikkelingen van na het midden van de eeuw. Een waaier van stijlen en vormen komt zo tot leven.
Donderdag, 30 augustus 2007
lezing (voertaal Nederlands): 10.30 tot 11.30 uur — Kloosterzaal, Elzenveld
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Lezing: De Franse muziekcultuur tijdens de 15de en 16de eeuw, van centrum tot periferie
door Bruno Bouckaert
In de 15de en 16de eeuw was Frankrijk een ware terre d'acceuil voor polyfonisten. Het hof van de Franse
koningen speelde op dat vlak uiteraard een eersterangsrol. Daarnaast waren ook professionele muziekensembles actief aan de hoven van de diverse Franse hertogen en graven, alsook in de talloze kathedralen en
collegiale kerken. Deze lezing biedt een geografisch overzicht van de belangrijkste centra van muziekcultuur op het Franse territorium. Bruno Bouckaert tracht hierbij na te gaan hoe het succes van de polyfonie
verklaard kan worden vanuit sociologisch en institutioneel oogpunt. Tevens wordt bijzondere aandacht
besteed aan de vele (Frans-)Vlaamse polyfonisten die in deze instellingen leidende posities bekleedden.
Zaterdag, 1 september 2007
lezing (voertaal Nederlands): 10.30 tot 11.30 uur — Kloosterzaal, Elzenveld

Inleidingen op de avondconcerten
Musicologen Bruno Bouckaert en Sofie Taes verzorgen dit jaar de concertinleidingen. Beiden zijn uitermate thuis in oude muziek en in het bijzonder ook in de muziek van de middeleeuwen en de renaissance. Het
zijn aangewezen persoonlijkheden om de avondconcerten van het festival te plaatsen in een ruimer kader.
Zaterdag, 25 augustus 2007 19.15 uur — Nottebohmzaal, Stadsbibliotheek, Hendrik Consdenceplein
Bruno Bouckaert
De rusteloze carrière van een 'echte' Franse polyfonist: Antoine Brumel
Zondag, 26 augustus 2007
Sofie Taes

19.15 uur — Foyer AMUZ
Quelques chansons non mal faictes: muziek uit de schatkamer van Frawois I

Maandag, 27 augustus 2007
Sofie Taes

19.15 uur — Foyer AMUZ
Mirelaridonl Over Parijse chansons en chansons uit Parijs

Dinsdag, 28 augustus 2007 19.15 uur — Foyer AMUZ
Sofie Taes
Muziek als strategie: devotieliederen uit de tijd van Louis XIII
Woensdag, 29 augustus 2007
Sofie Taes

19.15 uur — Foyer AMUZ
Geloof, hoop en liefde in de chansons van Claude Le Jeune

Donderdag, 30 augustus 2007 19.15 uur — Foyer AMUZ
Bruno Bouckaert
Guillaume Dufay en de cyclische mis
Vrijdag, 31 augustus 2007
Bruno Bouckaert

19.15 uur — Foyer AMUZ
Muziek aan het hof van Louis XII 'Le Père du Peuple'

Zaterdag, 1 september 2007
Sofie Taes

19.15 uur — Foyer AMUZ
Een nieuw geluid: de ballades van Guillaume de Machaut

Zondag, 2 september 2007
Bruno Bouckaert

19.15 uur — Foyer AMUZ
Muzikale zotternijen in de kerk: de Kinderbisschop en het Ezelsfeest
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Muziekeducatieve omkadering
in samenwerking met Musica, Impulscentrum voor Muziek
Masterclass `Messe de Notre Dame' van Guillaume de Machaut
door Marcel Pérès
Marcel Pérès werkt tijdens de festivalweek zes dagen met een enthousiaste ploeg zangers, die op basis van
selectie de gelegenheid kregen om aan deze masterclass deel te nemen. Gedurende de week verduidelijkt
Pérès de rijkdom van de Messe de Notre Dame van Guillaume de Mauchaut. Ook het vrijere stemgebruik,
dat verder gaat dan de religieuze manier van zingen die voor die tijd gebruikelijk was, wordt belicht. De
moeilijkheid van het werk zit niet zozeer in de noten, maar in de vragen rond de interpretatie van de notatie. Met Marcel Pérès blijft geen enkele vraag op dit vlak onbeantwoord. Zijn moderne ideeën over vocale
puurheid en schoonheid getuigen van een unieke en overtuigende visie. Het resultaat van deze intensieve
masterclass hoort u tijdens hun uitvoering op het einde van deze week. Meer details over het programma
vindt u op p. 249, een biografie van coach Marcel Pérès op p. 303.
Maandag 27 tot vrijdag 31 augustus 2007
masterclass: van 10.00 uur tot 13.00 uur & van 15.00 uur tot 18.30 uur
Zaterdag, 1 september 2007
masterclass: 9.00 uur tot 12.00 uur & van 15.00 uur tot 18.30 uur
concert: 22.30 uur — AMUZ

Koorateliers in samenwerking met Koor 6- Stem
Om de link tussen de amateurkunsten en de professionele wereld te versterken organiseert het Festival van
Vlaanderen-Antwerpen, in samenwerking met Musica en Koor & Stem, workshops uitvoeringspraxis voor
betere amateurkoren. Coaches Dirk Snellings en Marnix De Gat brengen de deelnemers in contact met
polyfone muziek. Meer informatie is te verkrijgen bij Koor & Stem, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen,
tel. 03 237 96 43.
Zaterdag 25 augustus 2007
van 15.00 tot 18.00 uur
Zondag 26 augustus 2007
van 10.00 tot 13.00 uur
Zondag 2 september 2007
van 15.00 tot 18.00 uur
repetitielokaal Antwerps Kathedraalkoor, Heilige Geeststraat 21, 2000 Antwerpen
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Muziekvakantie voor kinderen
Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen tijdens Laus Polyphoniae muzikaal aan de slag met Franse muziek van
de 14de tot de 16de eeuw, het thema van het festival. Dansen, zingen, luisteren, ... het komt allemaal aan
bod. Docenten zijn Rozelien Nys, Bruno Peeters en Marjolein Elsink. Meer informatie is te verkrijgen op
het Musica-secretariaat in het Centrum Elzenveld.
Maandag 27 tot vrijdag 31 augustus 2007
workshops: 10.00 tot 17.00 uur— Stedelijke basisschool Musica
Vrijdag 31 augustus 2007
toonmoment: 16.00 uur — Centrum Elzenveld

IYAP — Historical Wind Instruments 2007
De IYAP-Historical Wind Instruments vindt al voor de derde keer plaats in het kader van Laus
Polyphoniae. Deze internationale presentatie richt zich tot jonge blaasensembles die zich specialiseren in
een repertoire met muziek van vóór 1850. Acht ensembles werden geselecteerd en krijgen gedurende twee
dagen een coaching van Pedro Memelsdorff. Hij richt zich in hoofdzaak op het verhaal dat de musici willen vertellen, hun programmaopbouw en hun interactie met het publiek. Tijdens de finale van vrijdag 31
augustus stellen de ensembles zich voor aan een jury en aan het festivalpubliek. Meer details vindt u op
p. 173, een biografie van coach Pedro Memelsdorff op p. 301.
Woensdag 29 & donderdag 30 augustus 2007
publieke coaching: 14.00 tot 18.00 uur— Kapel Elzenveld (gratis toegang)
Vrijdag, 31 augustus 2007
finale IYAP 2007: 10.30 tot 12.30 uur & 14.00 tot 16.00 uur — Kapel Elzenveld
bekendmaking winnaar en publieksprijs IYAP 2007: 16.30 uur — Van Gesselzaal, Centrum Elzenveld
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Festivalcafé's

Liesbeth Van Wijnzaal
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
Zondag 26 augustus 2007 — zondag 2 september 2007
11.00— 17.00 uur
Foyer AMUZ
Kammenstraat 81
Zondag 26 augustus 2007 — zondag 2 september 2007
vanaf 18.00 uur
Festivalgangers en muzikanten hebben steevast een trefpunt nodig. Om de inwendige mens te versterken of
om gewoon wat bij te praten. Vandaar dat u overdag ook dit jaar in het Elzenveld weer terecht kan in het
festivalcafé in de mooie Zuster Van Wijnzaal, die leidt naar de kloostertuinen. Mark Sound heeft er zich
alvast geïnstalleerd met zijn interessante collectie cd's oude muziek, waaronder u vooral opnamen van de
aantredende artiesten zult vinden.
Op de dagen dat er een concert plaatsvindt, kan u s avonds ook terecht in de foyer van AMUZ. U vindt er
koude en warme dranken voor en na de concerten.

Potaardestraat 4
1950 Kraainem
tel: 02/731.63.62
marksound@skynet.be

marksound@skynet.be

Wolstraat 6
2000 Antwerpen
tel: 03/233.64.03
antwerpen@marksound.b gc. be

CD & DVD speciaalzaak: klassiek & jazz
Het hele jaar door vindt u duizenden CD's terug in onze winkels.
Wat we niet op voorraad hebben, bestellen we graag voor u en, indien gewenst,
bezorgen we uw bestelling per post.
Openingsuren van dinsdag tot zaterdag
Antwerpen
Kraainem
10h00 — 131100
10h30 — 13h30
14h00— 18h30
14h00— 18h30
54

CONCERTEN

festivalleverancier
voor Laus Polyphoniae 2007

Frivoli
Bloemen en planten
Scheldestraat 7
B-2000 Antwerpen
Tel 03 237 73 34
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Ensemble Clément Janequin
Les Sacqueboutiers de Toulouse
Dominique Visse

muzikale leiding

Ensemble Clément Janequin
Frère Jean-Christophe Clair
Paulin Bndgen
Dominique Visse
Hugues Primard
Michael Lpughlin-Smith
Malcolm Bothwell
Vincent Bouchot
Alain Buet
Frangois Fauché
Geoffroy Buffière
Marc Busnel
Renaud Delaigue
Élisabeth Geiger
Yasuko Uyama-Bouvard
Sébastien Wonner

contratenor
contratenor
contratenor
tenor
tenor
bariton
bariton
bariton
bariton
bas
bas
bas
orgel
orgel
orgel

Les Sacqueboutiers de Toulouse
Jean-Pierre Canihac
cornetto
Philippe Matharel
cornetto
Lluis Coll i Trulls
cornetto
Jean-Noël Gamet
sackbut
Stéphan Legée
sackbut
Fabien Dornic
sackbut
Fabrice Millischer
sackbut
Sylvain Delvaux
sackbut
Fréderic Lucchi
sackbut

Zaterdag, 25 augustus 2007
inleiding: 19.15 uur — Nottebohmzaal, Stadsbibliotheek Conscienceplein
concert: 20.00 uur — Sint-Carolus Borromeuskerk
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PROGRAMMA

Antoine Brumel (ca. 1460-1512/13)
Missa Et ecce terrae motus â 12
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei I
Agnus Dei II
Agnus Dei III
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Antoine Brumels Missa Et ecce terrae motus
Olivier Cullin

De theologische functie van een werk dat bovenal liturgisch is, verenigen met de uitvoeringsbehoeften van
een uiterst versierde kunstvorm, was een van de grote uitdagingen van de Frans-Vlaamse mis op het einde
van de 15de eeuw. De mis van Antoine Brumel ontsnapte niet aan deze twee voorwaarden.
Als leerling van Josquin Desprez (ca. 1440-1515) behoorde Brumel tot de schitterende generatie artiesten
die de bloei van de grootste polyfone muziekwerken mocht meemaken. Brumel, die zelf geboren werd
omstreeks 1460 en stierf rond 1515, was niet alleen beroemd in zijn eigen tijd maar ook gedurende de hele
16de eeuw, veel meer dan bijvoorbeeld Jean Mouton, Alexander Agricola of zijn tijdgenoot Jacob Obrecht.
Hij begon zijn carrière als zanger aan de kathedraal van Chartres en was achtereenvolgens meester van het
kinderkoor in Genève (1486-1494), kanunnik in Laon (1497-1498), koormeester aan de Notre-Dame in
Parijs (1498-1501), zanger aan het hof van Savoye (1501-1502) en tenslotte verbonden aan het hof van
Alfonso I d'Este, de hertog van Ferrara. Frankrijk, Italië, de hogere kringen van de macht, mecenaten: dit
was de weg die deze getalenteerde componist aflegde, in feite een typisch parcours voor die tijd.
Dat zijn reputatie ontzettend hoog bleef gedurende de hele 16de eeuw, kan op verschillende manieren worden aangetoond. In 1503 publiceerde de Italiaanse muziekdrukker Ottaviano Petrucci, onmiddellijk na het
verschijnen van werk van Josquin en Obrecht, een volledige bundel gewijd aan de missen van Brumel. In
zijn beroemde boek A Plain and Easy Introduction to Practical Music uit 1597 gaf Thomas Morley hem een
gloeiend eerbetoon door Brumel te vergelijken met de "prins van de muziek", Josquin Desprez. Toen hij
stierf, werd een hele reeks lamento's (treurzangen) aan hem opgedragen, meer dan ooit aan Obrecht of
Mouton. Dit alles geeft ons een idee van het belang van de componist en van de grote bewondering voor
zijn werk.
De Missa Et ecce terrae motus speelde natuurlijk geen geringe rol in de vermaardheid van Brumel. Dit weelderige, virtuoze werk, doordrongen van een grote elegantie, was ook uniek omwille van zijn bezetting:
twaalf stemmen gedurende vrijwel de hele compositie, met verrassende en soms extravagante muzikale
effecten in de behandeling van de tessituren, met name drie bovenstemmen, een altus, vijf tenoren en drie
bassen. Behalve het gevierde veertigstemmige motet Spem in alium van Thomas Tallis, bestaat er geen ander
vocaal werk van die omvang. Het enige overblijvende manuscript van deze mis, dat gekopieerd werd aan
het Mechelse hof rond 1520 en nu bewaard wordt in München, is voorzien van de namen van de zangers
die het uitvoerden aan het hof van de Beierse hoofdstad, onder leiding van een andere grote muzikale figuur
uit de renaissance: Orlandus Lassus.
Brumel ontleende de cantus firmus van zijn mis aan de antifoon van de paasvespers Et ecce terrae motus factus est magnus (Ziedaar, er was een grote aardbeving!). Hij gebruikte enkel het incipit, de eerste zeven noten
van de melodie: DDBDED D. Deze noten bewerkte hij op een ingenieuze, contrapuntische manier,
bestaande uit een reeks gevarieerde canons (bijvoorbeeld in het tricinium van bas 1, tenor 1 & 2), waarbij
de cantus firmus in lange notenwaarden verschijnt, omgeven door snellere ritmes in de andere stemmen.
Bovendien zorgde hij voor variatie door te spelen met de volgorde waarin de verschillende stemmen de cantus firmus presenteren. Niettemin is vooral de verhevenheid en de allure van het geheel verbluffend en dit
wordt nog meer benadrukt door het statische effect, in wezen veroorzaakt door het tamelijk trage, harmonische ritme. Op die manier kon Brumel brede klankgolven opbouwen. Bovenop de harmonische fundamenten ontwikkelt zich, als versiering, een verbijsterend polyfoon web: dit is een van de redenen waarom
Brumel zo een groot aantal stemmen verkoos.
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Vanaf het begin van het Kyrie, met een imposante inzet van alle stemmen op volle kracht, tot aan het fonkelende besluit van het Agnus Dei, waarin alle stemmen oplossen en geabsorbeerd worden in hun eigen
geluid, is het doel steeds het verenigen van compositorische logica met een flamboyante esthetiek: meesterschap, geniale spitsvondigheid, contemplatie van schoonheid.
Een opmerkelijke eigenschap van het "Christe eleison" is de dialoog tussen de klankkleuren, die zich voltrekken als variaties in de ruimte en de indruk wekken van een textuur, vergelijkbaar met een net dat geleidelijk wordt uitgespreid. Het effect van het alterneren en vervolgens het opeenstapelen van de stemmen suggereert een ziel die in vervoering wordt gebracht door zijn smeekbede. Dit effect wordt nog versterkt door
het laatste "Kyrie eleison", door middel van een luide en dwingende ritmische virtuositeit. Deze bewonderenswaardige behandeling van de vocale tessituren en het groeperen van timbres komt ook terug in het
Sanctus, zij het met een meer etherisch karakter. In het Gloria is eveneens duidelijk hoe het vocale bouwplan werkt: de hoge inleiding wordt beantwoord op "Laudamus te" met een koor van lage stemmen. Het
resultaat van deze kloof in sonoriteit heeft iets visionairs en fantastisch. Het perspectief van de klankkleuren, gecombineerd met de contrapuntische stijl, lijkt wel een plek voor spirituele expansie, die hartstocht en
intellectuele voldoening, meesterschap en overvloed aan materiaal verenigt.
Dit werk past, omwille van de stijl waarin het werd beschreven, perfect in deze vorm van geïdealiseerde
objectivering, die zich verheft tot het niveau van het schone en van het sublieme. In de Missa Et ecce terrae
moties is de vocale krachttoer heel doelbewust uitgevoerd: Brumel kon zo zijn uitzonderlijke vaardigheden
als componist tentoon spreiden. Zijn onovertroffen controle over het ordenen van de klanken — heel eenvoudig op het eerste zicht, maar zeer complex in de details — leidt tot een soort van transcendentie, een
morele en esthetische vastberadenheid die de heterogeniteit van het reële overstijgt, ten voordele van een
artistiek resultaat met een grote samenhang en een echte pracht.
Vertaling: Lieve Schaubroeck
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KYRIE
GLORIA
CREDO
SANCTUS
AGNUS DEI I
AGNUS DEI II
AGNUS DEI III

voor de misdelen: zie p. 291
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PROGRAMMA

Introitus
Philippe le Chancelier (ca. 1165/85-1236)
Agmina milicie
Graduale
Anoniem
Hec dies
Offertorium
Philippe le Chancelier
Crux, de te volo conqueri
Communio
Philippe le Chancelier
Homo considera qualis
Cum sit omnis caro foenum
Postcommunio
Leoninus (ca. 1150-ca. 1201) / Philippe le Chancelier
De Stephani roseo sanguine

L'intelligence n'est rien sans le courage...
Anne-Zoé Mon 6- Steven Marien

11 est cinq heures, Paris s'éveille
Aan de vooravond van de 13de eeuw wist Parijs zich definitief een plaats te veroveren als Europese metropool. In 1182 werd het hoofdaltaar van de jonge Notre Dame ingewijd en in 1215 opende de universiteit
haar deuren. De instelling, die een kleine halve eeuw later tot Sorbonne werd gedoopt, onderwees de toenmalige intelligentsia in de `septem artes liberales', de basis van al wat toen het weten waard was. Omstreeks
het midden van de 13de eeuw mocht de universiteit zich beroemen op de aanwezigheid van 's werelds meest
befaamde theologen: Bonaventura, Albertus Magnus en Thomas van Aquino. Ook het artistieke zwaartepunt van Europa lag toen in Parijs. In het koor van de Notre Dame werd aan de polyfonie een nooit geziene status verleend. Hoewel de vroegere improvisatorische meerstemmigheid niet gebannen werd, sloeg men
radicaal nieuwe wegen in en legden de toenmalige kapelmeesters de basis van een strikt geconstrueerd en
geritmeerd oeuvre. De bekendste namen uit die vroege periode zijn die van Leoninus en Perotinus, maar
ook tal van andere musici en theoretici pleegden hun bijdrage aan het uitgebreide corpus van werken uit de
Notre Dame-school.

La vie en rose?
Men vermoedt dat Philippe le Chancelier werd geboren tussen 1165 en 1185. Hij overleed in 1236. Na zijn
studies in de rechten, de filosofie en de theologie doceerde hij als magister in Parijs, mogelijk zelfs aan de
jonge universiteit. In 1217 nam hij de taak van `chancelier' op zich, een van de belangrijkste functies aan de
Notre Dame. Als kanselier of kabinetschef was hij tweede in de rij na de bisschop en ontfermde hij zich
over de bibliotheek, de zegels en de kapittelakten van de kathedraal. Philippe was ook de afgevaardigde van
de bisschop inzake onderwijsbeleid.
In 1218 verweet de universiteit de bisschop een al te dominante en controlerende houding tegenover het
onderwijs. Hij overleed tijdens het conflict en een jaar later sloeg zijn secondant Philippe het integrale professorencorps in de ban. Een tweede conflict leidde in 1229 tot een algemene staking aan de universiteit.
Ditmaal rebelleerde Philippe in eigen rangen en schaarde hij zich aan de zijde van de universiteit. Furieus
haalde hij uit naar machtsmisbruik en corruptie binnen de kerk. De lange `sermones' of preken die hij hield
naar aanleiding van beide conflicten, maken ook vandaag nog indruk door hun retorische kracht en hun
streng moralistische ondertoon.
Summa de bono luidt de titel van zijn opus magnum. Philippe liet zich inspireren door de middeleeuwse,
neoplatoonse traditie van summae: al het zijnde (ens) is één (unum), waar (verum) en goed (bonum).
Opvallend evenwel is de immer toenemende invloed van Aristoteles, die zich vanaf dit punt in de middeleeuwse wijsbegeerte liet gelden, en ook Thomas van Aquino niet onbewogen liet. In tegenstelling tot de
vroeg-scholastieke summae, schreef Philippe een metafysica vanuit het standpunt van het goede. De dogmatische theologie die de patristieke en vroeg-scholastieke geschriften kenmerkte, werd achterwege gelaten
en vervangen door een beredeneerde en met argumenten gestaafde leer.

Aux Chants Elysées
Het is eerder uitzonderlijk in 13de-eeuwse bronnen expliciete auteursvermeldingen te vinden. Het feit dat
men desalniettemin met zekerheid een behoorlijk omvangrijk muzikaal oeuvre aan Philippe le Chancelier
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kan toeschrijven, wijst op 's mans belang, tijdens en na zijn leven. Zijn werk vinden we niet enkel terug in
de vier belangrijkste muziekmanuscripten van die tijd, maar ook in de Roman de Fauvel, de Carmina
Burana en talloze andere handschriften. Bij sommige conducti twijfelt men of ze daadwerkelijk van
Philippes hand zijn: Crux, de te volo con queri zou volgens enkele middeleeuwse bronnen door Jacopone da
Todi, of zelfs Bernardus van Clairvaux gecomponeerd zijn. Om stilistische redenen is dat evenwel weinig
waarschijnlijk.
Het oeuvre van Philippe le Chancelier bevat alle genres en compositiestijlen die omstreeks 1200 aan de
Notre Dame beoefend werden. Een eerste groep werken houdt verband met het gregoriaans en hoort thuis
in de liturgie. Het genre bij uitstek van de generatie vóór le Chancelier — Leoninus en deels ook Perotinus
— is het organum. Het laat-12de-eeuwse organum was gebaseerd op een gregoriaanse melodie. De tuttiverzen bleven daarin onaangetast, maar de melismatische solopassages — vaak slechts enkele woorden — spon
men uit in lange notenwaarden. Daarboven ontwikkelden zich één, twee of drie stemmen in de geritmeerde, zogenaamde discantstijl. Zij zongen dezelfde tekst als de tenor met de oorspronkelijke gregoriaanse
melodie. Een van de bekendste organa is Leoninus' Sederunt principes: Philippe le Chancelier voorzag de
bovenstem van een nieuwe tekst, De Stephani roseo sanguine, die hij echter niet langer melismatisch, maar
wel syllabisch zette. Als gevolg daarvan ontstond een nieuw genre, de `prosula', dat veel meer tekst bevat
dan het oorspronkelijke organum. Omdat prosulae slechts eenstemmig werden opgetekend, laten zij heel
wat ruimte open voor improvisatie.
Het anonieme Hec dies is ook een organum, maar eentje in clausulastijl: de tenor en de twee bovenstemmen
verlopen in dezelfde metrische verhoudingen. Dit organum voor de mis op Paasdag werd opgetekend in het
Wolfenblittel-manuscript, maar in de Bamberg-codex vinden we een alternatief einde terug. Il Nostromo del
Sogno zingt beide versies.
Een vierde genre naast het vrije organum, de clausula en de prosula was het motet, dat stilistisch erg verwant was met de clausula, maar zich onderscheidde door zijn meertekstigheid. Van Chanceliers motet
Agmina milicie bestaan verschillende versies. De Franse teksten uit de vierstemmige versie zijn allicht niet
van Chanceliers hand; men neemt aan dat ze in de tweede helft van de 13de eeuw werden toegevoegd. Zowel
de Latijnse als de Franse teksten verwijzen naar het leven van de heilige Catharina, die op 25 november
wordt gevierd.
Het leeuwendeel van Philippe le Chanceliers oeuvre wordt evenwel weggekaapt door de conductus. In
tegenstelling tot organum, prosula, clausula en motet is dit vijfde genre op geen enkele wijze aan het gregoriaans gelinkt. In Crux, de te volo con queri beklaagt de Maagd Maria zich bij het kruis over het geschiede
onrecht. Op verrassende wijze dient het kruis haar van antwoord, waarna zij gezamenlijk van leer trekken
tegen hypocrieten, huichelaars en salonchristenen. Ook Homo considera qualis en Cum sit omnis caro foenum zijn vrij gecomponeerde melodieën.
"L'intelligence n'est rien sans le courage", zei ooit Francoise Giroud (1916-2003). Zonder de moed om er
iets mee te ondernemen, blijft elk inzicht waardeloos. Aan moed en inzicht ontbrak het Philippe le
Chancelier duidelijk niet. Inspelend op de politieke actualiteit van zijn tijd liet de man ons een oeuvre na
dat geschraagd wordt door een allesoverheersend gevoel voor rechtvaardigheid en orde. Ontroeren deed hij
niet, appelleren aan een cerebrale zin voor schoonheid echter wel. Al kan zijn retoriek ons vandaag ietwat
belerend voorkomen, aan actualiteit boet zij niet in. L'intelligence n'est rien sans le courage...
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AGMINA MILICIE
Motetus
Agmina milicie
celestis omnia
martiris victorie
occurunt obvia.
Virginis eximie
laudant preconia
rosam patientie
pudoris lilia
donum sapientie
legis eloquia.
Virgo regia regis filia
Christum regem hodie
in celi regia
revelata facia videt in gloria.
Christi hodie patent hostia.
Sapientum grecie
facundie sophismatum
et dogmatum argutie
silent et studia.
Post hec stadia
gaudet requie.
Carnis habet spolia apex arabie.
Caro care carie mens immunditia
oleum hec gratie dat
et precum suffragia.

Motetus
Alle legioenen
van het hemelse leger snellen
naar de plaats
waar het martelaarschap triomfeert.
In uitzonderlijk lovende bewoordingen
laat de Maagd
zich uit over de roos van het geduld,
de lelies van het eergevoel,
de gave der wijsheid
en de welsprekendheid van de wet.
De koninklijke maagd, de koningsdochter,
ziet dat Christus vandaag
met opgeheven gelaat
gekroond wordt in het hemelse koninkrijk.
Christus zet de hemelpoorten open.
De welsprekende en wijze Grieken
houden hun vernuft,
hun sofistische weetjes
en hun kennis voor zich.
Daarna treedt de Maagd terug uit het strijdperk
en geniet van de rust.
Haar lichaam is vrij van vergankelijkheid.
Haar geest staat los van de wereld,
zij zalft de gratie verlenende olie op het voorhoofd
van wie daarom smeekt.

Duplum
De la virge Katerine chantera
chascun qui en Jhesuschrist fiance a.
Quant la virge en Dié si grant grace trouva
que nus mas, ne loing ne pres,
celle ne l'avra.
Tant l'ama
que les trois corones a
que li destina
par desus le comum bien qu'a chan douna
que sauvez sera:
car la foi Dieu preescha,
son cors de pechié garda,
en martyre devia.
Pour ce qu'elle sermona
et vie d'ange mena,
l'enporta nostre sires
par ses anges ou mont ou ii bailla
la sainte bi qu'il dona
a ceus ou tant de bien a.
Tant m'otroi!
Et se vous me demandez pour quoi
je ai si grant foi:
a mon cuer le demandez, ne mie a moi.

Duplum
Ik zal zingen over de maagd Katharina,
die Jezus Christus als verloofde had.
Niemand, veraf of dichtbij, vond bij God
zoveel grote gratie
als deze maagd.
Zij hield zoveel van Hem
dat ze drie kronen kreeg
die haar werden toebedeeld
door diegene die eenieder redt
die meer dan gewoon goed is:
want zij verkondigde Gods geloof,
onthield haar lichaam van zonden
en werd martelares.
Omdat ze haar geloof verkondigde
en het leven van een engel leidde,
liet onze Heer haar
door zijn engelen opnemen op de berg
waar hij de heilige wet uitvaardigde die hij gaf
aan hen waarin hij veel goeds vond.
Ik stem hier volmondig mee in!
En als u me vraagt waarom
mijn geloof zo groot is:
vraag het mijn hart, doch mij niet.
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Trzplum
Quant froidure trait a fin
encontre la seson,
que chantent en leur latin
par bois cil oiseillon,
et verdissent cil gardin.
Lors est bien raison
que je chant de cuer tres fin,
quar j'ai bone achoison;
quant cele por qui je chant
m'a donee s'amor.
Bouche o grant savour
plaine de doucour,
euz verz face vermeilleite
de fresche coulor,
sous ses mamelettes
duretes, blaches comme flour,
sa crine a sorete:
c'ain ne fu paintour,
nulle chose n'est portraitte
com cele por qui je chant.
Diex! Je l'aim tant,
n'i puis durer;
bien sai que m'ocirra.
Diex! Qui li dira?
Ne puis endurer
les maux que soufferz ai ja:
trop m'i fait comparer.
J'ai beu du boivre amer
dont Tristrans morut ja.
Je ne sai combien vivrai;
fors tant sanz plus com ii plera.

Triplum
Wanneer de koude op zijn einde loopt,
breekt het seizoen aan,
waarin elke vogel in het bos
zijn wijsje zingt
en deze tuin groen wordt.
Dan zing ik,
fijn van hart,
want ik maakte een goede keuze;
diegene immers voor wie ik zing
heeft mij haar liefde geschonken.
Haar smaakvolle mond
zo vol van zachtheid,
haar rode gezicht,
fris van kleur,
daar onder haar borstjes,
hard, wit als bloem,
haar kruin daarboven:
't was echt geen verf,
geen mooier portret
dan diegene waarvoor ik zing.
God! Wat hou ik veel van haar,
het kan niet blijven duren;
ik weet goed dat het mijn dood zal zijn.
God! Wie zal het zeggen?
Ik kan de pijnen die ik onderga
niet meer aan:
de prijs is te hoog.
Ik heb gedronken van dat bittere mengsel
waaraan Tristan reeds overleed.
Ik weet niet hoelang ik nog zal leven;
't zal echter precies zolang zijn als zij dat wil.

HEC DIES
Hec dies quam fecit Dominus
exultemus et letemur in ea.
Confitemini Domino
quoniam bonus:
quoniam in seculum misericordia ejus.

Laat ons jubelen van vreugde
op deze dag die de Heer heeft gemaakt.
Belijd de Heer
omdat hij goed is:
omdat zijn barmhartigheid tot in der eeuwen reikt.

CRUX, DE TE VOLO CONQUERI
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Crux, de te volo conqueri.
Quid est quod in te reperi,
fructum tibi non debitum?
Fructus, quem virgo peperi,
nil debet Ade veteri
fructum gustanti vetitum.
Intacti fructus uteri
mus non debet fieri!
Culpe non habens meritum.

[De Maagd Maria]
Ach kruis, ik wil mij over u beklagen.
Wat ontdek ik daar immers bij u,
een vrucht waarop gij geen recht hebt?
Een vrucht, die de Maagd heeft
voortgebracht en die de oude Adam
niet smaken mocht?
Die vrucht uit de gave maagdelijke schoot
mag de uwe niet worden!
Door schuld heeft Hij dit niet verdiend.

Cur pendet, qui non meruit?
Quid quod te non abhorruit,
cum sis reis patibulum?
Cur solvit que non rapuit?
Cur ei, qui non nocuit,
es penale piaculum?
Ei, qui vitam tribuit
mortique nihil debuit,
mortis propinas poculum?

Waarom hangt Hij daar, die dit niet verdiende?
Hoe kan zoiets u niet afschrikken,
gij die toch het schavot der schuldigen zijt?
Hoe kan Hij boeten
voor wat Hij niet misdeed?
Waarom straft gij wie niets misdeed,
iemand die het leven verdeelde
en de dood niets te danken had;
waarom geeft gij Hem de doodskelk te drinken?

Reis in te pendentibus,
homicidis, latronibus
inflicta maledictio.
Iusto pleno virtutibus,
ornato charismatibus
debetur benedictio.
Ergo quid ad te pertinet,
cur vita mortem sustinet,
habitus fit privatio?

Verdoemd zijn de schuldigen,
moordenaars en 't geboefte
die aan u hangen.
Hij daarentegen die vol is van deugd
en overladen met genade,
moet men loven.
Is het voor u, kruis,
dan zo'n bevrijdende houding
om het leven de dood in stand te laten houden?

Virgo, tibi respondeo,
tibi cui totum debeo
meorum decus palmitum,
de tuo flore fulgeo,
de tuo fructu gaudeo
redditura depositum.
Dulce pondus sustineo;
dulcem fructum possideo
mundo, non tibi genitum.

[Antwoord van het kruis:]
Maagd, ik antwoord u:
aan u ben ik de bekoorlijkste
mijner wijnranken verschuldigd,
aan u dank ik de bloem
die mij doet schitteren,
de vrucht door wie ik opleef.
Deze lichte last ondersteun ik;
ik bezit haar als een zoete vrucht,
Hij is echter de Mensenzoon, niet uw kind alleen!

Christus mortem non meruit.
Quid si mori disposuit,
ut morte mortem tolleret?
Ligno lignum opposuit,
et solvit que non rapuit,
ut debitores liberet.
In Adam vita corruit,
quam secundus restituit,
ut vita mortem superet.

Christus heeft de dood niet verdiend.
Maar wat als door een dwaasheid
de wereld zó was ingericht dat de dood
de dood droeg en het hout aan hout was tegengesteld?
Stel dat hij zou boeten die niet gestolen had
en de ware schuldige vrijuit ging?
In Adam echter is destijds alle leven verzameld
en vervolgens zodanig verdeeld
dat het leven de dood overwint.

Ulmus uvam non peperit,
quid tamen viti deperit,
quod ulmus uvam sustinet?
Fructum tuum non genui,
sed oblatum non respui,
ut pena culpam terminet.
A te mortalem habui,
immortalem restitui,
ut mors in vitam germinet.

De olm brengt weliswaar geen druiventros voort,
maar wat als men de wijnstok vernielt
en de olm de tros tóch ondersteunt?
Ik heb uw vrucht niet voortgebracht,
maar toch spuw ik wat mij gegeven is niet uit,
uit uw handen heb ik een sterveling ontvangen.
Een onsterfelijke geef ik u terug
opdat aan de schuld een einde komt
en de dood haar kiem in het leven zou vinden.
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Tu vitis, uva filius.
Quid uve competentius,
quam torcular quo premitur?
Cur pressura fit purius,
nisi quia iocundius
vinum sincerum bibitur?
Quid uva passa dulcius,
quid Christo passo gratius,
in cuius morte vivitur?

Gij zijt de wijnrank, uw Zoon de tros.
Wat is er geschikter voor de druiventros
dan de wijnpers die hem verplettert?
Wijn drinkt men helder,
omdat geperst sap zuiverder is,
toch niet enkel omdat het beter smaakt?
Wat is er zoeter en genadevoller
dan de geperste druif en Christus' dood
die ons doen leven?

Multi se iustos simulant,
filium a te postulant
et ad me non respiciunt;
Sed postquam mihi creditus
et apud me depositus,
extra me non inveniunt.
Querant in meo stipite,
sugant de meo palmite
fructum mum quem sitiunt.

[De Maagd en het kruis:]
Velen doen zich rechtvaardig voor
en eisen uw Zoon op,
waarna ze naar mij niet meer omkijken.
Maar nadat ze Hem mij hebben toevertrouwd
en op mij vastgespijkerd,
geef ik Hem niet meer terug!
Ze enten op mijn stam
en tappen uit mijn getak de vrucht af
die ze vervolgens helemaal leegzuigen.

Respondeas ypocritis:
"Filium meum queritis,
quem cruci dudum credidi?
Jam non pendet ad ubera,
pendet in cruce, vulnera
corporis monstrat lividi.
Eum in cruce querite,
guttas cruentas bibite,
emulatores perfidi!"

Antwoord die hypocrieten:
"Huilt gij om mijn zoon
die gij eertijds aan het kruis hebt vastgenageld?
Hij hangt niet meer aan de moederborst,
wel aan het kruis,
waar Hij zijn bonte kneuzingen aan u toont.
Zoek hem aan het kruis,
laaf u aan Zijn wijnrode bloed,
bende huichelaars!"

HOMO CONSIDERA QUALIS
Homo considera qualis
quam misera sors vite sit mortalis.
Vita mortifera pene puerpera;
mors vera mors vitalis.
Fomentum est doloris
stadium vite laboris.
Premit per honera
sordet per scelera
scaloris et fetoris.
Fermentum est dulcoris
sompnium umbra vaporis.
Fallit per prospera
trahit ad aspera
meroris et stridoris.
Figmentum est erroris
gaudium brevis honoris.
Mordet ut vipera flebilis
vespera algoris et ardoris.
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Mens, neem toch in acht
hoe ellendig het levenslot van een sterveling is.
Het leven is steeds hoogzwanger van de dood;
de ware dood is die van de levende.
De dood verzacht het lijden
van een eervol leven vol zwoegen en zweten.
Voor misdadigers en onderkruipsel
evenwel
brengt zij niets dan stank.
Zoete vruchten brengt zij tot gisten,
een rokerige schim in de dromen.
Ze ontfermt zich
over al wat pijnlijk
en zwaar om dragen is,
Zij is een lichtbaken aan het eind van onze dwaalweg,
een vreugdevol kort eerbewijs.
Zij hapt toe zoals een gluiperige adder
bij valavond zowel koude als warmte spuugt.

Culpa conciperis
gemitu nasceris
victurus in sudore
mori compelleris
certus quod moreris
incerte mors est hore.
Momentum es statere.
Dubitus quantum manere.
Potes in prosperis
qui cito preteris
qui fenum es in flore.
Lamentum est ridere.
Gaudio fletum augere;
nudus ingrederis.
nudus egrederis.
Egressus cum pavore,
portentum hic gaudere.
Gaudio celi carere
cur non corrigeris,
in memor cerceris
plectendus a tortore.

In schuld zijt gij verwekt,
en al huilend werd gij geboren,
voorbestemd om in angstzweet te leven,
tot sterven wordt gij gedwongen;
't is zeker dat gij sterven zult,
alleen blijft het uur van de dood onzeker.
Gij blijft een ogenblik hier.
Vraag is echter hoe lang.
Gij kunt bij de gelukkigen zijn
die snel heengaan,
zoals een bloem tot hooi verwordt.
Klagen is eigenlijk lachen.
Verheug u in het huilen;
naakt zijt ge binnengekomen,
naakt gaat ge weer buiten.
Verheug u om deze misgeboorte,
als gij hier vol schrik buitengaat.
Onthoud u echter van de hemelse vreugde,
want beter zult ge er niet op worden:
uw kerker indachtig
zal een beul u folteren.

Vide ne differas
vide ne deseras
oblitus creatorem.
Culpam dum iteras
tuum exasperas
ingratus redemptorem.
Cur offendis datorem?
Reprimas parvum pudorem,
turpia corrigas
oculos erigas
ad pium indultorem.
Cur defendis datorem?
Deprimas mentis tumurem,
humilem eligas vitam
te dirigas per viam arctiorem.
Dum attendis ultorem
redimas te per timorem,
dominum diligas.
Totum te colligas
amantis in amorem.

Verlaat
en ontval
de vergeten Schepper niet.
Gij blijft uw schuld herhalen
tot ge u de wrevel van de Verlosser
op de hals haalt.
Waarom beledigt gij de Schenker?
Onderdruk uw nietige schaamtegevoel,
werk uw tekorten bij
en richt de ogen op
naar de heilige weldoener.
Waarom weert gij de Schenker af?
Onderdruk die hersenkronkel,
leid een nederig leven
en begeef u op die hachelijke weg.
Bevrijd u van uw angsten,
bemin uw Heer en geef u helemaal over
aan de liefde van wie immer liefheeft.
Wacht alzo de wraak
van het Laatste Oordeel af.

CUM SIT OMNIS CARO FOENUM
Cum sit omnis caro foenum
et post fenum fiat cenum
homo quid extoleris
cerne quid es
et quid eris
modo flos es
sed verteris
in favilam cyneris.

Aangezien uw dood vlees eerst door hooi
en vervolgens door modder bedekt wordt,
denkt gij best eens na,
mens, wie gij zijt
en wat er van u zal worden,
nu bloeit gij als een bloem,
maar ooit zult gij branden in smeulende asse.
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Terram teris terram geris
et in terram reverteris
qui de terra sumeris.

De aarde hebt gij kaalgeplukt,
binnenste buiten gekeerd en om zeep geholpen,
gij die nochtans uit de aarde zijt opgestaan!

Per etatum
in crementa
immo magis
detrimenta.
Ad non esse traheris
sicut umbra cum declinat
vita fugit et festinat
clausi meta funeris.

Naarmate de leeftijd vordert,
vervalt gij steeds meer
en komt het moment
van de verassing dichterbij.
Naar het niet-zijn sleept gij u voort,
zoals een schaduw wijkt,
vliedt ook het leven heen en nadert akelig snel
het moment waarop de steen uw graf toedekt.

Homo dictus es ab humo
cito transis quia fumo
similis effectus es.
Homo nascens cum merore
vitam ducens in labore
et cum metu moreris.

Onder de grond of in de rook,
het maakt niets uit, gij gaat even snel heen,
het resultaat blijft hetzelfde.
De mens is geboren met de droeve plicht
een leven vol zwoegen en zweten te slijten,
om uiteindelijk in alle angst te sterven.

DE STEPHANI ROSEO SANGUINE
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De Stephani roseo sanguine
martyrii vernant primicie.
Eliminant pristine
nubem scripture
patent figure
legis obscure
irradiant pagine.
Lux gracie
erant future.
Signa pressure
quod Abel iure
fracto nature
fratris obit acie.
Culpa non est sub caligine
clamat sanguis fusus hodie
non celatur
quod monstratur.
Nulli dubie
culpe turpitudine
iudices et vindices de crimine.

Uit Stephanus' rozerode bloed
ontsproot het martelaarschap.
Hij blaast de wolk weg
die de oude geschriften omhulde;
de verborgen symbolen
van de wet
lichten nu klaar en duidelijk op.
Het licht van de gratie
schijnt op deze bladzijde.
Toen reeds waren er tekenen
die een latere onderdrukking aankondigden;
Abel immers stierf onder zijn broeders bijl;
een ware inbreuk tegen de natuurwet.
De schuld kunnen wij niet meer
in mist verhullen:
het vergoten bloed schreeuwt het uit!
Laten wij niet meer verbergen
Wat moet worden aangetoond.
Wij zijn misvormd door zonde,
zoveel is wel duidelijk.

Clamat anxie syon filie
0 Domine
sede in pulvere
pro filie
Syon conquerere.
Quere le planctus aspere
et ploratus audio
voces et loquele mixte sunt suspirio
plagitur a Rachele.

Sions dochters roepen allen in angst:
"0, Heer!
Ga zitten op deze asse.
Om uw Zoon,
Sion, ween bitter!"
Bitter weeklagen,
En gehuil hoor ik,
het spreken is doordrongen van zuchten
en zelfs Rachel huilt om Hem.

Surge pugna tute.
Tuoscum virtute
hostes content.
Hic est glorie
stola cursus bravium
fructum victorie.
Hunc pie complectere.

Sta op! Vecht tegen allen!
Met de kracht van Zijn deugd alleen
verplettert Hij al uw vijanden.
Dit is de mantel van de glorie,
de prijs die men na een wedren toekent
aan de dappere overwinnaar.
Omhels Hem vroom.

Spera crede!
Nulla cedas cede
certa strenue
certa de mercede.
Nullum metue
nullique cede.
Non permittet deus
te succumbere.
Nullus Phariseus
nullus iebuseus
nullus Philisteus
poterit resistere.
Contra Stephanum
non poterant prevalere
ei qui nocere
sederunt.

Hoop en geloof!
Ga het conflict niet uit de weg,
maar strijd,
overtuigd van uw buit.
Vrees niets,
en wijk voor niemand.
God staat u niet toe
te capituleren.
Geen Farizeeër,
Jebusiet
of Filistijn
zal tegen u zijn opgewassen.
Zij die Stephanus
trachtten te kwetsen,
konden hem nooit
echt raken.

Sunt afflicti
sed invicti
mansenint
ferientes.
Et furentes
viscerunt
omnes defecerunt.

Zelfs al werden ze
gefolterd,
onoverwinnelijk
bleven ze.
Wie hen de duvel aandeed,
werd daarentegen
zelf ten gronde gericht.
Vertaling: Steven Marien, Els Vanvolsem
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Egidius Kwartet
Peter de Groot

artistieke leiding

Egidius Kwartet
Peter de Groot
Marco van de Klundert
Hans Wijers
Donald Bentvelsen

contratenor
tenor
bariton
bas

Met medewerking van
Claron McFadden
Fred Jacobs

sopraan
luit

Zondag, 26 augustus 2007
concert: 15.00 uur — Kapel Elzenveld
Koninkrijk
er Nederlanden
Dit concert werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van
het Consulaat-Generaal der Nederlanden
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PROGRAMMA

Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521) /
Luys de Narváez (fl. 1536-1549)
Cancion de l'emperador
Nicolas Gombert (ca. 1495-ca. 1560)
Plus oultre
Clément Janequin (ca. 1485-na 1558)
Las qu'on congneust
Pierre Attaingnant (ca. 1494-1551/52)
Prélude
Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562)
Vien tost depiteux
Nicolas Payen (ca. 1512-in of na 1559)
Vien tost depiteux
Clément Janequin
Réconfortez
Cornelius Canis (ca. 1500/10-1561)
Réconfortez
Albert de Rippe (ca. 1500-1551) /
Nicolas Gombert
Mon pensement
Jean Courtois (fl. 1530-45)
Si par souffrir
Cornelius Canis
Si par souffrir
Claudin de Sermisy
Tous mes amys
Cornelius Canis
Tous mes amys
***
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Clément Janequin
Ii estoit une fillette
Cornelius Canis
Ii estoit une fillette
Robert Godard (fl. 1536-ca. 1560)
Mariez moy
Cornelius Canis
Mariez moy
Clément Janequin
M'amye a eut
Cornelius Canis
M'amye a eut
Albert de Rippe
Fantaisie
Clément Janequin
Ung gay bergier
Thomas Crecquillon (ca. 1505/15-1557)
Ung gay bergier
Claudin de Sermisy
Cest a gran tort
Nicolas Gombert
Cest a gran ton
Thomas Crecquillon
Cest a gran tort
Cornelius Canis
Cest a gran ton

Tous mes amis
De itinéraire van Karel V door Frankrijk
Sofie Taes

Aartsvijanden, de term duikt haast onvermijdelijk op in elk discours dat de relatie tussen de Habsburgse
keizer Karel V (1500-1558) en de Franse koning Frangois 1(1494-1547) wil omschrijven. Hun gezamenlijke geschiedenis wordt dan ook gekenmerkt door gewelddadige episodes en harde confrontaties.
Het belangrijkste twistpunt was de heerschappij over het hertogdom Milaan, dat sinds de overwinning van
Frangois I in de Slag bij Marignano (1515) in handen was van de Fransen. In 1517 sloot Karel een vredesverdrag mét-Frangois, om hem te doen afzien van zijn plannen om Brabant aan te vallen. Na het overlijden
van Karels grootvader, keizer Maximiliaan, haastte hij zich de ook door Frangois I en Henry VII begeerde
keizerstitel voor zich op te eisen, wat dankzij talrijke diplomatieke machinaties en met hulp van de rijke
familie Fugger uiteindelijk lukte in 1519. Om te vermijden dat zijn rivaal een coalitie zou smeden met de
Engelse koning Henry VIII, repte Karel V zich net voor de keizerskroning naar Engeland om als eerste
diens steun te verwerven. Frangois I leed daarop zware nederlagen in de Slag van Bicocca (1521) en in Pavia
(1524), werd gevangengenomen en verplicht om de Vrede van Madrid (1526) te aanvaarden. De Franse
koning besloot daarna op zijn beurt tot de oprichting van een alliantie — de Liga van Cognac — met paus
Clemens VII, Engeland, Venetië, Milaan en Firenze, teneinde de macht van Karel in Italië te breken. Karel
V trok echter onvervaard ten strijde tegen de paus, bezette en plunderde Rome (Sacco di Roma, 1527) en
versloeg het Franse leger voor de poorten van Napels. Hierna werd tussen beide naties de zogenaamde
Damesvrede van Cambrai (1529) gesloten.
Na enkele jaren van relatieve rust liepen de spanningen tussen de twee vorsten weer hoog op na het overlijden van hertog Francesco Sforza in Milaan in 1536. De daaropvolgende jaren boden wisselende kansen
voor Karel V en Frangois I, tot in 1538 met bemiddeling van paus Paulus III een nieuw vredesverdrag werd
gesloten. Er ontstond enige toenadering tussen beide families na het huwelijk van Frangois met Karels zuster Eleonora en tijdens het verblijf van het Franse vorstenpaar bij Maria van Hongarije, eveneens een zuster van Karel.
Terwijl Karel ten strijde trok tegen het Schmalkaldisch Verbond in Duitsland, smeedde Frangois echter
opnieuw een vijandelijke alliantie met enkele Duitse vorsten, Zweden, Schotland, Denemarken en Saksen.
De hieropvolgende veldtochten en belegeringen werden slechts een halt toegeroepen met de Vrede van
Crépy in 1544. Pas na de dood van Karel V in 1558 zou de steeds op het randje van oorlog balancerende,
gespannen verstandhouding met Frankrijk tot rust worden gebracht door zijn zoon Filips: een 'entente' die
bezegeld werd door Filips huwelijk met Elizabeth van Valois, dochter van Frangois' opvolger Henri II van
Frankrijk.
Men kan zich vandaag nauwelijks voorstellen dat in het kielzog van de twee vorsten een aanzienlijk aantal
leden van de hofhouding met hun broodheer meereisde bij staatsbezoeken, veldslagen en politieke missies.
De drie ambulante muziekkapellen van Frangois I — de `Chapelle du roy', `Chambre' en `Ecurie' — worden
bij het volgende concert omstandig toegelicht (zie p. 65). Op dit punt dient dan ook het muziekleven aan
het hof van Karel V onder de loep te worden genomen, om vervolgens te kunnen nagaan of rivaliteit ook
de relatie tussen beide hofkapellen typeerde.
De muziekinstellingen die Karel V ter beschikking stonden waren ten dele een erfenis van zijn HabsburgsBourgondische voorvaderen, die in de loop der jaren een van de meest prestigieuze en kwalitatief hoogstaande hofkapellen van Europa hadden uitgebouwd. Tot de kapel die Karel V diende tussen 1515 en 1555
— de zogenaamde `Capilla flamenca', die haast uitsluitend bevolkt werd door musici uit de Lage Landen —
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behoorden eersterangsfiguren als Marbriano de Orto, Nicolas Gombert en Thomas Crecquillon, naast minder bekende, maar buitengewoon getalenteerde componisten als Adrien Thiebault, Cornelius Canis en
Nicolas Payen en enkele tientallen zangers, die veelal gerekruteerd werden in de Nederlanden als beste
musici van hun generatie. Karels hofkapel groeide al gauw uit tot een van de belangrijkste muziekcentra van
haar tijd. De kapel werd ingezet bij belangrijke officiële en politieke gelegenheden, maar was in de eerste
plaats belast met het opluisteren van de dagelijkse liturgische diensten, die in aanwezigheid van de keizer
werden opgedragen. De zangers dienden daarbij zowel gregoriaanse als polyfone gezangen uit te voeren.
Karel V had ook enkele instrumentalisten in dienst: een organist, twaalf trompetters en een paukenist.
Sommige documenten maken gewag van blazers, gitaristen, violisten en gambisten. Deze musici traden
vooral aan bij publieke gelegenheden, maar zorgden mogelijk ook voor de ondersteuning van de zangpartijen tijdens de erediensten en voor de uitvoering van meer besloten 'kamermuziek'.
Hoe verhielden zich nu de hofkapellen van Karel V en Frangois I tot elkaar? Allereerst kan men vaststellen
dat de interne organisatie van de twee muzikale hofhoudingen enigszins verschillend was, maar ook de
accenten binnen het repertoire van de hofcomponisten en de gehanteerde muziekstijlen blijken niet overeen te stemmen. Algemeen kan men stellen dat aan het Franse hof meer nadruk lag op het chanson, en dan
voornamelijk op het chanson van het Parijse type, waarvan de lyrische stijl met homoritmische textuur, aandacht voor tekstverstaanbaarheid en vrije keuze van tekstuele vorm en inhoud afweek van de strengere, met
contrapunt en imitaties doorregen chansons van de Vlaamse polyfonisten. Doorgaans bevatten de meeste
chansons echter elementen van beide stilistische strekkingen, temeer daar de bloei van de muziekdruk en de
verspreiding van muziekhandschriften ervoor zorgden dat componisten elkaars werk op de voet konden
volgen en zo — al dan niet bewust — diverse invloeden konden absorberen.
Bij enkele bijzondere gelegenheden heeft de interactie tussen de twee hofkapellen een meer concrete, directe vorm aangenomen, zoals bij het bezoek van Karel V aan Frankrijk in 1539 — meteen het centrale thema
van dit concertprogramma. In december 1539 verzocht Karel zijn zwager Frangois om een doortocht over
het Franse grondgebied naar het opstandige Gent. Frangois I stemde toe en greep de gelegenheid aan om de
keizer te imponeren met een overvloed aan muzikale pracht en praal. Zo wachtte de Habsburger een fenomenale ontvangst in Parijs op 1 januari 1540. De muzikale krachtmeting tussen de HabsburgsBourgondische en de Franse hofkapellen heeft vermoedelijk plaatsgevonden in de dagen voor en na Karels
entree. Net daarvoor had de keizer enkele dagen doorgebracht in Fontainebleau, waar jachtpartijen, overvloedige banketten en talrijke muziekuitvoeringen tot de dagelijkse geneugten behoorden. Na zijn aankomst in Parijs resideerde Karel een week in het speciaal voor hem gebouwde huis Madrit in het Bois de
Boulogne. De musici uit het gevolg van Karel V en Frangois I hadden nu de kans elkaar rechtstreeks met
staaltjes van hun vakmanschap te bestoken. De Habsburgers werden dan ook begroet met een aantal Parijse
chansons van Frangois' meest befaamde componisten, maar dienden hun collegae op originele wijze van
antwoord met eigen versies van deze liederen. Het muzikale steekspel bracht de vorsten in verrukking en
ook Pierre Attaingnant schatte de vruchten van de ontmoeting tussen de hofkapellen hoog in: na het bezoek
verschenen precies deze composities prominent in de prestigieuze uitgaven van de muziekdrukker.
Het concertprogramma van vandaag haalt deze chansons van onder het stof en confronteert ze met hun
Parijse modellen. De oorspronkelijke chansons van onder anderen Clément Janequin en Claude de Sermisy
worden hier dus gekoppeld aan de 'complete make-overs' door componisten als Nicolas Gombert,
Cornelius Canis en Nicolas Payen. Slechts enkele composities verschijnen zonder tegenhanger uit het andere kamp: Plus oultre (vermoedelijk) van Nicolas Gombert — dat het devies van keizer Karel verklankt —, Las
qu'on congneust van Clément Janequin — op een gedicht van Frangois I — en enkele instrumentale werken
die, op het CanOon de l'emperador na, aan het Franse hof kunnen worden gelieerd, maar vormelijk en stilistisch ook invloeden van de polyfonie uit de Lage Landen vertonen.
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Van de 'sous-maître' van de Chapelle du roi, Claudin de Sermisy, zijn de chansons Tous mes amys, Vien tost
depiteux en Cest a gran tort, die hier in dialoog treden met versies van Thomas Crecquillon, Cornelius
Canis, Nicolas Payen en Nicolas Gombert. De vermoedelijk in Gent geboren Canis, die van 1542 tot 1555

als `maistre de la chapelle' actief was aan Karels hofkapel, genoot een uitstekende reputatie om zijn kwalitatief hoogstaande composities. Hij hanteerde een sterk imitatieve schrijfwijze in de lijn van Gombert, met
uitgebalanceerde melodieën zonder opvallende rustpunten en met bijzondere aandacht voor sfeerschepping
en klankrijkdom. Enkele van zijn latere composities nemen de lichtere poëzie van het 'chanson parisienne'
als tekstueel uitgangspunt, terwijl de feilloze muzikale uitwerking onmiskenbaar wortelt in de polyfone traditie van de Lage Landen. Een voorbeeld hiervan is het chanson Mariez moy, een muzikale repliek op een
lied van de Franse componist Robert Godard.
Het chanson Vien tost depiteux — dat in sommige bronnen aan Sermisy wordt toegeschreven, in andere aan
Benedictus Appenzeller — kreeg een pendant in de versie van Payen, `maistre de la chapelle' onder Karel V
en diens opvolger Filips II. Payens ceuvre omvat slechts een vijftal chansons, die het stilistische spectrum
van het genre lijken te verkennen en nu eens bij de strikt imitatieve stijl van Gombert, dan weer bij het
Parijse chanson aanleunen. Cest a grand tort wordt in de handen van de vermaarde Nicolas Gombert,
Karels `maistre des enfants' of muziekleraar van de kapelknapen, een lied in motetstijl met de typische doorgedreven imitaties, melodisch-thematische variaties en een eerder algemene tekstexpressie. "Gombert de
diepzinnige" had overigens ook oren naar het werk van zijn Franse collegae en schreef zelf enkele liederen
die nauw aansluiten bij het chanson parisienne, onder meer Amours vous me faictes en Quant je suis.
Sermisy was de meester van het lyrische Parijse chanson, maar Clément Janequin heeft de narratieve variant van dit chansontype tot een hoogtepunt gebracht. Met zijn frequente woordherhalingen, verbrokkelde
melodische lijnen en ongewone rustpunten, week Janequins compositiestijl enigszins af van het hoofse stijlidioom. De confrontatie van zijn 11 estoit une fillette en M'amye a eut met Canis' interpretaties van dezelfde teksten, belooft alvast een boeiend muzikaal discours op te leveren, evenals die van Janequins Ung gay
bergier en de variant van Thomas Crequillon, die net als Canis verbonden was aan de Chapelle du roy van
Karel V.
Karels reis door Frankrijk is uitvoerig beschreven en becommentarieerd, onder meer door zijn secretaris Jan
Vandenesse. Uit diens gedichten en verslagen zullen tijdens het concert enkele vermakelijke en illustratieve
fragmenten worden voorgelezen, die deze reis terug in de tijd nog aanschouwelijker maken.
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PLUS OULTRE
Devies van Karel V
Plus oultre jáy voulu marcher,
et si náy voulu demarcher
pour persone qui soit vivant
et mon honeur
et droit gardant
n'est nulz qui m'en a sceut garden

Verder wilde ik gaan
en ik wilde niet op mijn schreden terugkeren,
voor wie dan ook,
en ik wilde mijn eer behouden
en op de juiste weg blijven
niemand kon mij daarvan afhouden.

LAS QU'ON COGNEUST
Frangois I
Las qu'on congneust
mon vouloir sans le dire
ou le disant
qu'il ne fut entendu.
Si non autant
qu'en cellant je désire
ce que la peur
m'a toujours deffendu
et si ne veulx avoir rien prétendu
que justement amour puisse esconduyre.
0 le céler ni as tant attendu
que feu craintif
m'a causé grant martyre.

Ach, kende men mijn wensen,
zonder dat ik die hoefde zeggen
of, als ik ze vertelde,
dat men ze begreep.
Toch is het niet zo
dat ik heimelijk wil verlangen
naar datgene waar angst
mij altijd van afgehouden heeft
en dat met recht door de liefde
niet ontvankelijk verklaard kan worden.
0, je hebt nu zolang volhard om het te verbergen
dat het vuur van de angst
mij veel liefdesverdriet heeft gegeven.

VIEN TOST DEPITEUX (SERMISY)
Vien tost despiteux desconfort,
vien tost car je vis en tristesse.
Helas si ma douleur ne cesse,
ii m'y vauldroit mieux estre mort.

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

VIEN TOST DEPITEUX (PAYEN)
Vien tost despiteux desconfort
et seul remede desconduis amoureux.
Vien tost la mort, ostir Ie malheureux
hors la prison de deuil et desconfort.

Kom snel, drieste droefenis,
enige toeverlaat van afgewezen minnaars.
Laat de dood snel komen om de ongelukkige
weg te halen uit de kerker van treurnis en droefenis.

RÉCONFORTEZ
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Réconfortez le petit cueur de moy
qui nuict et jour sans nul sejour
ne m'y faict que languir.
De brief mourray
si de vous n'ay,
la belle réconfort.
Plus n'y songez;
navré m'avez
d'un dart d'amour
qui m'a féru
dont je suis mort.

Sta mijn hartje bij
dat dag en nacht, onophoudelijk,
mij slechts laat smachten.
Ik zal weldra sterven
als ik van u
geen mooie aanmoediging krijg.
Denkt u er maar niet meer aan;
u heeft mij verwond
met een pijl van liefde
die mij getroffen heeft
en waardoor ik geraakt ben.

SI PAR SOUFFRIR
Si par souffrir Ion peult vaincre fortune
je croy en fin le pris me demeurer
car nuict et jour je ne fais que penser
a ma douleur et soubdaine infortune.

Als je door te lijden kunt winnen van het lot
dan geloof ik dat die beloning mij uiteindelijk toekomt,
want dag en nacht doe ik niets anders dan denken
aan mijn verdriet en aan mijn plotse ongeluk.

TOUS MES AMYS
Tous mes amys,
venez ma plainctre ouyr
venez plus
desolée
qui fut jamais:
amour m'a affolée
d'ung faulx amy
doibje pourtant mourir.

Al mijn vrienden,
kom luisteren naar mijn klaagzang,
kom naar de vrouw
die erger in de steek gelaten is
dan iemand ooit is overkomen:
liefde heeft mij gek gemaakt
en daarom moet ik door toedoen
van een onwaarachtig minnaar sterven.

IL ESTOIT UNE FILLETTE
Ii estoit une fillette
qui vouloit scavoir le ieu damours.
Ung jour quelle'estoit seulette
je luy en a prins deux ou trois tours;
Aprez avoir senti le goust
elle ma dist en soubziriant:
"Le premier coup me semble lourt
Mais la fin me semble friant."

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
maar het einde lijkt me verrukkelijk."

MARIEZ MOY
Mariez moy mon pere
il est temps ou jamais.
Ou si vous ne le faictes
contrainct je seray
de vous dire' en deux motz
ma volente feray
et fault que je le face
cela je vous prometz.

Huw mij uit, vader,
het is nu of nooit.
En als u het niet doet
dan kan ik niet anders
dan u gewoon zeggen
dat ik zal doen wat ik wil,
dan móet ik dat echt doen,
dat beloof ik u.

M'AMYE A EUT
M'amye a eut de Dieu le don
que de beaulté elle n'a tache.
Les yeulx a blancs comme ung charbon,
les tétins ronde comme une vache.
Au jeu d'amour elle n'est lache
a tous les coups je suys vaincu.
Je veulx que tant le monde sache
que je n'ay peur d'estre cocu.

Mijn vriendin kreeg een geschenk van God
want er is geen smet aan haar schoonheid.
Haar ogen stralen als een gloeiend kooltje,
haar borsten zijn vol, gelijk een koe.
In het liefdesspel is zij niet lusteloos;
steeds weer is zij mij de baas.
Ik wil dat iedereen weet
dat ik niet bang ben dat ik bedrogen word.
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UNG GAY BERGIER
Ung gay bergier
prioit une bergière
en luy faisant du jeu
d'amours requeste.
Allez, dict elle, tirés vous arrière!
Vostre penser je treuve deshonneste,
ne pensés pas que feroie tel deffault
par quoy cessez faire telle prière
car tu n'a pas la lance qui me fault.

Een opgewekte herder
had een verzoek
aan een herderinnetje
en vroeg haar om een potje liefdesspel.
Kom, sprak zij, scheer je weg!
Ik vind jouw zorg ongepast,
denk maar niet dat ik deze misstap zal begaan,
en houd dus op met je gevraag
want jij hebt niet het steekwapen dat ik nodig heb.

CEST A GRAN TORT
Cest a graat tort que moy povrette j'endure,
et que je suis si tres courte tenue.
Plus malheureuse que n'en y a
desoubz la lune;
a lendurer ce m'est paine trop dure.

Ten onrechte moet ik, arme ziel, zo lijden
en word ik zo kort gehouden.
Een ongelukkiger wezen bestaat er niet
op dit ondermaanse;
dit te moeten verdragen is een zware last voor mij.
Vertaling: Marianne Larnbregts
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PROGRAMMA

Pierre de la Farge (fl. 1539-1546)
Clamabat autem muller Cananea (motet â 5)
Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562)
0 Doulce amour (chanson â 4)
Jean Mouton (voor 1459-1522)
Illuminare Hierusalem / Interrogabat magos (motet â 4)
Jean Mouton / Pieter Maessens (bewerking â 8 & 12)
En venant de Lyon (chanson á 4)
Claudin de Sermisy
Vox in Rama audita est (motet 4)
Voulant amour soubs parler gratieux (chanson á 4)
Jean Mouton
Missa sans Cadence (á 3, 4 & 5)
Sanctus
Pierre Regnault Sandrin (ca. 1490-na 1561)
Amour si hault (chanson á 4)
Pierre de la Farge
Virgo Maria non est tibi similis (motet á 6)
Pierre de Villiers (fl. 1532-ca. 1550)
Amour et mort (chanson â 4)
Regina celi (motet â 6)
Pierre Regnault Sandrin
Doulce memoire (chanson â 4)
Pierre Certon (?-1572)
Finy le bien, response de Doulce memoire
Claudin de Sermisy
Missa Quare fremuerunt gentes (á 5, 2 & 8)
Agnus Dei
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L'homme couvert de femmes
Muziek in het koninkrijk van Frawois I
Sofie Taes
Het levensverhaal van de Valoiskoning Frangois 1(1494-1547, gekroond in 1515) leest als een spannende,
met een gezonde dosis romantiek overgoten avonturenroman en de lijst van zijn culturele en artistieke contacten als een Who's who van de Franse en Italiaanse renaissance. Het hoeft dan ook nauwelijks te verbazen
dat deze imposante koningsfiguur de meest bekende telg van het huis Valois is gebleven.
Frangois I, die met het epitheton "restaurateur des arts et des lettres" werd bedacht, droeg de kunsten een
warm hart toe en wilde zijn hof laten wedijveren met andere mythische centra van cultuur en esthetiek,
zoals Rome en het Firenze van de Medici. Zijn uitzonderlijke betekenis voor de architectuur (met onder
meer de verbouwingen van het kasteel van Fontainebleau en het Louvre), de letteren (hij ondersteunde talrijke schrijvers en dichters, zette zich in voor de uitbreiding van de koninklijke bibliotheek én maakte zich
ook zelf verdienstelijk als dichter), evenals voor de beeldende kunsten (naast Andrea del Sarto, Fiorentino
Rosso, Francesco Primaticcio en Gian Cristoforo Romano, waren ook Leonardo da Vinci en Benvenuto
Cellini ooit in dienst van Frangois I) wordt algemeen erkend en nauwelijks betwist. Minder bekend is, dat
Frangois I humanistische denkers als Erasmus, Guillaume Budé en Etienne Dolet steunde en beschermde
tegen de censuur, opleidingen uitbouwde in Latijn, Grieks, Hebreeuws en wiskunde, en stichter was van het
Collège de France.
Ook de precieze impact van zijn koningschap op de muziekgeschiedenis van Frankrijk — en bij uitbreiding
van heel West-Europa — was tot voor kort een minder bestudeerd en gestoffeerd gegeven. Enkele recente
studies wijzen echter uit dat het land ook op muzikaal vlak een gunstige koers voer onder Frangois I. Zo
markeerde deze periode er het begin van de muziekdruk en bereikte het Franse chanson een hoogtepunt
binnen haar ontwikkeling. Algemeen kan men stellen dat met Frangois I tegelijk een expansie, centralisatie
en specialisatie van het muziekleven plaatsvond. De toename van het aantal zangers en musici in de hofhouding, de toekenning van een drukkersprivilege aan Pierre Attaingnant en de organisatie van musici in diverse ensembles met specifieke bezettingen en functies kunnen hierbij als respectieve voorbeelden gelden.
Ten tijde van Frangois I was muziek alomtegenwoordig: bij huwelijken, kroningsfeesten, begrafenissen,
staatsbezoeken, in erediensten, op dansavonden of eenvoudigweg in de intimiteit van de adellijke privé-vertrekken. Muziek speelde dus een rol in geestelijke en wereldlijke ceremonieën, maar diende ook ter verstrooiing van de koning, zijn hofhouding en zijn gasten, en had een buitengewoon grote politieke en diplomatieke waarde. Voor de uitvoering van muziek in al haar verschijningsvormen stonden diverse kapellen in.
Verscheidene zangers en instrumentalisten aan het hof van Frangois I waren een erfenis van de imposante
en kwalitatief hoogstaande kapellen van Louis XII en Anna van Bretagne. Zowel Jean Mouton, die al sinds
1502 aan het Franse hof verbonden was, Antoine de Longueval als Claudin de Sermisy belandden op deze
manier in Frangois' muzikale hofhouding. Deze kern werd gaandeweg echter gevoelig uitgebreid met tal
van nieuwe zangers, componisten en instrumentalisten.
Deze musici waren verdeeld over drie ensembles die tot de ambulante hofhuishouding van de vorst behoorden. De omvangrijke en befaamde Chapelle du roi bestond enerzijds uit de `chapelle de plainchant', die was
opgericht tussen 1525 en 1530 en belast was met de uitvoering van gregoriaanse muziek, en anderzijds de
`chapelle de musique', die onder Frangois I werd uitgebreid van 23 tot 35 leden en werd ingezet voor het
polyfone repertoire. Het Maison du roi of de Chambre was een seculair ensemble met zangers en `instruments bas' (met name fluiten, blokfluiten, luiten en toetsinstrumenten) dat vooral de verstrooiingsmuziek
voor zijn rekening nam. Het derde ensemble van de vorst was de Ecurie, het sterk Italiaans getinte ensemble, met de `instruments hauts' (luide houtblazers, kopers en strijkers), dat voornamelijk werd ingezet bij
ceremoniële en politieke gelegenheden. Deze drie ensembles vergezelden het hof op diverse missies en rei-
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zen, en waren onder meer aanwezig bij de ontmoetingen met paus Leo X (Bologna, 1515) en Henry VIII
(Camp du Drap d'Or, 1520).
Daarnaast waren enkele musici individueel in dienst als `valet de chambre'; onder hen de luitvirtuoos Albert
de Rippe en de zanger en componist Jean de Bouchefort. De meer honkvaste Sainte-Chapelle du palais
omvatte naast `chanoines', `chapelains', `marguilliers' en 'clercs' — die voor de liturgische muziek zorgden
tijdens de dagelijkse erediensten in de koninklijke kapel — ook zes knapen, die hun muzikale opleiding
genoten binnen de kapel en soms meereisden met de Chapelle du roi.
Tot de meest getalenteerde figuren uit Frangois' muzikale entourage behoorden ongetwijfeld Jean Mouton,
Claudin de Sermisy (sous-maître de la Chapelle du roi) en Pierre Regnault, 'dit' Sandrin (chantre ordinaire
et chanoine de la Chapelle du roi). Hun oeuvre omvatte heel wat religieuze composities, zoals op traditionele leest geschoeide missen en eenvoudige, polyfone motetten, maar het chanson behoorde ongetwijfeld
tot de meest geliefde muziekgenres aan het Franse hof.
Het is interessant dat in deze periode twee uiteenlopende stilistische strekkingen werden aangetroffen binnen het Europese chansonrepertoire: enerzijds de imitatieve, contrapuntische stijl in de lijn van de Vlaamse
polyfonisten, die voornamelijk geassocieerd werd met het Habsburgse hof, en anderzijds de meer lyrische
stijl met homoritmische textuur die vaak door de Franse componisten werd gebezigd. Vooral Claudin de
Sermisy was een meester in het genre van het Parijse chanson: zijn liederen zijn lyrische kleinoden, die een
ongewoon vloeiende rnelodiek verzoenen met een op de tekst geënte ritmiek en eenvoudige harmonieën.
Imitatieve fragmenten creëren variatie en textuur, zonder daarbij de esthetiek of kracht van de eenvoud te
schaden. Typisch is verder de taakverdeling tussen de zangstemmen: de bovenstem en tenor spelen doorgaans de hoofdrol, terwijl de beweeglijke binnenstemmen het muzikale weefsel verlevendigen.
Dat het Parijse chanson echter niet voor een monolithisch, vormelijk en inhoudelijk uniform repertoire
staat, mag duidelijk zijn: noch de muziekgeschiedenis, noch haar rijke nalatenschap laten zich zo gemakkelijk compartimenteren. Zo koos Sermisy's tijdgenoot Pierre de Villiers voor een meer contrapuntische, imitatieve compositiestijl, gekoppeld aan een zuivere declamatie. De interne evolutie binnen het oeuvre van
Pierre Certon, die lid was van de Chapelle du roi rond het midden van de 16de eeuw, is eveneens tekenend
in dit opzicht: waar zijn vroege chansons de invloeden van Sermisy en Janequin verraden, componeerde hij
later in de meer syllabisch-akkoordische stijl van Sandrin en ontwikkelde hij uiteindelijk een geheel eigen
toonspraak in zijn homoritmische en strofische liederen die bijzonder populair waren bij muziekliefhebbers
uit de hogere kringen.
Algemeen kan men wel stellen dat componisten zich vanaf ca. 1515 steeds minder lieten leiden door de formele en thematische conventies van de teksten van de 15de-eeuwse `rhétoriqueurs', maar kozen voor
gedichten zonder vast rijmschema en met de meest uiteenlopende inhoudelijke themata. De elegantie van
de poëtische `quatrains' en ehuitains' leende zich uitstekend tot een muzikale verklanking met klare en verfijnde melodische lijnen, een uitgesproken ritmiek en aandacht voor de prosodie.
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Op basis van een aantal 16de-eeuwse manuscripten die poëzie bevatten met toeschrijvingen aan Frangois I,
wordt aangenomen dat de koning ook zelf actief was als dichter en tekstschrijver. Het is onmogelijk te achterhalen in hoeverre deze geschriften de vruchten van Frangois' eigen verbeelding waren, of uit samenwerkingen met andere auteurs (bijvoorbeeld zijn zus Marguerite de Navarre, zijn lakei Clément Marot of zijn
bibliothecaris Mellin de Saint-Gelais) zijn geresulteerd. Desalniettemin — en in navolging van getuigenissen
als deze van Etienne Pasquier, die stelde dat Frangois I "composa quelques chansons non mal faictes qui
furent mises en musique" — bestaat er consensus over zijn auteurschap van een dertigtal teksten die polyfoon werden getoonzet en in druk werden verspreid. Tot de componisten van deze liederen behoren veelal
leden van de koninklijke kapel, zoals Sermisy (Voulant amour soubs parler gratieux en 0 Doulce amour),
Clément Janequin en Sandrin. Hoewel enkele bronnen hem ook als componist omschrijven, zijn er geen
sluitende bewijzen die aantonen dat Frangois I zelf teksten op muziek heeft gezet.

In het muzikale verhaal van Frangois I mag een paragraaf rond muziekdrukker Pierre Attaignant niet ontbreken. Deze in Parijs gevestigde 'imprimeur et libraire du roy' had in 1527 een koninklijk drukkersprivilege verkregen en publiceerde tussen 1528 en 1550 meer dan 160 uitgaven, die wellicht een vrij goed beeld
schetsen van de aan het hof uitgevoerde en gesmaakte muziek. Er waren geen geduchte rivalen voor
Attaingnants drukkersmonopolie in Frankrijk, maar voor heel wat lokale componisten uit de Franse provincies, voor toondichters uit Italië, leden van de pauselijke kapel of van de Habsburgs-Bourgondische hofkapel, was Lyon als belangrijk centrum van de Franse muziekdrukkunst een meer geschikte afzetmarkt dan
het grote Parijs. Tussen 1532 en 1547 was het Jacques Moderne die hier een drukkersprivilege voor polyfone muziek bezat en onder meer het werk van Pierre de la Farge (vermoedelijk kanunnik aan de collegiale
kerk St. Justus in Lyon) op de markt bracht. Moderne was ook de belangrijkste uitgever van het werk van
Pierre de Villiers, al zou Attaingnant later veertien van diens chansons herdrukken en ook zeventien unica
publiceren.
Hoewel er nog heel wat archieven moeten worden uitgekamd en nog heel wat inkt zal moeten vloeien vooraleer de precieze impact van het bewind van Frangois I op het Franse en Europese muziekleven geheel in
kaart kan worden gebracht en naar waarde kan worden geschat, lijkt toch reeds vast te staan dat de betekenis van 'le grand roi Frangois' hier nauwelijks kan worden overschat. Het concertprogramma van het
Huelgas Ensemble biedt alvast een uitgelezen kans om enkele muzikale pareltjes te ontdekken die in dit
gunstige artistieke klimaat geboren konden worden.
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CLAMABAT AUTEM MULIER
CANANEA
Clamabat autem mulier Cananea
ad Dominum dicens
Domine adiuva me filia mea
male a demonio vexatur.
Non sum missus nisi
ad oves que perierunt domus Israel.

Maar de vrouw uit Kanaï.
riep luid tot de Heer met de woorden:
Heer, help mij want mijn dochter
wordt hevig gekweld door een demon.
Ik ben enkel gezonden
voor de verloren schapen van het huis van Israël.

0 DOULCE AMOUR
0 doulce amour,
contente pensée,
qui me rend seur,
certain et satisfaict,
comme ma peine est bien recompensée,
quant chacun doubte
et j'ay le bien parfaict.
Je voy l'ouvraige
a plusieurs imparfaict,
mais j'ay le mien
plus mien que mon desir,
car mon amour me donne par effect
sQavoir, debvoir, fermeté et plaisir.

0, zoete liefde,
gedachten vol voldoening
die mij zekerheid schenken,
vertrouwen en tevredenheid,
hoezeer wordt mijn inspanning beloond;
daar waar ieder ander in onzekerheid is,
krijg ik het volmaakte geschenk.
Ik zie dat de moeite
voor heel wat mensen niets oplevert
maar ik bezit nu dat
wat mij meer beheerst dan mijn verlangen;
mijn liefde geeft mij immers
kennis, plichten, standvastigheid en genot.

ILLUMINARE HIERUSALEM /
INTERROGABAT MAGOS
Illuminare Hierusalem venit lux tua.
Et gloria Domini
super te orta est alleluia.
Venite exsultemus Domino,
iubilemus Deo salutari nostro.
Quia ipse est Dominus Deus noster.

Je licht geeft glans aan Jeruzalem.
En de heerlijkheid van de Heer
rijst boven jou op, alleluja.
Kom en laten we God bejubelen,
laten we onze heilzame God toejuichen.
Want hijzelf is de Heer onze God.

Interrogabat magos Herodes:
quod signum vidistis
super regem natum?
Stellam magnam fulgentem
cuius splendor illuminat mundum.
Et venimus adorare Dominum.
Ornnes de Saba venient alleluia,
aurum et thus differentes alleluia,
et laudem Domini
annunciantes alleluia.

Herodes vroeg aan de wijzen:
welk teken hebben jullie zien oprijzen
boven mijn rijk?
Een grote schitterende ster
wier glans de wereld verlicht.
En we komen de Heer aanbidden.
Allen zullen van Saba komen, alleluja,
met goud en aromatische gom beladen, alleluja,
boodschappers van de roemrijke daden
van de Heer, alleluja.

EN VENANT DE LYON
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En venant de Lyon, bon, bon, bon
trouvay en ung buysson Robin et Marion.
Il lui levoit son pellisson, bon, bon,
mais je ne scay quil (sic) font.

Toen ik uit Lyon kwam, bon, bon, bon,
trof ik in een bosje Robin en Marion aan.
Hij deed haar haar gevoerde jakje uit,
maar ik weet niet wat ze gingen doen.

Robin a dit a Marion bon, bon, bon,
veQy bien garde Mouton.

Robin zei tegen Marion, bon, bon, bon,
kijk, zorg goed voor dit schaap.

VOX IN RAMA AUDITA EST
Vox in rama audita est murmur,
heu nimium.
Rachel autem audiens obstupuit
et noluit consolari.
Quia sunt si dure passiones,
dura que supplicia
morietur ergo.
Non sed sic
eum volo manere
donec venio
gloriosus erit.
Vivet alleluia.

De stem in het struikgewas is gemurmel,
ach niet bijzonder.
Maar Rachel verstijfde bij het horen ervan
en wilde niet troosten.
Passies zijn immers zeer hardvochtig,
ellendige verminkingen
waaraan men kapot gaat.
Doch ik wil niet
dat dit hem boven het hoofd hangt
vermits ik hier ben,
zal hij erbovenop komen.
Hij zal leven, alleluja.

VOULANT AMOUR, SOUBZ PARLER
GRACIEUX
Voulant amour,
soubz parler gracieux,
porter son feu
pour ton cueur enflammer,
ii ressortit mary et furieux,
car ton froit cueur il ne sceut entemer.
Alors picqué d'ung despit trop amer
conclud brusler tout ce qui seroit tien,
et que verroys de tes yeulx
consumer moy par dedans
et par dehors ton bien.

Ik wilde dat de liefde,
in de gedaante van bekoorlijke woorden,
zijn vuur zou overbrengen
om jouw hart te doen ontbranden,
maar ze kwam bedroefd en boos naar buiten
want hij wist jouw koude hart niet te raken.
En toen besloot hij, vol bittere haat
alles te verbranden dat jou toebehoort,
zodat je met je eigen ogen zou zien
hoe ik van binnenuit word verteerd
en hoe jouw bezittingen in vlammen opgaan.

SANCTUS

voor de misdelen: zie p. 291

AMOUR SI HAUT
Amour si haut,
que plus ne peut monter,
seroit-il point
en danger de descendre?
Non, car il prent gloire
se surmonter,
et de se vaincre
invincible se rendre.

Loopt een liefde,
die zo verheven is dat ze
niet verder kan stijgen,
niet het risico af te zakken?
Nee, want ze schept er eer in
zichzelf te overtreffen
en zich onoverwinnelijk te maken
door zichzelf te overtreffen.

VIRGO MARIA NON EST TIBI SIMILIS
Virgo Maria non est tibi similis
nata in mundo inter mulieres.
Flores ut rosa,
flagrans sicut lilium.

Maagd Maria, uw gelijke is er niet
onder hen die uit een vrouw geboren zijn.
Bloeiend als een roos,
schitterend als een lelie.
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Ora pro nobis
sancta Dei genitrix.
Alleluya.

Bid voor ons,
heilige moeder van God.
Alleluja.

AMOUR ET MORT
Amour et mort
par trop grande avantage
prendront de moy si cruelle vengeance
qu'impossible est y faire resistence
si ne changez, madame, de courage.
Appaisant l'un,
l'autre n'aura pour gage
que ce que doibt nature
luy laisser.
Vous leur povez commander
de cesser â l'un toujours,
l'autre pour un temps.
Mais si voulez du bien que je pretens
m'ottroyer part digne de la poursuyte,
l'amour fera noz deux espritz contens
et par despit la mort prendra la fuyte.

Liefde en dood
zullen wreed wraak op mij nemen
omdat zij zo in het voordeel zijn
dat ik onmogelijk weerstand kan bieden
als u, mevrouw, uw gevoelens niet verandert.
Als u een akkoord sluit met de eerste,
zal de tweede als onderpand
slechts datgene krijgen
dat de natuur haar verschuldigd is.
U bent bij machte hen te gebieden om,
de een voor altijd en de andere voor een tijdje,
hun acties stil te leggen.
Maar zo u mij op het voorwerp waarnaar ik ding
aanspraken zou verlenen die passen bij de queeste
dan zou de liefde ons beider geesten tevreden stellen
en zou de dood er uit nijd vandoor gaan.

REGINA CAELI
Regina caeli letare, alleluya.
Quia quem meruisti portare alleluya
resurrexit sicut dixit alleluya.
Ora pro nobis Deum alleluya.

Koningin van de hemel, alleluja.
Want Hij die gij hebt mogen dragen, alleluja,
is verrezen zoals Hij voorzegd had, alleluja.
Bid voor ons God, alleluja.

DOULCE MEMOIRE
Doulce memoire en plaisir consommée,
o siecle heureux que cause tel scavoir.
La fermeté de nous deux tant aymée,
qui â noz maulx a sceut si bien pouvoir.
or maintenant a perdu son pouvoir,
rompant le but de ma seure esperance.
Servant d'exemple â tous piteux â veoir,
fini le bien le mal soudain commence.

Zoete herinnering, in genot tot stand gekomen,
o, gelukkige tijd die deze kennis schenkt!
De belofte die ons beiden zeer dierbaar was,
die onze tegenspoed zo goed wist te verlichten,
heeft nu al haar invloed verloren,
en vernietigt mijn énige hoop.
Dit dient tot meelijwekkend voorbeeld, voor allen:
het goede is voorbij, het lijden breekt plotsklaps aan.

FINY LE BIEN
Finy le bien
le mal soudain commence,
tesmoings en sont
noz malheurs quon peuk voir,
car tout le bien
trouvé par lesperance
le mal nous la remis
a son pouvoir.
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Het goede is voorbij,
het lijden breekt plotsklaps aan,
daarvan getuigt
alle tegenspoed die men ziet,
want al het goede
dat door toedoen van de hoop was bereikt
is ons nu ontnomen
door toedoen van de smart.

0 tant dennuy,
qui as voulu pourvoir,
de varier la fermeté aymée;
ii auroit bien
qui scauroit son scavoir,
doulce memoire,
en plaisir consommée.

0 wat een tegenspoed voor jou
die de dierbare standvastigheid
hebt willen veranderen;
hij die zou weten dat zijn kennis
in genot was omgezet
zou pas echt waardevol bezit hebben,
zoete herinnering.

AGNUS DEI

voor de misdelen: zie p. 291
Vertaling: Marianne Lambregts (Frans),
Brigitte Hermans (Latijn)
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Het cultureel congrescentrum Elzenveld ligt verborgen in de historische
binnenstad van Antwerpen en bevindt zich in een groene oase van rust .
Dit oud gasthuis met bijhorend klooster en pastorij is sinds de bekroonde
restauratie van 1988 één der meest sfeervolle en unieke congrescentra
van de Benelux.
Naast ruime faciliteiten voor meetings, seminaries, presentaties, originele
evenementen, banketten, recepties en culturele activiteiten biedt het
Elzenveld tevens overnachtingsmogelijkheden.
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Les Fin'Amoureuses
Emmanuelle Drouet
Nannette van Zanten
Nathalie Waller

zang & percussie
viola da gamba, vedel & cithara
vedel, cithara & delruba

Maandag, 27 augustus 2007
concert: 12.00 uur — Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Anoniem
Voici le mois de mai
Marions les roses
Nicn ümen / Wat drijft de volken / Ayerlik (Psalm 2)
Ma maîtresse
Psalm 65 (instrumentaal)
Fel shara
D'oU vient ce bniit (Psalm 2)
La Louison
Wa habibi
Comme un cerf altéré brame / Evenals een moede hinde (Psalm 42)
Alta, alta es la luna
La terre au Seigneur apartient (Psalm 24)
Era escuro
Belle jardinière
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Marion les roses
Liederen en psalmen, van Frankrijk tot het Ottomaanse Rijk
Nathalie Waller, Nannette van Zanten, Emmanuelle Drouet & André Waller

"Kunst is de harmonieuze ordening van de onderdelen van een geheel ten opzichte van elkaar". Deze definitie van de linguïst Emile Benveniste beschrijft perfect de weg die we de laatste jaren hebben afgelegd om
tot dit programma te komen. Ons repertoire bestond uit traditionele Franse en Joods-Spaanse liederen. Het
merendeel van deze laatste groep werd verzameld tijdens de 19de eeuw in het Ottomaanse Rijk. Onze artistieke overwegingen waren niet historisch, noch beïnvloed door culturele identiteit. Her was niet eenvoudig
om het samenbrengen van traditionele muziek uit verschillende culturen te rechtvaardigen.
We bespelen alle drie oude instrumenten en waren reeds vertrouwd met de barokke zangtechnieken.
Aangetrokken door de modale muziek, gingen we het middeleeuwse repertoire verkennen, voornamelijk
uit het Middellandse Zeegebied. Via onze liefde voor de Sefardische romances en onze belangstelling voor
de verspreiding ervan, kwamen we spontaan terecht bij de muziek van het Ottomaanse Rijk.
We zijn ons ervan bewust dat onze westerse cultuur verschilt van de muziek die we uitvoeren. Los van de
instrumentale technieken en de esthetiek van de middeleeuwen en de barok, benaderen we de Sefardische
en Turkse muziek op onze eigen manier. Door middel van onze harmonisaties en begeleidingen creëren we
onze eigen taal.
Tezelfdertijd wilden we Franse liederen zingen en gingen we op zoek naar de missing link met de meer sensuele, sierlijke Sefardische romances. Het is bekend dat de Franse cultuur erg in de mode was in het
Ottomaanse Rijk sinds de tijd van Frangois I. In de Sefardische kringen werd ook Frans gesproken en
Franse woorden werden opgenomen in de Ladino liederen. We hielden precies van de stemmingswisselingen en veranderingen van poëtische stijl. We hielden van deze verschillen.
Dankzij het werk van de musicoloog Vladimir Ivanoff en zijn Ensemble Sarband op het vlak van de 17deeeuwse Ottomaanse en westerse muziek kwamen we op het spoor van de Hugenotische psalmen, die naar
het Turks vertaald werden door een muzikant van het Ottomaanse hof. Wojciech Bobowsky (1610-1675),
bijgenaamd Ali Ufid, vertaalde de eerste veertien psalmen uit Les Psaumes en vers franptis avec leurs mélodies van Clement Marot en Théodore de Bèze, gedrukt in Genève in 1562. In zijn handgeschreven psalmcollectie ontleende Bobowsky de originele melodieën aan het Hugenotenpsalter, maar rangschikte ze volgens het `makam'-systeem en vertaalde de teksten naar het Ottomaanse Turks. Deze ontdekking kwam over
als een schok en vervulde ons met verbazing: een westerse renaissancemelodie, gezongen door een Turkse
zanger in de zuiverste, klassiek-Ottomaanse traditie, begeleid door een theorbe. Dit was wat we zochten!
Vanuit onze protestantse achtergrond zouden we er nooit van gedroomd hebben om het Psautier huguenot
(het Hugenotenpsalter) te bestuderen, indien we er niet op deze onverwachte manier mee hadden kennisgemaakt. Nochtans is dit psalter een muzikale schat uit de renaissance, halfweg tussen populaire en kunstmuziek. We hebben ons deze muziek opnieuw eigen gemaakt, zonder culturele identificatie, maar eenvoudigweg door wie we zijn.

De Franse liederen
Via de vrouwelijke wereld van de Franse liederen over liefde en dood, een lofzang aan het leven zelf, brengen we een eerbetoon aan onze moeders en grootmoeders, en aan alle vrouwen die ons hebben beïnvloed.

75

De groep Mailcorne, die we herinneren in het lied Marion les roses, maakte altijd al een grote indruk op ons
drieën. Belle Jardinière, een recente versie van Voilà le bon vent, kozen we omdat het gewoonweg onze
voorkeur wegdroeg.
Volksliederen werden vaak gebruikt om op te dansen. Ma maîtresse is een mazurka uit Poitou en La
Louison een bourrée uit de Auvergne. Voici le mois de mai, uit de Dauphiné, is een 'chanson de quête' (een
collectelied), dat van deur tot deur werd gezongen om geld in te zamelen.

De Sefardische liederen
De beschaving van het Moorse Spanje, of Al-Andalus, duurde niet minder dan zeven eeuwen. In die periode bloeiden de filosofie, de wetenschappen en de kunsten, terwijl moslims, christenen en joden er harmonieus samenleefden. Op muzikaal vlak deelden deze gemeenschappen een gemeenschappelijke taal: het
modale systeem, dat zowel de Arabisch-Andalusische, de christelijk-middeleeuwse en de Joods-Spaanse
muziek karakteriseerde. Wij richten ons vooral op deze laatste groep, ook Sefardische muziek genoemd. In
1492, kort na de Reconquista, werden joden die zich weigerden tot het christendom te bekeren, verdreven
uit Spanje. Velen van hen vestigden zich in Noord-Afrika, het Ottomaanse Rijk (vooral in Turkije),
Griekenland en de Balkan, en sommigen bereikten zelfs Egypte. Zij namen hun unieke tradities, cultuur en
taal — het Ladino — met zich mee. Hun liederen werden opgesmukt door de taal en de muziek van hun
geadopteerde landen. Nieuwe woorden werden ontleend. In de Balkan werden hun liederen beïnvloed door
de onregelmatige ritmes uit deze streken. Deze liederen worden tot op vandaag nog gezongen in verschillende Sefardische gemeenschappen, alsook door de `bazan' (zanger of voorganger) in de synagoges en zelfs
door ensembles die geen Sefardische roots hebben.
Fel shara'canet betetmasha is een liefdeslied, oorspronkelijk in het Ladino. In Egypte werden er Arabische,
Italiaanse, Franse en Engelse woorden aan toegevoegd. Het wordt gezongen op de bekende Turkse melodie (iskiidar. Alta es la luna is een Joods-Spaans lied, waarschijnlijk afkomstig uit Turkije. Een jong meisje
staart over zee, in de hoop dat een schip haar een brief van haar geliefde zal meebrengen. Era oscuro is een
19de-eeuwse Sefardische cantiga uit de Balkan, waarin een vrouw een man verwijt dat hij de vredige nacht
verstoort met pijnlijke herinneringen aan het verleden.

Het Psalter van de Hugenoten
Het Psalter of het Boek der Psalmen is een boek uit de Bijbel, bestaande uit 150 gewijde liederen, of gedichten en gebeden die bedoeld waren om gezongen te worden. Het geïnspireerde auteurschap van vele van deze
stukken wordt traditiegetrouw toegeschreven aan de koning, profeet en dichter David. Deze oude
Hebreeuwse liederen werden uitgekozen als basis van de formele verering door middel van het zingen in
congregatie, zowel in de tempel van Jeruzalem als in de synagogen. Door ze van buiten te leren, vormden
ze ook een persoonlijke leidraad.
De christelijke kerk maakte later gelijkaardig gebruik van psalmen in een nieuw type van viering, zowel
onder de gewone mensen als in de kloosters. Latijn bleef de taal van de liturgie in de westerse kerk, maar
het was niet langer de taal van het volk. De psalmteksten werden daarom vertaald in de volkstaal door dichters als Clément Marot en Théordore de Bèze, de twee beroemdste Franse psalmvertalers. Het repertoire
van de melodieën werd bijeengebracht: sommige nieuw gecomponeerd door minder of beter bekende
auteurs, waaronder Loys Bourgeois, andere overgenomen en bewerkt uit het oeuvre van componisten als
Clément Janequin en Claude Goudimel. Op deze manier ontstond het Psautier huguenot: met wortels in de
Bijbel, maar in de moderne volkstaal.
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Vertaling: Lieve Schaubroeck

VOICI LE MOIS DE MA!
Voici le mois de mai,
oû les fleurs volent au vent
ol'.1 les fleurs volent au vent
si jolies mignonnes,
oii les fleurs volent au vent
si mignonnement!

Daar is de meimaand,
met de bloemen die deinen in de wind,
als de bloemen zo lieflijk
deinen in de wind,
als de bloemen zo sierlijk
deinen in de wind!

Le gentil fils du roi s'en va
les ramassant.
Il en ramassa tant qu'il
en remplit ses gants.
Il les porte á sa mie
pour lui faire un présent.
Tenez, tenez dit-il,
tenez voici des gants.
Vous ne les mettrez guère
que quatre fois par an,
Páques, á la Toussaint,
Noël, á la St Jean.

De knappe koningszoon
gaat er achteraan.
Hij vergaart er zoveel
en vult hiermee zijn handschoenen.
Hij brengt ze naar zijn meisje
en doet ze haar cadeau.
Neem ze maar, neem ze, zegt hij,
neem toch mijn handschoenen aan.
Je zal ze slechts viermaal
per jaar nodig hebben,
met Pasen, met Allerheiligen,
met Kerst en met Sint Jan.

MARIONS LES ROSES
Le mois d'avril s'en est allé
Le mois de mai s'est approché!

Voorbij is de maand april,
daar komt de meimaand aan!

Et marions les roses.
Les roses font un beau bouquet
quand elles sont jolies.

En laten we de rozen opbinden.
Ze vormen een knap boeket
als ze mooi zijn.

Avons passé dedans vos prés,
les avons trouvés bien fumés.

We zijn door jullie weiden gelopen,
en vonden dat ze goed bemest waren.

Avons passé dedans vos blés.
Co comme ils sont tous bien grainés.

We zijn langs jullie tarwevelden gelopen.
0, wat hadden ze alle zaad geschoten.

Mettez la main au nid des ceufs.
Que chaque main en prenne deux.

Steek jullie hand in het nest met eieren.
Dat elke hand er dan twee uitneemt.

Moi qui suis le porte panier,
je prendrais bien le nid enden

Ik fungeer als mandendrager,
en zou het hele nest wel willen leegroven.

Si vous ne voulez rien nous donner,
á la porte nous allons crier.

Als jullie er ons geen enkel willen geven,
zullen we schreeuwen: aan de deur.

NIÇÜN MEM (PSALM 2)
Vertaling door Wojciech Bobowsky

WAT DRIJFT DE VOLKEN (PSALM 2)

Nkiin ümem girerler tesvise?
Hem kavimler iderler bátil enclise?
ider muhasara.
Hem beyler beyler ider miisavere.

Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag.
De machtigen der wereld spannen samen.
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Allah'a adávet idiip hem 'drie
zerine.
ve anun
Kalkup elbette
onlarla muhárebe,
etmek isterler hem mudáraba.

't Is tegen het gezag van God den Here
en tegen zijn gezalfde vorst gericht.
"Komt," zeggen zij
"laten we hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt."

MA MAÎTRESSE
J'ai fait une maîtresse
trois jours y a pas longtemps
et c'est quand je vais la voir
qu'elle m'y incite boire
du meilleur de son vin:
"A ta santé catin!"

Sinds drie dagen, nog niet lang dus,
heb ik een maîtresse
en telkens als ik haar zie,
zet ze me aan tot drinken
van haar allerbeste wijn:
"Op je gezondheid, lichtekooi!"

A ta santé, Lisette,
ta santé je bois
si tu n'étais pas si jeunette,
je te parlerais d'amourette.
Attends encore un all,
je serai ton amant!

Op je gezondheid, Lisette,
ik drink op je gezondheid.
Als je niet zo piepjong was,
zou ik je een flirtje aanpraten.
Wacht dus nog een jaartje,
dan ben ik je minnaar!

Le bonhomme qui est aux
écoutes en entendit cela.
"Ma fille en mariage,
elle a reçu tous ses gages
d'un autre amant que vous;
galant retirez-vous."

Het kereltje dat alles had afgeluisterd,
had het gehoord.
"Mijn dochter staat op trouwen,
ze heeft van een ander lief
daartoe alle blijken gekregen;
wees dus galant en scheer je weg."

"S'il faut que je me retire,
je me retirerai
dans un couvent d'ermite
pour l'amour d'une jolie fille.
J'irai finir mes jours,
adieu donc mes amours!"

"Als het dat is wat je wil,
zal ik mij uit de voeten maken
naar een kluizenaarsklooster,
alleen omwille van de liefde van een lief meisje.
Ik zal er tot het einde van mijn dagen blijven,
vaarwel aan de liefde!"

Le composeur de cette chanson,
c'est un petit cordonnier
assis dessus sa selle
en recousant sa semelle
réparant son talon;
excusez la chanson!

De componist van dit liedje
is een schoenmakertje
die gezeten op zijn bok,
de schoenzolen aan elkaar stikt
en de hakken herstelt;
vergeef hem dit lied!

FEL SHARA'
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Fel shara' canet betétmasha
la signorina aux beaux yeux bleus.
Come la luna était la sua facia
qui éclairait le boulevard.
Volevo parlar
chatametni
because her father was â la gare.

Ze was op wandel in de straat,
het jonge meisje met de blauwe ogen.
Haar gelaat zoals de maan
spreidde helder licht over de boulevard.
Ik wilde iets zeggen,
maar zij schold me de huid vol,
want haar vader stond bij het station.

Et con su unbrella darabetni
en response á mon bonsoir.

Met haar paraplu heeft ze me geslagen
als antwoord op mijn avondwens.

Porque my dear tedrabini
quand yo to amo kitir.
And if you want tehebini
ii n'y a pas lieu de nous conquérir.
Tutta la notte ahlambiki
et même jusqu'au lever du jour.
And every morning astannaki
pour le vu de notre amour.

Waarom sla je me, mijn zoetje,
terwijl ik je toch heel graag zie?
En als jij me je liefde wil tonen
dan moet je best de etiquette niet volgen.
Je bent heel de nacht welkom,
zelfs nog morgenvroeg.
Alle ochtenden zal ik op je wachten
vanuit mijn verlangen naar onze liefde.

D'OU VIENT CE BRUIT (PSALM 2)
Naar een tekst van Clement Marot
D'on vient ce bruit de peuples soulevés
ces vains proj ets qu'on agite sur terre?
Dans leurs conseils les grands ont présumé
de faire â Dieu, á Son Messie la guerre;
"Libérons-nous
et brisons cette chaine!"
Mais dans le cie!, Dieu rit de leur émoi,
puis il se leve et dit dans Sa colère;
"Dans Ma cité, J'ai couronné Mon Roi."

Vanwaar dat geluid van oproerig volk,
vanwaar dit ijdel plan van samenzweerders?
De groten der aarde spannen samen om zich
op te richten tegen God en zijn zoon, de Messias:
"Wij moeten ons bevrijden,
hun ketens van ons afwerpen!"
Maar in de hemel spot de Heer met hen,
Hij richt zich op en spreekt in toom:
"In mijn stad heb ik mijn Koning gekroond."

LA LOUISON
Tout en montant la place d'armes
j'ai entendu ma Louison.
Ah! Qu'elle pleurait, versait des larmes,
d'avoir perdu son cher amant.

Toen ik het wapenplein overstak,
hoorde ik mijn Louison.
Ach! Wat weende ze, ze was in tranen,
want ze had haar liefste verloren.

Ne pleure pas, charmante Louise
car dans six mois je reviendrai.
Je reviendrai de ma campagne,
je reviendrai pour t'épouser.

Ween toch niet, alleraardigste Louise,
want binnen zes maanden kom ik terug.
Ik kom dan terug van het land,
ik kom dan met je trouwen.

Et quand l'enfant viendra â naitre,
tu lui feras porter mon nom.
Je m'appelle Louis sans gêne,
je suis un garçon sans faQon.

En als ons kindje geboren zal worden,
zal je het mijn naam geven.
Ik heet Louis zonder meer,
ik ben een eenvoudige, eerlijke jongen.

WA HABIBI
0 mijn liefste, wat zie je eruit!
Je bent een martelaar,
ze hebben je mishandeld.
Toen je neerknielde in de boomgaard,
hief de aarde een gebed aan,
de olijfbomen huilden.
0 mijn liefste, hoezo
je gaat ervandoor?
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Hoe zit het met je trouw,
is die ook verloren gegaan?
COMME UN CERF ALTÉRÉ BRAME
(PSALM 42)
Comme un cerf altéré bráme
après le courant des eaux
ainsi soilpire mon áme,
Seigneur, après tes ruisseaux.
Elle a soif du Dieu vivant,
et s'écrie en le suivant,
Mon Dieu, mon Dieu quand sera-ce que
mes yeux verront ta face?

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Pour pain je n'ai que mes larmes,
et nuit et jour en tout lieu,
lorsqu'en mes dures allarmes
on me dit, que fait ton Dieu?
Je regrette la saison,
que j'allois en ta maison,
chantant avec les fidèles,
tes louanges immortelles.

Tranen heb ik onder 't klagen
tot mijn spijze dag en nacht
als mijn haters honend vragen:
"Waar is God die gij verwacht?"
Ik gedenk hoe ik vooraan
in de reien op mocht gaan,
om mijn dank Hem op te dragen
in zijn Huis op hoogtijdagen.

Mais quel chagrin te dévore,
mon áme, rassiire-toi!
Espère en Dieu,
car encore il sera loué par moi,
quand, d'un regard seulement,
ii guérira mon tourment.
Mon Dieu, je sens que mon áme,
d'un ardent désir se Ome.

Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen;
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danldied weer.
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

ALTA, ALTA ES LA LUNA

80

Alta, alta es la luna
kuando empeza esclarecer.
Hija ermoza sin ventura
nunca lleges a nacer.

De maan staat hoog aan de hemel
als de dageraad reeds gloort.
Een mooi meisje dat geen geluk kent,
was beter nooit geboren.

Los ojos ya me se incheron
de tanto mirar la mar.
La naves ya van y vienen
letra para mi non hay.

Gezwollen zijn mijn ogen
van eindeloos te turen naar de zee.
Boten komen en gaan
maar brengen geen brief voor mij mee.

Letras alegras a reciviremos
y los dos nos veremos
en un nido dormiremos
y enjuntos konversaremos.

Blije brieven zullen we ooit wel krijgen
en we zullen mekaar terugzien, jij en ik,
dan zullen we samen in een nestje slapen
en samen oeverloos praten.

LA TERRE AU SEIGNEUR
APPARTIENT (PSALM 24)
La terre au Seigneur appartient,
tout ce qu'en sa rondeur contient,
et ceulx qui habitent en elle;
car sur la mer il la fonda,
l'enrichit et la circumda
de mainte rivière tresbelle.

De aarde behoort toe aan de Heer,
al wat op deze ronde bol bestaat,
ook zij die er wonen;
op de zee heeft hij haar gegrondvest,
rijkelijk gemaakt en voorzien
van menige mooie rivieren.

Qui montera le mont de Dieu?
Qui est-ce qui en son sainct lieu
obtiendra permanente place?
L'homme de mains et cueur lavé,
en vanitez non eslevé,
et qui n'a juré en fallace.

Wie kan Gods berg bestijgen?
Wie zal op zijn heilige plaats
voor altijd kunnen verwijlen?
Hij die zuiver is in woord en daad,
en niet overmatig ijdel,
en wie niet valselijk gezworen heeft.

L'homme tel, Dieu le bénira;
Dieu son sauveur le munira
de misericorde et clemence.
Telle est la generation
cherchant, cherchant d'affection
du Dieu de Jacob la presence.

Zulk een mens wordt door God geprezen;
God, zijn redder, zal hem wapenen
met mededogen en zachtmoedigheid.
Zo is het volk,
zoekende, en op zoek naar genegenheid
en naar Gods nabijheid, God van Jacob.

Haulsez vos testes, grands portaulx!
Huis eternelz, levez-vous haulx,
si entrera le Roy de gloire.
Qui est ce Roy tam glorieux?
C'est le fort Dieu victorieux,
le plus fort qu'en guerre
on peult croire.

Richt op uw hoofden, grote portieken!
Eeuwige poorten, hijs u op
zodat de koning der glorie kan binnentreden.
Wie is die succesvolle Koning?
Het is de sterke, zegevierende God,
de allertaaiste die men zich
in de oorlog kan voorstellen.

Haulsez vos testes, grands portaulx!
Huis eternelz, tenez-vous haulx:
entrer veult ce Roy
de memoire.
Qui est ce Roy tant glorieux?
Le Dieu d'armes victorieux,
c'est luy qui est le Roy de gloire.

Richt op uw hoofden, grote portieken!
Eeuwige poorten, blijf hoog:
deze Koning sinds mensenheugenis
wil binnentreden.
Wie is die succesvolle Koning?
Het is de God die zegeviert onder de wapens,
hij is de Koning der glorie.

ERA ESCURO
Era escuro como la medianoche,
quando la luna esclarciendo estava.
Todo kayado, todo estava en silencio
como la nueve a la escuridad.

Het was donker zoals om middernacht,
als de maan haar blanke licht verspreidt.
Alles verstomde, alles was stil
zoals de lucht in het donker, afgrijselijk.

Miseravle porque vienes agora?
A recordarme del mal que yo pasi,
a recordarme de toda la mi vida.
Y estas palavras ya le avli.

Waarom kom je nu pas?
Om me het geleden leed te herinneren,
opdat ik er mijn hele leven aan zou denken.
Deze woorden richten zich tot jou.
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BELLE JARDINIÈRE
Derrière chez-moi y a un étang,
qu'est ce que fait-elle
mais que dit-elle donc?
Trois beaux canards,
Madelon, Madeleine,
trois beaux canards s'en vont nageant.
(...) belle jardinière, jardinière du roi,
belle jardinière voulez-vous de moi ?

Achter mijn huis ligt een vijver,
wat doet zij daar
en waarover heeft zij het toch?
Er zaten drie mooie eenden,
Madelon, Madeleine,
drie mooie eenden die gingen zwemmen.
0 mooie tuinierster, tuinierster van de koning,
jij mooie tuinierster, wat wil je van mij?

Trois beaux canards s'en vont nageant.
Le fils du roi s'en va chassant.
Avec son beau fusil d'argent.
Visa le noir, tua le blanc.
0 fils du roi, tu es méchant!
Tu as tué mon canard blanc.

Drie mooie eenden gingen zwemmen.
De koningszoon vertrok op jacht.
Al met zijn mooie zilveren geweer.
Mikte op de zwarte, maar doodde de witte.
0 koningszoon, wat ben je stout!
Je hebt mijn witte eend gedood.
Vertaling: Brigitte Hermans
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PROGRAMMA

Clément Janequin (ca. 1485-na 1558)
Les cris de Paris
Qu'est-ce d'amour
Ung jour Robin
La guerre (La Bataille de Marignan)
Guillaume Morlaye (ca. 1510-na 1560)
Branles d'Escosse
Guillaume Le Heurteur (fl. 1560-45)
Mirelaridon
Hellas amour
Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562)
Tant que vivray
Dont vient cela
La, la maistre Pierre
Pierre Attaingnant (ca. 1494-1551/52)
Prélude
Claudin de Sermisy / Pierre Attaingnant
Le jaune et blanc
De Lafont (?-?)
A ce matin
Pierre Certon (?-1572)
En langissant avoir secours j'attens
La, la, la, je ne l'ose dire
De Bussy (fl. 1553-83)
Las il n'a nul mal qui n'a le mal d'amour
Pierre Passereau (fl. 1509-47)
Il est bel en bon
Guillaume Morlaye
Romaine
Clément Janequin
Le chant des oylseaubc
0 mal d'aymer
La meusniere de Vernon
La chasse
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Les cris de Paris
Het Parijse chanson
Jonathan Le Cocq

Voor muzikanten uit de 16de eeuw had Parijs veel verschillende betekenissen. Het was de locatie van de
grootste — maar zeker niet de enige — residentie van de rondtrekkende Franse hofhouding, die onder
FranQois I het kloppende muzikale hart van Frankrijk werd. Het was ook een plek om geschoold te worden. Zanger en componist Claudin de Sermisy kon er bijvoorbeeld zijn vak leren als bescheiden geestelijke
in de Sainte Chapelle, de Parijse kerk op het ile de la Cité. Of de grijsaard Clément Janequin kon er zich,
op het einde van zijn carrière, nog steeds inschrijven als muziekstudent aan de grote universiteit.
Het was zeker ook een smeltkroes van muzikale en literaire ideeën. Zo kon je in het ene chanson teksten
horen over het eeuwige thema van de onbeantwoorde liefde, bijvoorbeeld in Hellas amour, terwijl het in
andere ging het over uitzonderlijk expliciete reisverhalen, zoals Ung jour Robin. Weer andere chansons
bevatten ietwat minder openhartige, rustieke liederen, zoals Mirelaridon, die vaak gaan over een `malmarié'
of bedrogen echtgenoot, onder meer in La meusniere de Vernon, en over beeldende beschrijvingen van allerhande sociale en asociale handelingen, zoals de jacht in La chasse, veldslagen in La guerre en straatgeroep
in Les cris de Paris. Deze teksten werden voorzien van muziek in verschillende stijlen, waaronder het verfijnde contrapunt van het traditionele chanson, de populaire 'nieuwe stijl van eenvoudigere, melodieuze
liedjes of de sprankelende virtuoze textuur van het vertellende of beschrijvende chanson. Na verloop van
tijd waren deze verschillen voor de latere generaties niet langer hoorbaar, maar voor een renaissancemusicus was het onderscheid wellicht misschien even opvallend als vandaag tussen atonale avant-garde en semipopulaire muziekgenres.
Redelijkerwijs kan ieder lied in een muzikale stijl die in Parijs ontstaan is, als een 'Parijs chanson' bestempeld worden, maar in de praktijk wordt die naam vooral gebruikt om te verwijzen naar eenvoudige, melodische liederen, waarvan Tant que vivray van Sermisy een perfect voorbeeld is. Deze chansons hebben een
sterke melodie in de bovenstem, heldere frasering, duidelijke cadensen, relatief weinig contrapunt en, in
sommige gevallen, herhaalde verzen. Dit zijn allemaal eigenschappen die de eenvoudige elegantie en verstaanbaarheid van de tekst naar voor brengen.
De populariteit van het genre heeft evenveel te danken aan de grote Parijse muziekdrukker Pierre
Attaingnant als aan de componisten. Op het einde van de jaren 1520 begon hij vanuit zijn drukkerij, vlakbij de Pont St. Michel, bundel na bundel 'chansons nouvelles' te drukken, liederen in de stijl van die tijd,
gecomponeerd door Parijse musici zoals Claudin de Sermisy (hofcomponist rond de jaren 1530), Pierre
Certon (koormeester aan de Sainte Chapelle) en Pierre Sandrin die, net zoals Sermisy, lid was van de
`Chapelle du roi' tot hij weggelokt werd naar Italië. Attaingnant onderhield nauwe banden met de leden van
het Franse hof, kende hun muzikale voorkeuren en kreeg in 1528 het waardevolle koninklijke auteursrecht.
Een decennium later werd hij officieel de koninklijke muziekdrukker en bevond hij zich dus in een uitstekende positie om de lievelingsstijl van het hof te laten doorstromen naar de algemene Parijse markt.
Dat sommige van deze chansons zeer populair waren, blijkt uit het feit dat ze zo vaak gekopieerd en geïmiteerd werden. De eerste bloemlezing van Attaingnant, gedrukt in 1528, bevatte chansons die in de jaren die
volgden vaak opnieuw gedrukt of gearrangeerd werden. Vrijwel onmiddellijk hierna, in 1529, verscheen
Tant que vivray opnieuw: in een instrumentale versie en een versie voor luit. Dezelfde verzameling bevat
ook de instrumentale herwerking van het anonieme Le jaune et blanc. Aupres de vous, waarschijnlijk van
Sermisy, maar ook toegeschreven aan Jacotin, vormt de basis voor het anonieme Fricassée, dat Attaingnant
publiceerde in 1531, een ingenieus nonsenslied bestaand uit tekstregels samengeraapt uit liedjes die in de

85

vier voorafgaande jaren verschenen waren in eerdere edities van Attaingnant, waaronder Tant que vivray en
Dont vient cela. Het vinden van alle tekstuele en muzikale verwijzingen naar de catalogus van de uitgever
was een verrukkelijke of, gelet op de moeilijkheid van het ontwarren van de verschillende teksten, frustrerende uitdaging voor kenners van het Parijse chanson.
Erg populair en heel vaak aangepast door musici, waren de geniale, beschrijvende chansons van Clement
Janequin. Werken zoals La guerre (De oorlog), Le chant des oylseaulx (Het vogellied) en La chasse (De
jacht) zitten vol onomatopee-effecten, zoals fanfares of blaffende honden, meestal gebruik makend van
korte, repetitieve, melodische patronen, verweven met een levendige, ritmische vindingrijkheid. Deze stijl
is helemaal anders dan die van het Parijse chanson Tant que vivray, maar is nog altijd typisch voor het drukwerk van Attaingnant. Een van de vogels uit Le chant des oylseaulx is de Parijse spreeuw, maar voor het
echte Parijse gevoel moet je bij Les cris de Paris zijn, dat een levendig beeld schetst van de straatkreten in
Parijs. De uitnodiging om de "keel te smeren" in de "rue de la Harpe" is zeer goedgekozen, aangezien de
drukkerij van Attaingnant daar gevestigd was, midden in het Quartier Latin. Men kon er dus een kroeg verwachten voor de Parijse componisten die hun uitgever bezochten.
Janequin vestigde zich pas rond de jaren 1540 in Parijs, maar het is duidelijk dat zijn banden met het Franse
hof al van veel vroeger dateerden, en van bij het begin publiceerde Attaingnant zijn werken. Andere musici uit de provincie die hun weg vonden naar de drukpersen van Attaingnant, door te componeren in de nieuwe Parijse stijl waren Guillaume Le Heurteur, een priester en kanunnik bij St. Martin in Tours en Pierre
Passereau, die zowel met de kathedraal van Cambrai als die van Bourges in verband wordt gebracht, al zou
hij ook onder Frainois I gediend hebben, voordat deze koning werd. Net zoals Janequin specialiseerde
Passereau zich in de verhalende of beschrijvende stijl en zijn Il est bel et bon, met zijn fantastische kakofonie aan klokkende hennen was zo populair dat het, volgens één bron, zelfs in de straten van Venetië werd
gezongen. Hellas amour van Le Heurteur leunt dichter aan bij de lyrische Parijse stijl, maar bevat meer
gedetailleerd contrapunt dan de meer pure vormen. Er is weinig bekend over De Lafont en De Bussy, maar
we kunnen vermoeden dat een mindere Parijse musicus een grotere kans had om door Attaingnant gepubliceerd te worden dan een musicus uit de provincie.
Het staat vast dat Guillaume Morlaye in Parijs vertoefde, zeker tot rond 1560. Hij werkte onder andere als
luitspeler, uitgever, componist en slavenhandelaar. Tegen het einde van de jaren 1550, toen zijn muziek
begon te verschijnen, liep de onderneming van Attaingnant al op haar laatste benen en Morlaye had een
publicatieovereenkomst afgesloten met de kleinere uitgeverij van Michel Fezandat. Maar zijn muziek voor
luit en gitaar omvat ook bewerkingen van Parijse chansons, alsook stukken zoals de Branles d'Escosse,
levendige dansen in driekwartsmaat die erg geliefd waren in Frankrijk rond 1560.
Vertaling: ICTL
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LES CRIS DE PARIS
Voulez ouyr les cris de Paris?
sont ilz ces petits pions?
Pastez tres tous chaulx, qui l'aira?
Vin blanc, vin cleret, vin vermeil, â six deniers.
Casse museaux tous chaulx,
je les vendz, je les donne
pour ung petit blanc.
Tartelettes friandes
á la belle gauffre!
Et est â l'enseigne du berseau
qui est en la rue de la Harpe
sa â boyre,
Aigre, vin aigre!
Fault il point de saultce vert?
Moustarde, moustarde fine!
Harenc blanc, harenc de la nuyt!
Cotrez secz, cotrez!
Souliers vieux!
Arde buche! Choux gelez!
Hault et bas rammonez les carninades!
Qui veult du laict?
C'est moy, c'est moy, je meurs de froit.
Poys vers!
Mes belles lestues, mes beaulx cibotz!
Guigne, doulce guigne!
Fault il point de sablon? Voire joly!
Argent m'y duit,
argent m'y fault.
Gaigne petit!
Lye! Alumet! Houseaux vieux!
Pruneaux de Saint Julien!
Febves de Maretz, febves!
Je fais le coqu, moy!
Ma belle porée, mon beau persin,
ma belle oseille, mes beaulx espinards!
Peches de Corbeil! Orenge!
Pignes vuidez!
Charlote m'amye!
Apetit nouveau petit!
Amendez vous dames, amendez!
Allemande nouvelle!
Navetz! Mes beaux balais!
Rave doulce, rave!
Feure, feure Brie!
A ung tournoys le chapellet!
Marons de Lyon! Chervis!
Mes beaulx pesons!
Alumet, alumet, alumettes seches!
Vin nouveau!
Fault il point de grois?
Choux, petits choux tous chaulx!

Wilt u de straatkreten van Parijs horen?
Waar zijn die lopende straatomroepers?
Warme pasteitjes, wie wil ze?
Witte wijn, clairette, rode wijn, zes duiten.
Warme hapjes,
ik verkoop ze, voor een kopermuntje
geef ik ze weg.
Heerlijke vruchtentaartjes,
en mooie wafels!
En bij het uithangbord van De Wieg
in de Rue de la Harpe
hebben ze te drinken!
Zuur, azijn!
Heeft u soms groene saus nodig?
Mosterd, fijne mosterd!
Witte haring, vannacht gevangen!
Matrassen, droge matrassen!
Oude schoenen herstellen!
Brandhout! Bewaarkolen!
Schoorstenen vegen, hoge en lage!
Wie wil er melk?
Ik, ik sterf van de kou!
Groene erwten!
Ik heb mooie sla, en mooie bieslook!
Krieken, zoete krieken!
Is er zand nodig? Ook fijn zand soms?
Zilvermuntjes wil ik,
zilvermuntjes heb ik nodig!
Goedkope arbeid! Klare wijn!
Vuurstokjes! Oude kleden!
Pruimen uit Saint Julien!
Tuinbonen uit Martez, tuinbonen!
Ik doe de koekoek na!
Mooie prei en mooie peterselie,
mooie zuring, prachtige spinazie!
Perziken uit Corbeil! Appelsien!
Gepelde noten!
Sjalotjes, mijn vriendin!
Verse kleintjes!
Kies maar uit, dames!
Amandelen, nieuwe oogst!
Knollen! Goede bezems!
Rammenas, lekkere rammenas!
Stro, stro uit Brie!
Een bundel voor één stuiver uit Tours!
Kastanjes uit Lyon! Sjouwer gevraagd!
Mooie vis!
Vuurstokjes, droge vuurstokjes!
Jonge wijn!
Is er zandsteen nodig?
Kolen, kleine warme kooltjes!
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Fault il point de gros boys?
Choux gelez!
Et qui l'aura le moule de gros boys?
Eschaudez chaux! Seche bouree!
Serceau, beau serceau!
Arde chandelle!
Palourde!
A Paris sur petit pont geline de feurre!
Si vous en voulez plus ouyr,
allez les donc querre!

Wie wil er een partij hout?
Bewaarkool!
Wie wil er een bundel hout?
Warm je! Droog stookhout!
Mooie ganzenpennen!
Kaarsen!
Kleden!
In Parijs, op de Petit Pont vind je vette kip!
Als u nog meer wilt horen,
moet u zelf maar op zoek gaan!

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
nest doncques moindre l'amertume?
S'il est amer sans faindre
aprenez moy
dont vient ceste doulceur.
Qu'est-ce?

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 ze dan niet minder bitter?
Als liefde bitter is,
zeg me dan eerlijk,
waar dit zoete gevoel vandaan komt.
Wat is liefde?

UNG JOUR ROBIN
Clément Marot
Ung jour Robin
vint Margot empoigner
en luy monstrant
l'oustil de son ouvraige
et sans parler
la voulut besoingner.
Mais Margot dit:
"Vous me feriez oultraige.
Il est trop gros et long a l'avantaige."
"Bien," dist Robin:
"tout enn vostre fendasse
je n'y mectray"
adoncques II embrasse
et seullement la moytié y transporte.
"Ha," dist Margot,
en faisant la grimace:
"boutez y tout,
aussi bien suys je morte."
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Op zekere dag
greep Robin Margot beet
en toonde haar
zijn gereedschap in volle omvang
en zonder iets te zeggen
wilde hij haar in gang zetten.
Maar Margot zei:
"Je vraagt teveel van mij.
Hij is te dik en bovendien te lang."
"Goed,» zei Robin,
"dan zal ik niet alles
in jouw gaatje stoppen"
en dan neemt hij haar in zijn armen
en gaat slechts tot de helft naar binnen.
"Ach," zegt Margot,
terwijl ze grimassen trekt:
"duw alles er maar in,
het kan me niet schelen als ik sterf."

LA GUERRE (LA BATAILLE DE
MARIGNAN)
Escoutez tous gentils gaulois
la victoire
du grand Roy des Francoys.
Et orrez, si bien escoutez
des coups rués de tous costés.
Phifres souflez, frapez tambours,
tournez, virez, faittes vos tours.
Phifres souflez, battez tousjours.
Avanturiers, bons compagnons,
ensembles croisez vos bastons.
Bandez soudain, gentils Gascons,
haquebusiers faittes vos sons,
nobles, saultez dans les arcons,
armez, bouclez,
frisque et mignons,
la lance au poing, hardis et prompts,
donnez dedans, grincez les dents,
soyez hardis en joye mis.
Alarme, alarme,
chascun s'assaisonne.
La fleur de lys, fleur de haut pris,
y est en personne.
Poulsez faucons et gros canons
pour faire bresche aux compagnons
et mettre â mort ces Bourguigons.
Sonnez trompettes et clairons.

Luister allen, beste Galliërs,
naar de overwinning
van de grote Koning der Fransen.
En u zult, als u goed luistert,
klappen horen vallen aan alle zijden.
Pijpers, blaas, tamboers, sla de trom,
draai en keer, maak uw ronde.
Pijpers, blaas, tamboers, blijf de trom slaan.
Soldaten te voet, beste makkers,
kruis uw stokken.
Groepeer u, meteen, Gasconjers,
musketiers, maak herrie,
edelen, spring in de stijgbeugels,
neem uw wapen en val aan,
monter en gracieus,
de lans in de vuist, vermetel en snel,
hak erop in, knarsetand,
wees dapper en opgewekt.
Te wapen, te wapen,
iedereen maakt zich klaar.
De lelie, die kostbare bloem
is zelf ook aanwezig.
Duw kleine en grote kanonnen naar voren
om een bres te slaan voor de onzen
en om die Bourgondiërs te doden.
Blaas de trompetten en de hoorns.

Fan fan. Frere le le lan fan fan.
Boutez selle... A l'estandart
tost avant, gens darmes cheval.
Farirarirariron... Tost â l'estandart.
Frere le le lan fan...
Bruyez, tonnez, bruyez
bombardes et faucons
pour entrer
sur ces Bourguignons
Teu tue teu pedou pedou...
Rendes-vous Bourguignons!
Sortez du lieu, sortez, vuidez,
ne vous faittes plus canonner.
La place fault abandonner.
Tarirarira... la la la... pon pon pon...
Courage, France,
donnez des horions.
Chippe choppe, torche lorgne.
Zin zin patipatac... A mort â mort!
Frappez, batez, ruez, tuez.
Serre, France, tarirarira...
Courage.
Donnez dedans, grincez les dents.

Fan fan. Frere lele lan fan fan.
Gooi het zadel erop.... Naar het vaandel,
snel naar voren, soldaten te paard.
Farirarirariron... Snel naar het vaandel.
Frere le le le lan fan...
Maak herrie, bulder, dreun,
kanonnen groot en klein,
om een doorgang te krijgen
bij die Bourgondiërs.
Teu tue teu pedou pedou...
Geef u over, Bourgondiërs!
Scheer u weg, naar buiten, ga heen,
laat u niet langer beschieten.
Jullie moeten die plaats opgeven.
Tarirarira... la la la.... pon pon pon ...
Houd moed, Frankrijk,
deel rake klappen uit.
Chippe choppe, fakkels, sla om u heen.
Zin zin patipatac... ter dood... ter dood!
Sla, houw, werp u op hen, dood ze.
Blijf bij elkaar, Frankrijk, tarirarira...
Houd moed.
Hak eropin, knarsetand.
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Fers esmoulus, choquez dessus!
France, courage,
ils sont en fuyte,
ils montrent les talons,
courage compagnons,
donnez des horions,
tuez ces Bourguignons.
Ils sont confus, ils sont perdus.
Prenez courage, après, après,
suyvez de près.
Donnez sur le bagaige,
ne leur laissez nul gage.
Victoire au grand Roy des Frarwoys.
Toute frelore bigot.

Scherpe steekwapens, sla erop!
Frankrijk, houd moed,
ze slaan op de vlucht,
ze lichten de hielen,
houd moed, makkers,
deel rake klappen uit,
dood die Bourgondiërs.
Ze zijn in verwarring, ze zijn verloren.
Houd moed, erachteraan,
zit ze op de hielen.
Hak in op hun spullen,
laat niets over voor hen.
De overwinning is aan de Koning der Fransen.
Alles is verloren door God.

MIRELARIDON
Mirelaridon don don don daine.
Mirelaridaine et mirelaridon.
Le varlet et la chambriere
au marche vont.
La fille porte ung panier
tout plain doignons.
Et le varlet
ung pourceau maine.
Mirelaridaine.
Mirelaridon don don don daim.
Mirelaridon.
A non Dieu dit la fillette
or voy je bien que le varlet
qui my maine ne vault rien
qui me gette sur lavoyne.
Mirelaridaine.
Mirelaridon don don don daMe.
Mirelaridon.
A non Dieu dit la fillette
or voy je bien que le varlet
qui my maine ne vault den;
au besoing
luy fault laleine.
Mirelaridaine.
Mirelaridon don don don daMe.
Mirelaridon.

Mirelaridon don don don daMe.
Mirelaridaine en mirelaridon.
De knecht en het kamermeisje
gaan naar de markt.
Het meisje draagt een mand
vol uien.
En de knecht
voert een varken aan een touw mee.
Mirelaridaine.
Mirelaridon don don don daMe.
Mirelaridon.
Godver, zegt het meisje,
nu merk ik dat deze knecht,
die mij in het stro gooit,
echt niks waard is.
Mirelaridaine.
Mirelaridon don don don daMe.
Mirelaridon.
Godver, nu merk ik pas goed
dat de knecht,
die mij leidt waardeloos is;
hij komt adem tekort
bij deze inspanning.
Mirelaridaine.
Mirelaridon don don don daine.
Mirelaridon.

HELLAS AMOUR
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Helas amour qui scais certainement
Pennuy que j'ay
pour l'avoir ofensée tu luy diras
que ma seule pensée
ne vist ailleurs
qu'en labeur et tourment.

Ach liefde, jij die op de hoogte bent
van het verdriet dat ik heb
omdat ik haar beledigd heb,
zeg tegen haar dat mijn geest
geheel vervuld is
van marteling en kwelling.

TANT QUE VIVRAY
Tant que vivray
en áge florissant
je serviray d'amours
le riy puissant
en fais en ditz
en chansons et accords.
Par plusieurs fois ma tenu languissant
mais après deuil ma fait réjouissant
car j'ay l'amour
de la belle au gent corps.
Son alliance, c'est ma fiance,
son coeur est mien,
Ie mien est sien.
Fy de tristesse,
vive liesse,
puisqu'en amour
a tant de bien.

Zolang ik in de bloei
van mijn leven ben,
zal ik de machtige koning
van de Liefde dienen,
met daden, woorden,
liederen en melodieën.
Soms liet hij mij kwijnen maar
vervolgens schonk hij mij weer vreugde,
want nu bezit ik de liefde
van de mooie schone.
Ik vertrouw op haar vriendschap,
haar hart behoort mij toe,
het mijne is voor haar.
Weg met de droefheid
en leve de vrolijkheid
want er is zoveel aangenaams
in de liefde.

Quand je la veulx servir et honorer,
quand par escripts veux
son nom décorer,
quand je la veoy & visite souvent
ses envieux n'en font que murmurer.
Mais notre amour
n'en scauroit moins durer;
autant ou plus
en emporte le vent.
Malgré envie,
toute ma vie,
je l'aimeray et chanteray;
c'est la première, c'est la dernière
que j'ay servie et serviray.

Als ik haar wil dienen en eren,
als ik haar naam wil sieren
met mijn geestigheid,
als ik haar zie en dikwijls opzoek
dan morren haar afgunstige vrienden.
Maar onze liefde
duurt daardoor niet minder lang;
de wind voert hun gemor
en andere zaken mee.
Ondanks hun afgunst zal ik,
mijn leven lang
haar dienen en bezingen;
zij is de eerste en de laatste
die ik heb gediend en zal dienen.

DONT WENT CELA
Dont vient cela, belle, je vous supply,
que plus á moy ne vous recommandez?
Tousjours seray de tristesse remply,
jusques a tam qu'au vray me le mandez.
Je croy que plus d'amy
ne demandez.
Ou maulvais bruyt de moy on vous revelle
ou vostre coeur a fait l'amour nouvelle?

Hoe komt het, schone, smeek ik u,
dat u mij niet meer begroet?
Ik zal steeds verdrietig zijn,
totdat u mij de waarheid vertelt.
Ik geloof dat u niet meer vraagt
naar uw vriend.
Vertelt men u slechte dingen over mij
of heeft uw hart een nieuwe liefde?

Si vous laissez d'amour le train joly,
vostre beauté prisonniere rendez;
si pour autruy m'avez mis en oubly,
Dieu vous y doint le bien que pretendez;
mais si de mal en rien m'apprehendez,
je veulx qu'autant
que vous me semblez belle,

Als u de schone liefde verzaakt,
gijzelt u uw schoonheid;
als u mij vergeet voor een ander
moge God u dan schenken wat u zoekt;
maar als u niet denkt dat ik iets misdeed
dan wil ik dat u
even lief tegen mij doet
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d'autant ou plus vous me soyez rebelle.

als ik u lief vind, of nog liever.

LA, LA MAISTRE PIERRE
La, la, maistre Pierre,
la, la, beuvons don.
En revenant de Nanterre
je m'assis sur une pierre,
aupres de moy le flascon.
Pour éviter le caterre,
a ce flascon fait la guerre
en mengeant d'ung gras jambon.

La, La, Meester Pierre,
la, la, laten we drinken, don.
Toen ik terugkwam uit Nanterre
ging ik op een grote steen zitten,
de fles naast me.
Om van de verkoudheid af te geraken,
ben ik de strijd aangegaan met die fles
onder het eten van een vette ham.

A CE MATIN
A ce matin
trouvai une fillette
sous un buisson
qui disait á Robin:
"Dansons nous deux
au son de ta musette."
Alors Robin la prise par la main:
"En lui disant il faut dessus l'herbette
que vous et moi au son du tambourin
le jeu de l'amours en levant la jambette
accomplissons, frappez le parchemin!"
"Robin la peau est de nouveau ouverte,"
dit la fillette â ce joui matin.

Vanmorgen vroeg
trof ik een jongedame aan
in de schaduw van het struikgewas,
die tegen Robin zei:
"Laten we samen dansen,
op de klank van jouw doedelzak."
Robin nam haar toen bij de hand en zei:
"Op het gras, op de slag van de trom
zullen wij het liefdesspel volbrengen,
met de beentjes van de grond.
Beuk, beuk op het vlies!"
"Robin, het vlies is net opengebarsten,"
zei het meisje die mooie ochtend.

EN LANGISSANT AVOIR SECOURS
J'ATTENS
En languissant avoir secours j'attens,
mais le languir
si très fort me tormente
que pour certain je croy
que mort présente
me vauldroit mieulx
qu'atendre si longtemps.

Kwijnend wacht ik op bijstand,
maar het zo sterke verlangen
kwelt mij zó hevig
dat ik ervan overtuigd ben
dat een onmiddellijke dood
beter voor mij is
dan dit lange afwachten.

LA, LA, LA, JE NE UOSE DIRE
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La, la, la, je ne l'ose dire,
la, la, la, je le vous diray,
et la, la la , je vous le diray.
Ii est ung homme en no ville
qui de sa femme est jaloux.
II nest pas jaloux sans cause
mais il est cocu du tout.
Et la, la, la, je ne l'ose dire
la, la, la, je le vous diray,
et la, la la , je vous le diray.

La, la, la, ik durf het eigenlijk niet te zeggen,
la, la, la, maar toch zal ik het vertellen,
eh, la, la, la, maar toch zal ik het vertellen.
Er is een man in onze stad
die jaloers is op zijn vrouw.
Dat is hij niet zonder reden,
want hij wordt verschrikkelijk bedrogen.
La, la, la, ik durf het eigenlijk niet te zeggen
la, la, la, maar toch zal ik het vertellen,
eh, la, la, la, maar toch zal ik het vertellen.

Ii nest pas jaloux sans cause
mais il est cocu du tout.
Ii apreste et si la maine
au marché s'en va a tout.
La, la, la, je ne l'ose dire,
la, la, la, je le vous diray,
et la, la la , je vous le diray.

Het is niet onterecht dat hij jaloers is,
want hij wordt verschrikkelijk bedrogen.
Hij lijdt onder haar gedrag en toch
neemt hij haar mee naar de markt.
La, la, la, ik durf het eigenlijk niet te zeggen
la, la, la, maar toch zal ik het vertellen.
eh, la, la, la, maar toch zal ik het vertellen.

LAS IL N'A NUL MAL QUI N'A LE MAL
D'AMOUR
Las il n'a nul mal
qui n'a le mal d'amour.
La fille du Roy
est au pied de la tour
qui pleure et soupire,
meine grand doulour
"Las il n'a nul mal d'amour."
Qui pleure et soupire,
meine grand doulour.
Son pere demande:
"Fill e qu'avez vous?"
Las il n'a nul mal
qui n'a le mal d'amour.
Son pere demande:
"Fille qu'avez vous?
Voulez vous un mary ou seignour,
mary ou seignour?"
Las il n'a nul mal
qui n'a le mal d'amour.
"Je ne veux un mary,
mary ny seignour,
je veux le mien
amy qui est en la tour."
Las il n'a nul mal
qui n'a le mal d'amour.

Ach, hij die geen liefdespijn voelt,
kent geen enkele pijn.
De dochter van de koning
zit aan de voet van de toren
en huilt en zucht
en weeklaagt luid:
"Ach, hij heeft geen liefdessmart."
Zij huilt en zucht
en weeklaagt luid.
En haar vader vraagt:
"Dochter, wat is er met je?"
Ach, hij die geen liefdessmart voelt,
heeft geen pijn.
Haar vader vraagt:
"Dochter, wat is er met je?
Wil je een echtgenoot of heer,
echtgenoot of heer?"
Ach, hij die geen liefdesverdriet heeft,
heeft geen enkele smart.
"Ik wil geen echtgenoot,
wil man noch heer,
ik wil mijn geliefde
die in de toren zit."
Ach, hij die geen liefdespijn voelt,
kent geen enkele pijn.

IL EST BEL EN BON
Il est bel et bon
commère mon man.
Ii estoit deux femmes
toutes d'ung pays
disans l'une â l'autre:
"Avez bon man?"
"Il est bel et bon
commère mon man.
Il ne me courouce
ne me bat aussi.
Ii faict le ménage,
ii donne aux poulailles
Et je prens mes plaisirs."

Hij is knap en goed,
buurvrouw, die man van mij.
Er waren twee vrouwen
die uit één dorp kwamen
en die vroegen aan elkaar:
"Heb jij een goede man?"
"Hij is knap en goed,
buurvrouw, die man van mij.
Hij maakt me niet boos
en hij slaat me niet.
Hij doet het onderhoud,
en voert de kippetjes
en ik kom aan mijn trekken."
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"Commère, c'est pour rire
quant les poulailles crient,
petite coquette (co co dac, mon amy)
qu'est-cecy? »

"Buurvrouw, wat een grap,
als de kippetjes kakelen,
kletstante,
wat gebeurt er dan?"

LE CHANT DES OYLSEAULX
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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 si habandonne.

Ontwaak jullie ingeslapen harten,
de god van liefde roept jullie.
Op de 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.

Vous orrez a mon advis
une doulce musique,
que fera le roy mauvis
d'une voix authentique:
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.

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 drinken,
Willemijntje Trijntje,
kom op, vrouwe, naar de mis
voor de Heilige Kwebbel, kwebbeltante.

Au sermon ma maistresse,
a Saint Trotin voir Saint Robin,
monstrer le tétin le doulx musequin.
Rire et gaudir c'est mon devis
chacun si habandonne.

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.

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 velqy veleor.
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...

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.
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
Frian... Fi ti ... trr. Huit huit...
Quio quio quio... velecy velecy
Turri turin... Tycun tycun
ferely fi ti frr.
Quibi quibi quilara trr...
Turi turi frr.... Turi turi vrr.
Fi ti fi ti frr. Fouquet fouquet.

teo teo teo...
Tycun tycun ... Et huit huit...
Wie al haar krijgen
Frian... fit ti... trr. Huit, huit...
Quio quio quoi... velecy, velecy
Turri, turin.... Tycun tucun
ferly ferly fif fi frr.
Quibi quibi quilara trr..
Turri 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 nestes qu'un traistre,
coqu, coqu, coqu...
par trahison en chacun nid
pondez sans qu'on vous sonne.

Weg droefheid, tranen en zorgen;
want dat is het goede jaargetijde.
Achteruit, meesterbedrieger,
maakt 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.

0 MAL D'AYMER
0 mal d'aymer
qui tous maulx oultrepasse,
mal d'aymer
qui les hommes martyre,
mal d'aymer
qui veult que je trepasse
mal qui fais
que mon las cueur empire.

0 liefdessmart
die alle andere smarten overtreft,
liefdesverdriet
dat de mensen tot martelaren maakt,
liefdespijn
die wil dat ik sterf,
lijden dat zorgt dat mijn vermoeide hart
het nog zwaarder krijgt.

Or sus tous maulx
esponge qui attire,
complainctes, pleurs,
ennuys, gemissements,
mal qui n'as devant
ny apres pire,
un jour sois las
de me livrer torment.

Kom op! Uit vrije wil
trek jij al dit lijden aan,
het geweeklaag, de tranen,
de moeilijkheden en het gejammer,
lijden dat niet eerder groter was
en nooit groter kan worden,
dat jij er op een dag genoeg
van mag krijgen om mij te kwellen.

LA MEUSNIERE DE VERNON
La meusniere de Vernon,
tire tire tire ton don don don don
elle est mignonne et gorriere,
et si elle est, ce dit on,
tire tire tire ton don don don don
de bien aymer cousturniere.
Un jour tout a l'environ
tire tire tire ton don don don don
d'une saulsaye et riviere

De molenaarsvrouw van Vernon,
tire tire tire ton don don don don
is knap en modieus gekleed
en ook is ze, naar men zegt,
tire tire tire ton don don don don
altijd op zoek naar minne.
Op een dag, vlakbij
tire tire tire ton don don don don
een wilgenhaag en een beekje

95

un beau jeune compaignon
tire tire tire ton don don don don
d'amour luy fit la priere.
Lors la baisant le mignon
tire tire tire ton don don don don
se print â luy faire chere
puis s'assit en son giron
tire tire tire ton don don don don
de bonne grace et maniere.

verzocht een knappe jonge vriend
tire tire tire ton don don don don
haar om haar minne.
Terwijl hij haar omarmde
tire tire tire ton don don don don
onthaalde de jongeling haar op plezier
en ging daarna op haar liggen,
tire tire tire ton don don don don
elegant en welgemanierd.

LA CHASSE
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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 destourner
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, jen suis seur.
Et faictes tost du revenir.
Puis liron lancer et courir.

Beste jachtmeesters,
willen jullie 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 Grand Veneur,
daar zit een groot hert, ik weet het zeker.
En kom dan snel terug.
Daarna gaan wij het dier opdrijven.

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 na 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 le mien.
Gnof, gnof. Plif plof...
Escoute a Clerant, escoute a Fricant!

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!

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.
Ii 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...
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,
arriere, 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...

Liggen, hond, rustig!
Nu rent hij weg
uit de baan van onze maat.
Gnof, gnof,...dáár, broer, dr.
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, viezerik, rustig aan
Marpaut, kalmpjes aan!
Daar gaat hij weer, makker.
Luister naar Mirande,
Tyaylau heeft hem in de gaten.
Wraf, Wraf, gr... gr..
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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Ensemble Fortuna
Jacqueline Dubach

muzikale leiding

Hilde Van Ruymbeke
Jos Somsen
Christopher Kale
Jacqueline Dubach
Jonathan Talbott
Elly van Munster

sopraan
sopraan
tenor
blokfluiten
vedel
luit

Dinsdag, 28 augustus 2007
concert: 12.00 uur — Kapel Elzenveld

Het Ensemble Fortuna kon dit concertprogramma ontwikkelen door de financiële bijdragen
van de Gemeente Utrecht, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fenterer van
Vlissingenfonds, het K.E Heinfonds en het VSB-fonds.

Koninkrijk
der Nederlanden
De uitvoering tijdens het festival werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun
van het Consulaat-Generaal der Nederlanden.
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PROGRAMMA

Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)
Qui n'aroit autre deport
Anoniem
Pour vous servir
Estampie Ardent desir
Baude Cordier (fl. vroege 15de eeuw)
Belle, bonne, sage
Guillaume de Machaut
Qui n'aroit autre deport (deel 2)
Anoniem
En discort sunt
Iame la biaute
Guillaume Dufay (1397-1474)
Par droit
Guillaume de Machaut
Qui n'aroit autre deport (deel 3)
Anoniem
Adieu vous di, tresdoulche flour
Guillaume de Machaut
Rose, liz
Qui n'aroit autre deport (deel 4)
Anoniem
N'a pas longtemps
Esperanche ky en mon cuer
Pour che que
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Belle, bonne, sage
Franse muziek aan het Hollandse Hof:
manuscripten uit Amsterdam, Leiden en Utrecht
Jacqueline Dubach

De universiteitsbibliotheek van Amsterdam herbergt twee stukken zwaar gehavend perkament van een verloren gegaan handschrift uit het begin van de 15de eeuw, dat zeer waarschijnlijk ontstaan is aan het Hof van
Holland in Den Haag. Dit handschrift, Amsterdam ES 64, bevat een anonieme compositie getiteld N'a pas
longtemps, een monumentaal driedelig chanson met drie coupletten en een opdracht of 'envoy'. In dit lied
heeft de Westenwind in zijn tuin een gesprek met Apollo, symbool van de zon en de muziek, over de bloemen die in zijn tuin groeien en over de voortreffelijke kwaliteiten van de Margarite (margriet). De envoy,
de opdracht, vertelt dat het lied is opgedragen aan een 'dame d'onnour', een edele vrouwe, die luistert naar
de naam Margarite, of op z'n Hollands: Margaretha. Deze dame is duidelijk niet een literaire stijlfiguur,
maar was een van de dames aan het Haagse Hof en de envoy wijst erop dat dit lied ook daadwerkelijk voor
haar is uitgevoerd. Er zijn veel Margaretha's die geïdentificeerd kunnen worden met de 'dame d'onnour' in
dit chanson: niet alleen was de Hollandse graaf Albrecht van Beieren tot twee keer toe getrouwd met een
vrouw die Margaretha heette, ook zijn dochter, zijn schoondochter, zijn moeder én zijn schoonmoeder luisterden naar dezelfde naam. Kortom, `cherchez la femme!' (of cherchez la Margarite, zo u wilt). Het is vrijwel onmogelijk om N'a pas longtemps aan één bepaalde Margaretha te koppelen, maar dit meesterstuk van
Nederlandse polyfonie vertegenwoordigde zonder twijfel de fascinerende en bloeiende muziekcultuur van
de Noordelijke Nederlanden tijdens de late middeleeuwen. Een muziekcultuur die nagenoeg geheel verdwenen is.
In de bittere strijd om politieke en religieuze autonomie brak in 1566 een opstand uit onder de bevolking
van de Lage Landen, die de geschiedenis zou ingaan als de beeldenstorm. Kerken, kloosters, bibliotheken,
alles wat herinnerde aan de zo gehate overheersers, werd door de bevolking bestormd en vernietigd: naast
beelden, schilderijen en andere kunstwerken, zijn daarbij ook talloze muziekhandschriften verloren gegaan.
We kunnen slechts gissen naar de enorme hoeveelheid prachtige polyfone muziek die er ongetwijfeld in de
Nederlanden is geweest, maar die het geweld van de beeldenstorm en de tand des tijds niet heeft doorstaan.
Een paar muziekfragmenten zijn echter gespaard gebleven. De Nederlandse handschriften Amsterdam ES
64, Utrecht 6e 37 II (bijgenaamd het Utrechts Chansonnier) en Leiden 2720 geven een mooi voorbeeld van
muziek in de Noordelijke Nederlanden op de overgang van de 14de naar de 15de eeuw. Het Utrechts
Chansonnier is waarschijnlijk het oudste handschrift. Het belangrijkste thema van bijna alle composities in
dit handschrift is de hoofse liefde. Het veelvuldig voorkomen van allegorische figuren zoals Verlangen en
Verwachting in de liedteksten toont aan dat de beruchte Roman de la Rose ook hier grote invloed had.
Opvallend is de sterke thematiek van lijden en dood in de teksten, een thematiek die kennelijk de leidraad
was van de verzamelaar die dit liedboek heeft samengesteld. Het Utrechts Chansonnier is daarom meer dan
een verzameling liefdesliederen; het is een bijna persoonlijke geschiedenis waarin alle aspecten van een tragische liefde bezongen worden in een aantal sublieme composities.
De anonieme componisten van de ballades en rondeaux uit het Utrecht Chansonnier waren goed op de
hoogte van het internationale repertoire van hun tijd. Er zijn veel verwijzingen naar werken uit handschriften zoals de Codex Reina, de Codex Chantilly en naar composities van Guillaume de Machaut, die in sommige ballades en teksten van het Utrechts Chansonnier zelfs letterlijk geciteerd wordt.
De rondeaux in handschrift Leiden 2720 hebben ook de hoofse liefde als onderwerp, maar zijn meer lichtvoetig van toon. De elegante poëzie en het verfijnde contrapunt van de werken in dit handschrift vermijden
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de extreem complexe verhoudingen die in het Utrechts Chansonnier voorkomen en vertegenwoordigen een
vroege vorm van het Bourgondische chanson. De composities in Leiden 2720 zijn uniek omdat er geen
enkele concordantie is met enig ander handschrift.
In het programma Belle, bonne, sage worden de composities van de Nederlandse handschriften in de context geplaatst van het internationale repertoire van de late middeleeuwen. Baude Cordiers bekende rondeau
Belle, bonne, sage heeft op die manier een tegenhanger in het Amsterdamse chanson N'a pas longtemps, de
verfijnde ballade En discort sunt, uit manuscript Utrecht 6e 37 II, krijgt een poëtisch spiegelbeeld in Dufay's
fuga Par droit, en het charmante rondeau Adieu vous di tresdoulche flour uit het manuscript Leiden 2720
ontmoet Machauts beroemde rondeau Rose, liz. De verbindende teksten komen uit Machauts lai Qui n'aroit
autre deport. Door de internationale en de regionale traditie tegenover en naast elkaar te zetten, wordt de
muziek van de Noordelijke Nederlanden en het vakmanschap van haar componisten na ruim zeshonderd
jaar weer in hun oude luister hersteld: prachtige muziek, die nog niets aan zeggingskracht heeft ingeboet in
de uitvoering door het Ensemble Fortuna.
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QUI N'AROIT AUTRE DEPORT
Qui n'aroit autre deport
en amer
fors dous Penser
et Souvenir
avec l'Espoir de joïr,
s'aroit ii tort,
se le port
d'autre confort
voloit rouver;
car pour un cuer saouler
et soustenir
plus querir
ne doit merir
qui aimme fort.

Wie geen ander plezier
in de liefde heeft
dan Zoete Gedachten
en Herinneringen
met Hoop op vervulling,
heeft het verkeerd
als hij de hulp
van enige andere vertroosting
zou willen zoeken:
want om het hart te vervullen
en standvastig te laten zijn,
moet degene
die werkelijk bemint
geen verdere beloning zoeken.

Encor y a maint ressort:
ramembrer,
ymaginer
en dous plaisir
sa dame vëoir, oïr,
son gentil port,
le recort
dou bien qui sort
de son parler
et de son dous regarder,
dont l'entrouvrir
puet garir
et garentir
amant de mort.

Maar er blijven genoeg vertroostingen:
te herinneren,
of te fantaseren,
in zoet plezier
zijn dame te zien en te horen,
haar edele gelaat,
de herinnering
aan de goedheid
die uit haar woorden spreekt
en haar mooie uiterlijk,
haar blik
die de minnaar
kan beschermen
en behoeden voor de dood.

POUR VOUS SERVIR
Pour vous servir, Belle, joyeusement
tant que viverai, toudis a vostre gré
a je mon cuer, mon corps abandonné;
commandés leur, il feront vo talent

Om u te dienen, mijn Liefje, in blijdschap
zolang ik leef, staan helemaal tot uw beschikking
mijn hart, en mijn verlaten lichaam;
beheers hen, en ze zullen u eer aandoen

car je voel acomplier lyement
a mon pooir de boine volonté.
Pour vous servir, Belle, joyeusement
tant que viverai, toudis a vostre gré

want graag wil ik voldoen
aan mijn vermogen om van goede wil te zijn.
Om u te dienen, mijn liefje, in blijdschap
zolang ik zal leven, in volledige beschikking

ossy vous jour et pourmes loyalment
ma douche amour, mon espour desirée,
qua tous jours mais vous feray loyalté
et ensy me trouveres vrayement.

ook wil ik u blij maken en loyaal ondersteunen
mijn zoete liefje, mijn hoop en verlangen,
want altijd zal ik u eerlijk benaderen
om zo mezelf in de ogen te kunnen kijken.

BELLE, BONNE, SAGE
Belle, bonne, sage, plaisante et gente
en ce jour cy que l'an se renouvelle

Edele vrouwe, lieflijk, wijs en zacht,
op deze nieuwjaarsdag
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vous fais le don d'une chanson nouvelle
dedans mon cuer qui a vous se presente.

schenk ik u dit lied
dat ik in mijn hart heb geschreven.

De recepvoir ce don ne soyés lente
je vous suppli, ma doulce damoyselle
belle, bonne, sage, plaisant et gente
a ce jour cy que l'an se renouvelle

Ik hoop dat u mijn geschenk
op deze dag wilt aanvaarden,
edele Vrouwe, lieflijk, wijs en zacht,
op deze nieuwjaarsdag

car tant vous aim qu'aillours n'ay mon entente
et sy scay que vous estes seule celle
qui fame avés que chascun vous apelle:
flour de beauté sur toutes excellente.

want ik houd van u als van geen ander,
omdat u de enige bent
die de naam verdient die iedereen u geeft:
voortreffelijke, schone bloem.

QUI N'AROIT AUTRE DEPORT (DEEL 2)
Fors tant, qu'en aucune maniere
ma dame chiere,
qui de mon cuer la tresoriere
est et portiere,
scest qu'elle est m'amour premiere
et darreniere.
Et plus l'aim qu'autrui ne mon bien,
nom pas d'amour veinne et legiere,
mais si entiere,
que mieus ameroie estre en biere
qua parsonniere
fust, n'en moy pensée doubliere.
Tels tousdis iere,
comment qu'elle n'en sache rien.

Er is echter één ding:
mijn dame,
die van mijn hart de schatbewaarster
en de portierster is,
weet absoluut niet dat ze mijn eerste
en laatste liefde is.
Ik hou meer van haar dan van mezelf of mijn bezittingen,
niet met een frivole of lichtzinnige liefde,
maar met hart en ziel
zodat ik liever in mijn doodskist lig
dan haar ontrouw te zijn
of een onbetrouwbare gedachte te hebben.
Zo zal ik altijd zijn,
hoewel ze hier niets van weet.

Si nest voie
qui m'avoie
comment descouvrir Ii doie
par nul tour;
car sans retour
je morroie
se j'avoie
refus, et se je vivoie
ma baudour
seroit tristour.

Daarom is er geen gids
die mij kan laten zien
hoe ik mijn liefde voor haar moet onthullen,
op wat voor manier dan ook;
niets zou kunnen voorkomen
dat ik sterf
als ik afgewezen zou worden,
en als ik zou blijven leven
zou mijn geluk
in ellende veranderen.

EN DISCORT SLTNT
En discort sunt Desir et Esperanche
dedens mon cuer; ne s'en pulent pertir;
la s'entrasaient liques a plus pesanche;
nul poer n'ai; tout me convien(t) soffrir
leur volonte. Mais ye puis bien gehir
que se ma dame ne me fait des deus Pacort
riens ne me puet tant valoir com la (mort).
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Verlangen en Verwachting
strijden in mijn hart;
ik heb geen enkele macht
en moet me lijdzaam hun wil laten welgevallen.
Als mijn dame die twee
niet met elkaar in overeenstemming brengt,
rest mij niets anders dan de dood.

Desiers si vuet tirer a sa plaisanche,
mais Esperanche ne s'i vuet assentir.
Ayn(s) dist: "Desiers, en quoy as tu fianche
que veus ensi trestout bien acomplier?"
Desiers s'esmaie et me fait bien sentir
que se Fortuna ne m'i feit aucun deport
riens ne me puet tant (valoir com la mort).

Verlangen gaat voor z'n plezier,
maar Verwachting stribbelt tegen.
Iemand zegt: "Verlangen, wat doet u geloven
dat u alles tot een goed einde kunt brengen?"
Verlangen ontmoedigt en laat me goed voelen dat,
als Fortuna me niet terwille is,
mij niets anders rest dan de dood.

PAR DROIT
Par droit je puis bien complaindre et gemir
qui sui esent de liesse et de joye.
Un seul confort ou prendre ne scayroye
ne scay comment me puisse maintenir

Met recht kan ik klagen,
hoewel ik een zonnige natuur heb.
Ik zal geen enkele vertroosting hebben
en ik weet niet hoe ik mij kan handhaven.

Raison me nuist et me veut relentir.
Espoir me fault en quel lieu que je soye.
Par droit je puis bien complaindre et gemir
qui sui esent de liesse et de joye.

Gezond Verstand zit mij in de weg en
wil mij tegenhouden. Hoop heb ik nodig
waar ik ook ben. Met recht kan ik mijzelf beklagen,
nochtans ben ik van een zonnige aard.

Dechassiés suy, ne me scay ou tenir
par fortune, qui si fort me gueroye;
anemis sont ceus qu'amis je cuidoye
et ce porter me convient et souffrir.

Ik word opgejaagd door Fortuna,
die met mij de strijd is aangegaan;
mijn vrienden blijken vijanden te zijn,
dus ik kan met recht klagen.

QUI N'AROIT AUTRE DEPORT (DEEL 3)
Dont la bonne et belle,
comment sara elle
que de li vëoir
en mon cuer s'ostelle
une amour nouvelle
qui me renouvelle
et me fait avoir
joieuse nouvelle,

Dus hoe moet de Goede
en Schone weten dat er,
door haar te zien,
een nieuwe liefde
in mijn hart genesteld is,
die me verjongt
en me goed nieuws
brengt,

de quoy l'estincelle
fait sous la mamelle
mon fin cuer ardoir?
S'en frit et sautelle,
que homs ne damoiselle,
dame ne pucelle,
ne le puet savoir,
si le port et selle.

een vonk van liefde
die mijn oprechte hart
doet branden in mijn borst?
Ik loop te trillen,
doch man noch vrouw,
dame of meisje,
kunnen het weten,
zo goed hou ik het verborgen.

ADIEU VOUS DI, TRESDOULCHE
FLOUR
Adieu vous di, tresdoulche flour,
car je ne puis plus demorer.
Si men convient des yeulz plorer
tant que li cuers est en langour.

Vaarwel, mijn liefste,
ik moet u verlaten.
Ik kan alleen nog maar tranen wenen
want mijn hart is neerslachtig.
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Plus ne mest boM faire demour;
Diex voelle mesdisans grever.

Niets kan me doen blijven;
moge God de roddelaars bezwaren!

Si fault men corps mettre au retour
et men coer lassier devorer
par vostre amour, biele a vis der,
souviegne vous de ma dolour.

Als mijn lichaam moet vertrekken
en mijn hart zal wegkwijnen
door uw liefde, schone,
herinner u dan mijn verdriet.

ROSE, LIZ
Rose, liz, printemps, verdure
fleur, baume et tres douce odour,
belle, passes en doucour.

Roos, lelie, voorjaar, lentegroen,
bloem, balsem en zoete geur,
schone, u overtreft ze in lieflijkheid.

Et tous les biens de Nature
aves dont je vous aour,
rose, liz, printemps, verdure
fleur, baume et tres douce odour.

U bezit al het goede dat de natuur te bieden heeft,
en daarom bewonder ik u,
roos, lelie, voorjaar, lentegroen,
bloem, balsem et zoete geur.

Et quant toute creature
seurmonte vostre valour
bvien puis dire et par honour.

Elk wezen wordt door uw deugd overtroffen,
en daarom mag ik met recht zeggen:
Schone, u overtreft ze in lieflijkheid.

QUI N'AROIT AUTRE DEPORT (DEEL 4)
Amours que jen pri,
qui volt et souffri
qua li, sans detri,
quant premiers la vi, m'offri,
li porra bien dire
que pour s'amour fri
sans plainte et sans cri,
et qua ii m'ottri,
comme au plus trés noble tri
que pesse eslire.

Liefde, aan wie ik mijn gebeden richt,
die verlangde en toestond dat ik,
onmiddellijk toen ik haar zag,
mij helemaal aan haar gaf;
ze zou het haar gemakkelijk
kunnen vertellen: dat ik brand van liefde
zonder klachten of tranen,
en dat ik mezelf aan haar geef
omdat ze de meest edele keuze is
die ik kan maken.

N'A PAS LONGTEMPS
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Na pas longtemps que trouvay Zephirus
en son jardijn regardent ses florettes
liquels disoit au noble roy Phebus:
"Merci te rens de tes ceures bien faittes
car mez flors sont belles, plaisans et nettes,
et odorans plus que pigment ne graine
et par virtu je treuve moult humaine
une plaisant ou mon cuer se delite.
Nommer le puis sans pensee vilainne
la tresplaisant et belle Margarite".

Niet lang geleden, trof ik Westenwind
aan in zijn tuin bij het bekijken van de bloemen.
Hij sprak tot de edele koning Apollo:
"Ik wil je bedanken voor je goede zinnen
want mijn bloemen staan er mooi bij, lieflijk en keurig,
en geurig, meer nog dan pigment of graan
en mijn deugdzame geest dwaalt af tot bij
een lieflijk meisje waarover mijn hart zich verheugt.
Ik kan haar naam noemen zonder ondeugende bijgedachten de wondermooie en lieflijke Margarita."

Pour ches beaux mos de parler fu esmus,
et demanday la virtu des herbettes
car ie cuidoye la rose perdessus

Helemaal ontroerd door zijn mooie woorden,
vroeg ik hem verder uit over de kracht van het jonge
groen want zelf kweek ik ook rozen en lelies

et si faisoye le lis et la genettes
et la saussuye et pluisieurs violettes,
de quoy Parijs faisoyt present Helaine,
que sont dames de la science hautaine.
Plus lui va j que de ly me fust dite
par quel raison tenait a plus certaine
la tresplaisant et belle Margarite.

en anjers en wilgenkatjes
en vele soorten violetjes,
wat ook Paris doet en Helena,
en de dames van de hoge stand.
Zij hebben meer in hun mars dan over hen wordt
verteld; om die reden blijf ik zeker bij mijn oordeel
over de wondermooie en lieflijke Margarita.

Mais me dist il: "Faire n'en doy refus,
car leurs odours sont tous a moy attraites.
La Margarite doy amer comme chus,
que en congoist les grant virtus estraites.
Humilitez et puretez parfaictes
y sont aventus loyaulté sauveraine.
Fois pais douchour comprent en son demaine,
et cent foys plus que mon dis te recite,
c'est droit que j'aime sans varianche vaine
la tresplaisant et belle Margarite."

Hij zei me daarop: "Maak je maar geen verwijten,
want hun geuren trekken mij allemaal aan.
De Margriet lijkt eerder bitter van smaak
hoewel ze ook heel grootse kwaliteiten heeft.
Nederigheid en perfecte puurheid
gaan hand in hand met een grootse loyauteit.
Zachte gelukzaligheid wat haar betreft,
honderd maal meer dan ik je hier nu kan zeggen,
dat recht heb ik zonder omwegen,
de wondermooie en lieflijke Margarita.".

envoy
Dame d'onnour de toute virtu plaine,
onques ne vis en chay ne en plaine,
de toute flors nulle que j'ay escrite
dedens mon cuer toy (plus) douche et saine
la tresplaisant et belle Margarite.

Edele dame, zo vol van eerbaarheid,
jij vertoeft niet in een wijnkelder of op het veld
van alle bloemen die ik heb beschreven,
in mijn hart ben jij de zachtste en mooiste,
de allerheerlijkste en mooiste Margriet.

POUR CHE QUE
Pour che que je ne puis mie
demourer en douls payis
ou vous manés, douche amie;
pour les mesdisans hayis,
je m' en depars trop envis;
mais puisqu' en sus de vous me trais,
au departir mon cuer vous lais.

Omdat ik niet kan blijven
in het zoete land waar u vertoeft,
lieve zoete vriendin;
omdat kwaadsprekers mij haten,
moet ik met tegenzin vertrekken;
maar, als u mij niet trouw blijft, bedenk dan
dat ik bij het afscheid mijn hart bij u achterlaat.

Dure m'est la partie
qu'a cheus onques ne mesfis
qui de douce compaignie
me toillent par leur mesdis.
Adieu, tres douls cuers gentils,
car congiés est pour tousjours; mais
au departir mon cuer vous lais.

Het afscheid valt me zwaar,
behalve van degenen die me treiteren,
zij die me om mijn zoete gezellin
tackelen door hun achterklap.
Vaarwel, allerzachtste lieve hart,
want het vertrek is voor altijd, maar bedenk
dat ik bij het afscheid mijn hart bij u achterlaat.
Vertaling: Jacqueline Dubach, Brigitte Hermans
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GASTRONOMIE OP NIVEAU

CARP D
ha

NV

Voor al uw
- zakendiners
- recepties bij culturele of officiële manifestaties
- private feesten
Bij elk van deze gelegenheden biedt CARPE DIEM
U prestigieuze menu's met uiterst verse produkten
van de allerbeste kwaliteit.
Elk buffet, elke receptie door CARPE DIEM gebracht
is een festijn met klasse en stijl, de originele details
getuigen van een verjongde gastronomie en vakmanschap.
Bovendien zorgt CARPE DIEM voor de volledige
logistieke ondersteuning van de kleinste tot de grootste
gastronomische ontmoeting.
Een jong, verzorgd en enthousiast team van medewerkers maakt van uw feest een belevenis van hogere orde.

CARPE
Jan Wirix
BURELEN & KEUKENS
R1ETMUSWEG 87, 3700 TONGEREN
Tel.: 012-23.53.65 - Fax: 012-23.10.94
e-mail : info@carpediemnv.be
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Ensemble Faenza
Marco Horvat

muzikale leiding

Anne Magouët
sopraan
Sac ha Hatala
alt
Serge Goubioud
tenor
Marc Mauillon
tenor
Marco Horvat
bariton & luiten
Renaud Delaigue
bas
Massimo Moscardo luiten
Pascale Boquet
luiten

Dinsdag, 28 augustus 2007
inleiding: 19.15 uur —foyer AMUZ
concert: 20.00 uur — AMUZ
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PROGRAMMA

Introductie in de vorm van de catechismus
Père Guillaume Marc (1574-1637) /
Peter Philips (1560/1-1628)
Qu'est-ce que la foi?
Pierre Guédron (na 1564-1619/20)
A Paris sus petit pont
Anoniem
Savez-vous quelle est cette astuce?
Pierre Guédron
Le Seigneur est mon flambeau

Maandag: meditatie op ons leven en op de zonden die we begingen sinds onze geboorte
Antoine Boesset (1586-1643)
45! Qu'un bonheur mondain
Pierre Guédron
Si tu veux apprendre

Dinsdag: meditatie op onze dood die komt en op
het eeuwige leven
Etienne Moulinié (ca. 1600-na 1669)
Dans Ie lit de la mort
Antoine Boesset
Que je veux mal â ce peintre fantasque

Woensdag: meditatie op het Laatste Oordeel
Lazare de Selve (?-1622)
Quand je pense, Seigneur
Pierre Guédron
En fin le terme est espiré
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Donderdag: meditatie op de hel en haar smarten
Pierre Guédron?
Hola., hola Charon, Nautonnier infernal
Giovanni Giacomo Gastoldi (ca. 1554-1609)
Possa mort / Vous â qui plait la danse

Vrijdag: meditatie op de Kruisiging
Antoine Boesset
Ou va ce flambeau de ma vie?
Sortez, larmes sanglantes (deel 1)
Jean Auvray (?-?)
La n'estoient que gibets
Antoine Boesset
Sortez, larmes sanglantes (deel 2)

Zaterdag: meditatie op de geboorte van Jezus
Giovanni Giacomo Gastoldi
heureuse nuitée

Zondag: meditatie op de heerlijkheden van het
paradijs
Robert Ballard (ca. 1575 — na 1649)
Beny soit sur tout ce grand Dieu
Jean de La Ceppède (1548-1623)
Blanc est le vétement
Pierre Guédron
Beny Dieu, i5 mon ame

La Semaine Mystique
Muziek en persoonlijke spiritualiteit in Frankrijk
tijdens het bewind van Louis XIII
Thomas Leconte

"In plaats van Cupido zullen jullie Jezus' heilige naam bezingen: en in plaats van uitgelaten liefdes, de goddelijke en eeuwige." (L'Amphion sacré, 1615)
Op het einde van de 16de eeuw, onder impuls van de humanistische revolutie, was de praktijk van een private devotie binnen de verschillende sociale klassen een grote bekommernis geworden van de godsdienstige hervormingen, de protestantse zowel als de katholieke. Het kwam er vooral op aan om het goddelijke
mysterie toegankelijker te maken, om het geloof breder te verspreiden en om een persoonlijke, spirituele
reflectie te stimuleren. Hiervoor gebruikte men een repertoire, gebaseerd op een herlezing van de heilige
teksten, dat toegankelijk en overtuigend moest zijn, maar tegelijk ook compatibel met het dagelijkse
gebruik. Van het protestantse psalmboek, waarvan de melodieën terstond heel wat componisten inspireerden, ging een ongelooflijke impact uit. Daarnaast stonden de edicten van het Concilie van Trente (1563) ook
de praktijk van geestelijke liederen in de volkstaal toe, los van de liturgie. De dreigende invloed die uitging
van het protestantse repertoire diende gestopt door composities die verenigbaar moesten zijn met het
katholieke dogma. Om de ijver van de gelovigen te herstellen, werden nieuwe richtlijnen geïntroduceerd
voor onderricht, catechisatie en de bekering van volwassenen en kinderen.
In de eerste helft van de 17de eeuw bevorderde de grote godsvrucht van Louis XIII deze intense opleving
van het geloof, die de nadruk legde op de opvoeding en op het herstel van een bijzondere spiritualiteit. Het
herwinnen van het religieuze gevoel was de belangrijke aangelegenheid van militante ordes: voornamelijk
jezuïeten, franciscanen en kapucijnen. Zij wijdden zich volledig aan missies van onderricht en bekering van
bevolkingsgroepen die wat veronachtzaamd of slecht onderricht waren door de traditionele clerus, die niet
bekwaam, ja zelfs verdorven werd geacht.
Vanaf het einde van de 16de eeuw hadden de hoofdrolspelers van de katholieke Contrareformatie hun strijd
tegen de `ketterse' doctrines ingezet. Ze maakten daarbij gebruik van dezelfde wapens als de protestanten
vóór hen om "de zielen om te kopen". Evenals de psalmen van de Hugenoten waren de vertalingen of parafrasen van gebeden en kerkhymnen, alsook de katholieke catechismus, bedoeld om gezongen te worden met
één of meer stemmen op eenvoudige melodieën. Deze melodieën waren volks van inspiratie en sober geharmoniseerd, want bestemd voor een groot publiek. Na voorbereidend ploegwerk van Père Coyssard, gaf de
jezuïet Guillaume Marc in 1616 in Valenciermes zijn Rossignols spirituels uit. Het was een bundel met doctrinaire voorschriften, in dialoogvorm of als ludieke sketches, bedoeld om kinderen de catechismus te
onderwijzen. De Engelse katholieke componist Peter Philips, die zijn land ontvluchtte en zich in 1590 in
Antwerpen installeerde, voorzag deze kerkliederen van een sobere maar efficiënte harmonisatie, waarmee
hij het succes van zijn bundel, die in 1621 en in 1647 werd heruitgegeven, bepaalde.
Parallel met deze pedagogische bekommernissen wilde men dringend de strijd aanbinden tegen de nieuwe
ideeën die gaandeweg ingang hadden gevonden in nieuwe literaire kringen en mondaine 'salons'. Hier definieerden immers geletterden, dames van de wereld, geleerden en hovelingen een nieuwe levensstijl, die gebaseerd was op uitwisseling en het 'verklanken' van gevoelens. De rage van dit nieuwe libertijnse gedrag deed
de latente desinteresse voor de grote spirituele poëzie, die veel te geleerd werd bevonden, nog meer uitkomen. Het religieuze lyrisme — overladen met symbolen en onbegrijpelijke beeldspraak — dat zeer geapprecieerd werd in de 16de eeuw, kwam stilaan nog enkel voor in het werk van een aantal geïsoleerde, mystieke dichters, zoals Jean de La Ceppède, Lazare de Selve of Jean Auvray. Na de strijd tegen de invloed van de
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protestanten en hun psalmen, gingen de meeste devoten de moeilijke strijd aan tegen de al even opruiende
perversies van het vrije denken. De verspreiding van deze filosofie werd mee in de hand gewerkt door het
populaire genre van de 'air de cour'.
Sinds het einde van de 16de eeuw had de air de cour gaandeweg het polyfone lied verdrongen in het profane muzikale landschap. Het ingewikkelde contrapunt werd verlaten ten voordele van een meer eenvoudige
stijl, dichter bij de humanistische idealen, die gebaseerd waren op een onmiddellijk en waarneembaar begrijpen van de poëtische teksten. Deze principes beantwoordden aan de verwachtingen van het moderne
publiek. De meest gerenommeerde muzikanten, zoals Pierre Guédron of Antoine Boesset, stortten zich op
de verzen van de beste dichters van het rijk en van libertijnen van allerlei pluimage, om ze op muziek te zetten. Pierre Ballard, de officiële muziekuitgever, droeg bij tot dit succes door de publicatie van meer dan honderd bundels met airs de cour tussen 1600 en 1645.
Voor de clerus werd dit repertoire vanaf de jaren 1620 des te gevaarlijker: de bundels met liederen voor
zangstem en luit lieten zelfs de weinige harmonisaties van psalmen en geparafraseerde gebeden in het Frans,
van Philippe Desprotes of Claude de Trellon, achterwege. Zo is het Premier livre d'airs de cour avec la
tablature de luth uit 1624 van Etienne Moulinié een van de laatste bundels met 'mondaine' melodieën waarin ook originele spirituele stukken worden voorgesteld, waaronder het gebed Dans le Zit de la mort op een
tekst van Trellon.
Om ten strijde te trekken tegen de losbandigheid van de poëzie, waarvan de mondaine melodieën een
belangrijke overbrenger waren, gingen de godsvruchtigen deze stukken gebruiken en verdraaien en "dezelfde wapens gebruiken waarvan ze zich bediend hadden om de zieltjes te verliezen". De spirituele parodieën
van de airs de cour maakten een belangrijk deel uit van de productie aan devote gedichten en geestelijke
muziek die tijdens het bewind van Louis XIII werden gepubliceerd. Ze werden mét of zonder muziek genoteerd; bij de ene werd alleen het timbre (incipit) van de melodieën aangegeven waarop de kerkliederen
mochten gezongen worden, de andere gaven een meer uitgewerkte notatie en respecteerden de wereldlijke
voorbeelden. Van dit laatste type verschenen tussen 1615 en 1640 vijf bundels. Voor dit concert heeft het
Ensemble Faenza voornamelijk uit dit corpus geput.
De titel van de eerste bundel L'Arriphion sacré, gepubliceerd in Lyon door Louys Muguet in 1615, geeft blijk
van directe verwantschap met de theorieën van het humanisme en hun verwijzingen naar de muziek van de
oudheid, toegepast op de geestelijke muziek. Het voorwoord zet ondubbelzinnig de toon van de parodieschrijvers, wier doel het is om de muziek die "door tuchtroedes helemaal kapot gemaakt is [...], mismeesterd [door] een horde verliefde gekken [die haar hebben] verwereldlijkt en verdorven" te "bevrijden van het
juk van de onkuise Venus", zodat ze weldra haar "klank, & akkoorden opnieuw aan zedige woorden kunnen koppelen". Tussen de kleine honderd contrafacten van profane stukken voor vier of vijf stemmen,
komen heel wat melodieën voor van Pierre Guédron, alsook een keuze aan 'ballen? van Giovanni Giacomo
Gastoldi uit Mantua.
De twee delen van La Pieuse alouette, uit 1619 en 1621, vormen in hun genre de omvangrijkste bron van
geestelijke parodieën ooit gepubliceerd. Ze bevatten bijna achthonderd timbres van volkse liederen en
wereldlijke melodieën, waaraan de zedige tekst van heel wat kerkliederen kon worden toegevoegd. Een
ingenieus systeem van literaire en muzikale kruisreferenties liet een onderlinge uitwisseling toe, om zo uiteindelijk een quasi onuitputtelijk corpus aan geestelijke gezangen te verkrijgen. Uitgebreide thematische
tabellen hielpen de boeteling voor elke omstandigheid of spiritueel elan een gepast stuk te vinden.
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Ook Ballard publiceerde twee bundels met geestelijke parodieën, beide exclusief gebaseerd op deze airs de
cour, die de basis van zijn handelsactiviteit inhielden. De Odes chrétiennes accommodées aux plus beaux airs
de cour 4 & 5 partjes de Guédron et Boesset uit 1625 en La Dépouille d'Égypte, ou Larcin glorieux des plus
beaux airs de cour uit 1629 contrasteerden met La Pieuse alouette door de omvang van de volumes (27 en
50 stukken), vergelijkbaar met de grootte van bundels met wereldlijke muziek. De (anonieme) parodie-

schrijvers maakten gebruik van de muziek van de populairste componisten. Guédron was gestorven in 1620,
maar zijn muziek bleef een zeker succes hebben in het mondaine milieu. Ook Boesset, toen superintendant
van de `Musique de la Chambre du roi' werd door het publiek op handen gedragen. De 'buit' van La
Dépouille d'Egypte kon aan deze twee namen nog die van Gabriel Bataille, van de jonge Etienne Moulinié
en van Frangois Richard toevoegen.
In 1632 verscheen het eerste deel van de laatste grote verzameling met spirituele parodieën onder het bewind
van Louis XIII. De tweedelige publicatie in Doornik van La Philomèle séraphique werd herzien en aanzienlijk uitgebreid tot vier delen in 1640. Dit geheel van achthonderd geestelijke gedichten van de kapucijn Jean
L'Evangéliste d'Arras nam als muzikale basis bijna exclusief het uitgebreide corpus van de meest recente airs
de cour van auteurs die in de mode waren, van vaste waarden zoals Guédron, Boesset en Moulinié tot nieuwelingen als Boyer, Chancy, Le Vavasseur, Signac, Macé, Métru enzovoort. De melodieën waren tweestemmig: een bovenpartij en een vocale bas die tegenover elkaar genoteerd stonden. Dit was een nieuw procédé
en het liep vooruit op dat wat Ballard zou publiceren in de jaren 1650-70.
De functie van de kerkzangen (onderricht of private devotie) of de doelgroep (kinderen, leken, religieuzen
of jonge meisjes) werd nooit aangegeven in deze vijf bundels, maar de stempel van de leermeesters en de
militanten — jezuïeten en kapucijnen — was nochtans zeer duidelijk. Deze geletterde religieuzen, die het lied,
de muziek en de dichtkunst aanprezen als middel om God te verheerlijken, frequenteerden ook de aristocratische en artistieke milieus. Ze wisten dus heel goed welk repertoire gangbaar was en ze beschikten over
voldoende literaire ontwikkeling om op een elegante en efficiënte wijze de nodige parodieën te schrijven.
De auteurs wilden alle devote en onschuldige zielen raken, die gechoqueerd waren door de wereldlijke
gedichten, van de 'bergers' (een verwijzing naar de herders die figureerden in de meeste airs de cour) tot de
religieuzen. L'Amphion sacré opent met een `plainte de la musique', een gedicht dat volledig de retoriek van
de jezuïeten ademt en dat opgebouwd is als een waardevolle humanistische parallel met de muziek van de
oudheid. Het suggereert dat de bundel niet zozeer voor de catechismusstudent maar vooral de gecultiveerde kringen was bedoeld, waar de eerste grote airs de cour, balletmuziek en dansmuziek werden uitgevoerd.
La Pieuse alouette had de intentie het apostolisch programma open te stellen voor alle milieus (adel, libertijnen, kunstwereld, plattelandsbevolking, schoolgaande jeugd), en La Philomèle — dat oorspronkelijk
bedoeld was voor de privédevotie van de prinsessen Louise de Lorraine en Marie de Croji — gaf een geestelijke ambitie te kennen die "zo algemeen is & van een dergelijke perfectie dat ze beweert zich te schikken
naar de aard van alle zangers & zangeressen".
De poëtische keuzes van de kerkliederen en hun thema's bevestigen een ontegensprekelijke katholieke bekeringsijver: parafrases op en kanttekeningen bij het ordinarium van de liturgie, het proprium van de heiligen
of van Maria, meditaties over de sacramenten van het 'ware geloof', reflecties over het Nieuwe Testament,
alsook breedvoerige spirituele meditaties over de menselijke aard (de dood, de zonde, de zelfingenomenheid en het verzaken aan de wereld, de weldaden van de eenzaamheid ...), het verlangen naar de waarheid
over God, de intimiteit van de ziel enzovoort. Sommige bundels pronkten met een heus `aanvalsplan' dat
een rechtlijnige en thematische indeling met zich meebracht. De beknoptste bundels, de Odes chrétiennes
en La Dépouille d'Egypte, boden kleine meditatieve programma's aan die een echte geestelijke vooruitgang
impliceerden, als een verwijzing naar de Introduction á la vie dévote uit 1609 of aan het Traité de l'amour
de Dieu uit 1616 van Frangois de Sales.
Op het vlak van de tekst stelden de kerkliederen zich a priori tevreden met een inkrimping van de woordenschat, of beter gezegd: "vanuit een misprijzen voor de gekunsteldheid, de nieuwe termen, & de ijdelheid
van de gekozen woorden, heeft [men] er zich op toegelegd om de Kerkliederen samen te stellen in eenvoudige formuleringen, gemakkelijk, naïef, & vroom gepassioneerd" (La Philomèle séraphique). De parodieschrijvers hebben in hun keuzes logischerwijze de wereldlijke melodieën met refrein voorrang gegeven,
omdat de clou zich meestal in deze refreinen bevond en omdat de geestelijke draagwijdte des te meer geaccentueerd werd naarmate het aantal strofen steeg. Sommige kerkliederen hadden soms tienmaal meer strofen dan hun wereldlijk model. Ze zijn zeer genuanceerd tot in het detail, en de mate van bewerking verraadt
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de belangrijkste invalshoeken van de aanval. Een eerste felle tactiek deed het tegenovergestelde van de
'knappe geesten': het verbood hun poëtisch arsenaal, hun beeldspraak, hun metaforen en andere formuleringen. Een tweede veel mildere tactiek beweerde te kunnen overtuigen door middel van subtiele aanpassingen in de tekst, terwijl grote delen van het origineel behouden bleven. Deze laatste methode prees de
metafoor aan, om een gedaanteverwisseling van de wereldlijke onderwerpen te stimuleren, er daarna de oorspronkelijke betekenis (zin) uit te halen, de tekst te verheffen en ei zo na de thematiek te 'verheerlijken'. Het
ging hier dus om een echt literair project dat via een kritische omweg gebruik wist te maken van sterke stereotypes in een overwegend gekunstelde taal en van nietszeggende en oervervelende onderwerpen uit de
galante poëzie.
Wat het muzikale aspect betreft, respecteerden de bundels over het algemeen de opmaak van het originele
materiaal: van de vier- of vijfstemmige versies die hernomen werden in L'Amphion sacré of in de Odes chrétiennes, tot de eenstemmige werken die geënt waren op de kerkliederen van La Dépouille d'Egypte. De
muziek bleef er dikwijls integraal in bewaard en het respect voor de oorspronkelijke prosodie herinnerde
er nog eens aan dat het niet de muziek is die de zielen verderft, maar wel de mondaine poëzie. De parodie
liet dus oogluikend het plezier in de muziek toe en reserveerde voor de emotie en het gevoel — spiritueel wel
te verstaan — een even mooie plaats als in het origineel.
Men zou zich nochtans vragen kunnen stellen over het succes van deze bundels en over het rendement van
een dergelijk 'tegengif'. Want terwijl de devote zielen konden genieten van de schoonheid van de profane
muziek, zonder gekrenkt te worden door ontuchtig taalgebruik, begon de kerk zelf zich te verzetten tegen
de schijnheiligheid van een dergelijk repertoire. Het werd immers voornamelijk in stand gehouden door
gemeenschappen die tuk waren op de mondaine poëzie en maar al te goed het profane jargon kenden om
het op een objectieve manier te vervangen. In 1639 waarschuwde de franciscaner broeder Irénée d'Eu voor
de praktijk van de parodieën: "Met het grootst mogelijke respect moet de ziel ervoor zorgen dat deze mondaine Melodieën niet tersluiks het hart binnendringen, of wereldse gevoelens ingang doen vinden via het
oor. De ervaring leert dat in een besmette omgeving niet alleen het lichaam & have en goed, maar zelfs de
lucht verpest is". In 1703 schreef pater-jezuïet Albert de Paris het volgende: "De vervelende keerzijde ligt
hierin dat de oorspronkelijke woorden die aanleiding gaven tot deze profane liederen onfatsoenlijk zijn 8e
dat deze ideeën al zingend bovenkomen". Want het wereldlijke lied was tegelijk oorzaak en gevolg van ontaarding van de zielen. In 1629 maakte de inleiding op La Dépouille d'Egypte hierop al allusie: "We zitten in
een situatie waarin de Dichters, & en de Muzikanten enkel maar hun verloren uren toewijden aan devotie;
men acht gedachten alleen nog hoog als ze kwetsende taal 8c godslastering uitademen, de vrome hartstochten van de poëzie worden kouder dan ijs als men zich geen Aardse onderwerpen meer stelt om erdoor
geanimeerd te worden [...] Tegelijkertijd moet gezegd dat de mensen beter spreken dan de Heilige Geest,
8c en dat de elegantie en de mooie woorden niet zo ongedwongen zijn in Gods mond als in die van de stervelingen".
Vertaling: Brigitte Hermans
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La Semaine Mystique
Het ontstaan van het concertprogramma
Marco Horvat

Als een kritische ziel met interesse voor het ontstaan van dit programma me zou vragen hoe ik op het idee
gekomen ben, dan zou ik moeten antwoorden: dankzij Giulio Caccini en dankzij de pastoor van de kerk
van B. Nadat deze goede man aandachtig de poëtische inhoud had bestudeerd van het programma met
Italiaanse madrigalen dat we in zijn parochie zouden brengen, nam hij het kloeke besluit om de deur voor
Giulio Caccini dicht te slaan. Vergeefs probeerden we aan te voeren dat de Florentijnse componist zijn
muziek beschouwde "als een getrouwe spiegel van de hemelse harmonie," met de bedoeling om "de geest
van de luisteraars ertoe aan te zetten de eindeloze en overvloedige mildheid in de Hemel te aanschouwen".
Het mocht niet baten. Het oordeel scheen me zeer streng, maar ik plaatste de les in zijn juiste context. De
uitvoerder van oude muziek, erg bedreven in het sussen van zijn publiek met de illusie van een o zo poëtisch en harmonisch verleden, voelde zich weer ingehaald — de bedrieger bedrogen — door praktijken die hij
van een andere tijd waande. Dat elkeen die ervan droomt terug te keren naar de tijd van de talkkaarsen er
dus ook maar het obscurantisme bijneemt! Vermits we konden kiezen tussen gewoonweg het concert annuleren of een aangepast programma vinden, werd ik gegrepen door een plotselinge, onverhoopte passie, als
door de voorzienigheid beschikt in het voordeel van de devotiemuziek van het begin van de 17de eeuw.
De uitvoerder die geïnteresseerd is in het Franse en katholieke luik van dit repertoire stoot vroeg of laat op
het impressionante corpus van de geestelijke parodieën. Voor mezelf heb ik dit repertoire met een zekere
argwaan aangepakt, want vanuit het dubbele ethische en artistieke oogpunt is het zo dat de parodie in mijn
ogen berustte op twee aanvechtbare praktijken: de 'soberheid' en de 'buit'. Met een oprechtheid die verbazingwekkend is, wordt dit duidelijk in de titel van een bundel devote liederen uit 1629 La Dépouille d'Égypte ou Larcin glorieux des plus beaux airs [de cour]. Een meer doorgedreven lezing van de voorwoorden in
de parodieboeken en vooral het bezig zijn met hun poëtische en muzikale inhoud deed me gaandeweg van
gedachten veranderen. Buiten het musicologische, historische of gewoonweg anekdotische belang van dit
repertoire, kwam het mij voor dat er een emotioneel en artistiek potentieel geopenbaard werd, dat niet
moest onderdoen voor dat van de 'air de cour'. Trouwens, als we Marin Mersenne mogen geloven, was de
air de cour met zijn sterk stereotiep taalgebruik en de relatief archaïsche strofische vorm, helemaal niet eenduidig in een tijdperk waarin de Italiaanse avant-garde in Europa de verspreiding had ingezet van muziek
die radicaal ten dienste stond van de uitdrukking van emoties: "De Italianen vinden heel wat terug in hun
verhalen — zaken die bij ons ontbreken — omdat ze zoveel mogelijk uitdrukking geven aan emoties & affecten van ziel & geest [...] terwijl wij Fransen ons tevreden stellen met het oor te strelen 8c met behagen door
gekunsteldheid, zonder er ons om te bekommeren de passie van de luisteraars op te wekken, al naargelang
het onderwerp en de bedoeling van de tekst" (L'Harmonie Universelle, Paris, 1636).
Strofische liederen stellen inderdaad netelige problemen aan uitvoerders die een gedicht op muziek willen
uitvoeren: een tweede strofe aanpassen aan de melodie van de eerste is nooit evident, noch op het vlak van
de accentuatie, noch op het vlak van de affecten. De inleiding van La Philomèle séraphique gaf ons hierover
waardevolle aanwijzingen: "Als sommigen vinden dat enkele woorden zich niet goed inpassen in de
muziek, dan verzoek ik hen erin te geloven dat men de melodie ietwat moet veranderen [dit wil zeggen haar
lichtjes wijzigen] en dat men de stem moet aanpassen aan het karakter & de aard van de woorden, zoals
iedereen die de gave van het zingen heeft, moet doen".
De spirituele parodie, die een randverschijnsel was van de air de cour, lichtte ons heel gedetailleerd in over
haar betekenis, omdat ze de cruciale vraag beantwoordde over het verband tussen tekst en muziek, een
thema dat centraal stond in het begin van de 17de eeuw. Als de melodie van 0 mort! l'objet de mes plaisirs

115

ook gebruikt wordt voor eo mort! l'objet de mes douleurs!, dan mag de uitvoerder zich toch afvragen of deze
tegengestelde betekenis niet vertaald moet worden in een radicaal andere uitvoering van het stuk. En wat
doen we bijvoorbeeld met de beroemde muzikale lettergreepverwisseling van Guédron: "A Paris sus petit
pon, le pon du coil, le coil du pon" werd "Le Seigneur est mon flambeau et ma garde coutumière"? We stonden er na een spelletje woordverwisseling zelf van versteld, hoe een eenvoudige verandering van tempo of
frasering dit ietwat gewaagde en schuine lied kon omvormen tot een strenge, stichtende psalm! Dankzij een
omweg is onze perceptie van de air de cour dus verrijkt. Geen enkele theoreticus had ons een interessantere piste kunnen nalaten dan dit citaat uit het voorwoord van La Philomèle séraphique: "Formele muziek is
iets anders dan liedmuziek, want formele muziek moet zich exact houden aan de noten, & wat niet het geval
is bij melodieën en de (formele) muziek wordt gezongen naar de maat, & en bij melodieën naar het gehoor,
& en wat meer is, vele akkoorden die de (formele) muziek niet kan velen, zijn toelaatbaar & geven de melodieën zelfs een zekere gratie...".
De airs de cour en hun parodieën werden hier beschreven als soepele en veranderlijke vormen, waarin de
muziek zich moet aanpassen aan de tekst, eerder dan het omgekeerde. Werk aan de winkel dus qua interpretatie! Het kwam er bijgevolg op aan een ploeg van zangers en instrumentalisten te vinden die in die richting wilden werken en hen aan te moedigen om zo vrij als mogelijk aan de slag te gaan, weliswaar binnen
de imperatieven van de polyfonie, waarin elke stem solidair blijft met alle andere. Met het oog op een presentatie in een concert van muziek die oorspronkelijk bedoeld was voor privégebruik, leek het me belangrijk om een dramaturgie uit te denken waarin de luisteraar zich betrokken zou voelen, alsof hij zou worden
aangesproken door de verschillende sprekers in een soort van kameroratorium. Om dit klaar te krijgen heb
ik een tekst van Philippe d'Angoumois gebruikt, namelijk Occupation continuelle en laquelle l'arne devote
s'unit toujours avecque Dieu. Het is een verhandeling uit 1618, die speciaal voor de dames van de beau
monde is geschreven, en die ik dankzij een artikel van Catherine Gordon-Seifert ontdekt heb.
D'Angoumois raadde aan om elke dag van de week over een bepaald godsdienstig onderwerp te mediteren,
om de geestelijke mysteries ingang te laten vinden in het dagdagelijkse. Na een korte catechismusles voor
kinderen en een strenge veroordeling van het wulpse lied, zullen we het programma van dit thematische
gebed volgen, en een denkbeeldige spirituele weg uitstippelen: die van een ziel die smacht naar het heil. Bij
het overlopen van de 'mystieke week', vanaf de bezinning over de zonden (op maandag) tot het beschouwen van de heerlijkheden van het paradijs (op zondag), van het gebroken hart tot de innerlijke genezing,
van de oer—Chaos tot de Harmonie der sferen, zal ze (de ziel) proberen een vestingmuur van geloof te bouwen tegen de verwoestende krachten van een eeuw die ten prooi is aan verdeeldheid.
De studie van de devotiemuziek uit de 17de eeuw brengt ons onwillekeurig in de privésf eer en focust onze
aandacht op het breekpunt van deze getormenteerde tijd: het individu. Doordrongen van tegenstrijdige
stromingen die hij niet altijd begreep en ten prooi aan radicale invraagstelling van het geloof en de ethiek,
stond de rechtschapen mens van de 17de eeuw op een vreemde manier dicht bij ons. Zijn ontwikkeling, zijn
gedachten, zijn twijfels, zijn verscheurdheid laten ons niet onverschillig, omdat ze ons opheldering bieden
over onze tijd, wat, zo mag ik toch veronderstellen, het doel is van elke dialoog met de mensen uit het verleden.
Vertaling: Brigitte Hermans
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QU'EST-CE QUE LA FOP
Qu'est-ce que la foi?

Wat is dat, geloven?

Je ne suis hypocrite,
en la foy que je tiens.
Geste lecon petite
vous le montrera bien:
par la foy toute chose
je croy en mon esprit,
que l'Eglise propose,
escrit ou non escrit.
Qu'y a-t-il de meilleur
qu'avoir Dieu en son cceur?

Ik ben niet hypocriet,
in mijn geloof.
Deze kleine lering
zal het je verduidelijken:
dankzij het geloof kan ik
geestelijk alles aan
wat de Kerk voorstelt,
geschreven of niet.
Wat kan er beter zijn
dan God in zijn hart te weten?

Qu'est-ce que tout Chrestien
doit croire et scavoir?

Wat moet elke Christen
geloven en weten?

Je croy en trois personnes,
une Divinité:
Jesus vray Dieu, vray homme,
qui nous a racheté,
Jesus fils de Marie,
mort & resuscité,
qui juge notre vie,
comme elle a merité.
Qu'y a-t-il de meilleur
qu'avoir Dieu en son cceur?

Ik geloof in drie personen,
één godheid:
Jezus waarlijk God, echte mens,
Hij die ons heeft verlost,
Jezus, zoon van Maria,
gestorven en verrezen,
die oordeelt over ons leven,
het naar waarde schat.
Wat kan er beter zijn
dan God in zijn hart te weten?

Qui est vrai Chrestien et catholique?

Wie is een echte Christen en een echte katholiek?

Celuy est catholique
qui baptisé estant,
ne suyt nul heretique,
nul erreur pestilent:
mais en mesme doctrine
et en un mesme esprit
en l'Eglise Romaine
professe Jesus Christ.
Qu'y a-t-il de meilleur
qu'avoir Dieu en son cceur?

Katholiek is hij
die als dusdanig gedoopt is,
hij die geen ketter is,
en zich niet bezondigt aan fouten:
maar met dezelfde mening
en dezelfde geest
in de Roomse Kerk
Jezus Christus verkondigt.
Wat kan er beter zijn
dan God in zijn hart te weten?

Dites les Commandemens de Dieu!

Verkondig Gods Geboden!

Un seul vray Dieu adore,
ne jure vainement;
feste et Dimanche honore:
sois pere & mere aymant,
tu ne turas personne,
tu n'adultereras,
a larcin ne t'addonne,
faux tesmoing ne seras;
ne convoite la femme,

Vereer één God,
vloek niet ijdel,
eer het feest en de zondag,
wees een liefhebbende vader & moeder,
je zal niemand doden,
je zal geen overspel plegen,
je zal je niet verslaafd maken aan buit,
je zal geen vals getuigenis afleggen,
niet de vrouw begeren,
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ny les biens du prochain.
Qui garde ainsi son ame,
viendra a bonne fin.

of de goederen van je naaste.
Wie aldus zijn ziel koestert,
zal goed eindigen.

Somme tout!

In résumé!

Aymer Dieu plus que soy,
son prochain comme soy.
Voilà toute la Loy.
Qu'y a-t-il de meilleur
qu'avoir Dieu en son cwur?

God méér liefhebben dan zichzelf,
zijn naaste meer dan zichzelf.
Ziedaar de hele Wet.
Wat kan er beter zijn
dan God in zijn hart te weten?

A PARIS SUS PETIT PONT
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A Paris sus petit pont,
le pont du coil,
le coil du pon,
on y fait bastir maison,
le pon du coil,
le coil du pon,
o le joly petit pon,
le pon du coil,
le coil du pont.

In Parijs onder het bruggetje,
bij het bruggetje op de hoek,
in het hoekje van de brug, '
wordt een huis gebouwd
bij het bruggetje op de hoek,
in het hoekje van de brug.
0 dat mooie kleine bruggetje...
Bij dat bruggetje op de hoek,
in het hoekje van de brug.

Les charpentiers qui la fon,
le pon du coil,
le coil du pon,
ils m'ont demandé mon nom,
le pon du coil,
le coil du pon.

De timmerlieden die eraan werken,
bij het bruggetje op de hoek,
in het hoekje van de brug,
hebben me mijn naam gevraagd,
bij het bruggetje op de hoek,
in het hoekje van de brug.

Marguerite c'est mon nom,
le pon du coil,
le coil du pon.
Qu'as-tu là en ton giron?
Le pon du coil,
le coil du pon.

Margrietje is mijn naam,
bij het bruggetje op de hoek,
in het hoekje van de brug.
Wat heb je daar in je schoot
bij het bruggetje op de hoek,
in het hoekje van de brug?

Cest un pasté de Pigeon.
Le pon du coil,
le coil du pon.
Assi-toy là & le mangeons.
Le pon du coil,
le coil du pon.

Het is pastei van duif,
bij het bruggetje op de hoek,
in het hoekje van de brug.
Ga daar maar zitten, we smullen het op,
bij het bruggetje op de hoek,
in het hoekje van de brug.

Elle s'assit de si grand son,
le pon du coil,
le coil du pon.
qu'elle â fait trembler le buisson,
le pon du coil,
le coil du pon.

Zij vleide zich zo gracieus neer,
bij het bruggetje op de hoek,
in het hoekje van de brug,
dat ze het struikgewas aan het trillen bracht,
bij het bruggetje op de hoek,
in het hoekje van de brug.

SAVEZ-VOUS QUELLE EST CETTE
ASTUCE?
Savez-vous quelle est cette astuce méchante du
Diable? Cest qu'il ne cesse pour attirer les hommes
á sa cordelle et se les rendre concaptifs et co-héritiers des flammes éternelles, de nous susciter tous
les jours je ne sais quels esprits mal timbrés et forgés
á sa poste sur son enclume, digne besogne d'un tel
ouvrier et d'un mauvais corbeau, très mauvais ceuf,
vrais Epicuriens, Sardanapales, Stésichores et
Sotades efféminés, idolá'tres de la chair, pour de
leurs cceurs, cceurs de pourceaux qui ne se plaisent
qu'aux ordures et s'y vautrent autant malheureusement que salement, pour de leurs gosiers très
puants, pour de leurs langues — langues d'aspics
envenimées — pour de leurs plumes pestilentes nous
inventer, vomir, chanter, écrire, et nous mettre en
lumière ce que même la nature abhorre et veut être
caché; je parle de leurs amours charnelles, de leurs
saletés impudiques, de leurs incontinences plus que
brutales qu'ils osent nous exprimer, wit& tournoyant â l'entour (tant elles sont honteuses), tantót en
mots exprès (tant sont-ils éhontés), et par ce moyen
offenser les oreilles pudiques, scandaliser les ámes
chastes et faire glisser en elles ce á quoi elles n'eussent jamais osé penser: et par ainsi, de chastes et
Angéliques qu'elles étaient, les rendre bestiales et
diaboliques.
C'est ce qui a rendu les Airs si suspects á tant de belles ames, et a la verité ce sera un changement de la
dextre du Tres-haut si les chastes cantiques s'emparent de la place et emportent le dessus contre les
sales et deshonnêtes; les sains et éloignés de toute
corruptïon contre les folátres et lascifs; les sérieux et
solides contre les vains et inutiles. A cette fin que le
don de Dieu, c'est â dire la Musique, envoyée d'en
haut pour la louange du Créateur, et laquelle a jusques â présent été ravie en fait de larron par l'Ange
de l'abyme pour se l'usurper et approprier, revienne
a la parfin et soit appliquée aux usages qui lui sont
propres et naturels.

Weet u wat voor smerige truc de Duivel uithaalt?
Om mensen aan het lijntje te houden en hen van
hem afhankelijk en ook mede-erfgenaam te maken
aan de eeuwige vlammen, laat hij niet af ons dagelijks op te jutten met allerlei oneerbare voorstellen
die hij op zijn aambeeld beraamt, een bezigheid die
je van zo'n gast en onheilbrenger mag verwachten,
een ultra rot ei. Van Genotzoekers, Decadenten,
Sjoemelaars, Verwijfde Gekken en seksgeobesedeerden met een inborst van zwijnen, die niks liever doen
dan in smerigheid rondhangen en er zich genoeglijk
zo liederlijk mogelijk in wentelen, met hun stinkende strotten, hun tongen — vergiftigde lastertongen —
en hun stinkende nesten, hangt hij verhalen op, doet
ons kotsen, bezingt en beschrijft ze en zet in de verf
wat zelfs de natuur verafschuwt en verborgen
houdt; ik heb het over hun sensuele liefdes, hun
obscene rotzooi, hun onbeheerstheid die brutaler is
dan ze zelf durven zeggen, nu eens rond de pot
draaiend (zó schandelijk zijn ze), dan weer eens
expliciet (zó hondsbrutaal zijn ze), met de bedoeling
welvoeglijke oren te schofferen, deugdzame zielen
te schandaliseren, en bij hen ingang te doen vinden
wat ze zelf nooit bij elkaar gedacht zouden krijgen:
om zodoende dan de voormalige eerbaren en
Engelachtigen tot woestelingen en bezetenen te
maken.
Dat is het wat de gezangen zo verdacht heeft
gemaakt in de ogen van de goegemeente, en om naar
waarheid te spreken zal het als een ingreep van de
rechterhand van de Allerhoogste gezien worden als
de deugdzame liederen de bovenhand krijgen op de
smerige en onfatsoenlijke; de onbedorvene die zich
vér van corruptie houden versus de vunzige en de
onwelvoeglijke; de serieuze en solide versus de holle
en de overbodige. Zodanig dat Gods geschenk,
voornamelijk de Muziek, die ons van hogerhand
wordt aangereikt om de Schepper te verheerlijken,
en die in feite door de Engel is geschaakt uit de
afgrond om ze zich met geweld toe te eigenen, tot
voltooiing mag komen en zich mag toeleggen op het
taalgebruik dat haar eigen en vanzelfsprekend is.

LE SEIGNEUR EST MON FLAMBEAU
Le Seigneur est mon flambeau,
et ma garde coustumiere.
Conduit d'un astre si beau.
Puis que Dieu est ma lumiere,
de ce monde la carriere

De Heer is mijn toorts,
en mijn dagelijkse wacht.
Ik word geleid door een zó mooie ster.
Want God is mijn licht,
levensloop van de wereld.
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Je cours sans craindre ma peau.

Ik snel voort zonder mijn leven te riskeren.

De qui sgaurois je avoir peur?
Le ciel, la terre, ny l'onde,
ne nauroient troubler mon coeur,
si de la machine ronde,
au grand, & puissant Seigneur,
mon ayde, & secours je fonde.

Want wie zou me bang maken?
De hemel, de aarde noch de golven,
kunnen mijn hart uit balans brengen,
als ik op aarde,
op de grote & machtige Heer,
mijn hulp & toevlucht stel.

Bien que l'Enfer furieux,
de ses flammes ensoulfrées,
semble menacer les Cieux,
j'asseure en Dieu mes pensées,
et mesprise tout joyeux
ses fureurs envenimées.

Hoewel de woeste hel,
met haar zwavelvlammen,
de Hemelen lijkt te bedreigen,
bevestig ik mijn gedachte in God,
en misprijs met plezier
haar vergiftigde razernijen.

Ô! QU'UN BONHEUR MONDAIN
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0! Qu'un bonheur mondain
s'esvano6it soudain!
Que sa perte est poignante!
Dieu m'a des-jâ voulu ravir
l'objet de ma gloire naissante,
pour luy servir.

Oh! Wat gaat een werelds genoegen
snel in rook op!
Hoe kwellend is het verlies ervan!
God heeft mij reeds willen beroven
van het voorwerp van mijn ontluikende trots,
opdat ik hem ter wille zou zijn.

Monde, 6 monde fardé,
tu n'as rien de fondé
que sur une eau flotante.
Dieu m'a des-ja voulu ravir
toute felicité presente,
pour luy servir.

Wereld, oh gekunstelde wereld,
jij hebt niks van grondigheid
tenzij op drijvend water.
God heeft mij al in verrukking willen brengen,
gelukzaligheid te over,
opdat ik hem ter wille zou zijn.

Tout objet me déplait
puis qu'un m'est soustrait,
de la mort inhumaine!
Dieu m'a des-ja voulu ravir
tous les subjets de joye humaine,
pour luy servir.

Alles steekt me tegen
omdat één iemand me ontnomen is,
door de onmenselijke dood!
God heeft mij reeds willen beroven
van al wat menselijke vreugde schept,
opdat ik hem ter wille zou zijn.

Ah! C'est en vain pleurer!
C'est en vain souspirer!
Le mal-heur est extreme!
Dieu m'a des-ja voulu ravir
ce que j'aymoy plus que moy-mesme,
pour luy servir.

Ach! Het is nutteloos te wenen!
Nutteloos te smachten!
Het ongeluk is verpletterend!
God heeft mij al in verrukking willen brengen,
want ik bezit meer dan wie ik ben,
opdat ik hem ter wille zou zijn.

Ne pensez plus, mes yeux,
de voir en ces bas lieux
d'objet qui vous complaise.
Puis que Dieu m'a voulu ravir
ce qui vous peut donner de l'aise,
pour luy servir.

Overweeg het niet meer, ogen van mij,
om in dit tranendal
iets te vinden dat u behaagt.
Want God heeft mij al in verrukking willen brengen,
wat u kan geruststellen,
opdat ik hem ter wille zou zijn.

SI TU VEUX APPRENDRE
Si tu veux apprendre
le pas â dancer,
il faut pour l'entendre
au mal t'advancer.

Als je wil leren
dansen,
dan moet je om het te begrijpen
het slechte ervan onder ogen zien.

Du monde la dance
ensuit tout malheur,
soubs bell'apparence
il est un trompeur.

Immers de wereld van de dans
zorgt voor veel ellende;
want onder de mooie schijn
zit misleiding verborgen.

Si l'ame et esmeuë
de glisser ses pas
au monde; il la ruë
de vie á trespas.

Als de ziel wordt aangespoord
om de dans aan te gaan
in de wereld, zal de dans haar
doen verscheiden.

Or sus donc mon ame,
quitte ce plaisir
si dans une lame
tu ne veux gesir.

Welaan dus mijn ziel,
houd je ver van dit genoegen
als je niet onder een grafsteen
begraven wil liggen.

Ses plaisirs sont faintes,
ses jeux des appats,
ses images peintes
m'attraperont pas.

Haar geneugten zijn fake,
haar bekoorlijke spelletjes,
haar voorgeschilderde plaatjes
zullen mij niet beetnemen.

DANS LE LIT DE LA MORT
Dans le lit de la mort,
tout mouillé de mes larmes,
battu de mes soupirs je t'invoque, Seigneur.
Ne me redonne plus ces mortelles allarmes,
comble moy desormais de coeleste bonheur.

In het bed van de dood,
klam van de tranen,
verslagen door smart aanroep ik je, Heer.
Bezorg me niet die dodelijke ontsteltenis terug,
maar vervul me vanaf nu met hemels geluk.

Ores que la chaleur de la fiebvre me mine,
faut-il pas que mes ans
tesmoignent ma douleur?
Je m'aymerois bien peu,
si voyant ma ruine,
je ne faisois semblant
de plaindre mon malheur.

Nu al ondermijnt de warmte van de koorts me,
zou mijn leeftijd mijn smart
niet kunnen uitdrukken?
Bij het zien van deze aftakeling
zou ik heel wat minder met mezelf zijn ingenomen,
als ik het zou laten voorkomen
dat ik mijn ongeluk beklaag.

Tant de jours, tant de nuits
qu'en ces peines je passé.
Je sens la froide mort
qui me bande les yeux:
la frayeur de mourir me fait pallir la face,
et toujours mes pechés me recullent des Cieux.

Zoveel dagen en zovele nachten
die ik met moeite doorkom.
Ik voel de kille dood
die mijn ogen geblinddoekt houdt:
de angst voor de dood doet mijn gelaat verbleken,
en mijn zonden houden mij weg van de Hemelen.
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QUE JE VEUX MAL A CE PEINTRE
FANTASQUE
Que je veux mal â ce peintre fantasque,
qui se plaisant â nous donner la peur
nous peint la mort comme un horrible masque.
La mort de soy n'a beauté ny laideur:
mais chacun peut, par le cours de son áge,
faire á la mort tel qu'il veut le visage.

Wat verwens ik die nukkige schilder,
die ons met genoegen te grazen neemt
en de dood afschildert als een vreselijk mombakkes.
De dood an sich is mooi noch lelijk:
maar eenieder kan, vanuit zijn levensloop,
de dood het gezicht toedichten dat hij wil.

0 que la mort â la vie est semblable,
quelle a ses traits
vivement imitez!
Si la vie est vicieuse, ou
la mort retient les mesmes qualitez.
Si, qu'un chacun, sans scavoir la magie,
peut voir sa mort au miroir de sa vie.

0 wat lijken dood en leven op mekaar,
wat hebben ze gruwelijk
gemeenschappelijke kenmerken!
Als het leven pervers is, of lofwaardig,
dan heeft de dood dezelfde kwaliteiten.
Zo kan eenieder, zonder magie te moeten kennen,
in de spiegel van het leven zijn dood ontwaren.

QUAND JE PENSE, SEIGNEUR
Quand je pense, Seigneur,
cette fin du monde,
ces astres tombant
du haut du firmament,
ces flambeaux du ciel éclipsés promptement
et â ce feu bralant l'air, et la terre et l'onde.

Heer, als ik denk
aan het einde van de wereld,
aan de sterren die hoog
uit het firmament naar beneden vallen,
aan die hemeltoortsen die prompt verduisteren
en aan dat vuur dat hemel, aarde en golven verteert.

Quand j'oy des quatre vents de la machine ronde
ce grand son de clairons,
ce grand ajournement,
criant : "Levez-vous, morts, venez au jugement",
(5 que je suis saisi d'une crainte profonde!

Als ik vanuit de vier windstreken van de aarde
dat grootse geluid van de klaroenen hoor,
de grote dagvaarding,
roepend: "Sta op, doden, en kom naar het oordeel",
o, wat word ik dan aangegrepen door een diepe vrees!

Mais quand je vois ce roi de gloire couronné,
de mille millions d'esprits environné,
prononcer en tonnant la dernière sentence:

Maar als ik zie hoe de koning der glorie gekroond wordt,
en omringd is door duizend miljoen vernuften,
die bulderend het laatste oordeel uitspreken:

"Venez, bénis du père, et allez, malheureux."
C, seigneur, cache-moi,
dis-je alors, tout peureux,
dans l'abime profond de ta grande clémence.

"Kom, uitverkorenen van de vader,
en scheer u weg, ongelukkigen."
0, heer, dan zeg ik vol angst: verberg mij,
in de onpeilbare diepte van uw grote mildheid.

EN FIN LE TERME EST EXPIRÉ,
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En fin le terme est expiré,
que nous avons si long temps desiré.
Le Sauveur vient jusqu'aux Enfers
briser nos chaines & nos fers.

Eindelijk is de termijn verstreken
waarnaar we zolang hebben verlangd.
De Redder komt naar de onderwereld
om onze ketenen en boeien te verbrijzelen.

11 vient par un puissant effort,
pour saccager l'Empire de la mort:
des-ja les démons fugitifs
ouvrent la porte á leur captifs.

Hij komt met indrukwekkende kracht,
om het Rijk van de dood overhoop te halen:
nu al slaan de kwelgeesten op de vlucht
en openen de doorgang voor hun gevangenen.

Tous les sujets de Lucifer
cherchent un lieu plus sombre que l'Enfer
pour ne voir l'esclat de ce bois
qui reduit leur maistre aux abois.

Alle onderdanen van Lucifer
zoeken een nog somberder oord dan het inferno op
om niet de versplintering te moeten aanzien
die hun meester in het nauw drijft.

Entrez puissant triomphateur,
a. nous la joye, á ces démons la peur.
Aux geoliers la captivité,
aux prisonniers la liberté.

Kom binnen, machtige overwinnaar,
vreugde is ons part, angst de portie voor de demonen.
Cipiers behoeven de gevangenschap,
gevangenen, de vrijheid.

Helas! Que nos contentements
vous ont cousté de rigoureux tourments.
Les coups, que vous avez senty,
jusqu'en ces lieux ont retenty.

Helaas! Wat hebben onze bevredigingen
u wrede kwellingen gekost.
De klappen die u hebt geïncasseerd,
kregen weergalm tot in deze oorden.

Il nous sembloit que tous ces coups
faisoyent tomber chacun mille verroux,
dont la rigueur, en ce sejour,
nous fermoit la porte du jour.

Het kwam ons voor dat al deze slagen
elk duizend grendels deden (dicht)vallen,
waarvan de onverbiddelijkheid ons in dit verblijf,
de toegang naar de dag afsluit.

Seigneur vous avez racheté
tout ce qu'avoit perdu ma lacheté:
perte heureuse en quelque faQon
d'avoir une telle ranQon.

Heer u hebt vrijgekocht
al wat mijn laaghartig gedrag was kwijtgeraakt:
een voordelig verlies in zekere zin
om zulk een losprijs te krijgen.

HOLA, HOLA CHARON,
NAUTONNIER INFERNAL
Hola, hola Charon
Nautonnier infernal!
- Quel est cet importun
qui tristement m'appelle?
C'est l'esprit espleuré
d'un amoureux fidelle,
lequel pour trop aymer
prit le chemin fatal.
Que feray-je de toy?
- Je n'ay fait point de mal!
- Quel est ton homicide?
- 0! demande cruelle!
Amour m'a fait mourir.
- Monte dans ma nacelle:
celuy qui meurt d'aymer,
je le conduis aval.
Hé! de grace, Charon,
ne me mets en ta barque.
Je ne peux te laisser,
car ny moy, ny la Parque
n'entreprenons jamais
sur le maistre des Dieux.

Hé daar, hé Charon,
veerman van de onderwereld!
Wie is die lastigaard
die me naargeestig aanspreekt?
Het is de moegeweende geest
van een trouwe minnaar,
die vanuit zijn té grote liefde
de fatale weg is ingeslagen.
Wat moet ik met je aan?
Maar ik heb niks fouts gedaan!
Wie is je moordenaar?
Oh! wrede vraag!
De liefde heeft me doen omkomen.
Stap dan in mijn schuit:
hij die door de liefde geveld wordt,
breng ik naar beneden.
Hé, alsjeblief, Charon,
stop me niet in je boot.
Ik mag je niet laten staan,
want noch ik, noch de Schikgodin
maken ooit inbreuk
op de meester van de Goden.
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VOUS A QUI PLAIT LA DANSE
Vous a qui plait la dance,
et la cadance
de ce vain monde,
qui comme l'onde
tourne, court, roule,
s'enfuit, s'écoule
en un moment:
changez de chance,
la mort s'avance,
vers vous s'élance,
pour de sa lance
vous arreter.

Jullie die graag dansen,
op het ritme
van deze schijnwereld,
die zoals de golfslag
draait, loopt, rolt,
vlucht, wegvloeit
in een fractie:
wissel van kans,
de dood komt naderbij,
hij snelt op u toe,
om u in zijn vlucht
te doen stoppen.

Oyez, ja la trompette!
Sonne retraite,
l'arme â Parme!
La mort qui s'arme
de faux cruelle,
et nous appelle
tous â la mort.
Changeons de chance,
la mort s'avance
qui de sa lance,
notre cadance
vient arreter.

Hoor, de trompet!
Blaas de aftocht,
te wapen, te wapen!
De dood die zich tooit
in een vreselijke vervalsing
en ons allen
de dood inroept.
Laten we wisselen van kans,
de dood komt naderbij,
die met zijn lans
onze cadans
komt doen stoppen.

OU VA CE FLAMBEAU DE MA VIE?

124

Ou va ce flambeau de ma vie,
cet astre doré?
Ce soleil qui fut par l'envie
jadis adoré?

Waarheen gaat dit licht van mijn leven,
deze ster van goud?
Deze zon die uit verlangen
vroeger aanbeden werd?

Cieux de qui la violence
me ravit un bien si doux,
avez vous de l'innocence
de le retirer â vous?

Hemelen die mij met geweld
van zo'n lieflijk bezit beroven,
zijn jullie zo onwetend
dat jullie haar bij u hebben ontnomen?

Pourquoy ce tresor de merveilles
m'est il enlevé?
De qui les beautez sans pareilles
m'avoyent captivé?

Waarom toch is deze wonderlijke rijkdom
me ontnomen?
Wiens uitzonderlijke schoonheid
mij had gefascineerd?

Auray-je d'un si long service
honoré ma foy,
pour voir une telle injustice
se faire envers moy?

Zou ik zo'n lange staat van dienst hebben
in het vereren van mijn geloof,
om nu een dergelijke onrechtvaardigheid
jegens mij te zien voltrekken?

Qui si vous ne voulez plus vivre
dans ces tristes lieux,

Wie ook niet meer wil leven
in dit trieste tranendal,

qu'il mes soit permis de vous suivre
au sejour des Cieux?

is het mij toegestaan u te volgen
naar het verblijf der Hemelen?

mon ame plus heureuse
puisse voir les doux appas
d'une face glorieuse
que j'aymay tant icy bas.

Waar mijn ziel met meer geluk
de zoete charmes kan aanschouwen
van een gelukzalig aangezicht
dat ik hier beneden zó heb liefgehad.

SORTEZ, LARMES SANGLANTES
Sortez, larmes sanglantes,
et faites de mes yeux
deux sources renaissantes:
voilà que mon Sauveur arrive tout pantois
au lieu de son cruel supplice,
pour faire sacrifice
du reste de son Sang sur l'Autel de la Croix!

Kom tevoorschijn, wrede tranen,
en maak van mijn ogen
twee hernieuwde bronnen:
kijk hoe de Heiland uitgeput arriveert
op de plaats van zijn wrede terechtstelling
om op het Altaar van het Kruis
het offer te brengen van de rest van zijn bloed!

Spectacles deplorables,
de voir cloer ces pieds,
& ces mains adorables!
Helas! je n'en sgay plus â peine respirer.
Les souspirs me coupent l'haleine!
Jette mille fonteine,
pleure, pleure, mon coeur,
c'est peu de souspirer!

Het zijn miserabele scènes,
die voeten & handen
te zien opspijkeren!
Helaas! Ik kan nog nauwelijks ademen.
Het zuchten ontneemt mij de adem!
Pleng duizend tranen,
ween, ween, mijn hart,
zuchten volstaat niet!

C'est trop de tyrannie.
D'affliger mon Jesus
d'une peine infinie!
Mon Dieu, quelles douleurs
luy font ils endurer?
Le puis-je voir sans que je pasme?
Meure, meure, mon ame,
il faut, il faut mourir,
c'est trop peu de pleurer!

Dit gaat om té veel machtsmisbruik.
Dat mijn Jezus zulk mateloos
verdriet moet ondergaan!
Mijn God, welk leed
doet men hem aan?
Moet ik dit aanzien zonder weg te zwijmelen?
Sterf, sterf, mijn ziel,
ik moet, ik moet wel sterven,
want wenen is niet genoeg!

LA N'ESTOIENT QUE GIBETS
n'estoient que gibets,
que potences sanglantes.
Qu'horreur, qu'effroy,
que sang, qu'abomination,
que mort, que pourriture et desolation.
Comme s'y pourmenoit mon ame épouvantée,
elle y vid une croix nouvellement plantée,
construite, ce sembloit, de trois sortes de bois;
Un homme massacré pendoit sur cette croix,
si crasseux, si sanglant,
si meurtry, si difforme,
qu'à peine y pouvoit-on discerner quelque forme.
Car le sang que versoit

Daar waren alleen maar houten kruisen
en bebloede galgen.
Daar was enkel afschuw,
afgrijzen, bloed, gruwel,
dood, rotting en droefheid.
Wijl mijn ontstelde ziel daar rondwaarde,
zag zij een kruis dat zopas was opgericht,
opgebouwd, zo te zien, uit drie soorten hout.
Een toegetakeld man hing aan dat kruis,
zo smerig, zo bloedend,
zo kapotgemaakt, zo wanstaltig,
dat men er nauwelijks nog vorm in kon herkennen.
Want het bloed dat op wel duizend plaatsen
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son corps en mille lieux
deshonoroit son front, et sa bouche et ses yeux.
Toute sa face estoit de crachats enlaidie,
sa chair en mille endroits estoit toute meurtrie,
sa croix de toutes parts pissoit les flots de sang.
Ses pieds, ses mains, son chef,
et sa bouche et son flanc,
en jettoient des ruisseaux.
Les cruelles tortures
luy avoient tout demis les os de ses jointures.
Sa peau sanglante estoit cousuë avec ses os,
et son ventre attaché aux vertebres du dos
sans entrailles sembloit. Une espine cruelle
fichoit ses aiguillons jusques dans sa cervelle,
dont les sanglants boiiillons â mesure sechez
couloient, barbe et cheveux
sur sa face couchez.
Ce qui restoit encor de sa chair detranchée,
pendoit horriblement par lambeaux écorchée.
Tous ces membres estoient
ou playez, ou meurtris.
Bref, comme en ces lepreux
confirmez et pourris,
l'on voyoit au profond de ses larges ulceres
ses veines, ses tendons,
ses nerfs et ses arteres,
l'on pouvoit aisément luy conter tous les os.
Ce n'estoit qu'un squelet,
qu'une seche Atropos,
un spectre, une carcasse.
Et pour bien dire en somme,
ce mort ressembloient mieux
un phantosme qu'un homme,
sinon que de ses yeux morts et ensanglantez
rejallissoient encor tant de vives clartez.
Tant de traits, tant d'attraits,
que pour moy il me semble
que ce mort estoit vif,
ou vif et mort ensemble...

uit zijn lichaam sijpelde,
ontsierde zijn voorhoofd, zijn mond en zijn ogen.
Zijn ganse gelaat was verminkt door het spuug,
zijn huid op wel duizend plaatsen gekneusd,
het kruis droop van het gutsende bloed.
Zijn voeten, zijn handen, zijn hoofd,
zijn mond en zijn flank,
stortten stromen bloed.
De vreselijke martelingen
hadden zijn gewrichten misvormd.
Zijn bloedende huid in flarden aan zijn gestel,
zijn buik vastgehecht aan de wervels van de rug,
schijnbaar zonder ingewanden. Een wrede kroon
drukte doornen tot in de hersens,
waaruit straaltjes stollend bloed
naar beneden druppelden en baard
en haren en gelaat overdekten.
Wat overbleef van zijn verhakkeld vlees,
hing afschuwwekkend in lappen neer.
Al zijn ledematen waren bewerkt,
of gekneusd.
Kortom, zoals men bij notoire,
walgelijke melaatsen
de diepliggende, grote zweren kan zien,
zo kon men zijn aders, zijn pezen,
zijn zenuwen en zijn slagaders,
en met gemak al zijn beenderen tellen.
Hij was nog slechts een skelet,
een uitgedroogde Mens,
een spook, een geraamte.
En uiteindelijk gesproken,
leek deze dode meer
op een geest dan op een mens,
als niet zijn dode en bebloede ogen
nog schitterden van levendige helderheid.
Zovele gelaatstrekken, zoveel bekoorlijkheid,
dat het mij voorkwam
dat deze dode nog levend was,
of levend en dood was tegelijk...

(4) HEUREUSE NUITÉE

heureuse nuitée
de longtemps desirée:
C> nuit tres gracieuse,
nuit delicieuse.
Nuit en plaisirs féconde
nulle autre seconde.
Chantons Noël, Noël, Noël,
au petit Emmanuel.
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0 gelukzalige nacht
sinds lang verwacht:
gratievolle nacht,
heerlijke nacht.
Nacht die bol staat van vreugde,
zonder zijns gelijke.
Laten wij zingen Kerstmis, Kerstmis, Kerstmis,
voor de kleine Emmanuel.

Ô belle nuit plaisante,
belle nuit brillante!
0:5 nuit gaye et joyeuse!
Ô nuit très lumineuse!
0 nuit claire et luisante!
Co nuit étincelante.
Chantant Noël, Noël, Noël,
au petit Emmanuel.

0 heerlijke nacht,
o flonkerende, mooie nacht!
0 vreugdevolle, blije nacht!
0 nacht vol licht!
0 heldere en schitterende nacht!
0 stralende nacht.
Laten wij zingen Kerstmis, Kerstmis, Kerstmis,
voor de kleine Emmanuel.

Sus, que le ciel entonne,
que la terre fredonne,
qu'on imite les Anges
qui chantent les louanges
du grand Dieu des merveilles,
rendons graces pareilles.
Chantant, Noël, Noël, Noël,
au petit Emmanuel.

Kom op, dat de hemel een lied aanheft,
dat de aarde mee neuriet,
dat men de Engelen nazingt,
die lofzangen aanheffen
voor God die groot is in wondere werken,
laten we evenzo dankzeggen.
Laten wij zingen Kerstmis, Kerstmis, Kerstmis,
voor de kleine Emmanuel.

BENY SOIT SUR TOUT
CE GRAND DIEU
Beny soit sur tout ce grand Dieu
qui n'est qu'un en trinité.
Que triple il soit partout
connu d'un chacun en unité.
Son los, sa gloire et son honneur,
soit l'unique objet de mon cceur.

Gezegend is vooral deze grote God
die slechts één is in drievuldigheid.
Dat hij in drievoud overal door eenieder
zal gekend zijn in éénheid.
Dat zijn lofzang, zijn luister en zijn eerbetoon,
het enige doel van mijn hart mogen zijn.

Beny soit Dieu le Père,
qui l'univers de rien crd,
lui qui, par tant de benefices divers,
nous recrd.

Gezegend zij God de Vader,
die het universum uit het niets heeft gemaakt,
hij die ons met zoveel weldaden
heeft geschapen.

Beny soit Dieu le Fils égal au Père,
et sempiternel,
lui qui de sa nature, a Dieu son pere
est eternel.

Gezegend zij God de Zoon,
de gelijke van zijn Vader, en eeuwiglevend,
Hij die van nature, God als Vader heeft is
eeuwigdurend.

Beny soit cet amour,
qui des deux provient
l'Esprit tres-saint,
de qui tout don, tout bien, toute grace vient,
et nous enceint,

Gezegend zij deze liefde,
die van beiden voortkomt:
de zeer heilige Geest,
van wie alle gaven, alle goeds, alle gratie komt,
en ons omsluit.

Benite soit la Mere du Fils de Dieu,
Reyne des Cieux,
sa grandeur, son nom, son renom en tout lieu
soit gloriëux.

Gezegend zij de Moeder van de Zoon van God,
Koningin der Hemelen.
Haar grootheid, haar naam, haar faam zij overal
luisterrijk.

Beny soit son Fils, qui, de grand Dieu,
se fit homme pour nous,

Gezegend zij de Zoon, die, vanuit God,
voor ons Mens is geworden,
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qui postposa sa vie a notre profit,
nous sauvant tous.

die zijn leven voor ons heil heeft gegeven,
en ons heeft gered.

Beny soit enfin mon JESUS, mon amant,
mon cher époux,
qui me fait ressentir de fait en l'aimant
comme il est doux.

Gezegend zij ten laatste mijn JEZUS, mijn geliefde,
mijn dierbare gemaal,
die me dankbaar maakt in mijn liefde voor hem
want hij is mild.

BLANC EST LE VÊTEMENT
Blanc est le vêtement
du grand Père sans age.
Blancs sont les courtisans
de sa blanche maison.
Blanc est de son esprit l'étincelant pennage.
Blanche est de son Agneau la brillante toison.

Wit is het gewaad
van de grote eeuwige Vader.
Wit zijn de hovelingen
van zijn blanke huis.
Wit is het sprankelende verenkleed van zijn geest.
Wit is de schitterende vacht van zijn Lam.

Blanc est le crêpe saint dont
(pour son cher blason)
aux noces de l'Agneau l'épouse s'avantage.
Blanc est or le manteau
dont par même raison
cet innocent époux
se pare en son noage.

Wit is de heilige sluier waarmee
(voor haar dierbaar blazoen)
de bruid zich tooit op de bruiloft van het Lam.
Wit en van goud is de mantel
waarmee voor diezelfde reden
de argeloze echtgenoot
zich mooi heeft gemaakt op zijn huwelijksfeest.

Blanc était l'ornement dont le pontife vieux
s'affublait pour, dévot,
offrir ses vceux aux cieux.
Blanc est le parement
de ce nouveau grand prêtre.

Wit is het gewaad waarmee de oude opperherder
zich uitdost, devoot als hij is,
en zijn geloftes aan de hemelen kenbaar maakt.
Wit is het sieraad
van deze nieuwe opperpriester.

Blanche est la robe due au fort victorieux.
Ce vainqueur (bien qu'il aille
la mort se soumettre).
Blanc, sur la dure mort triornphe glorieux!

Wit is het kleed van deze dappere overwinnaar.
Hij die zegeviert (zelfs op zijn weg
naar de dood).
Wit, glorieuze triomf op de gruwelijke dood!

BENY DIEU, C) MON AME
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Beny Dieu, 45 mon ame,
beny ton Creteur,
ton Roy, ton pere, & ton Seigneur,
et, d'une sainte flamme
bnilante, de ton cceur
donne luy tout le meilleur.

Gezegend God, oh mijn ziel,
gezegend je Schepper,
je Koning, je vader & en je Heer,
dat een heilige vlam,
hartstochtelijk brandend, vanuit je hart
hem het allerbeste mag schenken.

C'ét mon roc, & ma vie,
ma retraite en lieu seur,
mon los, ma gloire, & mon honneur.
En luy seul me confie.
De rien je n'auray peur,
m'appuyant sur sa faveur.

Mijn rots, & mijn leven,
mijn rustpunt op een veilige plaats,
mijn lofzang, mijn luister, & mijn eerbetoon.
In hem alleen stel ik mijn vertrouwen.
Voor niets ben ik angstig,
ik verlaat mij op zijn welwillendheid.

Quand la voute etherée
éclatante de feux
darderoit foudres en tous lieux;
quand la terre alterée
de chaleurs se fendroit,
et jusqu'au fond s'ouvriroit.

Als het hemelgewelf
in een losbarsting van vuur
bliksems zal spiesen ten allen kant;
als de aarde in haar ontreddering
door de hitte uiteenvalt
en tot in de diepte zich openrijt.

La main de Dieu puissante
toujours nous guardera,
et en lieu seur nous conduira.
Sa verité constante
nous sera chacque fois
un tres-asseuré pavois.

Zal de hand van de machtige Heer
ons altijd beschermen,
en naar een veilige plaats begeleiden.
Zijn onophoudelijke waarachtigheid
zal voor ons altijd
een zekere verschansing zijn.

Qui de telle pensée
armera ses discours,
et y pensera tous les jours,
quand la triste journée
le monde étonnera,
lors point confus ne sera.

Wie zijn gedachtegang
met zulke overpeinzingen wapent,
en er elke dag over nadenkt,
zal op de verschrikkelijke dag
de wereld verstomd doen staan,
daar hij niet in verwarring zal zijn.
Vertaling: Brigitte Hermans
I. Nota van de vertaler: coil = coin
(schrijffout in de Middelfranse tekst)
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Anne Guidet
Lucie Jolivet
Brigitte Le Baron
Brigitte Lesne
Caroline Magalhaes
Catherine Sergent

zang
zang
zang
zang
zang
zang
zang

Woensdag, 29 augustus 2007
concert: 12.00 uur — Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Aquitanië / Saint-Martial de Lirnoges, 12de eeuw
Anoniem
Novus annus dies magnus (conductus)
Res est admirabilis (prosula)
Exultet celi curia (trope op Benedicamus Domino)
Gratulantes celebremus festum (trope op Benedicamus Domino)
Alleluia, Iacobe sanctissime (antifoon)
Clara sonent organa (versus)
Orienti oriens stella nova claruit (versus)
Resonet nostra domino caterva (conductus)
Benedicamus Domino (organum)
Parijs / l'École Notre Dame, 13de eeuw
Anoniem
Ave parens / Ad gratie (motet)
Veste nuptiali (conductus)
Ver pacis aperit (conductus)
Magnum nomen Domini Emmanuel (antifoon)
Viderunt Emmanuel (trope op Graduale)
0 Maria, stella mans (conductus)
Perotinus (fl. ca. 1200)
Vide prophetie finem ad implete (conductus)
Anoniem
Verbum patris humanatur (conductus)
Ecce mundi gaudium (rondeau)
Alleluya moduletur Syon filia (conductus-motet)
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Angeli super ethera
Een- en meerstemmige religieuze muziek uit het middeleeuwse Frankrijk
Steven Marien

De ondertitel van dit programma is in zoverre paradoxaal dat het middeleeuwse 'Frankrijk' lange tijd niet
bestond, althans niet in de territoriale verschijningsvorm die men er vandaag onder verstaat. Toen in 987 de
Capetingers de macht overnamen van de Karolingers, strekte het hertogdom Francië zich niet verder uit dan
een kerngebied rondom de Seine, uitgebreid met enkele losse `villae' in de buurt van onder meer Parijs en
Orléans. Bretagne en Normandië maakten omstreeks het jaar 1000 geen deel uit van Frankrijk, net zomin
als de zuidelijk gelegen regio's rond Toulouse en Bordeaux. In het noorden vormden de Champagne en
Vlaanderen aparte graafschappen en in het oosten liet de invloed van het Roomse Rijk zich gelden. Hoewel
de Capetingers profiteerden van de wedijver tussen de verschillende graafschappen én zij bovendien een
aantal kerkpolitieke privilegies genoten, was het toch wachten tot het begin van de 13de eeuw vooraleer
Philippe II Auguste de Capetingische invloedssfeer en dito territorium wist uit te breiden tot datgene wat
min of meer de moderne staat Frankrijk genoemd kan worden.

De vroege meerstemmigheid in Zuid-Franse handschriften
Tijdens de 12de eeuw speelde Aquitanië, de streek rond Limoges en Bordeaux, een cruciale rol op geopolitiek vlak. Door het huwelijk van Eleonora van Aquitanië met de Franse vorst Louis VII kwam het hele
zuidwesten van het huidige Frankrijk onder heerschappij van de Capetingers. Nadat het huwelijk in 1152
nietig werd verklaard en Eleonora kort daarna in het huwelijk trad met de toekomstige koning van
Engeland, ging niet enkel een aanzienlijk deel van het territorium verloren, maar leefde het Franse koningshuis met de voortdurende, dreigende aanwezigheid van het rivaliserende Engeland.
Ook in cultureel opzicht speelde Aquitanië een sleutelrol. De Occitaanse taal beleefde in de 12de eeuw een
eerste hoogtepunt, dat gekenmerkt werd door de kunst van de troubadours. Guillaume IX, graaf van
Poitiers en grootvader van Eleonora, was trouwens een van de eerste troubadours in de regio. De abdij van
Sint-Martialis in Limoges lag op de bedevaartsroute naar Santiago de Compostela en was een belangrijk
centrum voor religieuze kunst, onder meer voor de muziek. In de streek werden tussen het einde van de 9de
en het begin van de 13de eeuw minstens zestien handschriften vervaardigd met religieuze muziek, waarvan
er vier ook polyfoon repertoire bevatten.
De eerste ondubbelzinnige vermeldingen en genoteerde voorbeelden van meerstemmige muziek dateren
van het einde van de 9de eeuw en komen voor in een aantal traktaten, die waarschijnlijk werden opgesteld
in de Sint-Amandsabdij nabij Doornik. De liggende pedaaltonen en het verdubbelen van gregoriaanse melodieën in parallelle kwinten gaven aan deze meerstemmige stukken of organa een eerder improvisatorisch
karakter. Heel waarschijnlijk zijn de bewaarde muziekvoorbeelden trouwens de neerslag van een bestaande improvisatiepraxis. In de 11de eeuw verscheen naast de parallelbeweging ook de tegenbeweging: onder
een bestaande gregoriaanse melodie improviseerde men een zogenaamde 'vox organalis', die op de sleutelpunten van de frase telkens kwint-, kwart- of octaafintervallen vormde met de eigenlijke 'vox principalis',
maar er onderweg ook secunden, tertsen en sixten mee kon vormen. In die tweestemmige organa uit de 11de
eeuw doken trouwens voor het eerst stemkruisingen en versierde cadensen op.
In de 12de eeuw kende de polyfonie een eerste bloeiperiode. Hoewel de belangrijkste geschreven bronnen uit
die periode afkomstig zijn uit het zuiden van Frankrijk en het noorden van Spanje, kende de meerstemmigheid allicht een iets grotere geografische spreiding en werd zij ook in Noord-Frankrijk en mogelijk zelfs in
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Engeland beoefend. Opvallend in dat 12de-eeuwse repertoire is dat de oorspronkelijke gregoriaanse melodie
zich niet langer bovenaan, maar wel onderaan in het tweestemmige geheel bevond. De toegevoegde 'vox organalis' kwam op haar beurt dus bovenaan te liggen en werd daardoor belangrijker dan de eigenlijke gregoriaanse partij. Zoals in de llde eeuw bleef men het organum uitvoeren in de zogenaamde discantstijI (elke partij had
ongeveer evenveel noten, zoals bijvoorbeeld in Orienti oriens stella nova claruit), maar het typisch Aquitaanse
organum ontwikkelde zich heel anders: de oorspronkelijke gregoriaanse melodie werd uitgerekt tot bijzonder
lange notenwaarden en de 'vox organalis' voerde daarboven een virtuoos aandoende improvisatie uit.
De tweestemmige gezangen uit de Sint-Martialismanuscripten waren deels bestemd voor een handvol grote
feestdagen: Kerst, Sint-Stephanus en Nieuwjaar. Novus annus dies magnus bijvoorbeeld is een conductus
voor 1 januari en in de prosula Res est admirabilis wordt Christus' geboorte bezongen. Voorts maakten ook
de tropen op het Benedicamus Domino een aanzienlijk aandeel van de gezangen uit. Simultaan met de ontwikkeling van de muzieknotatie én de polyfonie nam ook de gewoonte toe om gregoriaanse gezangen te
`troperen': door tekst- en/of melodische interpolaties kregen gregoriaanse gezangen een heel andere inhoud,
of werd het makkelijker om ze te memoriseren. Het Ben edicamus Domino was een responsoriaal gezang
dat de officies afsloot en vaak getropeerd werd. In de Sint-Martialishandschriften komen meerdere
Benedicamus-tropen voor. Ook de versus kunnen we beschouwen als een vorm van troperen: het hele gregoriaanse repertoire maakte veelvuldig gebruik van psalmverzen die uit hun context werden gehaald en werden samengevoegd met andere teksten. In de 12de eeuw waren zij populaire kanshebbers voor een meerstemmige zetting. Een laatste categorie ten slotte waren de gezangen zonder gregoriaanse oorsprong: de
conducti. Conducti maakten in se geen deel uit van het gregoriaanse repertoire (hoewel we toegeven dat de
afbakening daarvan ook een zekere willekeur inhoudt) en werden vaak als processiezang gebruikt.

De Notre Dameschool in Parijs
Aan de vooravond van de 13de eeuw wist Parijs zich definitief een plaats te veroveren als Europese metropool. In 1182 werd het hoofdaltaar van de jonge Notre Dame ingewijd en in 1215 opende de universiteit
haar deuren. De instelling, die een kleine halve eeuw later tot Sorbonne werd gedoopt, onderwees de toenmalige intelligentsia in de `septem artes liberales', de basis van al wat toen het weten waard was. Omstreeks
het midden van de 13de eeuw mocht de universiteit zich beroemen op de aanwezigheid van 's werelds meest
befaamde theologen: Bonaventura, Albertus Magnus en Thomas van Aquino. Ook het artistieke zwaartepunt van Europa lag toen in Parijs. In het koor van de Notre Dame werd aan de polyfonie een nooit geziene status verleend. Hoewel de eerder improvisatorische meerstemmigheid niet gebannen werd, sloeg men
radicaal nieuwe wegen in en legden de toenmalige kapelmeesters de basis van een strikt geconstrueerd en
geritmeerd oeuvre. De bekendste namen uit die vroege periode zijn die van Leoninus en Perotinus, maar
ook tal van andere musici en theoretici pleegden hun bijdrage aan het uitgebreide corpus van werken uit de
Notre Dameschool.
Omstreeks 1200 werd aan de Notre Dame een waaier van genres en compositiestijlen beoefend. Een eerste
groep werken hield verband met het gregoriaans en hoorde thuis in de liturgie. Het genre bij uitstek van de
oudste generatie — die van Leoninus en deels ook Perotinus — is het organum. Het laat-12de-eeuwse organum was gebaseerd op een gregoriaanse melodie. De tuttiverzen bleven daarin onaangetast, maar de melismatische solopassages — vaak slechts enkele woorden — spon men uit in lange notenwaarden, net zoals dat
de gewoonte was in het Aquitaanse organum. Daarboven ontwikkelden zich één, twee of drie stemmen in
de discantstill, die inmiddels echter onderworpen was aan strenge ritmische formules. Zij zongen dezelfde
tekst als de tenor met de oorspronkelijke gregoriaanse melodie. In het begin van de 13de eeuw werden de
organa doorgaans niet meer in discantus-, maar in clausulastill gecomponeerd: de gregoriaanse melodie in
de tenorpartij én de bovenstemmen verliepen nog steeds in strak geritmeerde notenwaarden, maar de verhouding tussen de tenor en de bovenstemmen werd minder groot.
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Erg aanverwant met de clausula is het motet: enkel de tekst maakte hier het verschil. In een organum in discant- of clausulastij1 zingen alle partijen dezelfde tekst, terwijl dat bij het motet niet langer het geval is. De
tenorpartij bestaat nog steeds uit een geritmeerd gregoriaans fragment, maar de bovenstemmen hebben een
andere tekst. Veel motetten zijn driestemmig en zijn voorzien van een Latijnse, religieuze 'cluplumpartij' en
een Franse, profane `triplumpartij'. Zoals eerder vermeld heeft de conductus geen enkele band met het gregoriaans.
Vanuit musicologische hoek is de combinatie van deze twee programmadelen bijzonder interessant: auditief stellen we onmiddellijk vast hoe muzikale tendensen uit één periode inspirerend kunnen werken op een
andere plek en in een latere era. Als schakel in een festival dat in het teken staat van de Franse polyfonie
wordt dit concert trouwens nóg intrigerender: we horen er namelijk meteen de aanzetten in die Philippe de
Vitry en Guillaume de Machaut inspireerden tot hun 14de-eeuwse meesterwerken. Ook de wortels van de
jonge Dufay en Ockeghem liggen onmiskenbaar hier. Maar ook vanuit menselijk standpunt kent dit repertoire een welhaast adembenemende dimensie: het is fascinerend, ontroerend zelfs, om te ervaren hoe enkele eenvoudige basistechnieken een acht eeuwen oude klankwereld openen die het vermoeden wekt van een
alomvattend en tijdloos mysterie, het bestaan misschien van "angeli super ethera"...
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NOVUS ANNUS DIES MAGNUS
Novus annus dies magnus
assit in leticia.
Lux eterna de superna
venit ad nos regia.
Culpam seve matris Eve
plena delet gratia.

Dat het nieuwe jaar
een grootse dag mag zijn in vreugde.
Het eeuwige licht komt ons
vanuit het hemelse koninkrijk tegemoet.
En wist met gratie zelfs de schuld
van de moeder Eva.

Quia sic genitor
paradisi Adam
protoplasta suum
venit ad patriam
crucis e preticio
reparando viam.

Want zo is de vader
Adam als eerstgeborene
van het paradijs
naar zijn geboortegrond teruggekeerd,
in een poging om door het offer
van het kruis de weg te bereiken.

Omnis homo sacra domo
propagate Domini,
consecrate vel signate
suo sancto nomini,
gratulare et laetare:
salus datur homini.

Elke mens moet thuis de heilige zaken
van de Heer verkondigen,
ofwel zich duidelijk toewijden
aan zijn heilige naam,
dankbaar en blij zijn:
het heil wordt aan de mens geschonken.

Ad haec festa Christe,
para cuncta nobis prospera
qui gubernas de superna jure
tenens omnia;
Istum chorum clericorum
sua salvet gratia.

Vandaar dit feest, Christus,
u bent het die voor ons aller heil
met hemelse rechtspraak
alles in handen houdt;
de menigte zelf van de geestelijken
groet u met gratie.

RES EST ADMIRABILIS
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Res est admirabilis,
virgo venerabilis parit,
sed intacta.
Sine viri coitu
plena sancto spiritu
genetrix est facta.
Cardine de supero rore salutifero
venter fecundatur.
Peperit fecunditas
et sacra virginitas
integra servatur.
Sicut ros in gramine
descendit in virgine
verbum summi patris.
Patrem non deseruit
et mortalem induit
formam alvo matris.
Sicut terram pluvia
sic divina gratia
virginem fecundat.
Sanctus eam spiritus

De zaak is bewonderenswaardig,
het eerbare meisje brengt een kind ter wereld,
maar blijft intact.
Zonder gemeenschap met een man
is ze moeder geworden
door toedoen van de heilige geest.
Op het juiste moment werd haar schoot
door hemels heilbrengend vocht bevrucht.
Ze was vruchtbaar maar
haar heilige maagdelijkheid
is intact gebleven.
Zoals de dauw op de weide valt,
zo is het woord van de allerhoogste vader
over het meisje neergedaald.
De Vader heeft haar niet verlaten
en heeft een stedelijke gedaante
in de moederschoot ingebracht.
Zoals de regen doet met de aarde,
zo heeft de goddelijke gratie
het meisje bevrucht.
De heilige geest bevrijdt haar

a peccato penitus abluit et mundat.
Non est opus hominis
sed est opus numinis
et magne virtutis.
Concipit et generat,
que virum non noverat,
auctorem salutis.
Amen.

van zonde en maakt haar rein.
Dit is niet het werk van een mens,
maar het werk van een grootse
en goddelijke verdienste.
Ze heeft ontvangen en het leven gegeven
aan de schepper van de redding,
zij die geen man had gekend.
Amen.

EXULTET CEL! CURIA
Exultet celi curia,
fulget dies.
Plaudat mater ecclesia,
fulget dies.
In Iacobi victoria,
fulget dies ista.

Dat het hemelse hof mag jubelen,
dag die straalt.
Dat onze moeder de kerk mag applaudisseren,
dag die schittert.
Voor de overwinning van Jacob,
die dag van schittering.

Qui per Herodis gladium,
fulget dies.
Scandit ad celi solium,
fulget dies.
Polorum tenens gaudium,
fulget dies ista.

Die middels het zwaard van Herodes,
dag van schittering.
Naar het hemelgewelf opstijgt,
dag die straalt.
En de vreugde kent van de hemelen,
die dag van schittering.

Quem Christus rex in seculis,
fulget dies.
Decoravit miraculis,
fulget dies.
Magnificans in populis,
fulget dies ista.

Hij die Christus, koning der hemelen,
dag die straalt.
Met mirakels heeft gesierd,
dag van schittering.
Hem verheerlijkend bij de volkeren,
die dag van schittering.

Ut sol splendet in gloria,
fulget dies.
Qui facit in Gallecia,
fulget dies.
Et alibi prodigia,
fulget dies ista.

Zoals de zon schittert hij in heerlijkheid,
dag van schittering.
Hij die in Galicië en elders,
dag van schittering,
wondere voortekens deed,
die dag van schittering.

Ut in polorum solo,
fulget dies.
Ingenti semper gaudio,
fulget dies.
Benedicamus domino,
fulget dies ista.

Zoals op de troon in de hemelen,
dag die straalt.
Eeuwige reusachtige vreugde heerst,
dag die straalt.
Laten we dus de heer zegenen,
die dag van schittering.

Odiendo malicias,
fulget dies.
Amando amicicias,
fulget dies.
Deo dicamus gracias,
fulget dies ista.

Met een afkeer voor slechte dingen,
dag die straalt.
Met liefde voor vriendschappen,
dag die straalt.
Laten wij God dankzeggen,
die dag van schittering.
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GRATULANTES CELEBREMUS
FESTUM
Gratulantes celebremus festum
diem luce divina honestum.

Dankbaar om het goddelijke licht
vieren wij vandaag plechtig feest.

Hec est dies Iacobi in signis;
illustrata signis eius dignis.

Dit is de dag in het teken van Jacobus;
de dag die de symbolen hem waardig verheerlijkt.

Quem precamu ducat ut ad celos,
decantantes eius Cristo melos.

Aan wie wij vragen dat hij ons naar de hemel zal leiden,
terwijl wij liederen zingen voor Christus.

Suscipiens graciam de celis.
Benedicat ergo plebs fidelis Domino.

Hij die de heerlijkheid van de hemelen ontvangt.
Dat hij zijn trouwe volk mag zegenen in de Heer.

ALLELUIA, IACOBE SANCTISSIME
Alleluia, Iacobe sanctissime,
alluluia, pro nobis intercede,
alleluia.

Alleluja, allerheiligste Jacobus
alleluja, bemiddel voor ons,
alleluja, alleluja.

Cum invocarem exaudivit me
Deus iustitie meae:
in tribulatione dilatasti

Terwijl ik Hem aanriep,
aanhoorde mij de God van het recht:
jullie zijn verzwolgen door verdriet.

Filii hominum, usquequo gravi corde?
Ut quid diligitis vanitatem
et queritis mendacium?

Zonen van mensen, vanwaar dit bezwaard gemoed?
Wat maakt dat jullie ijdelheid verkiezen
en jammeren over bedrog?

CLARA SONENT ORGANA
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Clara sonent organa,
pulsent voces timpana,
resonante lira.

Dat de orgels helder mogen klinken,
dat de trommels hun stemmen voortdrijven,
in weerklank met de lier.

Modulizet concio,
festivali gaudio,
orta prole mira!

Het samengetroepte volk geeft de maat aan,
in vreugde omwille van het festival,
zie toch wat een wonderlijke kroost!

Virga condam arida,
summo rore madida,
novum dedit florem.

Een dorre uitgedroogde twijg,
door goddelijke dauw bevochtigd,
heeft een nieuwe bloem gegeven.

Corde patris genitum,
concepit per spiritum,
virgo redemptorem.

Uit het hart van de vader ontsproten,
ontving het meisje door de geest,
de verlosser.

Ergo plena gratia,
gaudet viri nescia,
Deum paritura.

Aldus vol van gratie,
verheugd want ze bekende geen man,
de moeder van God.

Sol de stella nascitur,
carnis umbra tegitur,

De zon werd geboren uit een ster,
de schaduw van het vlees wordt verborgen gehouden,

lux non moritura.

het licht zal niet doven.

Quam parit virginitas,
humanatur deitas,
homo divinatur.

Die de maagdelijkheid ter wereld bracht,
een godheid die tot mens geworden is,
een mens die goddelijk werd.

Fit sacerdos ostia,
Babilonis filia,
per quem liberatur.

De priesteres bereidde de toegang,
dit meisje uit Babylon,
door wie we bevrijd zijn.

ORIENTI ORIENS STELLA
NOVA CLARUIT
Orienti oriens
stella nova claruit
et Jacob egrediens
Lucifer emicuit,
Balaam presagiens
ut olim edocuit.

Een nieuwe morgenster
stond schitterend in het oosten
ontsproten uit Jacob,
Lucifer op de loer,
zoals het vroeger door de voorspelling
in Balaam was voorzegd.

Auctor secli
nascitur seculonim vespere
ac magis agnoscitur
artifex in opere
adorandus creditur
unus trino munere.

De schepper van de wereld
werd geboren aan het einde der dagen,
de wijzen herkenden in hem
een meester in zijn vak
en brachten hem vol bewondering
geschenken in drievoud.

In ture divinitas
in auro dominium
in murra mortalitas
et carnis supplicium
et hec tria caritas
offerat fidelium.

Wierook om zijn goddelijkheid
en goud omdat hij de heer is,
mirre voor zijn sterfelijkheid
en als zoenoffer voor het vlees,
uit liefdevolle waardering van gelovigen
zijn drie geschenken aangeboden.

RESONET NOSTRA DOMINO CATERVA
Resonet nostra
domino caterva,
corde iocundo,
Iacobi festa
celebret devota
corpore mundo.

Dat onze lofzang
voor de Heer mag weerklinken,
blij als we zijn van hart,
dat ons volk het feest van Jacobus
met devotie mag vieren
met een zuiver hart.

Fecit hic signa
miracula digna,
mitis ut agnus,
lux fuit cecis
baculusque claudis,
Iacobus magnus.

Hij heeft hier tekenen
als ware mirakels verricht
zachtzinnig als een lam,
hij was het licht voor de blinden,
de stut voor de kreupelen,
grote Jacobus.

Fulget in celo signis
et in mundo,

In hemel en aarde
schittert hij om zijn mirakels,
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refici mente non ore.

zo komen gemoed en geest op verhaal.

VER PACIS APERIT
Ver pacis aperit.
Telluris gremium,
salutis reperit.
Remis remigium,
jam Petrus exerit
utrumque gladium,
quo procul aberit
incursus hostium.

De prille vrede openbaart zich.
Schoot der aarde
hervindt het heil.
Roeituig voor (de inwoners van) Reims,
reeds trekt Petrus
tweemaal zijn zwaard,
zodat de inval van de vijand
op verre afstand kan blijven.

Cui plus contulerit
natura sapere,
quam plus extulerit
honoris onere,
qui magis noverit
sibi disponere,
que vox, que poterit
lingua retexere?

Wie van nature meer
wijsheid heeft ontvangen,
dan hij die overtreft
door de last van de roem,
wie zichzelf meer
in toom weet te houden,
welk woord zal
hem kunnen deren?

In unum confluit
totus fons gratie,
cuius ros imbuit
rus conscientie,
rivum, quem genuit
rigor justitie,
flumen preterfluit
misericordie.

Een milde bron van genade
stroomt hem toe,
wiens vocht
het bewustzijn doordrenkt,
strenge rechtvaardigheid
die vloeiend water genereert,
en overspoeld wordt door
een stroom van barmhartigheid.

Patet ad oculum
facta translatio,
ut per avunculum
sororis filio,
gratie cumulum
propinet unctio,
que per miraculum
datur Remigio.

Voor de ogen zichtbaar
de translatio gebeurd,
opdat dankzij de oom
aan de zoon van zijn zus,
overvloed van dankbaarheid.
dat de olie mag zalven,
die zo wonderlijk
aan Remigio werd toebedeeld.

MAGNUM NOMEN DOMINI
EMMANUEL
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Magnum nomen Domini Emmanuel;
quod annunciatum est per Gabriel,
hodie apparuit in Israel,
per Mariam Virginem rex natus est.

Gods grote naam is Emmanuel;
wat aangekondigd was door Gabriel,
is heden verschenen in Israel,
uit de Maagd Maria is een koning geboren.

Signatum est super nos
lumen vultus tui, Domine:
dedisti leticiam in corde meo.

Door uw wil, Heer,
is ons het licht kenbaar gemaakt:
u hebt vreugde in mijn hart gebracht.

Miserere mei
et exaudi orationem meam.

Heb medelijden met mij
en aanhoor mijn smeekbede.

VIDERUNT EMMANUEL
Viderunt Emmanuel,
patris unigenitum
in ruinam Israhel
et salutem positum
hominem in tempore,
verbum in principio
urbis quam fundaverat natum in palatio.
Omnes fines terre salutare Dei nostri.
Iubilate Deo omnis terra.
Notum fecit quod profuit
cum virga Iesse floruit.
Quod protulit
quod docuit
et quod pater consuluit.
Deitate socia
nascitur de filia,
qui manet in gloria Dominus.
Salutare suum ante conspectum
gentium revelavit
iusticiam suam.
Viderunt omnes

Ze zagen Emmanuel,
eniggeborene van de vader
op de puinhoop van Israël
als brenger van het heil,
een mens in het tijdelijke,
het woord in den beginne
stad die hij gesticht had bij het paleis.
Alle volkeren der aarde groeten onze God.
Juicht heel de aarde om God.
Hij maakte duidelijk wat gebeurde
toen de twijg van Jesse in bloei stond.
Wat hij heeft voortgebracht,
wat hij heeft geleerd
en wat de vader door troost heeft verzacht.
Door de godheid geboren
uit een bevriende dochter,
die verblijft in heerlijkheid.
De Heer brengt een groet aan zijn volk
dat voor hem verschijnt
en openbaart het zijn rechtvaardigheid.
Allen zagen nu ....

0 MARIA, STELLA MARIS
0 Maria, stella mans,
lux illustrans omnia,
que per stellam designaris,
super nos irradia,
sis in via previa,
ne sequamur devia;
via vite que vocaris,
cuncta tolle noxia,
nec nos falli patiaris
ab hostis versutia.
Salve, virgo perpetua,
salutis nostre ianua!

0 Maria, ster der zee,
licht dat alles omstraalt,
die door de ster wordt geleid,
die over ons waakt,
en ons nabij is op de levensweg,
opdat we geen omweg zouden volgen;
u wordt de weg van het leven genoemd,
u draagt onze collectieve schuld,
u duldt niet dat wij bezwijken
onder de sluwheid van de vijand.
Wees gegroet, eeuwige maagd,
poort naar onze redding!

VIDE PROPHETIE FINEM AD IMPLETE
Vide prophetie finem ad implete,
fugit umbra die,
quia lux prophete
progenies est Marie.
Ad exitum huius mete
tendunt omnes uie.
Prodit silice fons,
mei cortice mistice.

Zie de voorspelling voltrekt zich uiteindelijk,
de schaduw vlucht weg voor de dag,
want het licht van de profetie
is de zoon van Maria.
Alle levenswegen
leiden naar dit eindpunt.
Water ontspringt uit de steen,
uit de schors druipt honig.
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Velus madet rore.
Signum est insigne,
rubus mbet igne,
uirens in mbore.
Virga uemat flore,
virgo nouo more
parit cum pudore.
Solem sydere procedere,
fulgere uide,
sidus singulare mum salutare.
Stelle signo fulgide,
quod radiat hoc mare,
arride, confide, stelle preside,
uiam preuide, quam prouide
magi prouidemnt.
Ante puerum, sydus syderum,
trinum unicum, trinum misticum,
munerum
numerum obtulerunt.
Vide mundi figulum,
breui claudi uasculo,
stabulo paruulo,
Deum iuxta brutum angulo,
sacculo regem inuolutum.
Restitutum pater paruulum ceso gaudet uitulo,
cum osculo dat anulum.
Luto sputum, sputo lutum
et unitum et linitum,
ceci sanat oculum,
statum datum post grabatum.
Post triduum uiuere
mortuum uiderunt.

Zeilen zijn vochtig van morgendauw.
Het teken is een mirakel,
het braambos laait door het vuur,
lentegroen in 't vlammende rood.
Het takje staat in bloei,
de Maagd brengt vol schroom
haar kind ter wereld in een nieuwe tijd.
Zie hoe de zon oprijst met de ster,
in volle glans,
een nooit gezien gesternte, uw heil.
Lach toe die ster, een fonkelend teken,
dat schittert over de zee,
vertrouw haar, bescherm haar,
kijk uit naar de weg
die de magiërs hebben gezien.
Voor dit kind, ster onder de sterren,
drie in één, mysterie van drie,
voor wie zovele geschenken
worden aangebracht.
Zie nu de pottenbakker van het heelal,
gevangen in een piepkleine pot,
een schamele stal,
naast God, gewrongen in een hoek,
een koning gewikkeld in een zak.
De vader viert vol vreugde het kind,
en schuift een ring aan zijn vinger.
Speeksel met slijk, slijk met speeksel,
samen vermengd en uitgestreken,
geneest het oog van de blinde,
en doet opstaan wie neerlag op het rustbed.
Ze zagen dat wie dood was
weer levend werd op de derde dag.

VERBUM PATRIS HUMANATUR
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Verbum patris humanatur, o o!
dum puella salutatur, o o!
salutata fecundatur viri nescia.
Hei, hei, nova gaudia!

Het woord van de vader is mens geworden, o o!
wijl hij het meisje ging bezoeken, o o!
Ze werd vruchtbaar van het bezoek en kende geen man.
Hei, hei, wat een ongewone vreugde!

Novus modus geniture, o o!
et excedens ius nature, o o!
Dum unitur creature creans omnia.
Hei, hei, nova gaudia!

Ze ligt aan de basis van een nieuwe generatie, o o!
en steekt het natuurrecht naar de kroon, o o!
Wijl ze een eniggeborene het leven gaf
heeft ze aan alles het leven geschonken.
Hei, hei, wat een ongewone vreugde!

Audi partum preter morem, o o!
Virgo parit salvatorem, o o!
creatura creatorem patrem filia.
Hei, hei, nova gaudia!

Hoor dit kind staat boven de wet, o o!
Het meisje bracht een redder ter wereld, o o!
dochter die leven geeft, vader schepper van leven.
Hei, hei, wat een ongewone vreugde!

In parente salvatoris, o o!
non est partus nostri moris, o o!
Virgo parit nec pudoris, marcent
Hei, hei, nova gaudia!

Het verwekken van de redder, o o!
is niet zoals bij ons gebeurd, o o!
Het meisje baart zonder smet, lelies verwelken.
Hei, hei, wat een ongewone vreugde!

Deus homo nobis datur, o o!
Datus nobis demonstratur, o o!
Dum pax terris nunciatur celi gloria.
Hei, hei, nova gaudia!

De mens God wordt ons gegeven, o o!
Dit geschenk wordt ons gegeven, o o!
Wijl hij de vrede verkondigt voor de wereld
en in de hemel.
Hei, hei, wat een ongewone vreugde!

ECCE MUNDI GAUDIUM
Ecce mundi gaudium,
ecce salus gentium,
virgo park filium
sine violentia.

Welaan dan de vreugde van de wereld,
welaan het heil van de mensen,
het meisje brengt een zoon ter wereld
zonder onstuimigheid.

Ave virgo regia,
dei plena gratia.

Gegroet koningin maagd,
vol van Gods genade.

Natus est de virgine,
sine viri semine,
qui mundat a crimine
rex, qui regit ornnia.

Hij is uit een maagd geboren,
zonder zaad van een man,
Hij die van zonden reinigt,
een Koning, die over alles heerst.

Angelus pastoribus,
natus est in gentibus,
qui dat pacem omnibus
sua providentia.

Een engel voor de herders,
geboren onder de mensen,
Hij die vrede geeft aan allen
door zijn voorzienigheid.

ALLELUYA MODULETUR SYON FILIA
Alleluya moduletur Syon filia,
mater Christi famuletur haec familia,
in Maria colletetur omnis usya.
Alleluya.

Alleluja dat men dochter Sion mag bezingen,
dat men de moeder van Christus mag dienen,
alle goeds wordt in Maria verenigd.
Alleluja.

Veni, mater gratie, preces tuorum
clemens attende;
et tuis tuum pium amorem optatum,
et mum amorem optatum, nobis inpende.

Kom, moeder der gratie, ontvang zachtmoedig
de smeekbeden tot u;
en besteed uw trouwe liefde aan de uwen,
en uw welkome liefde aan ons.
Vertaling: Brigitte Hermans
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Claude Le Jeune (1528/30-1600)
Je file quand on me donne
Une puce
Tout ce qui est de plus beau
Debat la noste trui' en May
Povre cceur entourné
Autant en emporte le vent
Je ne me plain
D'un ceil fardé
Laute joun
Quand vous seriés
Je boy â toy mon compagnon
Qu'est devenu ce bel oeil
Je suis déshéritée
Tu ne l'enten pas
La guerre
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Tout ce qui est de plus beau
Jean-Yves Hayrnoz

Claude, of Claudin, Le Jeune werd geboren in Valenciennes in de jaren dertig van de 16de eeuw. Deze streek
sloot zich vrij snel aan bij de ideeën van de Reformatie. Le Jeune hield er zelf een sterk hugenotische overtuiging op na en speelde een essentiële rol in het componeren van protestantse muziek, meer bepaald door
het schrijven van een groot aantal psalmzettingen op de Franse vertalingen van Théodore de Bèze en anderen. Vanaf het begin van zijn carrière werd hij beschouwd als een meester in de traditie van de FransVlaamse componisten. Hij was heel bedreven in de technieken van contrapunt en polyfonie. Een mooi
voorbeeld hiervan is het chanson/e suis déshéritée, gebaseerd op een melodie van Pierre Cadéac op dezelfde tekst. Aan deze melodie, die zich in de tenorstem bevindt, voegde Le Jeune vijf, perfect expressieve stemmen toe.
Als jonge humanist, doordrenkt van de Griekse en Romeinse cultuur, zou het best kunnen dat hij naar Italië
reisde. In elk geval is zeker dat hij de laatste modes en technieken uit dat land volkomen assimileerde. Hij
kende de geschriften van Gioseffo Zarlino, de Venetiaanse componist en theoreticus, wiens ideeën hij in
Frankrijk verspreidde. Zarlino verdedigde een systeem van twaalf modi, geordend per twee van C tot A.
Sinds de oudheid was het gebruikelijk om aan elke modus een 'ethos' toe te schrijven, een kracht die de luisteraar kon transformeren. Tijdens de renaissance bestond een heleboel stichtende verhalen over de wonderen die deze modi veroorzaakten, al waren de getuigenissen vaak contradictorisch. Vandaar dat Le Jeune er
behoedzaam mee omsprong. Zarlino besprak ook de manier waarop een tekst op muziek gezet kan worden. Hij adviseerde, in het bijzonder, het gebruik van accidentia (modusvreemde noten) om verrukking en
verdriet uit te drukken. Dit is precies wat we aantreffen in Le Jeunes verklanking van "mon soleil" in Tout
ce qui est de plus beau en vele andere voorbeelden. Bovendien gebruikte hij melodische intervallen die voorheen niet voorkwamen, maar aan de basis zouden gaan liggen van de taal van de barokmuziek, zoals de
sprong van een verkleinde kwart op "(5 doux trespas" in Tout ce qui est de plus beau.
Humanistisch onderzoek naar de muziek van het oude Griekenland had aangetoond dat er in die tijd verschillende muzikale modellen of 'genera' werden toegepast: het diatonische, het chromatische en het enharmonische. Het diatonische genus bestond uit het gebruik van de belangrijkste noten van de modus (halve
toon — hele toon — hele toon) en week dus nauwelijks af van de praktijk uit de renaissance. Het chromatische genus vereiste dat deze noten werden opgeschoven, zodat ze een opeenvolging van twee halve tonen
en een kleine terts vormden; met andere woorden een kwart of tetrachord. Deze methode volgde Le Jeune
systematisch in zowel Qu'est devenu ce bel oeil en Povre coeur entourné. Het enharmonische genus,
bestaande uit twee kwarttonen en een grote terts, gebruikte hij niet, maar dit is bijvoorbeeld wel aanwezig
in het oeuvre van Nicola Vicentino, die een verhandeling naliet over de bouw van een klavichord om zijn
stukken te kunnen spelen.
Een ander probleem dat musici tijdens de 16de eeuw in beslag nam, was het ritme: het vraagstuk was hoe
men de prosodie van het woord zoveel mogelijk kon respecteren om, zoals Zarlino het noemde, 'barbarismen' te vermijden. Dit was een van de belangrijkste onderzoeksobjecten van de Académie de Poésie et de
Musique, opgericht in 1570 door de dichter Antoine de Baïf, de muzikant Thibault de Courville en koning
Charles IX, een studiegroep waaraan Claude Le Jeune actief deelnam. Het resultaat was het 'vers mesuré
l'antiquité' dat, in navolging van de oude metrische patronen, verzen en muziek opdeelde in lange en korte
lettergrepen, zoals in de odes van Horatius. Dit is vooral in het werk van Le Jeune goed hoorbaar, bijvoorbeeld in La guerre, een werk dat in de 16de eeuw reeds bekend stond als uitdrukking gevend aan een 'ethos'
van ritme.
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Claude Le Jeune was de Franse componist die het meest betrokken was bij alle esthetische debatten van die
tijd en dankzij zijn muzikale prestaties, bleef hij nog lange tijd een voorbeeld voor anderen. Om een idee te
krijgen van zijn verwezenlijkingen moet men alleen maar de tekst volgen bij het beluisteren van de muziek:
het is duidelijk dat elk nieuw idee een andere behandeling kreeg, door middel van het ritme, het aantal stemmen of originele madrigalismen. Zijn pen was zo flexibel dat ze herinneringen oproept aan de `ensaladas'
van Mateo Flecha. De teksten die hij koos voor zijn chansons zijn heel verschillend van aard: enkele zijn
ietwat moraliserend, zoals Povre coeur, terwijl andere de clerus hekelen. Maar we treffen eveneens drinkliederen aan, zoals het prachtige Je boy toy mon compagnon, en pikante stukken als Laute joun, waarin
het Gascons dialect een anti-katholieke steek verbergt.
Het thema van de liefde wordt op zijn Italiaans behandeld, waarbij het oog symbool staat voor de geliefde.
Wanneer de minnaar bron is van intens plezier op het randje van de dood, is zijn of haar afwezigheid net zo
fataal en inspireert tot een weelde van paradoxen en oxymorons, bijvoorbeeld in Tout ce qui est de plus beau.
Een amoureus steekspel biedt de mogelijkheid van een oorlogszuchtige metafoor, zoals in La guerre. Le
Jeune maakte gebruik van Clément Janequins La bataille om totale verwarring tussen Mars en Venus te
creëren. Anderzijds kon de liefde ook gezien worden vanuit het onverbloemde standpunt van seksueel verlangen, als in Une puce. D'un oeil fardé laat ons de klaagzang van de minnaar horen, die op een harteloze
manier misbruikt wordt door het voorwerp van zijn genegenheid.
De mentaliteit van de renaissance was zo verschillend van de onze! Lucien Febvre en zijn collega-historici
van de `mentalités' hebben op een overtuigende manier aangetoond dat in deze periode het religieuze zich
gemakkelijk vermengde met het wereldlijke. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat Le Jeune de schunnige teksten met evenveel kunstzinnigheid behandelde als de gewijde teksten: het chanson je boy á toy mon
compagnon, met zijn ritmische spelletjes in zesstemmige polyfonie, blijkt even geïnspireerd als zijn psalmen! Nochtans, nader onderzoek geeft aan dat hij er af en toe toch een andere mening op nahield. Isabelle
His, de auteur van de opmerkelijke studie over de componist, Claude Le Jeune, un compositeur entre
Renaissance et Baroque uit 2001, betoogde dat Le Jeune in het chanson Je file quand on me donne, op een
reeds alom bekende tekst, de zin "quand Dieu me donne de quoy" veranderde om godslastering te vermijden en het vers "en no jardin my entray" wegliet omdat het te expliciet seksueel was.
Toen Claude Le Jeune in 1600 overleed, zette zijn zus Cécile de publicatie van zijn werk voort. Zijn chansons verlenen hem het imago van een 16de-eeuwse componist die al in de barok staat: hij gebruikte alle middelen die hij ter beschikking had om de passies van de tekst uit te drukken, binnen de grenzen van de welluidendheid van zijn tijd. Bijvoorbeeld op het einde van Tout ce qui est de plus beau moest hij het oxymoron `discordants accords' op muziek zetten, in feite een samenvatting van de stijl van de 16de eeuw; hij kon
zichzelf nog niet verzoenen met de dissonanten die Monteverdi weinig later zou gebruiken, maar creëerde
wel een dwarsstand die bij de luisteraar de verwachte sensatie oproept, zonder dat hij de grenzen van zijn
taal overschreed!
Vertaling: Lieve Schaubroeck
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JE FILE QUAND ON ME DONNE
DE QUOY
Je file quand on me donne de quoy.
Je file ma quenouille au boy.
Trois fleurs d'amour j'y trouvay.
Je file quand on me donne de quoy.
A mon amy les donnay.
Je vay, je vien, je tourne, je vire,
je ferre, je taille, je tons, je rais,
je danse, je saute, je ris, je chante,
je chaufe mon fout
Je garde mes ouailles du loup.
Je file ma quenouille au boy.
Je file quand on me donne de quoy.
Je file ma quenouille au boy.

Ik spin als men mij iets te spinnen geeft.
Ik spin met mijn spinstok onder de bomen.
Daar vond ik drie liefdesbloemen.
Ik spin als men mij iets te spinnen geeft.
Ik gaf ze aan mijn geliefde.
Heen en weer, ik draai en keer,
ik besla, ik spin, ik scheer, ik trim,
ik dans, ik spring, ik lach, ik zing,
ik stook m'n oven.
Ik hoed m'n schaapjes voor de wolf.
Ik spin met mijn spinstok onder de bomen.
Ik spin als men mij iets te spinnen geeft.
Ik spin met mijn spinstok onder de bomen.

UNE PUCE
Une puce j'ay dedans l'oreill' helas,
qui de nuit & de jour me fretille & me mord
et me faict devenir fou.

Er zit een vlo in mijn oor
die mij dag en nacht stoort
en me bijt en me gek maakt.

Nul remède n'i puis donner,
je cours dega, je cours dela,
ote la moy, retire la moy, je t'en pri,
toute belle, secours moy.

Ik kan er niets tegen doen,
ik loop van hier naar ginder,
ik smeek je, haal ze bij me weg, bevrijd me ervan,
liefste, help mij!

Quand mes yeux je pence livrer au someil,
elle vient me piquer, me démange, me poingt
et me garde de dormir.

Als ik mijn ogen wil dichtdoen om te slapen
komt ze me bijten, kietelen, pijn doen
en houdt ze me wakker.

D'une vieille charmeresse aidé me suis,
qui guérit tout le monde & tout guérissant,
ne ma sgeu me guerir moy.

Een oude tovenares ging me helpen,
die alles en iedereen geneest,
maar mij kon ze niet helpen.

Bien je sgay que seule peux guérir ce mal;
je te pri de me voir de bon cru, et vouloir
amolir ta cruauté!

Maar ik weet dat er maar één is
die dit lijden kan genezen;
ik smeek je, wees me welwillend
en verzacht je wreedheid!

TOUT CE QUI EST DE PLUS BEAU
DANS LES CIEUX
Tout ce qui est de plus beau dans les cieux,
tout ce qui est de plus divin au monde,
soit parmy l'air, sur la terre ou dans l'onde,
n'egale point le soleil de mes yeux.
Ce beau Phebus qui se pense immortel,
nourrit les corps des humains
par les flammes,
mais mon soleil va nourrissant les ames
d'un past si doux qu'il n'en est point de tel.

Het mooiste dat er in de hemel is,
het meest goddelijke op de aarde
of het nu in de lucht is, op het land of in het water,
kan niet tippen aan het zonnetje van mijn ogen.
De mooie Phoebus, die denkt dat hij onsterfelijk is,
voedt de lichamen van de mensen
met zijn vlammen,
maar mijn zon voedt de ziel
met een voedsel dat zo zoet smaakt als maar kan.
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De Pceil de l'un le beau Printemps se fait,
et par six mois s'engendrent les fleurettes;
mais en tout temps naissent les amourettes
des yeux du mien plus
que l'autre parfait.
L'un par saison
fait refleurir les lis,
les aubepins, les ceillets et les roses,
mais les deux lévres écloses,
font pour toujours en terre un paradis.

Door het oog van de een ontstaat de lente
en volgen de bloemen elkaar zes maanden lang op;
maar in ieder jaargetijde ontstaan liefdesgevoelens
door de ogen van mijn zon,
die volmaakter is dan die andere.
De een doet in het juiste jaargetijde
de lelies weer bloeien,
de meidoorn, de anjer en de roos,
maar een paar zachte, open lippen
verschaffen een eeuwigdurend paradijs op aarde.

L'un excessif en ardeur fait perir
l'esperé fruit
de la terre alterée,
mais du mien beau la chaleur temperée
d'un doux trespas en vivant fait mourir.
Ii sgait si bien assaisonner la mort,
qu'en la donnant ii y mesle la vie,
et lors qu'on croit du corps Pame ravie,
c'est justement alors
qu'on est moins mort.

De een laat door overmatige hitte
de lang verwachte vruchten
van de dorstige aarde vergaan
maar de gematigde warmte van mijn lief
laat je, al levend, een zoete dood sterven.
Hij weet de dood zo te kruiden
dat hij aan die dood het leven toevoegt
en juist als je denkt
dat je geest je lichaam verlaat,
ben je minder dood.

0 doux trespas! meslé de reconfort,
o belle mort! qui redonne la vie,
si pleine d'heur que l'on perd toute envie
et tout desir de vivre
qu'en la mort.
0 vivre doux, attaché au trespas.
0 belle vie, oû la mort est prochaine,
et toutefois de tant de bon heur pleine
que de plus vivre on ne souhaite pas.
Puisse â jamais mon cceur vivre et mourir
si doucement en ces morts si vivantes.
Puisse mon ame en vies si mourantes
toujours revivre et toujours remourir.
Et le soleil qui fait ces douces morts,
et cause en moy tant d'agreables vies,
puisse toujours en si douces folies
entretenir ces discordans accords.

0 zoete dood, vermengd met genot,
o, schone dood, die leven schenkt,
zo vol geluk dat je alle zin verliest
en elk verlangen om anders te leven
dan in de dood.
0 zoet leven, verbonden met de dood.
0 schoon leven, waar de dood nabij is
en dat toch zó vol geluk is
dat je niet verder wenst te leven.
Moge mijn hart eeuwig zo aangenaam
leven en sterven in deze zo levendige dood.
Moge mijn ziel in dit leven vol sterven
steeds opleven en dan weer sterven.
En moge de zon, die deze zoete dood veroorzaakt
en die in mij zoveel aangenaam leven verwekt
deze onverenigbare zaken
steeds samen laten gaan in zulke zoete dwaze daden.

DEBAT LA NOSTRE TRILL' EN MAY
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Debat la nostre trill' en May
cante lou Tourd, et lou Pic, et lou Gay.
Bon maiti la hrescurette jou m'leué
jou troubé la mi'amourette sueu grae,
aqui n'agoum' quauques moutetz,
et puchens du s ou très poutétz.
Debat la nostre trill'en May
cante lou Tourd, et lou Pic, et lou Gay.
La betz ere courroussa de Deü baisa,
dichouc se ce hous pensa de Bet temps a.

Onder onze wijnstokken, in mei
zingen de lijster, de specht en de gaai.
Ik stond vroeg op, in de koelte van de ochtend
en trof mijn meisje op haar pad,
ze hoedde een aantal schapen
en ik kuste haar twee of drie keer.
In de schaduw van onze wijnstokken, in mei
zingen de lijster, de specht en de gaai.
Die schone was daarover ontstemd, moge de Heer
me vergeven, maar ik zei: "Het is voorjaar!"

Non m'a gousse muchat jamès
qu'ere de ta hrem com'ames.
Debat la nostre trill'en May
cante lou Tourd, et lou Pic, et lou Gay.
Vist que lou ceü non capere Tau beautat
que m'bouilles ta reguerguement
ma peiche de péne et torment.
Debat la nostre trui' en May 0 feux sacrez
cante lou Tourd, et lou Pic, et lou Gay.

Zij zei helemaal niets
en wil niet meer met me praten.
Onder onze wijnstokken, in mei
zingen de lijster, de specht en de gaai.
Maar aangezien de hemel mij niet het genot gunt
van die schone zwalk ik rond,
vol verdriet en ellendig.
Onder onze wijnstokken, in mei
zingen de lijster, de specht en de gaai.

POVRE C(EUR ENTOURNÉ
Povre cceur entourné de tant de passions,
de tant de nouveautés, de tant de fictions,
outré de tant de maus
que je sens en mes veines,
quelle fin aurons nous un jour
a tant de peines?

Arm hart, omringd door zoveel lijden,
door zoveel opwinding, door zoveel veinzerij,
jij delft het onderspit tegen alle pijn
die ik in mijn aderen voel,
welk einde wacht ons op zekere dag,
na zoveel verdriet?

Quelle aide maintenant, quel espoir de guérir?
Quel bon Dieu qui nous vint a ce coup secourir?
Quel port en ceste mer?
Quelz feus en eest orage?
Et quel autre salut voulons nous d'avantage?
Nostre ayde, nostre espoir, nostre Dieu, nostre port,
nos feus, nostre salut sont ores en la mort.

Welke hulp is er nu, welke hoop op herstel?
Welke goede god komt ons dadelijk bijstaan?
Welke haven vinden we op deze zee?
Welke rustplaats in dit onweer?
En welke ander heil zoeken wij eigenlijk nog?
Onze hulp, onze hoop, onze God, onze haven,
onze rustplaats, ons heil vinden wij nu in de dood.

AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Autant en emporte le vent
qui n'a qu'un baiser seulement
bien qu'il soit donné de la bouche,
car si le joly cceur n'y touche
et ny met son consentement.

Zo snel neemt de wind met zich mee
één enkele kus
die, hoewel hij op de mond gegeven wordt,
vluchtig is als niet het hele hart erin ligt
en zijn goedkeuring geeft.

JE NE ME PLAIN
Je ne me plain de vostre cruauté
a mes desirs entierement contraire.
Je ne me plain de ce je n'espere
que desespoir de ma fidelité.
Je ne me plain de ma témérité.
Je ne me plain que ma foy persevere.
Au pis aller, ce me sera salaire,
quand je mourray, servant telle beauté.

Ik beklaag me niet over uw hardvochtigheid
die al mijn verlangens dwarsboomt.
Ik beklaag me niet over het feit dat ik niets
anders verwacht dan wanhoop voor mijn trouw.
Ik beklaag me niet over mijn vermetelheid.
Ik beklaag me niet dat ik mijn belofte nakom.
Op zijn slechtst zal het dienen van zo'n schoonheid
de enige beloning zijn als ik sterf.

Je ne me plain qu'en mon mal vehement
ne m'est permis voir voz yeux librement.
Je ne me plain que tout, me fasse craindre.
Mais en souffrant, tant de punitions,
de desespoir de mortz et de passions,
las je me plain

Ik klaag niet over het feit dat ik in mijn hevig lijden
u niet vrij mag zien.
Ik klaag niet dat alles mij vrees inboezemt.
Maar lijdend door zoveel bestraffingen,
door wanhoop, doodsnood en pijn,
beklaag ik mezelf
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que je ne m'ose plaindre.

omdat ik mijn beklag niet durf doen.

D'LTN CEIL FAR.Dt
D'un ceil fardé,
d'un pipeur entretien,
D'une douceur parmy le fiel passée,
tu me nourris depuis que je suis tien,
et si en as un autre en la pensée.
0 cceur ingrat! ô amour incensée!
plus j'ayme
et moins â m'aymer tu t'efforces:
et cd en qui son ardeur est glacée
Joit du fruit
dont je n'ay que l'escorce.

Met onoprechte blikken,
met bedrieglijke praatjes
met een zoetheid waar wrok in zit,
voed jij mij, sinds ik de jouwe ben
en jouw gedachten zijn nu voor een ander.
0, ondankbaar hart! 0, dwaze liefde!
des te meer ik bemin,
des te minder span jij je in om mij te beminnen
en hij in wiens hart de gloed bevroren is,
geniet van de vrucht
waarvan ik alleen de schil heb.

LAUTE JOUN
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Laute joun jou m'en anabi
de Tholosze â Montréjau,
rencontre Guio Hillette
a la porte d'un cazau.

Onlangs ging ik van
Toulouse naar Montréjau
en toen trof ik Guillot, een jong meisje,
in de poort van een tuin.

Rencontre Guio Hillette
a la porte d'un cazau,
jou l'y leby sa raubette
et plus leaü lou dabantau.

Ik trof Guillot, een jong meisje,
in de poort van een tuin
en tilde haar rokken op
en sneller nog haar schort.

Hillette, leyche me tocque l'herbette,
qu'as debat lou dabantau.

Meisje, laat mij het gras voelen
dat jij onder je schort hebt.

Jou l'y leby sa raubette
et plus leaii lou dabantau.
Per debat sa camizette
jou y ey bist un petit traue.

Ik tilde haar rokken op
en sneller nog haar schort.
Onder haar onderrok
zag ik haar gaatje.

Per debat sa camizette
jou y ey bist un petit traue,
jou destaqui ma braguette,
et y bouteguy mon clau.

Onder haar onderrok
zag ik een gaatje,
ik maakte mijn broek open
en stopte mijn roede in haar.

Hillette, Leyche me tocque l'herbette,
qu'as debat lou dabantau.

Meisje, laat mij het gras voelen
dat jij onder je schort hebt.

Jou destaqui ma braguette,
et y bouteguy mon clau,
elle se met crida:
"Seigne bous me hazets mau."

Ik maakte mijn broek open
en stopte mijn roede in haar,
en zij begon te gillen:
"Mijnheer, u doet me pijn!"

Elle se met â crida:
"Seigne bous me hazets mau."
"Care, care, beroette

Zij begon te gillen;
"Mijnheer, u doet me pijn!"
"Stil! Zwijg stil, liefje,

auras peilhes â nadau."

met Kerst krijg je gewaden."

Hillette, Leyche me tocque l'herbette,
qu'as debat lou dabantau.

Meisje, laat mij het gras voelen
dat jij onder je schort hebt.

"Care, care, beroette
auras peilhes á nadau.
Lou debat sera de rouge,
lou dessus sera de blau."

"Stil! Zwijg stil, liefje
met Kerst krijg je gewaden.
De onderjurk zal rood zijn,
de overjurk zal blauw zijn."

"Lou debat sera de rouge,
lou dessus sera de blau."
"Nou me hazats tantes causes,
jou son morte tant se bau."

"De onderjurk zal rood zijn,
de overjurk zal blauw zijn."
"Doe dit toch niet met mij,
ik ben half dood!"

Hillette, Leyche me tocque l'herbette,
qu'as debat lou dabantau.

Meisje, laat mij het gras voelen
dat jij onder je schort hebt.

"Nou me hazats tantes causes,
jou son morte tant se bau.
Si d'aqueste mau jou mory
enterrats me â Montrejau."

"Doe dit toch niet met mij,
ik ben half dood!
Als ik sterf aan deze kwaal
moet je me in Montréjau begraven."

"Si d'aqueste mau jou mory
enterrats me â Montrejau.
Hazets dize la grand' messe
a monsur lou Cardinau."

"Als ik sterf aan deze kwaal
moet je me in Montréjau begraven.
En moet je een hoogmis laten opdragen
door Monseigneur de Kardinaal."

Hillette, Leyche me tocque l'herbette,
qu'as debat lou dabantau.

Meisje, laat mij het gras voelen
dat jij onder je schort hebt.

QUAND VOUS SERIÉS
Quand vous seriés quelque file d'un Scithe,
encor l'Amour
qui les Tigres incite,
vous forceroit de mon secourir.
Mais vous trop plus qu'une Tigresse fiere.
Las! De mon cceur vous estes la meurtriere,
et ne vivés que de la voir mourir.

Zelfs als u een dochter was van een Scyth,
dan nog zou de liefde,
die zelfs tijgers tot (liefdes)daden
aanzet, u dwingen mij te hulp te komen.
Maar u bent veel wreder dan een tijgerin.
Wee mij! U bent de moordenares van mijn hart
en leeft uitsluitend om het te zien sterven.

JE BOY A TOY MON COMPAGNON
Je boy â toy mon compagnon.
Tire tire tire cét aviron.
Tire tire tire mon compagnon.
Nous irons en Angleterre,
soit par mer ou soit par terre,
en Angleterre nous irons.
Tire tire tire cét aviron.
Tire tire tire mon compagnon.
J'ay tant beu que je voy le fond.

Ik drink op jou, maat van me,
trek, ruk, trek aan die riem.
Trek, ruk, trek maat van me.
We gaan naar Engeland,
over zee of over land,
we gaan naar Engeland.
Trek, ruk, trek aan die riem.
Trek, ruk, trek maat van me.
Ik heb zoveel gedronken dat ik de bodem zie.
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Tire tire tire cét aviron.
Tire tire tire mon compagnon.
Tire tire tire cét aviron.

Trek, ruk, trek aan die riem.
Trek, ruk, trek maat van me.
Trek, ruk, trek aan die riem.

QU'EST DEVENU CE BEL OEIL
Qu'est devenu ce bel oeil
qui mon ame éclairait ja de ses rais,
dans qui l'Amour retrouvait ses flèches,
flammes et traits?
Qu'est la bouche or, devenue
et ce ris si mignard, et ce discours
dont ma maîtresse attrapait
le plus farouche en amours?
Qu'est devenue cette joue
et d'amour et de honte le pourpris,
sur qui l'Amour étalait
cent mille roses et lys?
Qu'est devenu le fin or
de ce poil prime frisé reluisant,
dont mille Amours,
mille rêts sans fin allaient faQonnant?
Qu'est devenue cette main
que l'épouse de Titon avourait,
main, qui plus blanche que lait,
les neiges même effnait?
0 malheur injurieux
qui cachant ce trésor sous le tombeau,
fais que le monde n'a plus rien
de mignard ni de beau!

Wat is er geworden van die mooie ogen
die mijn hart verlichtten met hun stralen
en waarin Amor zijn pijlen,
vlammen en zijn trekken herkende?
Wat is er geworden van die mond,
van die lieftallige glimlach en van die woorden,
waarmee mijn meesteresse
de grootste woesteling in liefde kluisterde?
Wat is er geworden van die wangen,
roodgetint van liefde en van schroom,
waar Amor honderdduizend rozen
en lelies op tentoonspreidde?
Wat is er geworden van het fijne goud
van die glanzende, krullende lokken
waarvan duizend Amors
onophoudelijk duizend netten vormden?
Wat is er geworden van die handen
die de echtgenote van Titon bewonderde,
handen, blanker dan melk,
witter dan sneeuw?
0, smadelijke rampspoed
die deze schat verbergt onder een grafsteen,
zodat de wereld niets lieflijks
en niets schoons meer bezit.

JE SUIS DÉSHÉRITÉE
Je suis déshéritée,
puis que j'ay perdu mon amy;
seulette il m'a laissée,
pleine de dueil et de soucy.
Rossignol du boys joly,
sans plus faire demeurée,
va t'en dire á mon amy,
que pour luy suis tourmentée.

Ik ben al wat ik heb kwijt
nu ik mijn vriend verloor;
hij liet mij alleen achter,
vol verdriet en zorgen.
Nachtegaal uit het mooie bos
ga toch zonder dralen
aan mijn vriend zeggen
dat ik lijd, om hem.

TU NE L'ENTEN PAS
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Tu ne l'enten pas, la la la,
tu ne l'enten pas, c'est Latin.

Dat begrijp je niet, la la la,
dat begrijp je niet, dat is Latijn.

La fille d'un bon homme
s'est levée au matin,
a pris tois bichetz d'orge,
s'en va droit au moulin.

De dochter van een gezeten burger
is 's morgens opgestaan,
heeft drie maten gerst genomen
en is recht naar de molen gestapt.

A pris trois bichetz d'orgue,
s'en va droit au moulin.
Mon amy, ce dit elle,
moudray je bien mon grain.

Heeft drie maten gerst genomen
en is recht naar de molen gestapt.
Mijn vriend, zegt ze,
zal ik mijn graan malen?

Mon amy, ce dit elle,
moudray je bien mon grain.
Ouy, dit-il, la belle,
attendez demain.

Mijn vriend, zegt ze,
zal ik mijn graan malen?
Ja, zegt hij, schoonheid,
wacht tot morgen.

Ouy, dit-il, la belle,
attendez â demain.
J'ay bien perdu ma peine,
car tu n'es qu'un badin.

Ja, zegt hij, schoonheid,
wacht tot morgen.
Mijn moeite was tevergeefs,
jij kan alleen maar schertsen!

LA GUERRE
Arm' arm' arm' arm'
o vous mes loyaus pensers dous,
acourez de roideur â la garde de mon cceur.
Vecy Amour qui s'aprochant
de m'ataquer va taschant.
Barre la porte, leve le pont,
sur la muraille bon guet.
Tant que dépit d'un tel afront,
loin je le voye distrait,
faite devoir, et demeurez
libre le plus que vous pourrez,
mais si le moindre
de mile cous
fausse du mur l'épesseur
sorte' crians,
mercy de nous.
Ha! Bonne guerre! Vainqueur!
Tost, tost, tost, boute selle bride,
tost, tost, tost, á cheval tost.
Sus, sus, aus champs,
l'ennemy aproche ses étendars
et soudars!
Tost, tost, tost, boute selle bride,
tost, tost, tost, á cheval tost.

Te wapen, te wapen, te wapen, te wapen,
o, jullie, mijn trouwe, zoete gedachten,
snel mijn hart te hulp, meteen.
Amor probeert mij,
al naderend, aan te vallen.
Vergrendel de poort, haal de brug op
en zet een goede uitkijk op de vestingmuur.
Zolang ik zie dat hij, ondanks de aanval
op afstand bezig blijft,
doen jullie je plicht en blijven
jullie zo rustig mogelijk,
maar als ook maar één enkel
van zijn duizend schoten
een bres slaat in de dikke muur,
springen jullie op en schreeuwen:
heb medelijden met ons!
Ach! Goede strijd! Overwinnaar!
Snel, grijp zadel en teugel,
snel, vlug, te paard.
Erop af, naar de open velden,
de vijand brengt zijn vaandels
en strijders dichterbij!
Snel, grijp zadel en teugel,
snel, vlug, te paard.

Bataille, compagnons,
bataille allons camper,
le bras dedans le sang
des ennemis tremper.
Nostre Roy s'en vient,
suivons tous son drapeau,
nul de nous n'ayt somn
d'épargner lors de sa peau,
si de fláme briller
cette bande se void.

Makkers, laten wij
slag gaan leveren en
onze armen dopen in het bloed
van onze vijanden.
Onze koning komt eraan,
laten wij allemaal zijn vlag volgen,
en dat niemand zich bekommert
om het sparen van zijn eigen leven
als hij ziet hoe dit leger
zich met vuur en gloed onderscheidt.
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Que de feus luy regorge
et le sang et le coeur!
Elle n'est que de feus,
n'ayme rien qu'ardeur,
toudefeu se revest,
et ja morte seroit,
si ce chaud aliment elle perdoit.

Dat bloed en hart
vol vuur mogen zijn!
Dat dit leger niets dan vurigheid kent,
niets anders wil dan vechtlust,
zich hult in vuurgloed
en al dood zou zijn
als het zonder dit warme voedsel zou zitten.

Marchez vaillans guerriers d'honneur
tous les hazards méprizant,
celui qui trop de la mort a peur
la vie perd de' plaisant,
et qui franc de peur vit entre nous
qu'i' se vante d'estre sur tous
richement revétu
de la vertu.
Si vou' voulez quelque prix
vous éprouvant raporter,
d'honneur on peut icy l'essay pratiquer.

Marcheer, dappere erestrijders
die alle gevaren verachten,
dat hij die zeer bevreesd is voor de dood
het leven met genoegen laat
en dat degene onder ons die vrij is van angst
zich beroemt op het feit dat hij
rijkelijk bedeeld is
met moed.
Als u op zoek bent naar een prijs
die bewijst dat u dapper bent,
dan kunt u hier proberen eer te behalen.

Chevalier aprochez de ce Perron.
Ne celant si de Mars
vous avez quelque don.
Si quelque belle vous ayme,
la preuve le fera voir,
et chacun á sa prouesse
fera l'amour aparoir.
De l'amour la fureur
aime la valeur
et l'amant valeureux
le brave cceur amoureux.
Montrez ce que peut un amant â l'effet,
que de Mars et d'Amour
cheri l'on sgait.
Donne dedans! Sonne la charge!
Carabins cornmencez!
brave chefs,
la pique bas,
a nostre teste avancez,
ga, çâ, tréveicy d'écarmoucher,
l'ennemy droit i' faut marchen
Courage, ga, ga, le gros cherchons,
allons chargeons.
a.,tireicy, ga, donne â moy,
ataque la droit au flanc,
aproche aproche á l'énemy
et qu'homme ne quite son ranc.

Ridders, kom dichter bij dit grote rotsblok.
Verberg niet dat jullie talent hebben
om oorlog te voeren.
Als een of ander mooi meisje van je houdt,
zullen jullie door die liefde je moed bewijzen
en iedereen zal in zijn heldendaden
een blijk geven van zijn liefde.
De woeste kracht van de liefde
houdt van verdiensten
en een verdienstelijk minnaar
houdt van een onverschrokken verliefd hart.
Laat zien waartoe een minnaar in staat is
in de bezigheid die geliefd is
bij zowel Mars als Amor.
Sla erop! Geef het signaal voor de aanval!
De lichte cavalerie begint!
Kom op, dappere leiders, vooruit,
ga aan de leiding,
met de lans naar beneden gericht,
kom op, nu ten aanval,
ga recht op de vijand af!
Moed houden, kom op! Op naar het echte werk,
laten we een charge uitvoeren.
Kom, hierheen, hup, geef mij het voordeel,
val aan, recht op de flank,
ga op de vijand af
en dat niemand zijn rij verlaat.

Donne, boute, tire, fracasse,
retire, frape, refrape,
frapons, rompons!
Rechoque, recogne, frappe,

Sla, stoot, schiet, hak in mootjes,
schiet weer, sla, sla nogmaals,
laten we slaan, verspreiden!
Val weer aan, tref elkaar weer, sla toe,

refrape, frapons, rompons!
Frapé tous fort!
Tu', tu', tu', tu', tu', tout â mort,
suivé' le drapeau, tené bien rang,
qu'i' n'échape rien, tout â sang,
tu', tu', tu', tu', tu', tout â mort,
tu', tu', tu', tu', tu', frapé tous fort,
suivé' le drapeau, tené bien rang,
qu'i' n'échape rien, tout â sang.

sla nogmaals, slaan, verspreiden!
Allemaal hard toeslaan!
Tu, tu, tu, tu, tu, vecht op leven en dood,
volg de vlag, houd uw linies in stand,
laat niets ontsnappen, strijd heftig,
tu, tu, tu, tu, tu, op leven en dood,
tu, tu, tu, tu, tu, allemaal hard toeslaan,
volg de vlag, houd uw linies in stand,
laat niets ontsnappen, strijd heftig.

Rendez, rendez vous tous,
mes loyaus pensers dous,
n'ayé plus de vigueur
a la garde de mon cceur.

Geef je over, geef je over,
mijn trouwe, zoete gedachten,
laat al je krachten wegvloeien
bij het bewaken van mijn hart.

L'enemi entre Amour assaut
ma belle y est, criez tost.
Ha! bonne guerre troupe amoureuse.
Ha! bonne guerre vainqueurs.
Ha! bonne guerre, ha! bonne guerre
Ha! bonne guerre vainqueurs.

De vijand treedt binnen, Amor valt aan.
Mijn schone vriendin is erbij, roep snel.
Ha! Goede strijd, verliefd leger.
Ha! Goede oorlog, overwinnaars.
Ha! Goede oorlog, ha! Goede oorlog.
Ha! Goede oorlog, overwinnaars.

Canaille, lasche vous fuyez,
et vos hidalque' s'en vont,
quitans là leur premier front;
vive le Roy si munyd'heur,
vive de Dieu la grandeur.

Canaille, jullie vluchten laf,
en jullie leiders gaan ervandoor
en laten het front voor wat het is;
leve de zo gelukkige koning,
leve de macht van God!

Ja la victoire est â nos gens.
Asseurons nou'la diligens.
Peu de som souvent troplus perd,
que vaillance ne nous acquiert.
Ralions nou'pleins de vertu,
et suyvons l'ennemy battu.

De overwinning is al voor onze mensen.
Laten we die overwinning snel zeker stellen.
Vaak verlies je door nonchalance meer
dan je moed voor je won.
Laten we hergroeperen, vol kracht,
en de verslagen vijand achtervolgen.

Rendons graces Dieu,
Dieu grand Dieu, Dieu glorieux.
Par luy nostre énemy sent
nos bras victorieux.

Laten we de Heer danken.
Heer, grote Heer, roemrijke Heer
Dank zij Hem voelt onze vijand
onze zegevierende arm.

Victoire vengeance est á nous.
Nostre insolent fascheus Amour,
trompeur, cruel, meurtrier de tous,
i' nous faut punir â son tour.
Tourmens cruels sans nul méfait,
souffrir nous as fait bien souvent.
Tourmens cruels auras de fait,
pour avoir méfait méchamment.

Victorie! Aan ons nu de wraak.
Wij moeten nu onze brutale, vervelende Amor,
die hardvochtige bedrieger,
die ons allen kwelt, straffen.
Terwijl wij niets misdeden,
heb jij ons dikwijls wrede pijnen laten lijden.
We zullen jou zeker wreed laten lijden
omdat jij zo gemeen geweest bent.

Toy qui d'amour ja vainqueur
peus de l'amour triompher.
Sans de ce feu t'échauffer.

Jij die al won van Amor
kunt nu ook de liefde overwinnen.
Je voelt niet langer de gloed van dat vuur.
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Vante toy seul victorieux,
seul libre Roy, de ton cceur,

Alleen jij kunt prat gaan op de zege,
alleen jij bent vrij heerser over jouw hart.

Rendons graces â Dieu,
Dieu grand Dieu, Dieu glorieux.
Par luy nostre énemy sent
nos bras victorieux.

Laten we de Heer danken,
Heer, grote Heer, roemrijke Heer.
Dank zij Hem voelt onze vijand
onze zegevierende arm.

Sus retournez,
pleins de los et et plein d'honneurs,
pleins de joye que vous ' raportez,
digne prix de vos valeurs.
Paresseux ne fit jamais rien,
qui n'a mal ne merite hien.
Et de dous ne peut que blasmer
qui n'a gousté de ramen

Keer nu terug,
overladen met roem en met eer,
vol vreugde omdat jullie de opbrengst
van jullie dappere daden meebrengen.
Een luiaard doet nooit iets;
zonder inspanning verdien je niets.
En alleen hij die niet geproefd heeft van bitter,
mag zoet verwijten maken.

Rendons graces á Dieu,
Dieu grand Dieu, Dieu glorieux.
Par luy nostre énemy sent
nos bras victorieux.

Laten we de Heer danken,
Heer, grote Heer, roemrijke Heer.
Dank zij Hem voelt onze vijand
onze zegevierende arm.
Vertaling: Marianne Lambregts
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Paul O'Dette
Paul O'Dette

lui;

Donderdag, 30 augustus 2007
concert: 12.00 uur — Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Adrian Le Roy (ca. 1520-1598)
Petite fantasie dessus l'accord du Leut
Vray Dieu disoit une fillette (naar Orlandus Lassus)
Branle simple — Le branle precedent plus diminuée — Branle gay
Branles de Bourgongne (Premier, Quartryesme & Neufiesme Branles)
Albert de Rippe (ca. 1500-1551)
Fantasia XXII
Or vien ca vien mamie Perrette (naar Clément Janequin)
Fantasia VIII
0 Passi Sparsi (naar Sebastiano Festa)
Guillaume Morlaye (ca.1510-na 1560)
Fantasie VII
Est-il douleur cruelle (naar Jacques Arcadelt)
Gaillarde — Gaillarde Piemontoise
Fantasie IX
Pavane — Gaillarde
Jean-Paul Paladin (?-voor 1565)
Fantasia
Le content est riche (naar Claudin de Sermisy)
Pavana chiamata la Milanesa
Gagliarda sopra la detta
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Tabulatures de Leut
De luit in Frankrijk tijdens de renaissance
Paul O'Dette

In de 16de eeuw was de luit het meest populaire instrument geworden "of all that portable are" (van alle die
draagbaar zijn), schreef John Dowland in 1609. Bundels met luitmuziek rolden in een ongelooflijk tempo
van de Europese drukpersen en verschaften het publiek de nieuwste meesterwerken van hun favoriete spelers, waaronder Francesco da Milano, Pietro Paolo Borrono, Albert de Rippe, Melchior Newsidler, John
Dowland en vele anderen. Maar terwijl het Italiaanse en Engelse repertoire vandaag goed vertegenwoordigd
is in concerten en opnamen, blijft de Franse luitmuziek uit de renaissance nog steeds een rariteit. Dit is deels
te wijten aan het feit dat minder bronnen met Franse luitmuziek bewaard zijn gebleven, maar ook aan de
minder vertrouwde stijl van deze muziek. Nochtans is het nog bestaande repertoire zeer rijk en loont een
verkenning ervan meer dan de moeite.
In de jaren 1520, toen Frangois I systematisch trachtte zijn hofhouding te verbeteren om te kunnen wedijveren met het prestige van de grote Italiaanse hoven, stuurde hij zijn gezanten naar Italië met de opdracht
de beste luitist op te sporen. Uiteindelijk lukte het hem Alberto da Ripa naar het Franse hof te lokken, waarmee hij een opwindend, nieuw tijdperk in de ontwikkeling van de luitmuziek stimuleerde. Alberto werd
geboren in Mantua, waar hij als luitist in dienst was bij de familie van Ercole Gonzaga, tot hij in 1529 toetrad tot het hof van Frarwois I. Onder de naam Albert de Rippe diende hij het Franse hof voor de rest van
zijn leven in zowel muzikale als vrijwillige hoedanigheden, waarvoor hij werd beloond met een hoog salaris en schenkingen van land en geld. Het is opmerkelijk dat de Italiaan Da Ripa er in slaagde om een nieuwe, door en door Franse stijl van luitmuziek te creëren, net zoals Jean-Baptiste Lully honderd jaar later zou
doen op het vlak van opera en ballet.
Rippes composities zijn opvallend door het ongewone gebruik van dissonanten, zoals vergrote sexten en
verkleinde octaven, maar ook door het buitengewoon rijke, zesstemmige klankbeeld dat hij op zijn luit produceerde. Voor zover bekend, was hij de eerste bespeler van een snaarinstrument die hoge posities op de
lage snaren bestudeerde om zachtere, meer donkere timbres te verkrijgen. Albert de Rippe was een begaafde componist, maar hij weigerde zijn werken te publiceren. Een jaar na zijn dood begonnen zijn beschermeling Guillaume Morlaye en de koninklijke muziekdrukkers Le Roy & Ballard echter Rippes muziek te
drukken, wat uitmondde in elf volumes met fantasia's, intabulaties en dansen.
Guillaume Morlaye publiceerde niet alleen het werk van zijn leermeester Albert de Rippe, maar ook Spaanse
en Italiaanse werken van Luys de Narváez en Francesco da Milano, naast zijn eigen composities. Morlayes
oeuvre werd door hedendaagse uitvoerders bijna helemaal over het hoofd gezien, al is het consequent van een
hoge kwaliteit. Zijn elf fantasia's bestaan uit een fascinerende versmelting van Rippes impressionistische sonoriteiten en het meer transparante, imitatieve contrapunt dat de Italiaanse luitisten verkozen.
Adrian Le Roy stond eerder bekend als uitgever van muziek dan als uitvoerder, maar in sommige bronnen
werd hij beschreven als "joueur de luth et imprimeur pour le Roy en musique". Dankzij zijn grote productie als uitgever werd hij beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in het Franse muziekleven van
het midden van de 16de eeuw. Zijn bewerkingen van populaire dansstukken voor luit hebben een onmiskenbaar rustiek karakter, door het overvloedige gebruik van parallelle kwinten, net als in de volksmuziek.
Vele van deze bewerkingen bevatten fel versierde passages met de aanduiding "plus diminuées": het zijn uitgeschreven voorbeelden van het improvisatietalent van de grote virtuozen uit die tijd.
Jean-Paul Paladin was afkomstig uit Milaan, maar in 1544 werkte hij aan het hof van Lotharingen en kort
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daarna verhuisde hij naar Lyon, waar hij de laatste twintig jaar van zijn leven doorbracht. In zijn gepubliceerde werken manifesteerde hij zich als een van de meest getalenteerde luitisten van de generatie na
Francesco da Milano. Zijn fantasia's zijn prachtig in evenwicht en goed gestructureerd, en combineren
vloeiend contrapunt met virtuoze loopjes en arpeggio's. Zijn Pavana chiamata la Milanesa en zijn
Gagliarda zijn spectaculaire variatiereeksen op de `passemezzo antico'-basmelodie en behoren tot de hoogtepunten van de instrumentale literatuur uit de renaissance.
Weliswaar minder bejubeld dan het repertoire van de 17de eeuw, bevat de Franse luitmuziek uit de renaissance meerdere van de meest sublieme en befaamde instrumentale werken uit die tijd.
In dit recital bespeel ik een zeskorige luit, gebouwd door Paul Thomson in Londen in 1984, naar een origineel instrument van de Venetiaanse bouwer Magno Dieffopruchar (Tieffenbrucker), gedateerd omstreeks
1550.
Vertaling: Lieve Schaubroeck

164

La Reverdie
Claudia Caffagni
Livia Caffagni
Elisabetta de Mircovich
Ella de Mircovich
Doron David Sherwin
Wim Becu
Elena Bertuzzi
Paolo Borgonovo
Cristina Calzolari
Claudia Pasetto
Roberto Spremulli
Matteo Zenatti

zang & luit
zang, vedel & blokfluit
zang & vedel
zang
zang, cornetto & portatief orgel
tenorsackbut
zang
zang
zang
vedel
zang
zang & harp

Donderdag, 30 augustus 2007
inleiding: 19.15 uur —foyer AMUZ
concert: 20.00 uur — AMUZ
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PROGRAMMA

Guillaume Dufay (1397-1474)
Missa Sancti Iacobi
Mihi autem (introitus)
Kyrie
Gloria
Alleluia
Credo
In omnem terram (offertorium)
Sanctus
Rite maiorum Iacobum canamus / Arcibus summis (instrumentaal)
Missa Sancti Iacobi
Agnus Dei
Vos, qui secuti estis me (postcommunio)
Rite maionim Iacobum canamus / Arcibus summis (tenorsolo)
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Guillaume Dufay's Missa Sancti Iacobi
Claudia Caffagni

Van Guillaume Dufay zijn negen missen volledig bewaard gebleven. In chronologische volgorde is de Missa
Sancti lacobi de tweede. Ze kan bij benadering gedateerd worden in de jaren 1426-28 en is 'in unicum', wat
betekent dat ze in haar geheel overgeleverd werd in de codex Q15 die in het Civico Museo Bibliografico in
Bologna bewaard wordt. Het gaat om de eerste volledige mis uit de muziekgeschiedenis: samen met de vijf
delen van het ordinarium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei) heeft Dufay tevens vier van de
gezangen van het proprium voor het feest van Sint-Jakob de Grote (Introitus, Alleluia, Offertorium en
Postcommunio) in zijn werk opgenomen. Een gedetailleerde analyse van de verschillende bewegingen
brengt zeer gevarieerde compositieprocessen aan het licht. De analyse bezorgde ons bovendien een aantal
interpretatieve thema's die de basis hebben gelegd voor onze keuze van de uitvoering, ook in relatie met het
gebruik van de stemmen en de instrumenten.
Het Introitus is opgebouwd vanuit de gregoriaanse tenor Mihi autem van het Commune Apostolorum
(Feesteigen van de Apostelen) en is vierstemmig, zonder tekst voor de contratenor. De `repetitio' of herhaling die volgt op het vers dat in het manuscript beschreven staat als `incipit' en `differentia', is daarentegen
driestemmig. De superius (bovenstem), waaraan de intonatie van het incipit is toevertrouwd (voorheen was
dat de tenorpartij), is de enige stem die ook een tekst heeft en de reeds genoemde gregoriaanse melodie herneemt, terwijl de tenor en de contratenor, zonder verwoording van de tekst en middels een voornamelijk
instrumentale zetting, als ondersteuning dienen voor de bovenstem.
Het Kyrie bestaat over het geheel genomen uit negen onderdelen, alternerend voor drie en voor twee stemmen. De superius van de eerste secties (Kyrie 1/I, Christe 1 en Kyrie 2/1) — de enige trouwens die in de
codex van Trente staan en samen met de codex van Aoste een parallelle bron uitmaken van de enige versie
van het ordinarium — herneemt hierin met enige vrijheid, zoals in de repetitio, de overeenkomstige melodieën van het Kyrie Cunctipotens genitor Deus, bestemd voor het In festis Apostolorum. Wat de duo's
betreft, is het interessant om de aandacht te vestigen op de manier waarop ze in het manuscript zijn opgetekend. Dit geldt trouwens ook voor alle duo's van het Gloria en het Credo. De twee partijen, beiden zonder tekst, zijn nauwgezet achter elkaar gekopieerd op de lijn van de superius: dit wijst op een ontdubbeling
van de zangers van de superiusstem, die uiteraard minstens met twee horen te zijn. Als men andere manuscripten uit de tijd van Dufay analyseert, stelt men vast dat de duofragmenten, die dikwijls alterneren met
fragmenten voor meerdere stemmen, op verschillende manieren genoteerd staan, zodat aan de uitvoerders
heel wat mogelijkheden worden geboden om de partijen onder de zangers te verdelen. Het is natuurlijk wél
zo dat enkel het gebruik en de kennis van de originele bron dergelijke aanwijzingen kan verschaffen.
In de driestemmige onderdelen van het Gloria en het Credo wordt de tekst alleen in de superius gepresenteerd. Ze zijn ook niet gebaseerd op een bestaande gregoriaanse melodie. De incipits zijn niet genoteerd
omdat ze door de celebrant gezongen worden. Dit detail is niet te verwaarlozen als men wil begrijpen hoe
dit werk, dat in nauwe relatie staat met een heel specifieke liturgische gewoonte, in het testament van
Bologna gekopieerd werd.
Het Alleluia en het daarbijhorende vers "Hispanorum clarens stella" zijn vierstemmig; het incipit is
bestemd voor de tenor, terwijl de contratenor geen tekst heeft, net zoals in het Introitus. Merkwaardig is
dat van de tekst van dit vers tot op heden geen enkele gelijkaardige bron werd teruggevonden. Het vers verwijst naar de 'Spaanse' heilige en is uitzonderlijk gezet in een achtlettergrepig ritme, daar waar het traditioneel gezien in proza werd geschreven. In dit proprium voor de heilige Jacobus is dit vers de generiek van
de Commune Apostolorum. Men kan veronderstellen dat Dufay tekst- en/of melodisch materiaal in handen heeft gehad dat in verband stond met een bepaalde liturgische traditie. Inzicht daarin zou kunnen bij-
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dragen tot extra aanwijzingen om meer zekerheid te krijgen omtrent de opdrachtgever van dit werk. We
zullen hier nog op terugkomen.
Het vierstemmige Offertorium toont nog eens dat er geen tekst is voor de contratenor. De tenor neemt als
cantus firmus het centrale deel van de gregoriaanse melodie uit het Offertorium van de Commune
Apostolorum over. In het begin en het midden zijn fragmenten slechts driestemmig uitgewerkt. Heel atypisch is dat de ontbrekende stem die van de tenor is. Op een recente professionele ontmoeting heeft
Margaret Bent gesteld dat, in het geval van de driestemmige fragmenten of onderdelen — zoals vaak het geval
is in manuscript Q15 — de contratenorpartij in feite werd toegevoegd door de kopiist. Bijgevolg kan men
aannemen dat de Vlaamse componist veeleer tweestemmige zinnen (voor superius I en II) wilde laten alterneren met vierstemmige, zoals ook het geval is in vele van zijn isorythmische motetten uit die tijd, onder
meer Vasilissa ergo gaude en 0 Sancte Sebastiane.
Het Sanctus en het Agnus Dei hebben gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn vierstemmig opgevat, afwisselend met duofragmenten, en gecomponeerd op de cantus firmus van de tenor. De eerste is het Sanctus van
het Ordinarium II, de tweede het Agnus Dei uit het In dominicis per annum, Xl. Voor het eerst zijn de vier
stemmen hier volledig van tekst voorzien, wat we extra in de verf gezet hebben door middel van een exclusief vocale uitvoering.
Wat de Postcommunio betreft bevat het manuscript Q15 — afgezien van de superius, een getrouwe herneming van de antifoon voor de Communio in het Commune Apostolorum — alleen de tenorlijn, maar zonder tekst. Onderaan het blad vinden we deze passage nochtans terug: "Si triurn queras / a summo tolle figuras / et simul incipito / dyatessaron in subeondo" (Als je graag een derde stem hebt, neem dan de bovenmelodie en zing ze een kwart lager). Het gaat hier om de allereerste beschrijving en de eerste getuigenis op
het vasteland van de faux-bourdon. Dit procédé was al lang gebruikelijk in de Angelsaksische wereld. Dufay
heeft er waarschijnlijk kennis mee gemaakt via liturgische uitvoeringen van zangers en musici uit het gevolg
van de Engelse delegatie van de bisschop van Lichfield en Norwich, tijdens het Concilie van Constance in
1416. Het was een nieuwe praktijk, op Engelse leest geschoeid â la John Dunstable, en als dusdanig beschreven door Martin le Franc in het gedicht Le Champion des Dames uit 1461/62, die achteraf door de Franse
en Vlaamse stijl werd overgenomen. Uit een puur stilistische en compositorische analyse van de verschillende onderdelen en ook uit latere inzichten op codicologisch gebied van Margaret Bent (Lucca, 1995), kan
men afleiden dat Dufay oorspronkelijk niet de intentie had om een integraal ordinarium, laat staan een mis
met proprium te schrijven.
Het Kyrie, het Gloria en het Credo vormen een coherent geheel, gecomponeerd in een eerder archaïsche
stijl, verwant met wat Duitse musicologen omschrijven als een `Kantilene-Messe'. Men kan er gerust van
uitgaan dat de andere delen later zijn toegevoegd, wegens een specifieke opdracht of voor een welbepaalde
gelegenheid.
De codicologische analyse wijst erop dat de samensteller van het Q15-manuscript — na een eerste fase die hij
hoogstwaarschijnlijk in Padua ondernam bij het begin van het tweede decennium van de 15de eeuw — na een
pauze van enkele jaren opnieuw aan het manuscript begon te werken, om de bundel als het ware te openen
met de Missa Sancti lacobi. Het herredigeren door dezelfde kopiist kan gesitueerd worden in Vicenza tijdens
de jaren 1429/30, tijdstip ante quem, dit is vóór de integrale compositie. Volgens Margaret Bent zou het hier
gaan om een opdracht van de bisschop Pietro Emiliano aan de Vlaamse muzikant: "de Missa Sancti Jacobi
zou wel eens kunnen deel uitmaken van het repertoire dat Emiliano had bestemd om zijn eigen dood te herdenken" (Margaret Bent, Vicenza, 2003). Ze leidde dit af van ondermeer de zeer nauwe samenhang tussen
de lotgevallen van de codex en zijn tot nu toe onbekende samensteller, de relatie met bisschop Pietro
Emiliano die bisschop was van Vincenza van 1409 tot 1433, de devotie van Emiliano voor de 'Spaanse' heilige en de vooraanstaande rol die het werk van Dufay in deze codex speelt — wat trouwens onderlijnd wordt
door een van de drie miniaturen in de codex, die de heilige Jacob voorstelt.
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Dit neemt niet weg dat er nog een andere hypothese bestaat, die door andere onderzoekers naar voren
geschoven wordt en bijkomend onderzoek vergt. Volgens hen heeft de compositie eerder betrekking op de
stad Bologna. In de jaren juist voor de redactie van de codex bevond Dufay zich zonder twijfel in deze stad,
tot in de zomer van 1428 wanneer hij naar Rome trok en waar zijn aanwezigheid in de pauselijke kapel met
zekerheid is vastgesteld vanaf oktober. Het is ook in Bologna dat hij priester gewijd werd tijdens de ambtstermijn van kardinaal Louis Aleman. In twee verzoeken, gestuurd naar Saint-Géry en gedateerd op 27 april
1427 en 24 maart 1428, vroeg hij de toestemming voor een verblijf in Bologna. Kardinaal Aleman, een
augustijner monnik, was tevens het hoofd van de kerk van Sint-Jakob de Grote, die vandaag trouwens nog
altijd de zetel herbergt van de augustijner gemeenschap in Bologna. Uiteraard moet aandacht besteed worden aan de hypothese over een verband tussen deze kerk, de zetel van de beschermheer van Dufay, en de
compositie van een mis voor Sint-Jakob de Grote.
Ten gunste van de Bologna-hypothese kan men nog een interessante vaststelling toevoegen: tussen de zangboeken van de Sint-Jakob de Grotekerk bevindt zich een officie (MS 4108), gewijd aan de apostel, met daarin
ritmische responsoria met een achtlettergrepig metrum, precies zoals in het atypische vers van het reeds
genoemde Alleluia, Hispanorum clarens stella. Deze ritmische en thematische overeenkomst (want zoals ik
reeds opmerkte, refereert de tekst rechtstreeks aan de heilige) zou een verband kunnen leggen tussen de oorsprong van het vers en een specifieke augustijner traditie in Bologna voor de viering van zijn patroonheilige.
De link tussen Dufay en Bologna loopt hoogstwaarschijnlijk ook langs Robert Auclou. Hij was de vicaris
van Saint Jacques de la Boucherie in Parijs waar, in opvolging van Louis Aleman, van zijn aanwezigheid
sprake is vanaf 4 mei 1426. Het zou wel eens kunnen dat hij de tussenpersoon was tussen de Vlaamse componist en de kardinaal die later zijn beschermheer werd. Het staat zo goed als vast dat ze een bevoorrechte
band hadden, zeker nadat Dufay rond die periode het motet Rite Maiorem Jacobum canamus / Arcibus
surnmis had gecomponeerd, gebaseerd op het acrostichon (naamvers) "Robertus Auclou Curatus Sancti
lacobi". Deze toevallige samenloop lijkt allesbehalve van secundair belang, zelfs als is de waarheid niet definitief bewezen, zeker als men ook de convergentie in acht neemt tussen mis en motet en dit in nauwe relatie tot de kringen die beide heren toentertijd frequenteerden.
Dat is dus de reden waarom we, naast de mis, uit hetzelfde manuscript Q15 ook de uitvoering van het motet
in de beide herschreven versies, in unicum, in zijn geheel, uitvoeren: de vierstemmige versie op het liturgische moment van de Elevatie (opheffing van de hostie) wordt volledig instrumentaal gebracht, en de driestemmige versie voor `solus tenor' verschijnt aan het einde van het concert.
Het gebruik van instrumenten in de Missa Sancti lacobi is al gerechtvaardigd in het manuscript vanuit de
nauwgezette weglating van de tekst in sommige stempartijen, conform de compositiestructuur. Een belangrijke getuigenis, die tot nu toe onbekend was en nooit voorkwam in studies rond Dufay, staaft evenzeer het
gebruik van een instrumentarium. Cherubino Ghirardacci (1519-1598) vertelt in zijn Historia di Bologna
dat bij de aanstelling van Louis Aleman tot kardinaal op 16 juni 1426, tijdens een grote ceremonie in de San
Petronio, een plechtige mis werd gezongen met orgel en verschillende instrumenten. Gaat het hier werkelijk om dezelfde Missa Sancti lacobi? Heel wat biografische elementen komen overeen. In elk geval is het
vanuit chronologisch standpunt zo dat de combinatie van zang en instrumenten niet ongewoon was, tenminste niet wat de plechtige vieringen betrof in het Bologna dat in die periode Dufay in zijn armen sloot.
Daarnaast besloot Heinrich Bessler in het voorwoord van zijn volledige uitgave van de missen van Dufay
dat het eigene van de stilistische mutatie in de muziek van de 15de eeuw precies lag in het altijd maar groter wordende aandeel van de stem tegenover de instrumenten: "[...] Als men dit aspect nagaat in de eerste
en in de laatste mis van Dufay, dan is de evolutie evident. [...] In de vroege Dufay, werd het vocaal-instrumentale ensemble als ideaal naar voren geschoven". Dergelijke beschouwingen lijken bijzonder overeen te
stemmen met de Missa Sancti lacobi, die getuigt van deze stilistische overgangsfase in de laagsgewijze
op(een)hoping en het naast elkaar bestaan van diverse compositiemethodes.
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De uitvoering die wij voorstellen, is gebaseerd op een nieuwe transcriptie die ik heb gemaakt na een recente restauratie van de codex. Digitale reproducties van een uitzonderlijke kwaliteit hebben heel wat twijfels
weggewerkt en lieten het verbeteren van tal van fouten uit vroegere transcripties toe. Het gewetensvolle respect voor de impliciete agogische aanwijzingen in de oorspronkelijke maatindelingen heeft bovendien de
keuze van tempi van de verschillende bewegingen bepaald.
Vertaling: Brigitte Hermans
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MIHI AUTEM
Mihi autem nimis honorati
sunt amici tui, Deus:
nimis confortatus est principatus eorum.

Voor mij echter zijn uw vrienden
ten zeerste geëerd, o God:
hun heerschappij is zeer machtig.

Domine, probsati me,
et congnovisti me:
tu conovisti sessionem meam,
et resurrectionem meam.
Gloria Patri.

Heer, Gij hebt mij onderzocht
en Gij kent mij:
Gij kent mijn neerzitten
en mijn opstaan.
Eer aan de Vader.

KYRIE
GLORIA

voor de misdelen: zie p. 291

ALLELUIA
Alleluia.
Hispanorum clarens stella,
charismatum Jacob, cella,
mundi compos sis tutella
mare trasfretantium.

Alleluja.
Stralende ster van de Spanjaarden, Jacobus,
schatkamer voor de geschenken van de Geest,
gij die het hele universum in u draagt,
moge gij de beschermer zijn.

CREDO

voor de misdelen: zie p. 291

IN OMNEM TERRAM
In omnem terram
exivit sunus eorum :
et infines orbis
terrae verbaeorum.

Over de gehele wereld
is hun geluid uitgegaan:
en hun woorden klinken
tot aan de einden der wereld.

SANCTUS
AGNUS DEI

voor de misdelen: zie p. 291

VOS, QUI SECUTI ESTIS ME
Vos, qui secuti estis me,
sedebitis super sedes,
judicantes duodecim tribus Israel.

Gij, die mij gevolgd zijt,
Gij zult op tronen zetelen
En de twaalf stammen van Israël oordelen.

RITE MAIORUM IACOBUM CANAMUS
/ ARCIBUS SUMMIS
Rite maiorum
Iacobum canamus
ordini summi decus.
0 fidelis,
blanda sit semper tibi sors, viator;
excita laudes hominum patrono.

Laten we Jacobus de Grotere
bezingen zoals het hoort,
een sieraad van het hoogste gehalte.
Gelovige reiziger,
moge het lot altijd behaaglijk voor u zijn;
hef lofzangen aan voor de patroon der mensen.

Rebus est frater paribus [Iohannes];
tam novas Christi facies uterque

In gelijke omstandigheden is Johannes zijn broer;
elk van beiden heeft het nieuwe gelaat van Christus
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New Harmonie Winds (US/CA/IL)

Andrassy Trio (AU/AT)

Melanie Piddocke
Ernst Schlader
Markus Springer

bassethoorn & chalumeau
bassethoorn & chalumeau
bassethoorn & chalumeau

InVento (FR/ES/PL/CZ)

Rodrigo Gutiérrez
Mathieu Loux
Tomasz Wesolowski
Jan Cizmar
Vega Montero
Raphaël Collignon

hobo
hobo
fagot
man dora
contrabas
orgel

La Caravaggia (ES/FR)

Tiam Goudarzi
Arnau Rodón
Llufs Coll
Joaquim Guerra
Jordi Giménez
Xavier Banegas
Marc Clos

blokfluiten
blokfluiten & cornetto
cornetto & muzikale leiding
schalmei & dulciaan
tenortrombone
tenor- & bastrombone
percussie

Nurit Blum
Eileen Walsh
Elizabeth Hardy
Kelsey Schilling
Kathryn Baker
Jared Disbro
Hani Molles

klarinet
klarinet
fagot
fagot
natuurhoorn
natuurhoorn
natuurhoorn

Notturna (CA/US)

Mika Putterman
Christopher Palameta
Stephen Bard
Amanda Keesmaat
Olivier Fortin

traverso
hobo
hobo
cello
klavecimbel

Palissandre (FR/AR)

Laure Stehlin
Sébastien Perrin
Esteban Mazer

traverso
traverso
klavecimbel

Terzia Pura (BR/IT/FR)
Mediva (IT/GB/CA)
Ann Allen

Michelangelo Rinaldi
Catherine Motuz
Massimilano Dragoni
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schalmei
schalmei
schuiftrompet
percussie

Rodrigo Calveyra
Renata Duarte
Elise Ferrière

blokfluiten
blokfluiten
blokfluiten

DAGPROGRAMMA & UURSCHEMA

Woensdag, 29 augustus 2007: publieke coacbing door Pedro Memelsdorff — gratis toegang
14.00 uur
14.10 uur
15.00 uur
15.50 uur
16.00 uur
16.50 uur

inleiding & opening van de International Young Artist's Presentation — Historical Wind Instruments
Mediva
New Harmonie Winds
pauze
InVento
Andrassy Trio

Donderdag, 30 augustus 2007: publieke coacbing door Pedro Memelsdorff — gratis toegang
14.00 uur
14.10 uur
15.00 uur
15.50 uur
16.00 uur
16.50 uur

inleiding
Notturna
La Caravaggia
pauze
Palissandre
Terzia Pura

Vrijdag, 31 augustus 2007: presentation
10.30 uur
10.40 uur
11.10 uur
11.40 uur
12.10 uur

inleiding en voorstelling van de beoordelingscommissie
InVento
Mediva
Andrassy Trio
Terzia Pura

14.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
15.30 uur

Palissandre
La Caravaggia
Notturna
New Harmonie Winds

16.30 uur

bekendmaking winnaar en publieksprijs IYAP-Historical Winds 2007
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CONCERTPROGRAMMA

InVento
Jan Dismas Zelenka (1679-1745)
Sonate nr. 4 voor twee hobo's, fagot
en basso continuo obligato
Andante
Allegro
Adagio
Allegro ma non troppo

Mediva
Anoniem
Da bel castel
Bartolino da Padova (ca. 1365-1405)
La douce cere
Francesco Landini (ca. 1325-1397)
Adiu, adiu dous dame
Amor c'al tuo su getto
Anoniem
Belicha
Jacopo da Bologna (ca. 1340-1386?)
0 in Italia
Francesco Landini
La bionda trecca
Johannes Ciconia (1370-1412)
Una Panthera
Francesco Landini
Questa fanciull' amor

Andrassy Trio
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento nr. 1, KV 439b
Allegro
Adagio
Menuetto
Georg Druschetzky (1745-1819)
Trio's voor bassethoorn
Adagio — Allegro
Allegro
Christoph Graupner (1683-1760)
Suite in C voor drie chalumeaux
Ouverture
Menuet
Gavotte
Sarabande
Echo
Terzia Pura
Baude Cordier (fl. vroege 15de eeuw)
Belle, bonne, sage
Ce jour de l'an
Gilles Binchois (ca. 1400-1460)
Triste Plaisir
Guillaume Dufay (1397-1474)
L'alta belleza tua
Dolce vista
Johannes Martini (ca. 1435/40-1497)
La Pouverté
Vincenzo Ruffo (ca. 1508-1587)
La Brava
0 Felici occhi mei
Pierre Sandrin (ca. 1490-na 1560)
Doulce Memoire
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Palissandre
Juan Bautista Pla (fl. 1747-1773) en/of José Pla
(1728-1762)
Triosonate nr. 3 in F voor twee fluiten
en basso continuo
Allegretto
Andante
Allegro
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Trio in E voor twee fluiten en basso continuo, Wq 162
Allegretto
Adagio di molto
Allegro assai

Notturna
Johann Gottlieb Janitsch (1708-ca. 1763)
Kwartet in C voor traverso, twee hobo's
en basso continuo, opus 4
Andante e molto
Allegro
Allegro assai
Kwartet in a voor traverso, hobo, oboe d'amore
en basso continuo, opus 5A
Largo e cantabile
Allegro
Vivace

New Harmonie Winds
La Caravaggia
Pedro de Pastrana (ca. 1490-na 1558)
Llenos de lágrimas tristes
Anoniem (15de/16de eeuw)
Mater patris, nacti nacta
Mateo Flecha (1481-1553)
Gloria... pues nació
Anoniem (15de eeuw)
No soy quien veys bivir

Antonin Reicha (1770-1836)
24 Trio's voor drie hoorns, opus 82
6. Canon â 3. Tempo di Minuetto
20. Contrepoint Double á l'Octave. Allegretto
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sextet in Es voor twee klarinetten, twee fagotten en
twee hoorns, opus 71
Adagio — Allegro
Adagio
Menuetto. Quasi Allegretto
Rondo. Allegro

Mateo Flecha
Bella, de vós som amorós
Què farem del pobre Joan
Francisco De Ia Torre (fl. 1483-1504)
Danza alta
Juan del Encina ? (1468-1529/30)
Pues que tu, Reyna del cielo
Gabriel (16de eeuw)
De la dulce mi enemiga
Pedro Escobar (ca. 1465-na 1535)
Las mis penas, madre
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International Young Artist's Presentation —
Historical Wind Instruments
Het concept
De International Young Artist's Presentation — Historical Wind Instruments richt zich op ensembles
bestaande uit blazers die spelen op een historisch instrumentarium. Het repertoire beslaat de periode 1550
tot 1850. Maximum acht ensembles worden geselecteerd. Zij krijgen de kans om tijdens Laus Polyphoniae
in Antwerpen gecoacht te worden door Pedro Memelsdorff en zichzelf voor te stellen aan een delegatie van
internationale vertegenwoordigers uit de oudemuziekwereld en aan het festivalpubliek. De coaching richt
zich in hoofdzaak op het verhaal dat de musici willen vertellen, hun programmaopbouw, hoe ze een interactie aangaan met het publiek,.., facetten die tijdens de reguliere opleidingen vaak niet aan bod komen en
waarin een gevestigde waarde als Pedro Memelsdorff heel wat knowhow heeft opgebouwd.
De International Young Artist's Presentation wil een brug slaan tussen jonge musici, elk met hun eigen
bagage en achtergrond, wil hen internationaal promoten en op een positieve manier stimuleren. Eén ensemble staat op het einde van de driedaagse het dichtst bij de internationale oudemuziekscène en krijgt de mogelijkheid een cd-opname te maken. Uit de positieve recensies van de vorige cd's kunnen we afleiden dat de
ensembles deze ondersteuning waard zijn. De International Young Artist's Presentation — Historical Wind
Instruments wil op die manier jonge musici stevig aanmoedigen en bekend maken binnen de internationale muziekscène.

De publieksprijs
Voor de derde maal vindt de IYAP-Historical Wind Instruments plaats tijdens het festival Laus
Polyphoniae. Hoogtepunt is telkens weer de presentatie zelf, waarbij jonge geselecteerde ensembles zich
met een programma van twintig minuten aan het festivalpubliek voorstellen. De beoordelingscommissie zal
een ensemble kiezen dat de mogelijkheid krijgt een cd op te nemen. U, als publiek, krijgt ook de kans om
uw lievelingsensemble te belonen. Als u de presentatie van alle ensembles beluistert, krijgt u op het einde
van de dag een stemformulier, dat u in een urne kan deponeren. Het ensemble met de meeste stemmen krijgt
een eervolle vermelding én een hartelijk applaus van u!

Gastgezinnen
Voor de editie van volgend jaar, IYAP-Early Music 2008, zoeken Musica en het Festival van VlaanderenAntwerpen gastgezinnen in Antwerpen en directe omgeving die één of meer muzikanten willen te slapen
leggen tijdens hun driedaags verblijf in de Scheldestad. Gezinnen die deze jonge musici gastvrij willen ontvangen, krijgen een concertabonnement voor Laus Polyphoniae 2008 aangeboden. Geïnteresseerden kunnen zich dit jaar al melden bij het festivalsecretariaat of kunnen contact opnemen met de kantoren van het
Festival van Vlaanderen-Antwerpen op het nummer +32 3 202 46 69.
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Het Festival van Vlaanderen-Antwerpen en Musica bedanken de gezinnen die dit jaar gastvrij IYAP-deelnemers onderdak verlenen: de heer Berckmoes (Antwerpen), familie Cuyckens-Luyten (Edegem),
mevrouw De Herdt (Antwerpen), familie Devos-Laureys (Antwerpen), familie Gijsels-Geerts (Mortsel), de
heer Liessens (Antwerpen), familie Ooms (Antwerpen), familie Rodts (Antwerpen), mevrouw Saelemakers
(Antwerpen), mevrouw Soete (Deurne), mevrouw Vermeir (Borgerhout) en de familie Wortelboer
(Antwerpen).

Programmatoelichtingen bij de concertprogramma's
InVento
De zes Sonate a due Hautbois et Basson con due bassi obligati van Jan Dismas Zelenka zijn enkele van de
allerbeste stukken geschreven voor deze bezetting. Door hun lengte en grote virtuositeit zijn ze niet enkel
erg veeleisend op technisch vlak, maar hun grote kwaliteit en gedurfd gebruik van ritmes, contrapunt en
harmonieën, zo kenmerkend voor het werk van Zelenka, maakt deze werken eveneens tot een ware muzikale uitdaging. Jan Dismas Zelenka werd in 1679 in Bohemen geboren en woonde het grootste deel van zijn
leven in Dresden, waar hij werkzaam was als bassist en componist aan kerkelijke muziekkapellen en de
hoven van de Saksische keurvorsten en de Poolse koningen. Als zeer getalenteerd componist schreef hij een
groot aantal religieuze werken, die invloeden vertonen van zijn leermeesters in Wenen (Johann Joseph Fux)
en Venetië (Antonio Lotti). Door het verbod van de Saksische keurvorst om composities van zijn hofcomponisten in druk uit te geven, wist de muziek van Zelenka pas na haar herontdekking in de 20ste eeuw de
aandacht te trekken van vele muzikanten en van het publiek.
De vierde sonate, die we vandaag voorstellen, maakt gebruik van de vierdelige csonata da chiesa'-vorm:
langzaam (meditatief, geschreven in de 'stik antico'), snel (fugato), langzaam (bijna een solo-aria, waarbij de
tweede hobo een rol opneemt in de continuogroep) en snel (waarin het thema van de fuga terugkomt in aangepaste vorm en met gedurfde ritmes).
Onze benadering van dit uitzonderlijke repertoire tracht Zelenka's uiterst rijke muzikale persoonlijkheid
weer te geven. Ongetwijfeld heeft deze muziek ook een diepe spirituele dimensie. De haast vocale frases van
de instrumenten en de contrapuntische uitwerking, met af en toe hartverscheurende dissonanten, illustreren dit. Om het geheel meer kleur te geven, verkiezen we een orgel boven een klavecimbel. Zelenka's origineel gebruik van ritmes en levendige composities hebben tegelijk iets van de Tsjechische volksmuziek van
zijn vaderland. Als contrast met de vocale klankkleur van het orgel en om de baslijnen te versterken, besloten we een mandora (of gallichon) te gebruiken. Dit type van basluit werd vaak bespeeld in de Duitse streken in de 18de eeuw, maar wordt nu nog zelden gebruikt.

Mediva
Het luide blazersensemble van schalmeien en trompetten, de zogenoemde alta capella, was een van de meest
aantrekkelijke ensembles van de middeleeuwen en de renaissance. Het is rijk gedocumenteerd door archiefstukken van hoven, fresco's en miniaturen. Het luide, doordringende geluid van de instrumenten is ook
voor luisteraars vandaag indrukwekkend. Het is gemakkelijk zich in te beelden waarom de alta capella zo
geliefd was voor processies, dansmuziek en het opluisteren van feestelijkheden.
Het programma van vandaag, dat we de titel 0 In Italia meegaven, is een verzameling van de mooiste,
krachtigste en meest levendige stukken uit het repertoire van het Italiaanse trecento. Anonieme instrumentale stukken staan schouder aan schouder naast catchy ballades van de gelauwerde Francesco Landini. Het
hoogtepunt van het concert is ongetwijfeld het meest complexe en beproefde stuk van zijn tijd, Una
Panthera van Johannes Ciconia. In deze periode kreeg de samenstelling van de alta capella stilaan vaste
vorm: schalmei, pommer en schuiftrompet.
In dit concert hopen we de luisteraar mee te nemen op een roetsjbaan van emoties, van lachen tot huilen,
van dansen tot verzuchten. We hopen dat onze uitvoering het publiek weet te stimuleren en iets bijbrengt,
maar dat ze voornamelijk dezelfde rol weet te vervullen als in de middeleeuwen: entertainen.
179

Andrassy Trio
Het bassethoorntrio — de bassethoorn is een lid van de klarinetfamilie, gestemd in F — was een bijzonder
populaire kamermuziekcombinatie in de late 18de eeuw, vooral in Oostenrijk en Bohemen. Er bestaat een
omvangrijk repertoire voor, waarvan de trio's van Wolfgang Amadeus Mozart de kern vormen. In de 18de
eeuw werden de bassethoorns geassocieerd met de vrijmetselarij, vandaar wellicht Mozarts composities
voor deze instrumenten. Zijn 25 individuele werken voor deze bezetting zijn in manuscripten overgeleverd
in reeksen onder de naam 'clivertimenti'. Een selectie uit het derde divertimento hoort u vandaag. Het werk
illustreert Mozarts begrip van het unieke karakter van de bassethoorn: drie identieke instrumenten spelen
de sopraan-, alt- en baspartij.
Naast Mozart schreven ook vele minder bekende componisten werken voor bassethoorn- of chalumeautrio. Het Andrassy Trio vindt het zijn taak ze onder de aandacht te brengen, zoals bijvoorbeeld de stukken
van Georg Druschetzky en Christoph Graupner, die vandaag eveneens op het programma staan. Graupner,
tijdgenoot van Johann Sebastian Bach en Georg Philipp Telemann schreef zijn Suite in C voor alt-, tenoren baschalumeau zonder basso continuo tussen 1735 en 1740 in een mengvorm van Franse en Duitse stijl.
De partijen van elk van de drie instrumenten werden optimaal voor de drie instrumenten ingevuld, waarvan in het bijzonder de Ouverture een bijzonder mooi voorbeeld is.
De leden van het Andrassy Trio geloven niet enkel in de waarde van historische uitvoeringen, maar evenzeer in een aanvulling van het begrijpen van de muziek en de instrumenten door onderzoek. Ze zijn niet
enkel actief betrokken bij de uitvoering van een uitgebreid repertoire, maar ook bij het historische onderzoek en de instrumentenbouw.

Terzia Pura
Het huidige programma werd opgebouwd rond volgende vragen: hoe zag het blokfluitenconsort eruit in de
15de en de 16de eeuw en welk repertoire werd er uitgevoerd?
We weten vandaag dat het blokfluitenconsort tot ongeveer 1450 slechts twee blokfluitvarianten gebruikte,
namelijk de discantblokfluit in g en de tenorblokfluit in c. Deze instrumenten werden meestal in paren aangekocht: twee discant- en twee tenorblokfluiten. Nochtans was bijna alle muziek uit die periode geschreven voor drie stemmen, waaruit we concluderen dat de tenor- en contratenorpartij allebei moesten passen
in een laag tot middelhoog register. Na 1450 werd een lager instrument noodzakelijk. Composities van
Hayne van Ghizeghem en Johannes Martini uit de jaren 1470 bijvoorbeeld, maken gebruik van een veel
lager register dan de vroegere werken van Gilles Binchois en Guillaume Dufay. Toen werd een aanvullend
nieuw basinstrument ontwikkeld.
Nu de vragen rond het type en de grootte van de instrumenten zijn opgelost, blijven er echter onduidelijkheden over het repertoire. Muzikale bronnen die specifiek voor instrumentale ensembles zijn bedoeld, zijn zeldzaam tot ongeveer 1480. We weten echter dat de hoven van Ferrara en Bourgondië, waar Binchois en Dufay
werkzaam waren, reeksen blokfluiten aankochten. Deze instrumenten werden gebruikt voor de hofbanketten,
waarbij we ervan kunnen uitgaan dat er instrumentale versies van hun chansons werden uitgevoerd.
Waarschijnlijk werden ze op een improvisatorische manier versierd, in de traditie van de diminuties zoals we
die kennen uit de Codex Faenza. In de 16de eeuw was de instrumentale diminutie van vocale werken duidelijk aantoonbaar in bijvoorbeeld de werken van Vincenzo Ruffo. Kortom, dit programma illustreert een mogelijke manier waarop muziek uit de 15de en 16de eeuw werd uitgevoerd door een blokfluitconsort.
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Palissandre
In de 18de eeuw onderging de maatschappij grote sociologische en culturele veranderingen. Muzikanten
wilden zich onderscheiden van elkaar. De grootschalige verspreiding van gedrukte partituren maakte dit
mee mogelijk. Hun zoektocht naar onafhankelijkheid, van de kerk en van het hof, vormde tegelijk een
goede voedingsbodem voor nieuwe expressiemogelijkheden. Gedurende een halve eeuw, die zowat begon
in 1730, staken verschillende nieuwe esthetische trends de kop op, die zich ontwikkelden tot de geboorte
van het classicisme. De `style galant', `Empfindsamkeit' en `Sturm und Drang' zijn bewegingen die ontstonden als reactie op de intellectuele stijl met zijn strenge contrapunt, zoals die zijn hoogtepunt bereikte in de
muziek van Johann Sebastian Bach.
Carl Philipp Emanuel Bach, zijn bekendste en meest succesvolle zoon, was de belangrijkste vertegenwoordiger van de `Empfindsamer Stil'. In zijn Versuch iiber die wahre Art das Clavier zu spielen uit 1753 legde
C.P.E. Bach de nadruk op het belang van expressie en emotie bij het uitvoeren van zijn stukken: "Het is met
de ziel dat men moet spelen, niet als een goed getrainde vogel". De triomf van 'de gevoelens' over 'de rede'
was karakteristiek voor de sentimentele schrijvers als Sterne en Klopstock, die Bachs werk zeker beïnvloedden. Het Trio in E voor twee fluiten en basso continuo, Wq 162, geschreven in 1749, is het enige van Bachs
hand voor die bezetting. Het werd zo goed als zeker gecomponeerd voor een van de muzikale avonden in
Sans Soucis, het slot van Frederik De Grote. De vorst en Johann Joachim Quantz waren ongetwijfeld de
fluitisten van dienst. De tempoaanduidingen 'Adagio di molto' en 'Allegro assai' wijzen er ook op dat Bach
bestaande grenzen overschreed in zijn zoektocht naar expressiviteit en contrasten.
De muziek van de broers Juan Bautista en José Pla is te situeren binnen de esthetiek die chronologisch op
de grens zat van de barok en de klassieke periode en die vaak wordt beschreven als de 'galante stijl'. De twee
broers, en hun andere broer Manuel, kwamen uit een muzikale familie van Catalaanse afkomst. Ze stonden
bekend als virtuoze muzikanten in een periode waarin publieke concerten hun opmars maakten in de
Europese steden. Er bestaat onduidelijkheid over het auteurschap van hun composities, omdat op de manuscripten vaak de voornaam ontbreekt; het is mogelijk dat ze als componistenduo werkten. De Triosonate nr.
3 in F voor twee fluiten en basso continuo is een mooi voorbeeld van galante stijl, waarbij de melodieën van
de twee fluiten zich ontwikkelen in een vriendelijke dialoog boven de begeleiding van de basso continuo.
De meer intense emotionaliteit van het Andante in d is veeleer verwant met de `Empfindsamer Stil'. Een
latere versie van dit werk transponeerde het een hele toon lager (van F naar Es) en veranderde hele passages
van de compositie.
In dit programma wil Palissandre het publiek laten kennismaken met de expressiviteit en mogelijkheden van de
barokke traverso in werken voor twee traverso's en basso continuo, een repertoire dat vaak werd verwaarloosd.

La Caravaggia
La Caravaggia presenteert in dit concert uitsluitend Spaans repertoire uit de drie belangrijkste overgeleverde liedboeken uit de 16de eeuw: het Canpner Musical de Barcelona (Bbc. M454, ca.1500-32), het Canpner
d'Uppsala (Venetië, 1554) en het Cancionero musical de Palacio (Mp 1335, ca. 1505-20). Het programma
bevat acht liederen in de originele Spaanse of Catalaanse taal en twee instrumentale werken, met name de
Danza Alta (op de bekende baslijn La Spagna) en Mater patris, nacti nacta, waarschijnlijk een liturgisch
werk, dat werd overgeleverd zonder tekst en dat gebruik maakt van een typisch instrumentaal contrapunt.
Al is het vandaag ongebruikelijk om vocaal repertoire louter instrumentaal uit te voeren, toch waren deze
liedboeken toen de voornaamste muziekbronnen voor minstrelen.
Van twee werken op het programma zijn de componisten onbekend, van twee andere is het auteurschap waarschijnlijk. De overige zes stukken werden geschreven door de voornaamste muzikale figuren van het Iberische
schiereiland. Sommigen van hen waren verbonden aan belangrijke muziekkapellen. Zo werd Pedro de Pastrana

181

kapelmeester bij de hertogen van Calabrië, waar maar liefst twintig zangers, twee organisten, drie trombonisten, drie of vier schalmeispelers, een harpist en zelfs twee muziekkopiisten werkzaam waren.
Het concert vervloeit levendig van het ene werk naar het andere, met wisselende bezettingen en een ruimtelijke verdeling van de muzikanten, zodat verschillende sonoriteiten en diverse karakters worden geëvoceerd. La Caravaggia gebruikt de kennis van de historische uitvoeringspraktijk voor haar uitvoeringen,
maar houdt het publiek van de 21ste eeuw steeds in het achterhoofd.

Notturna
Johann Gottlieb Janitsch was contrabassist in het Pruisische hoforkest van Frederik de Grote. Hij was er ook
de meest actieve componist, een echte meester in het contrapunt, zoals ook zijn 28 kwartetten of `quadro sonatas' bewijzen. Volgens Johann Joachim Quantz werd de quadro sonata beschouwd als "de toetssteen voor elke
contrapuntist". Zoals deze theoreticus voorschreef, mocht men nooit "kunnen onderscheiden welke stem de
melodie aanvoert". In zijn kwartetten wist Janitsch steeds de autonomie van elke stem te vrijwaren.
Het ensemble Nottuma, dat Janitsch als fetisj-componist omarmde, legt zich toe op de uitvoering van deze
zelden gehoorde kwartetten, waarvan vele nog nooit werden gepubliceerd of opgenomen. De kwartetten
kennen vaak expressieve dialogen tussen blaas- en strijkinstrumenten en hun melodische inventiviteit is
opmerkelijk door de variatie en hun charme. Het mag niet verbazen dat de traverso een belangrijke plaats
innam in de kamermuziek van Janitsch, aangezien werkgever Frederik de Grote het instrument zelf goed
bespeelde. Janitsch waagde zich in zijn Kwartet in a, opus 5A aan de ongewone bezetting van traverso, hobo
en oboe d'amore — het enige werk uit die tijd voor deze combinatie.
Dit illustreert dat Janitsch graag met klankkleuren speelde, al bleef hij altijd pragmatisch: vaak stelde hij
alternatieve instrumentaties voor. In zijn Kwartet in e voor oboe d'amore, violetta en viola da braccio, opus
5B suggereerde hij als alternatief voor de oboe d'amore een viool of een viola pomposa. Met dit in ons achterhoofd presenteren we het Kwartet in C, opus 4, dat oorspronkelijk was geschreven voor traverso, hobo,
viool en basso continuo, hier als een werk voor traverso, twee hobo's en basso continuo.

New Harmonie Winds
Reizen maakt vandaag een wezenlijk deel uit van het leven van muzikanten: reizen om op andere plaatsen te studeren of elders aan de bak te komen. Eeuwenlang is het eigenlijk niet anders geweest. Zo ook Ludwig van
Beethoven en Antonin Reicha: tijdens hun reizen kruisten ze meermaals elkaars artistieke pad.
De 24 Trio's voor drie hoorns, opus 82 van Reicha zijn een toonbeeld van de mogelijkheden en timbres van de
natuurhoorn. In deze trio's incorporeerde Reicha talrijke muziekvormen: minuetten, rondeaus, evenals oudere vormmodellen, zoals de Canon 3 en het Contrepoint Double l'Octave, die we horen tijdens het concert.
Beethoven schreef het Sextet in Es, opus 71 in 1796, toen hij in Praag verbleef. Geschreven in een sonatevorm, exploreert het eerste deel de kwaliteiten van elk van de instrumenten door ze optimaal te combineren. De lyrische melodie van de fagot in het begin van het tweede deel, die later wordt overgenomen door
de klarinetten, illustreert de expressieve mogelijkheden van de instrumenten. In het derde deel verraste
Beethoven het publiek met een grootse melodie voor de hoorns, die mooi contrasteert met het intieme dansante trio dat erop volgt. Het rondothema van het laatste deel wordt uitgevoerd door het volledige ensemble. In de tussenliggende coupletten gebruikte Beethoven telkens een gereduceerde instrumentatie en koos
hij voor lyrische, vloeiende melodieën in contrast met het marskarakter van het terugkerende thema.
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Vertaling: Robin Steins

Capilla Flamenca,
Oltremontano & Psallentes
Dirk Snellings

artistieke leiding

Capilla Flamenca
Marnix De Gat
Tore Denys
Lieven Termont
Dirk Snellings

contratenor
tenor
bariton
bas & muzikale leiding

Oltremontano
Fiona Russell
Adam Woolf
Harry Ries
Wim Becu

cornetto
trombone
trombone
trombone & muzikale leiding

Psallentes (gregoriaans)
Lieven Deroo
Paul Schils
Philippe Souvagie
Hendrik Vanden Abeele muzikale leiding

Vrijdag, 31 augustus 2007
inleiding: 19.15 uur — foyer AMUZ
concert: 20.00 uur — AMUZ
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PROGRAMMA

Ad vigiliam
Johannes Prioris (ca. 1485-1512/15) /
Pierre Attaingnant (ca. 1494-1551/52)
Consummo la vita mia
Anoniem
Doleo super te (antifoon)
Pierre de la Rue (ca. 1452-1518)
Doleo super te
gregoriaans
Circumdederunt me (responsorium)
Johannes Prioris
Deuil et ennuy / Quoniam tribulatio
gregoriaans / Johannes Prioris
Ave Maria
Missa pro mortis
Johannes Prioris
Requiem aeternam (introitus)
Kyrie
gregoriaans
Deus, cui proprium (oratio)
Fratres, nolumus vos (epistola)
Johannes Prioris
Si ambulem (graduale)
gregoriaans
Absolve Domine (tractus)
Dies Irae (sequentia)
In illo tempore, dixit Martha ad Jhesum (evangelium)
Johannes Prioris
Domine Jesu Christe (offertorium)
gregoriaans
Verum dignum et justum est (prefacio)
Johannes Prioris
Sanctus
gregoriaans
Pater noster
Johannes Prioris
Agnus Dei
Lux aeterna (communio)
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Ad absolutionem post missam
gregoriaans
Libera me (responsorium)
gregoriaans / Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521)
Que vous madame / In pace
gregoriaans / Alexander Agricola (1445/46-1506) /
Pierre de La Rue / Antoine Brumel (ca. 14601512/13) / Johannes Prioris
Da pacem
Jacob Obrecht (1457/58-1505)
Benedicamus

Requiem voor Anna van Bretagne, koningin van Frankrijk
Eugeen Schreurs 6- Dirk Snellings

De Missa de mortuis of dodenmis, naar de beginwoorden van het introitus ook wel kortweg 'requiem'
genoemd, is omwille van de droefheid die gepaard gaat met elk overlijden ongetwijfeld een van de meest
aangrijpende muzikale uitingen van menselijk leed. Dit eindpunt van het menselijk bestaan, dat volgens de
christelijke traditie evenwel meteen ook als lichtpunt het begin is van een immaterieel voortbestaan, werd
eeuwenlang eenstemmig uitgevoerd volgens de gregoriaanse traditie.
Slechts relatief laat vinden we binnen de westerse muziekgeschiedenis aanwijzingen van meerstemmige zettingen. Zo bepaalde Guillaume Dufay (1397-1474) in zijn testament dat op de dag na zijn begrafenis twaalf
of meer zangers zijn zelf gecomponeerde requiem moesten uitvoeren in de kapel van Sint-Stephanus in de
kathedraal van Cambrai. Dit werk is helaas niet bewaard gebleven. Het oudste meerstemmige requiem dat
we kennen is dat van Johannes Ockeghem (ca. 1410-1497). Het is gebaseerd op het gregoriaans, dat als cantus firmus geparafraseerd is in de bovenstem. Deze dodenmis stond ongetwijfeld model voor de volgende
generatie polyfonisten, die op een of ander manier in verband zijn te brengen met 'meester' Ockeghem:
Antoine Brumel, Pierre de La Rue en Johannes Prioris. Nadien zou het genre tot in het midden van de 20ste
eeuw een enorme muzikale bloei kennen, met hoogtepunten van onder meer Wolfgang Amadeus Mozart,
Johannes Brahms, Franz Liszt en Benjamin Britten.
Zoals gezegd zette Prioris in zijn requiem de lijn van Ockeghem voort. Ook hij gebruikte de gregoriaanse
melodie als een geparafraseerde cantus firmus in de bovenstem, maar in tegenstelling tot zijn voorganger,
die net zoals Prioris verbonden was aan het Franse hof, varieerde hij minder met het stemmenaantal. De
meeste delen zijn consequent vierstemmig gezet. Alleen in het graduale Si ambulem laste hij een kort imitatief duo in. Wel breidde hij het aantal polyfoon gezette delen uit: alleen de sequentia Dies irae ontbrak.
Hiervoor moesten we wachten op het requiem van Brumel.
Prioris componeerde zijn dodenmis mogelijk naar aanleiding van het overlijden van koningin Anna van
Bretagne op 9 januari 1514. Gedocumenteerde bewijzen ontbreken hiervoor. Vast staat dat hij in die periode als componist-zanger verbonden was aan het Franse hof. Anna van Bretagne, of ook Anna van Montfort
(1477-1514), was hertogin van Bretagne vanaf 1488 tot aan haar dood en werd koningin van Frankrijk door
haar huwelijken met twee opeenvolgende koningen, Karel VIII en Lodewijk XII. Anna ontving een zeer
verfijnde opvoeding. Zo beheerste ze niet alleen Latijn, Grieks en Hebreeuws, maar was ze ook artistiek
actief en ze legde zich toe op muziek, dans, poëzie, borduurkunst en tapijtweven. Bovendien verdiepte zij
zich in de rechten. Haar vader, hertog Frans II van Montfort, maakte deel uit van een verbond van edelen
tegen de regentes van Frankrijk, Anna van Beaujeu, die regeerde in naam van de nog jeugdige Karel VIII.
Toen de hertog in 1488 werd verslagen bij Saint-Aubin-du-Cormier, moest hij het zogenaamde Verdrag van
Verger ondertekenen, waarbij Bretagne afstand deed van enkele van zijn soevereine rechten. Toen hij niet
lang daarna ook overleed, stond zijn twaalfjarig dochtertje Anna plots voor een zware taak, die zij volgens
tijdgenoten met verrassende maturiteit volbracht.
Als erfgename van het aantrekkelijke Bretagne ontbrak het haar dan ook niet aan huwelijkskandidaten. De
eerste, Alain d'Albret, wees zij af. Van de naijver tussen Anna's voogden maakte de regentes misbruik om
het hertogdom te overrompelen. Toen sloot Anna van Bretagne op 22 juli 1489 een huwelijk door procuratie met aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk. Nadat echter de afgewezen pretendent uit wrok hierover
Bretagne aan de Fransen had overgeleverd, laaide de zogenaamde `guerre folie' weer op en daarbij raakte
hertogin Anna met haar raadslieden in Rennes ingesloten. Op 15 november 1491 werd zij gedwongen tot
overgave en tot een (tweede) huwelijk met koning Karel VIII. Dit huwelijk werd ingezegend op 6 december 1491 in het kasteel van Langeais en omdat haar vorige huwelijk met Maximiliaan nooit geconsumeerd
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was, had de kerkelijke overheid geen bezwaren tegen het ontbinden ervan. De overeenkomst hield ook in
dat Anna hertogin en soevereine vorstin van Bretagne mocht blijven, maar dat het hertogdom aan Frankrijk
zou toekomen indien zij kinderloos overleed. Indien daarentegen de koning vóór haar overleed, zou zij zich
bereid verklaren om met zijn opvolger te trouwen.
Ondanks het geforceerde karakter van hun huwelijk, was het vreemd genoeg een en al harmonie tussen beide
partners. Maar van de zes kinderen die geboren werden, overleefde geen enkel de leeftijd van vier jaar. Op 7
april 1498 vond een dramatische gebeurtenis plaats in het kasteel van Amboise. Anna van Bretagne had net
haar jongste kind verloren en zat verdrietig te mijmeren. Om haar wat op te beuren kwam de koning haar
's middags ophalen om naar een partijtje balspel te kijken: het populaire 'jeu de paume'. Toen hij door een
deuropening wilde stappen, beukte hij per ongeluk met het hoofd tegen de lage deurpost. Enkele uren later
was Karel VIII dood. Hij was 28 jaar oud en had vijftien jaar geregeerd. Anna van Bretagne, weduwe op de
leeftijd van 22 jaar, bleef twee dagen treuren, zonder praten, zonder voedsel, zonder bezoek. Op de derde dag
vermande zij zich en organiseerde de uitvaart, waarop zij zwarte gewaden droeg, wat toen zeker niet de
gewoonte was. Wit was immers de rouwkleur van het hof. Karel VIII werd opgevolgd door Lodewijk XII.
Zoals eerder afgesproken, trad Anna van Bretagne op 8 januari 1499, enkele dagen vóór haar 23ste verjaardag, in het huwelijk met Lodelijk XII, de 36-jarige opvolger van Karel VIII, die daarvoor inderhaast zijn
eerste vrouw Johanna van Frankrijk moest verstoten, op grond van vermeende onvruchtbaarheid. Anna
werd op die manier voor een tweede maal koningin van Frankrijk. Acht kinderen werden uit dit huwelijk
geboren, waarvan slechts twee dochters overleefden: Claude en Renée. Lodewijk XII, die Anna's intelligentie en cultuur bewonderde, betrok haar bij zijn beleid en verleende haar grote vrijheid voor het bestuur van
haar hertogdom. De beloften betreffende de verdere onafhankelijkheid van Bretagne kon zij echter, tot haar
grote ergernis, niet doen naleven. Om haar dochtertje en erfgename Claude hetzelfde lot te besparen, bleef
zij zich tot kort voor haar dood verzetten tegen een alliantie met Frangois, Graaf van Angouléme, de latere koning Frangois T.
In 1512 kreeg zij onverwacht last van niersteen, waar zij twee jaar tegen vocht. In haar testament vertrouwde zij — tegen alle verwachtingen in — de hoede van haar dochters en het beheer van haar bezittingen toe aan
Louise van Savoie, de moeder van Frangois I. Op 2 januari 1514 kreeg zij opnieuw een aanval, deze keer
erger dan alle vorige, en die werd haar fataal. Anna van Bretagne overleed een week later, op 9 januari, in
het kasteel van Blois, in het volle besef dat zij het geplande huwelijk tussen Claude en Frangois niet zou
kunnen verhinderen. Gedurende veertig dagen werd er gerouwd en haar uitvaartdienst zou tot in de 18de
eeuw model staan voor de Franse koninklijke uitvaarten. Haar lichaam werd begraven in de koninklijke
graftombe in Saint-Denis. Op eigen verzoek werd haar hart enkele maanden later op 19 maart 1514 in een
gouden reliek naar Nantes vervoerd om onder veel vertoon bijgezet te worden in de graftombe van haar
ouders, die ze zelf had opgericht.
Prioris' requiem zou door zijn band met het Franse hof en met Anna van Bretagne tijdens deze uitvaartrituelen zijn vertolkt. Ook nadien genoot dit requiem enige bekendheid binnen en buiten Frankrijk. In 1532 verscheen het bij Pierre Attaingnant als eerste gedrukte meerstemmige requiem. In 1553 volgt er nog een tweede
druk. Dat het werk ook in de Zuidelijke Nederlanden — de mogelijke geboorteplaats van Prioris — bekend was,
blijkt uit het feit dat reeds zeer korte tijd na het drukken van Attaingnants Liber viginti missarum, waarin dit
requiem was opgenomen, het door het kapittel van Sint-Goedele in Brussel werd aangekocht en voorzien van
een kostbare band. Ook aan het Franse hof genoot het werk lange tijd een zekere faam. Zo vroeg een Franse
hofzanger, Pernot Vermont (ca. 1495-1558), deels in de traditie van Dufay, dat het werk zou worden uitgevoerd na zijn overlijden. Musici waren blijkbaar ook erg begaan met hun zielenheil, want in 1543/44 werden
zangboeken van zangmeester Henricus Haudain, actief in Bergen op Zoom, verkocht aan de Brusselse hoofdkerk, op voorwaarde dat de zangers een requiem zouden zingen voor het zielenheil van de overleden zangmeester. Niet alleen het overlijden van iemand, maar ook nagedachtenissen (zoals dertigsten, eeuwigdurende
gedenkmissen, ...) vormden een aanleiding om zulke requiemmissen uit te voeren.
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Het werk genoot deze bekendheid in de 16de eeuw allicht ook door de compositorische kwaliteiten. Johannes
Prioris wist de dramatiek van zijn dodenmis als geen ander te verklanken door te balanceren tussen enerzijds
een soepele polyfonie, zonder al te veel imitatie, en anderzijds een meer declamatorische, soms zelfs volledig
homofone stijl. Een subliem hoogtepunt van deze, door sommigen Italianiserende akkoordische stijl
genoemd, vinden we in het Agnus Dei, een smeekbede voor vergiffenis van de zonden en eeuwige rust.
Een goed getimede harmonische expressie onderstreept op retorische wijze het verdriet dat gedragen wordt
bij het overlijden van geliefden. Ofschoon de mis niet gebonden is aan één enkele modus laste Prioris enkele dissonantrijke cadensen in, bijvoorbeeld op de tekst "libera eis de ore leonis" (bevrijdt hen uit de muil
van de leeuw). Betekenisvol is ook dat hij op deze tekst een verlaagde en daardoor expressieve, stijgende
kwintsprong noteerde in de tenor (e-bes). Ook dwarsstanden, bijvoorbeeld op het einde van het eerste kyrie
zijn in deze context zeer begrijpelijk. Het is wellicht ook geen toeval dat de toonomvang of ambitus in het
einddeel, de communio, globaal gezien iets hoger ligt dan in de rest van de mis. Hierdoor wordt de hoopvolle tekst "Et lux perpetua luceat eis" (en dat het eeuwige licht hun verschijne) duidelijk onderstreept.
Dit requiem van Prioris, zoals gezegd één van de vroegste, haast volledige zettingen uit de muziekgeschiedenis,
wordt in dit programma voorafgegaan door werken uit deze periode rondom de dood. Typisch in dit opzicht
is het Consummo la vita mia, een eenvoudige Italiaanse `strambotto', meerstemmig getoonzet door Prioris,
waarin hij een meer homofone, Italiaanse schrijfwijze aanwendde. Anderzijds beheerste Prioris ook de FransVlaamse imitatieve stijl uit zijn tijd erg goed. Vermeldenswaard in deze context zijn het achtstemmige Ave
Maria, een vierdubbele canon; het intieme driestemmige gebed Ave Maria; en het motetchanson Deuil et ennuy
/ Quoniarn tribulatio met een mengeling van Franse en Latijnse teksten. Zij huldigen het beeld van Maria als
troosteres, bemiddelares bij de Vader en bron van leven als moeder tegenover het thema van de dood. Het programma werd voorts aangevuld met recitatieven en gezangen uit het proprium van de dodenmis.
Merkwaardig genoeg zijn de biografische gegevens over Johannes Prioris tot op heden zeer beperkt. De
bewering van de musicograaf Edmond Vander Straeten dat Prioris uit Vlaanderen kwam, is tot op heden
nog niet aangetoond door documenten. Volgens de hypothese van Vander Straeten zou Prioris afkomstig
zijn uit Vorst nabij Brussel. Vorst zou dan ethymologisch verwant zijn met De Vorst, De Veurste, De
Voorste en op die manier naar het Latijn kunnen worden vertaald als De Prioris. Dit soort, dikwijls vermeende, vertalingen van eigennamen van polyfonisten uit de Lage Landen is in het verleden reeds vaker een
eigen leven gaan leiden. We vermelden in dat opzicht de fabel als zou de achternaam van een andere polyfonist, Johannes Pulloys een vertaling zijn van Kiek (kip, vandaar Poule). In feite is recent gebleken dat deze
componist afkomstig was uit Pulle, vandaar de naamsafleiding. Aangezien er echter geen documenten zijn
die de stelling van Vander Straeten ontkrachten, geven we de herkomst uit Vorst voorlopig nog het voordeel van de twijfel.
De aanwezigheid van een vrij groot aantal werken in de muziekcollectie van de Vaticaanse bibliotheek versterkt het vermoeden dat Prioris een tijdlang in Rome verbleef. De enige zekerheid die we hebben met
betrekking tot zijn professionele activiteiten, is dat hij een tijdlang (zeker van 1503 tot 1507 en wellicht nog
langer) verbonden was aan het hof van de Franse koning Lodewijk XII en Anna van Bretagne, een van de
belangrijkste West-Europese muziekinstellingen van de renaissance. Dit is af te leiden uit een bewering van
een Ferrarese ambassadeur die Prioris vermeldde als `maystro de capella'. Wellicht overleed hij er na 1512
(hij wordt vermeld in een epitaaf voor een andere hofzanger, Johannes Braconnier, alias Lourdault, als
`nostre bon pere et maistre') en vóór 1515 (het overlijden van koning Lodewijk XII).
In ieder geval bewijst zijn muziek overduidelijk dat we te maken hebben met een kwaliteitscomponist die
de (Vlaamse) polyfonie op persoonlijke wijze wist te verbinden met zowel Italiaanse als Franse invloeden.
Als dusdanig is zijn opname in de pleiade van componisten die worden opgesomd in het `zangersmotet'
Mater floreat van Pierre Moulu meer dan terecht: "Lourdault Prioris amenus" (Lourdault en de verrukkelijke Prioris) en is de lof van zijn muzikaal genie door schrijvers als Guillaume Crétin, Eloy d'Amerval, Jean
Daniel en Frainois Rabelais meer dan terecht.
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DOLEO SUPER TE
Doleo super te, Jesu fili mi,
amabilis
super amorem mulierum.
Sicut mater unicum amat filium
ita te diligebat.

Ik treur om je, Jezus mijn zoon,
jouw liefde was me dierbaar,
meer dan die van vrouwen.
Zoals een moeder haar enige zoon liefheeft,
zo had ik je lief.

DOLEO SUPER TE
Doleo super te, frater mi Jonatha
et amabilis
super amorem mulierorum.
Sicut mater unicum amat filium suum,
ita ego te diligebam.
Quomodo ceciderunt robusti,
et perierunt arma bellica!

Ik treur om je, mijn broer Jonathan,
de liefde waardig
die boven de liefde van vrouwen staat.
Zoals een moeder haar enige zoon liefheeft,
zo hield ik van jou.
Hoe zijn de machtigen tot val gekomen,
en de oorlogswapens vernield!

CIRCUMDEDERUNT ME
Circumdederunt me viri mendaces,
sine causa flagellis ceciderunt me.
Sed tu Domine defensor, vindica me!
Quoniam tribulatio proxima est,
et non est qui adjuvet.

Leugenachtige mannen kwamen rondom mij staan
en sloegen mij zonder reden met de zweep.
Maar jij, mijn Heer en beschermer, wreek mij!
Want de droefenis is nabij,
en er is niemand die ter hulp snelt.

DEUIL ET ENNUY / QUONIAM
TRIBULATIO
Deuil et ennuy,
soussy regret et paine
ont eslongné ma plaisance mondaine,
don't â part moy je me plains et tourmente
et en espoir n'ay plus ung brin d'actente.
Veez la comment fortune me pourmaine!

Verlies, sleur,
bekommernissen, ongenoegen en verdriet
hebben me ver van mijn liederlijk leven verwijderd,
wat ik me beklaag en wat me hevig kwelt;
geen greintje hoop koester ik nog.
Zie waar het lot mij gebracht heeft!

Je n'ay pensée
qui joie me ramaine,
ma fantasie est
de desplaisirs plaine
car â toute heure
devant moy se presente.

Ik durf er niet aan denken
dat vreugde nog ooit mijn deel zal zijn,
mijn fantasie bulkt
van het ongenoegen
want verlatenheid en lusteloosheid
liggen in het verschiet.

Quoniam tribulatio
proxima est
et non est qui adjuvet.

Want de droefenis
is nabij
en er is niemand die ter hulp snelt.

AVE MARIA
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Ave Maria gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Amen.

Gegroet Maria, vol van genade,
de Heer zij met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus.
Amen.

REQUIEM AETERNAM
Requiem in aeternam,
dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Geef hen, Heer,
de eeuwige rust
en doe een voortdurend licht over hen schijnen.
Voor u wordt de gelofte in Jerusalem vervuld:
verhoor mijn gebed,
tot u komt al wat leeft.

KYRIE

voor de misdelen: zie p. 291

DEUS, CUI PROPRIUM
Deus, cui proprium est misereri semper et parcere,
te supplices exoramus pro anima famuli tui Anna,
quam hodie de hoc saeculo migrare jussisti. Ut non
tradas eam in manus inimici, neque obliviscaris in
finem, sed jubeas eam a sanctis Angelis suscipi, et
ad patriam paradisi perduci. Ut, quia in te speravit
et credidit, non penas inferni sutineat, sed gaudia
aeterna possideat. Per dominum nostrum Jesum
Christum.

God, jij die zo goed erbarmen kunt tonen en mensen kunt ontzien, ik smeek je, ik vraag je dringend
voor de ziel van je dienstmeid Anna te bidden, zij
die vandaag deze wereldse tijd heeft verlaten, dat je
haar niet overdraagt in vijandelijke handen, dat je
haar niet voor eeuwig zou vergeten, maar dat je
haar zou aanbevelen bij de heilige Engelen, en haar
naar het paradijselijke vaderland zou begeleiden.
Want op jou heeft ze haar hoop gesteld en in jou
heeft ze geloofd, dat ze dan geen eeuwigdurende
straf zou moeten ondergaan, maar integendeel
deelgenoot zou mogen worden van de eeuwige
vreugde. Door Jezus Christus onze heer.

FRATRES, NOLUMUS VOS
Fratres, nolumus vos ignorare de dormientibus, ut
non contristemini, sicut et ceteri, qui spem non
habent. Si enim credimus quod Jesus mortuus est,
et resurrexit, ita et Deus eos, qui dormierunt per
Jesum, adducet cum eo. Hoc enim vobis dicimus in
verbo Domini, quia nos, qui vivimus, qui residui
sumus in adventum Domini, non praeveniemus
eos, qui dormierunt. Quoniam ipse Dominus in
jussu, et in voce Archangeli, et in tuba Dei descendet de caelo, et mortui, qui in Christo sunt, resurgent primi. Deinde nos, qui vivimus, qui relinquimur, simul rapiemur cum illis in nubibus obviam
Christo in aera, et sic semper cum Dominus enmus. Itaque consolamini invicem in verbis istis.

Broeders, wij vinden het niet gunstig u niet te
informeren over onbezorgd sluimeren
opdat jullie niet ontmoedigd zouden geraken, zoals
anderen die geen hoop hebben. Wij geloven namelijk dat Jezus gestorven is, en ook weer verrezen,
en dat God diegenen die in Jezus zijn ontslapen,
naar zich zal toehalen. Dit zeggen we u met de
woorden van de Heer, omdat wij, levenden, die de
komst van de Heer verwachten, de slapenden niet
kunnen inlichten. De Heer zelf zal immers op
bevel van God, onder het gezang van de
Aartsengelen, en met klaroengeschal uit de hemel
neerdalen, en de doden in Christus als eersten doen
verrijzen. Daarna zullen wij, de levenden, die zijn
achtergebleven, terzelfdertijd en bliksemsnel met
hen in de wolken Christus tegemoet gaan, en daar
voor altijd samen met de Heer verblijven. Op die
manier worden jullie op jullie beurt door deze
woorden getroost.

SI AMBULEM
Si ambulem
in medio umbrae mortis,
non timebo mala.
Quoniam tu mecum es.

Al wandel ik
temidden van de schaduw van de dood,
ik vrees niks ergs.
Want jij bent bij me.
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Domine, Virga tua
et baculus tuus ipsa me.
Consolata sunt.

Heer, jij mijn stut,
mijn eigenste staf.
Zij geven troost.

ABSOLVE DOMINE
Absolve, Domine, animas
omnium fidelium defunctorum
ab omni vincula delictorum.
Et gratia tua illis succurrente,
mereantur evadere judicium ultionis.
Et lucis aeternae
beatitudine perfrui.

Heer, bevrijd de zielen
van alle overleden gelovigen
van de kluisters van al hun zonden.
Door hen met uw gratie tegemoet te komen,
komt er een uitweg uit het vonnis van de wraak.
En kunnen zij volop genieten
van de gelukzaligheid van het eeuwige licht.

DIES IRAE
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Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum,
mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit.
Nil inultum remanebit.
Quid sum mis er tunc dicturus?
Quem patronum roganirus,
cum vix justus sit securus?
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae,
sed tu, bonus, fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab hoedis me sequestra,
statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

Dag van toom, die dag
waarop de wereld tot as verwordt,
zoals David en de Sibylla hebben voorspeld.
Wat een gruwel staat ons te wachten
wanneer de rechter neerdaalt
om over alles zijn streng oordeel te vellen!
Met wonderlijke klank
zal de trompet door de graven jagen
en allen voor zijn troon dagen
wanneer de doden herleven
en bij 't oordeel
antwoord geven.
Dan zal het boek geopend worden
waarin alles werd neergeschreven
om de wereld te oordelen.
Wanneer de rechter is neergezeten,
zal het verborgene aan het licht komen.
Niets zal ongestraft blijven.
Wat zal ik, armzalige, dan kunnen zeggen?
Welke beschermheer kan ik aanroepen
als zelfs de rechtvaardige nauwelijks veilig is?
Die Maria heeft vergeven,
en de zondaar heeft aanhoord,
heeft ook mij hoop gegeven.
Mijn gebeden zijn onwaardig:
maar Gij, goede, geef genadig
dat ik niet eeuwig brande.
Laat mij uw schapen weiden,
wil mij de bokken scheiden,
en leidt me naar uw rechterzijde.
Als de verdoemden zijn verjaagd
en in de hete vlammen zijn geworpen,
roep me dan tot de gezegenden.
Op mijn knieën smeek ik u,
mijn hart welhaast tot as herleid,
sta me bij in mijn stervensuur.

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus
huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu DomMe,
dona eis requiem. Amen.

Dag vol tranen, die dag
waarop de zondige mens
uit het graf verrijst
om door u, God, geoordeeld te worden.
Lieve Heer Jezus,
geef hen rust. Amen.

IN ILLO TEMPORE, DIXIT MARTHA
AD JHESUM
In illo tempore, dixit Martha ad Jhesum: DomMe,
si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus, sed
et nunc scio quia quaecumque poposceris a Deo,
dabit tibi Deus. Dicit illi Jesus: resurget frater tuus.
Dicit ei Martha: scio quia resurget in resurrectione
in novissimo die. Dixit ei Jesus: ego sum resurrectio
et vita: qui credit in me, etiam si mortuus fuerit,
vivet: et omnis qui vivit et credit in me, non modetur in aeternum. Credis hoc? Ait
utique
Domine, ego credidi quia tu es Christus, Filius Dei
vivi, qui in hunc mundum venisti.

In die tijd sprak Martha tot Jezus: Heer, als je hier
was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven
zijn, maar nu weet ik dat, ondanks welk verzoek
dan ook tot God, Hij hem aan jou zal toevertrouwen. Daarop zei Jezus: je broer zal weer verrijzen.
Zei Martha tot hem: ik weet dat hij weer zal
opstaan op de laatste dag. Waarop Jezus weer: Ik
ben de verrijzenis en het leven; wie in mij gelooft,
zal leven, ook al is hij gestorven, want elkeen die in
mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof
je dit? Zij sprak tot hem: ik wist het zeker, Heer,
ik geloofde dat jij Christus bent, de Zoon van de
levende God, en die in deze wereld gekomen zijt.

DOMINE JESU CHRISTE
DomMe Jesu Christe
rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de manu inferni,
et de profundo lacu;
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum,
tenebrarum loca.
Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.
Hostias et preces
tibi DomMe offerimus.
Tu suscipe pro animabus
quarum hodie memoriam agimus;
fac eas, DomMe,
de morte transire ad vitam sanctam.
quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.

Heer Jezus Christus,
hemelse koning,
verlos de zielen van alle overleden gelovigen
van de straffen uit de hel
en van de duistere afgronden;
verlos hen uit de leeuwenmuil,
moge de hel hen niet verzwelgen,
laat hen niet in de duisternis storten,
deze oorden van het verborgene
Maar moge de Heilige Michael, uw vaandeldrager,
hen naar het eeuwige licht leiden.
Zoals Gij eertijds Abraham
en zijn nageslacht beloofde.
U, Heer, bieden wij deze offergaven
en gebeden als lof aan.
Neem ze aan voor de zielen
die we vandaag gedenken;
wek hen, Heer,
uit de dood tot het goddelijk leven,
zoals Gij eertijds Abraham
en zijn nageslacht beloofde.

VERE DIGNUM ET JUSTUM EST
Vere dignum et justum est, aequum et salutare,
nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine
sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus: per

Het is waarlijk passend en juist, en billijk om te
ontvangen, dat wij je altijd en overal dankzeggen:
heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God:
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Christum, Dominum nostrum. In quo nobis spes
beatae resurrectionis effulsit, tu, quos contristat
certa moriendi conditio, eosdem consoletur
futurae immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus, Domine, vita mutatur, non tollitur: et, dissoluta terrestris hujus incolatus domo, aeterna in caelis
habitatio cornparatur. Et ideo cum Angelis
et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus
cumque omni militia caelestis exercitus humnum
gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

door Christus, onze Heer. In wie wij onze hoop
op een gelukkige heropstanding gevestigd hebben,
jij die de bedroefden omwille van hun sterfelijkheid door troost bemoedigt met de belofte van toekomende onvergankelijkheid. Het leven van uw
gelovigen, Heer, krijgt immers alleen maar een
andere vorm, het wordt niet vernietigd: en, bevrijd
van hun aardse tijdelijke verblijf, wacht hen een
woning voor altijd in de hemel. Daarom heffen
wij, tesamen met de Engelen en de Aartsengelen,
met de Troon en de Heerschappijen en heel het
hemelse leger een hymne aan ter ere van uw glorie,
en zeggen wij zonder einde:

SANCTUS

voor de misdelen: zie p. 291

PATER NOSTER
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo.

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.

AGNUS DEI

voor de misdelen: zie p. 291

LUX AETERNA
Lux aeterna
luceat eis, Domine:
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Het eeuwige licht
verschijne, Heer:
met uw heiligen in eeuwigheid,
omdat Gij goed zijt.

Requiem aeternam dona eis Domine
Et lux perpetua luceat eis
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Geef hen eeuwige rust, Heer,
het eeuwige licht beschijne hen
met uw heiligen in eeuwigheid,
omdat Gij goed zijt.

LIBERA ME
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Libera me, Domine,
de morte aeterna
in die illa tremenda
quando coeli movendi
sunt et terra,

Bevrijd me, Heer,
van de eeuwige dood,
op die verschrikkelijke dag
wanneer hemel en aarde
dooreengeschud zullen worden,

dum veneris judicare
saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit
atque venture ira:
quando coeli movendi
sunt et terra.

wanneer Gij de wereld
door het vuur zult oordelen.
Angstig ben ik en vol vrees,
wanneer het oordeel komt
en de nakende gramschap,
wanneer hemel en aarde
dooreengeschud zullen worden.

QUE VOUS MADAME / IN PACE
In pace in id ipsum
dormiam et requiescam
si dedero sompnium oculis meis.

Ik zal voorwaar in vrede
slapen en rusten,
als ik mijn ogen een droom heb gegeven.

DA PACEM
Da pacem, Domine, in diebus nostris:
quia non est alius
qui pugnet pro nobis,
nisi tu Deus noster.

Geef vrede, Heer, in onze dagen,
want er is niemand anders
om voor ons te strijden,
tenzij Gij, onze God.

BENEDICAMUS
Benedicamus in laude Jhesus,
qui sue matre Marie benedixit
in eternum Domino.

Laten wij Jezus loven,
die zijn moeder Maria voor eeuwig
geprezen heeft bij de Heer.
Vertaling: Brigitte Hermans
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Diabolus in Musica
Antoine Guerber

muzikale leiding

Raphaël Boulay
Olivier Germond
Hugues Primard
Jean-Paul Rigaud
Emmanuel Vistorky
Philippe Roche

tenor
tenor
tenor
bariton
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Vrijdag, 31 augustus 2007
concert: 22.30 uur — Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Anoniem (14de eeuw)
Missa Magna
Puer natus est (introitus)
Kyrie, Jhesu Deus dulcissime
Gloria
Concede, quesumus (collecta)
Viderunt omnes (graduale)
Alleluia dies sanctificatus
Letabundus (sequentia)
Credo
Tui sunt celi (offertorium)
Per omnia secula seculorum (praefatio)
Sanctus
Agnus Dei
Viderunt omnes (communio)
Presta, quesumus (postcommunio)
Ite missa est (postmissarum)
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Missa Magna
Een mis in de pauselijke kapel in Avignon op het einde van de 14de eeuw
Antoine Guerber

Een kleine eeuw lang vormde Avignon de draaischijf van de christelijke wereld, omdat een reeks — voornamelijk Franse — pausen er van 1309 tot 1376 en van 1379 tot 1403 haar intrek had genomen. Hun rijke en
mondaine levenswandel sprak tot de verbeelding van wereldlijke vorsten en trok de beste kunstenaars uit
die tijd aan. Toen Clemens V in 1309 naar Avignon verhuisde, telde de stad slechts vijf- â zesduizend inwoners; tegen het midden van de 14de eeuw echter was dat aantal gegroeid tot maar liefst honderdduizend en
daarmee stak de stad Parijs naar de kroon. Ondanks de bouwwoede kon men maar amper voldoen aan de
vraag naar woningen. Op korte tijd werden tal van herenhuizen, kerken, kloosters, kardinaalsresidenties en
natuurlijk het monumentale pauselijke paleis gebouwd, waardoor Avignon en de nabijgelegen dorpen grondig van uitzicht veranderden. Ook de gestage uitbreiding van het pauselijke paleis speelde daarin een grote rol.
Om politieke redenen leek het Clemens V gunstig om zich een tijdje in Avignon te vestigen. Hij zette op
die manier een traditie voort uit de 12de en 13de eeuw: het was toen niet ongebruikelijk dat de pausen veel
reisden en lange tijd niet in Rome kwamen. "Ubi papa, ibi Roma" was de slagzin. Koning Filips de Schone
had flink gelobbyd om kardinaal Bertrand de Got, een Gascogner, in 1305 tot paus Clemens te laten verkiezen en oefende grote invloed uit op diens beleid. Dat zijn landgenoot ook daadwerkelijk in de Provence
resideerde en niet in het woelige Italië, kwam Filips goed uit. De herkomst van de paus weerspiegelde niet
zelden de feitelijke machtsverdeling op het continent. Het is daarom niet toevallig dat ook de volgende pausen Fransen waren en goede diplomatieke en politieke betrekkingen onderhielden met het koningshuis: de
pauselijke zetel was min of meer door de hele geschiedenis heen de inzet van talloze territoriale conflicten
tussen de Europese machthebbers.
Het beleid van Clemens VI (1342-1352) weerspiegelde de grote vervreemding tussen de Europese bevolking
en haar leiders omstreeks het midden van de 14de eeuw: in 1337 verdeelde het conflict tussen Frankrijk en
Engeland de Europese machthebbers en vanaf 1348 teisterden grote pestgolven het continent. In 1378 zou
het Westers Schisma ook de katholieke kerk verdelen en aan haar macht een definitieve knauw toebrengen.
Eerder dan zijn oude rol van beschermer van het volk op te nemen, plooide de adel zich terug op zichzelf
en ging zich te buiten aan een levenswandel die allerminst van comfort en pleziertjes gespeend was.
Ondertussen was ook de pauselijke zetel in Avignon uitgegroeid tot een groots kunstencentrum, zeg maar
een permanent festival met kerkelijke subsidies.
Het pauselijk hof onderhield uitstekende banden met het Franse koningshuis, maar ook de goed gespijsde
schatkist én de ligging van Avignon, halverwege Rome en Parijs, maakten dat de stad omstreeks het midden
van de 14de eeuw was uitgegroeid tot het culturele knooppunt van de westerse wereld. Het pauselijk hof
was een aantrekkingspool voor alle grote kunstenaars uit die tijd: muzikanten, schilders, dichters, beeldhouwers en architecten waren er kind aan huis. De Noord-Europese artiesten maakten er kennis met de
Italiaanse miniatuur- en frescokunst en de zuiderlingen leerden op hun beurt de beeldhouwkunst en architectuur uit Noord-Frankrijk kennen. De wegen van onder meer componist Philippe de Vitry, schilder
Matteo Giovannetti, dichter Francesco Petrarca, astronoom Johannes de Muris en de wiskundige Levi ben
Gerson hebben elkaar gekruist in de audiëntiezaal en aan de feestdis van Clemens VI. Hoewel Petrarca de
pauselijke kringen frequenteerde, liet hij niet na om de excessen van het hof te hekelen en te bestempelen
als tweede Babylonische gevangenschap.
Voor dit concertprogramma trekken we ons terug in de Sint-Pieterskapel van het pauselijke paleis, de plek
waar alle plechtige, liturgische vieringen plaatsvonden en die op grote feestdagen rijk opgesmukt werd met
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wandtapijten, altaarstukken en prachtige meubelen. In 1334 richtte Benedictus XII een pauselijke kapel op:
de twaalf zangers of kapelaans vervingen de Romeinse Schola Cantorum, die traditiegetrouw de paus niet
vergezelde op verplaatsing. Al vrij snel konden de zangers bogen op een goede reputatie. Het merendeel van
hen was gevormd aan de gerenommeerde kathedraalscholen van Noord-Frankrijk en verschillenden onder
hen werden door de paus weggelokt van de bisschoppelijke of vorstelijke hoven. Hoewel de zangers werden aangeworven om de mis en de officies op te luisteren, stonden ze allicht ook in voor het uitvoeren van
amusementsmuziek tijdens de officiële banketten. Van een aantal pauselijke zangers weten we dat ze ook
zelf componeerden. Zonder twijfel vervulden verschillende musici de facto de dubbele taak van kapelaan én
minstreel. De "pape gay qui jolyement et doucement escouteras sans desplaysance", die beschreven werd in
een virelai uit het manuscript van Chantilly, was waarschijnlijk Clemens VII (1378-1394): hij werd in 1378
in Rome verkozen tot tegenpaus en besloot betrekkelijk snel om het pauselijke hof opnieuw in Avignon te
vestigen, na een afwezigheid van amper twee jaar. Clemens VII ontpopte zich tot een notoire liefhebber van
grote festiviteiten en van de kunsten. Hij bleek ook zelf een verdienstelijke zanger. Uit de archiefstukken
van die periode leren we dat onder zijn pontificaat de pracht en praal tot een hoogtepunt werden gevoerd.
De rekeningen sommen ons ook nauwgezet op welke zangers er aan het hof verbonden waren en uit de
bedragen die zij verdienden blijkt dat ze min of meer als een gesloten kaste werden beschouwd, een broederschap met een hoge intellectuele en artistieke status. Desalniettemin onderhielden de kapelaans goede
banden met andere muziekkapellen en lijkt het repertoire dat zij zongen een grotere verspreiding te hebben
gekend dan men aanvankelijk aannam.
Dat laatste is niet onbelangrijk voor het genre dat centraal staat in dit programma: de polyfone mis. De pauselijke kapel in Avignon heeft namelijk een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de meerstemmige mis in
de tweede helft van de 14de eeuw. Het repertoire van de Notre Dame-school uit de 13de eeuw bevat weliswaar enkele korte polyfone zettingen van het Kyrie, het Sanctus en het Agnus Dei, maar pas in de 14de eeuw
werd het gebruikelijk om het volledige ordinarium meerstemmig te zetten. De 14de-eeuwse toondichters
toonden vooral interesse voor het Gloria en het Credo, lange teksten die het hen mogelijk maakten om nieuwe zaken uit te proberen. Tegen het einde van de eeuw was de meerstemmige mis uitgegroeid tot een volwaardig genre, dat ook buiten de pauselijke kapel steeds vaker voorkwam. Bijna alle handschriften met polyfoon
misrepertoire uit die periode hebben wel een of andere band met het pauselijk hof van Avignon, zelfs al was
de muziek niet noodzakelijk voor de kapel geschreven. Het was gebruikelijk om een willekeurige versie van
elk ordinariumdeel te kiezen en het geheel samen te brengen gedurende één enkele mis. Doorgaans bestond er
geen muzikaal verband tussen de verschillende stukken. De missen van Doornik en Barcelona en de Messe de
Nostre Dame van Guillaume de Machaut — missen die als een cyclus zijn opgevat — kunnen we in die zin eerder beschouwen als voorlopers of uitzonderingen. Daarnaast mogen we ook niet over het hoofd zien dat op
veel plaatsen, waar men niet beschikte over handschriften met uitgeschreven composities, de polyfonie op een
eenvoudige manier geïmproviseerd werd. In 1324 en 1325 fulmineerde Johannes XXII al tegen de misbruiken
van de jonge ars nova-componisten, die allerlei korte noten en zelfs `hoqueti' in de religieuze muziek binnenbrachten en haar zo een te werelds karakter zouden geven. In 1342 keerde het tij echter toen Clemens VI, zoals
eerder vermeld, systematisch zangers uit Noord-Frankrijk begon te rekruteren voor zijn kapel: hoewel de
meerstemmige uitvoering van het misordinarium pas vanaf dan gestaafd werd door geschreven documenten,
bestond die praktijk waarschijnlijk al langer op grote feestdagen. Tegen het einde van de eeuw werd de polyfonie in de mis altijd toegelaten buiten de passieperiode — met andere woorden, een vijftigtal weken per jaar —
en dat zelfs wanneer de paus er niet was! Voor de officies daarentegen vinden we geen meerstemmige muziek
terug. Allicht werd er dan geïmproviseerd op de gregoriaanse gezangen.
In de pauselijke kapel zong men in de 14de eeuw steeds a cappella. Pas in het begin van de 15de eeuw, onder
Benedictus XIII, werd voor de eerste maal gewag gemaakt van een orgel. Ook knapenstemmen, die frequent
gebruikt werden in de kapellen van verschillende kardinalen, waren strikt uit den boze aan het pauselijk hof.
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Er bestonden drie mistypes in het pauselijke paleis. Ten eerste was er de `missa secreta' of de 'missa privata', de dagelijkse mis die niet voor het publiek toegankelijk was en waarin enkel gesproken, niet gezongen
werd. In Avignon werd die mis opgedragen in een kleine privékapel, de evenknie van wat in het Lateranum

het Sancta Sanctorum was. De 'missa coram papa' was een tweede type dat niet plechtiger was, maar plaatsvond in aanwezigheid van de paus, zonder dat die evenwel deelnam aan het verloop ervan. De 'missa magna'
tenslotte was een lange, openbare en plechtige mis die steeds gezongen werd in de Sint-Pieterskapel volgens
de heel eigen pauselijke liturgie. Componisten maakten gebruik van de drie voornaamste stijlen die in die
periode in heel Frankrijk werden gehanteerd. De conductusstijl sloot allicht eerder aan bij de geïmproviseerde meerstemmigheid dan bij de 13de-eeuwse Notre Dame-stijl, maar werd wel beïnvloed door een aantal typisch 14de-eeuwse vernieuwingen. De motetstijl daarentegen sloot nauwer aan bij het Notre Damerepertoire en bestond uit een al dan niet op het gregoriaans gebaseerde tenorlijn, waarboven een of twee
partijen met verschillende teksten gecomponeerd werden. In de cantilenastijl tenslotte was slechts een enkele stem voorzien van een tekst en zou men, zoals bij de wereldlijke liederen uit die tijd, een gemengd vocaalinstrumentale uitvoeringswijze kunnen vermoeden.

Kyrie
De eigenlijke liturgische tekst is zeer kort en wordt hier uitgebreid met een zogenaamde teksttrope, een
oudere praktijk die ook aan het pauselijk hof niet ongebruikelijk was. De vermelding "de Fronciaco" verwijst naar Fronsac nabij Bordeaux. We weten echter niet of ze verwijst naar de geboorteplaats van de componist, zijn naam of eenvoudigweg een manier om dit stuk te benoemen. Dit Kyrie komt uit de beroemde
codex van Apt. Andrew Tomasello meent dat hij de scribent ervan heeft kunnen identificeren: Richard de
Bozonville was de laatste kapelmeester aan het pauselijk paleis in Avignon en in 1400 werd hij provoost van
de kathedraal van Apt. Volgens Tomasello nam hij toen het manuscript mee met repertoire dat tot dan in de
pauselijke kapel werd gezongen.

Gloria
De twee bovenstemmen overlappen en beantwoorden elkaar, zoals in veel motetten. Het werd gecomponeerd door Johannes de Bosco, een klerk uit Doornik die op het einde van de 14de eeuw onder leiding van
Bozonville ook in Avignon zong.

Credo
Dit fragment in conductusstijl uit het manuscript van Apt staat bekend om zijn ritmische spelletjes. De vermelding "Bonbarde" kan verwijzen naar de bombardespeler Perrinet, een minstreel in dienst van de koning
van Aragon.

Sanctus
Dit stuk in homofone conductusstijl lijkt een beetje ouderwets tussen de omringende composities in het
Italiaanse manuscript waarin het zich bevindt. Het toont grote verwantschap met de mis van Doornik, de
eerste cyclische mis uit de muziekgeschiedenis. Een opschrift verwijst trouwens naar Saint-Omer, een
Noord-Franse stad die op dat moment erg actief was.

Agnus Dei
Ook dit misdeel werd in conductusstijl geschreven en zit harmonisch erg vreemd in elkaar: door de drie
delen heen stijgt en daalt de harmonie stapsgewijs. De drie delen beginnen telkens soortgelijk, maar eindigen heel verschillend.
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Ite missa est
Dit is een isoritmisch dubbelmotet uit het manuscript van Ivrea. Dit manuscript was afkomstig uit de pauselijke kapel en werd allicht samengesteld in opdracht van of ter ere van Gaston Fébus, graaf van Foix en
een groot muziekliefhebber. Beide teksten bevatten een aantal morele voorschriften en bedenkingen voor
alle maatschappelijke standen.
We kozen voor een proprium voor Kerstdag en zingen het Introitus, de Collecta, de Communio en de
Postcommunio 'in diapente': volgens de zogenaamde super librum-technieken werd de gregoriaanse lijn een
kwint hoger verdubbeld. Hoewel die praktijk in de 15de eeuw erg gebruikelijk was, en op vele plekken zelfs
de enige vorm van meerstemmigheid bleek, vinden we ze vandaag zelden terug op het concertpodium. In
1274 sprak zanger Elias Salomon al over super librum-improvisaties die in parallellen en niet in tegenbewegingen verliepen. Hij beschreef ook hoe zangers ze toepasten onder leiding van hun kapelmeester, die trouwens zelf meezong. Later ontstonden nog vier andere traktaten die expliciet de methode beschrijven om in
deze stijl versieringen aan te brengen. Eigenlijk waren deze principes zo eenvoudig dat men deze zangwijze niet eens als polyfonie bestempelde. Toch ging het hier niet om een folkachtige traditie, maar wel degelijk om een basistechniek, die de jonge Merken werd bijgebracht en die enkel bestemd was voor de religieuze muziek. Het Graduale zingen we in faux bourdon, een stijl die goed in het oor ligt en vaag lijkt op de
organumstijl van de Parijse Notre Dame-school. Het Offertorium zingen we monofoon.
Hoewel de eenstemmige uitvoering van het gregoriaans kan bogen op een min of meer ononderbroken eeuwenlange traditie, zijn ook hier de uitvoeringsgewoonten in de loop van de geschiedenis veranderd. Het
blijft voor de hedendaagse zanger een moeilijke klus om te achterhalen hoe het gregoriaans op het einde van
de middeleeuwen werd uitgevoerd. Op het einde van de 12de eeuw bijvoorbeeld heeft een cisterciënzer hervorming mogelijk de ritmische uitvlakking van het gregoriaans beïnvloed. Ook over het juiste tempo
bestaan uiteenlopende opinies. Sommige onderzoekers menen dat de geritmeerde muziek gedurende de 13de
en 14de eeuw weliswaar steeds trager werd uitgevoerd, maar het gregoriaans werd volgens hen precies sneller gezongen op het einde van de middeleeuwen: de dominicanen wilden het merendeel van hun tijd besteden aan het prediken en komen daarom de officies aanzienlijk in. Ook de gewoontes van de curie in Avignon
drukten een stempel op de uitvoering van het gregoriaans. In de 13de eeuw had Innocentius III de Romeinse
ritus al grondig vereenvoudigd en in Avignon werd die nog eens verkort. De preken werden er gerichter en
de lange pauzes in de gezongen psalmen werden geschrapt. Zelfs op feestdagen werden de officies aanzienlijk korter. Sommige ceremonies leken weliswaar oneindig lang (de kroning van Gregorius XI duurde maar
liefst negen uur!), maar dat lag eerder aan het protocol dan aan de lengte van de muziekstukken. Anderzijds
weten we dan weer dat het gregoriaans op grote feestdagen trager werd gezongen.
Voor het Alleluia in deze kerstmis kiezen we voor een versie uit het Magnus Liber Organi. Dat lijkt een
anachronisme van formaat in een laat-14de-eeuwse mis, maar de vroeg-13de-eeuwse organa bleven de hele
eeuw door gezongen worden. Bovendien vermeldde de inventaris van de pauselijke bibliotheek in Avignon
in 1339 het bezit van twee boeken met het Notre Dame-repertoire uit Parijs. De beschrijving van één van
die twee boeken lijkt trouwens verdacht veel op die van de beroemde codex van Firenze, het mooiste handschrift dat dit soort composities bevat, en waaruit we dit Alleluia hebben gekozen. Zelfs in 1409 vermeldde Frangois de Conzié, de laatste grootkamenier van Avignon, dat het organum nog steeds tijdens de mis
kon worden gezongen naar aanleiding van luisterrijke gebeurtenissen!
Vertaling: Steven Marien
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PUER NATUS EST
Puer natus est nobis,
et filius datus est nobis,
cujus imperium super humerum ejus
et vocabitur nomen ejus,
magni consilii angelus.
Cantate domino canticum novum
quia mirabilia fecit.

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven,
torst het koningschap op zijn schouders
en wordt bij zijn naam genoemd,
een engel van goede raad.
Zingt voor de heer een nieuw lied
omdat hij grootse dingen heeft gedaan.

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

Glorie aan de vader en de zoon
en de heilige geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd
en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

KYRIE, JHESU DEUS DULCISSIME
Kyrie, Jhesu, Deus dulcissime,
Pater vere pietatis,
eleison.
Kyrie, eterne rex altissime,
fons tocius bonitatis,
eleison.
Kyrie, salvator clementissime,
Patris regnum claritatis,
eleison.
Christe, splendor patris et figura,
nostram carnem suscepisti,
eleison.
Christe, factor factus creatura,
carnem nostram induisti,
eleison.
Christe, sic utraque stat natura;
caute deus ascendisti,
eleison.
Kyrie, te saluto, te requiro,
bone Jhesu, auctor lucis,
eleison.
Kyrie, te intuto, (te) perquiro,
qui tuo(s) semper ducis,
eleison.
Kyrie, te affecto, te suspiro,
precedens super lignum crucis,
eleison.

Heer, Jezus, allerliefste God,
Vader die waarlijk trouw is,
erbarm u.
Heer, eeuwige allerhoogste koning,
bron van alle goedheid,
ontferm u.
Heer, allerzachtmoedigste redder,
Vaderlijk Koninkrijk vol luister,
heb mededogen.
Christus, aanzien en beeld van de vader,
Jij hebt ons lichaam aangenomen,
heb genade.
Christus, schepper van al wat gemaakt is,
Jij hebt je met ons lichaam getooid,
wees barmhartig.
Christus, jij die twee wezens hebt,
Jij bent opgestegen naar God,
wees mild.
Heer, ik groet je, ik verlang naar je,
goede Jezus, ontwerper van het licht,
wees welwillend.
Heer, ik richt mijn blik naar jou, ik zoek je,
want jij bent van oudsher onze gids,
wees genadig.
Heer, ik tracht je te bereiken, ik smacht naar je,
jij die ons op het hout van het kruis bent voorgegaan,
heb medelijden.

GLORIA

voor de misdelen: zie p. 291

CONCEDE, QUESUMUS
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus: Concede,
quesumus omnipotens deus,

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Laten wij bidden: schenk ons genade,
wij vragen het u, almachtige God,
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ut nos unigeniti tui nova
per carnem nativitas liberet,
quos sub peccati jugo vetusta servitus tenet.
Per eumdem dominum nostrum
Jesum Christum filium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitate
spiritus sancti deus,
par omnia secula seculorum. Amen.

dat de ongewone geboorte in een lichaam
van uw enige zoon ons bevrijdt,
wij die gebukt gaan onder een oud juk van zonden.
Door dezelfde, onze heer
Jezus Christus uw zoon,
die met u leeft en heerst in de eenheid van god,
de heilige geest,
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

VIDERUNT OMNES
Viderunt omnes fines terre
salutare dei nostri.
Jubilate deo omnis terra.
Notum fecit dominus salutare
suum ante conspectum gentium,
revelavit justiciam suam.

Alle uithoeken der aarde zullen
het heil van onze God zien.
Heel de aarde, juich God toe.
De heer heeft zijn heil kenbaar gemaakt voor
het aanschijn van de volkeren,
hij heeft zijn rechtvaardigheid geopenbaard.

ALLELUIA DIES SANCTIFICATUS
Alleluia dies sanctificatus
illuxit nobis.
Venite, gentes et adorate dominum quia hodie
descendit lux magna super terram. Alleluia.

Alleluja, een allerheiligste dag
kondigt zich voor ons aan.
Kom, volkeren en bewonder de heer want vandaag
is een groot licht op aarde neergedaald. Alleluja.

LETABUNDUS
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Letabundus exultet
fidelis chorus, alleluya.
Regem regum intacta
profudit thorus
res miranda.
Angelus consilii natus est de virgine,
sol de stella,
sol occasum nesciens,
stella semper rutilan, semper clara.
Sicut sydus radium parit
virgo filium
pari forma.
Necque sydus radio,
necque mater filio
fit corrupta.
Cedrus alta Lybani conformatur
ysopo valle nostra.
Verbum mens altissimi
corporari passum
est carne sumpta.
Ysaïas cecinit synagoga meminit,
nunquam tamen desinit esse ceca.
Si non suis vatibus credat vel
gentilibus sibyllinis versibus
hec predicta.

Dat het koor van de gelovigen
blij mag jubelen, alleluja.
Het rustbed bracht maagdelijk
een koning der koningen voort,
een wonderlijke gebeurtenis
De engel des overlegs is uit de maagd geboren,
de zon uit een ster,
een zon die geen ondergang kent,
een altijd schitterende ster, altijd helder.
Zoals de ster haar stralen doet ontstaan,
zo brengt de maagd haar zoon voort
op eenzelfde manier.
Noch de ster door haar stralen,
noch de moeder door haar zoon
waren hierdoor verzwakt.
De hoge ceder uit Libanon wordt gelijkvormig
aan de hysoppus in onze vallei.
Het Woord, gedachte van de allerhoogste,
is tot lichaam geworden,
heeft een lichaam aangenomen.
Isaias verkondigde, de synagoge antwoordde,
nooit echter verdween haar blindheid.
Ze zal haar profeten niet geloven
maar wel de heidense Sybillenverzen,
het is voorspeld.

Infelix propera crede vel vetera
cur dampnaberis gens misera.
Quem docet littera natum considera
ipsum gefluit puerpera.

Ongelukkige, haast je om de ouden te geloven
want je zal veroordeeld worden tot miserabel volk.
De schrift licht ons in over de nieuwgeborene
die het jonge meisje gebaard heeft.

CREDO

voor de misdelen : zie p. 291

TUI SUNT CEL!
Tui sunt celi et terra,
orbem terrarum et plenitudinem
ejus tu fundasti:
justicia et judicium
preparatio sedis tue.
Misericordia et veritas
preibunt ante faciem tuam,
et in beneplacito tuo
exaltabitur cornu nostrum.

Van jou zijn hemel en aarde,
heel de aardbol en zijn volheid
heb je gegrondvest:
de rechtvaardigheid en de vorming
van het oordeel berusten bij jou.
Het mededogen en de waarheid
triomferen voor jouw aanschijn,
en uit het jou terwille zijn,
putten wij moed en kracht.

PER OMNIA SECULA SECULORUM
Per omnia secula seculorum. Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spirim
Sursum corda. Habemus ad dominum.
Gratias agamus domino deo nostro.
Dignum et justum est.
Eterne deus quia per incarnati verbi
mysterium, nova mentis nostre oculis
lux tue claritatis infulsit,
ut dum visibiliter deum cognoscimus,
per hunc in invisibilium amorem
rapiamur.
Et ideo cum angelis et archangelis,
cum thronis et dominationibus,
cumque omni militia celestis exercitus,
hymnum glorie tue canimus,
sine fine dicentes:

Door de eeuwen der eeuwen. Amen.
De heer zij met u. En met uw geest.
Verhef uw hart. Wij zijn met ons hart bij de heer.
Zeggen wij dank aan de heer onze God.
Het is waardig en juist.
Eeuwige God die door het mysterie van zijn
menswording, het nieuwe licht van zijn luister
voor de ogen van onze geest heeft doen oplichten,
opdat wij zichtbaar God zouden herkennen,
door wie wij dra naar een onzichtbare liefde
zullen worden meegevoerd.
En daarom met de engelen en aartsengelen,
met de tronen en heerschappijen,
en met heel het hemelse leger,
zullen wij een hymne ter uwer glorie zingen,
en zonder einde zeggen:

SANCTUS
AGNUS DEI
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VIDERUNT OMNES
Viderunt omnes
fines terre salutare dei nostri.
Cantate domino canticum novum,
quia mirabilia fecit.
Gloria patri et filio et spiritui sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper,
et in secula seculorum. Amen.

Alle uithoeken der aarde
hebben het heil van onze God gezien.
Zing een nieuw lied voor de heer,
Hij die wonderlijke dingen heeft gedaan.
Eer aan de vader en de zoon en de heilige geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd,
en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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PRESTA, QUESUMUS
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Oremus: Presta, quesumus omnipotens deus
ut nos hodie salvator mundi, sicut divine nobis
generationis est auctor
ita et immortalitatis sit ipse largitor,
qui tecum vivit et regnat
in unitate sancti deus,
per omnia secula seculorum. Amen.

De Heer zij met u. En met uw geest.
Laten wij bidden: Almachtige God,
wij smeken u dat de redder van de wereld
die ons nieuw leven geeft,
ook milde gever van onsterfelijkheid mag zijn,
hij die met u leeft en heerst
in eenheid met de heilige God,
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

ITE MISSA EST
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Ite missa est.

De mis is ten einde.

Trzplum
Post missarum sollempnia,
divina post eulogia.
Presul, gregem regulum
speculo bonum actuum,
rectos unice studeas,
malos pie choercheas.
Rex, apex fulgens apice,
habenas rei publice
moderaris eximie,
canendus pater patrie.
Sana deus ut docmata
precipis strategemata,
historica revolvite,
proceres stupis indite.
Miles, predis non inhya,
percipis qui stipendia,
nec fuge nec dedecore,
dedetas tecto corpore.
Judex, equis jus laudibus
utris partire partibus,
ac inbecillibus fave,
sed ab injuria cave.
Quisquis es, recte sentias
Post datas deo gracias.

Trzplurn
Na de ceremonie van de missen,
na de goddelijke lofbetuigingen.
Bisschop, jij die de kudde leidt
naar het beeld van goede acties,
wijd u toe aan de rechtschapenen,
dwing de slechten met barmhartigheid.
Koning, kroon die schittert aan de kroon,
houd de teugels van
de voortreffelijke stadstaat,
jij, vader des vaderlands, in lied bezongen.
Zoals God verstandige dogma's uitvaardigt,
haast je dus om strategisch te werk te gaan,
herschrijf de geschiedenis,
zet de voornaamsten aan tot hard werken.
Soldaat, begeer de buit niet,
en jij inner der belastingen,
sla niet op de vlucht, en maak je niet te schande,
breng je niet heimelijk in veiligheid.
Rechter, handel volgens gelijk recht
om beide partijen goed te stemmen,
en wees de zwakken tot steun,
en hou je ver van onrecht.
Wie je ook bent, handel zoals het betaamt
na de dankzegging tot God.

Duplum
Post misse modulamina,
post verbi dulcis semina.
Ciries gemes ploica
ne belarchato garchia,
cedat, prodeste liberis
et moribus et literis.
Mercator emat utile
neque fusta vendibile,
pondere metro precio,
perjusta sit venditio.
Architector, nec opifex

Duplum
Na de gezangen van de mis,
na het zaaien van het goede woord.
Burgers, om de aanvallen
Van de duivel te vermijden.
neem het op voor de kinderen,
verdiep u in de goede zeden en de letteren.
Handelaar, koop wat nuttig is
en verkoop geen lucht,
doe een juiste prijszetting
zodat het verkopen redelijk gebeurt.
Architect, en bouwmeester,

esto fidelis artifex,
ingenium per atrie
manibus age strenue.
Agricola, sulca sere,
mete, puta lege terre,
prout congruit tempori,
nec parce duro corpori.
Tu, qui vis bonum, facias
Post datas deo gracias.

wees eerlijke vakmannen,
vindingrijk voor de huizen,
handig met de handen.
Landbouwer, klief de voren,
maai en onderhoud het land volgens de wet,
volgens het ritme van de tijd,
en spaar daarbij uw lichaam niet.
Jij die van goeie wil zijt, handel ernaar
na de dankzegging tot God.
Vertaling: Brigitte Hermans
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Brice Duisit
Brice Duisit

zang & vedel

Zaterdag, 1 september 2007
concert: 12.00 uur — Kapel Elzenveld
In samenwerking met het kasteel van Gaasbeek
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PROGRAMMA

Marcabru (fl. ca. 1130-1142)
A l'alena del vent doussa
Al prim comens de l'ivernaill
Al son desviat chantaire
Bel m'es can s'esclarzis l'onda
Bel m'es can son ii fruich madur
Dirai vos en mon latin
Dirai vos senes doptansa
L'iverns vai e'l temps s'aizina
Pax in nomine domini
Soudadier per cui es Jovens
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Marcabru
Brice Duisit

We bezitten bitter weinig informatie over het leven van de troubadour Marcabru. Zijn korte vidal vertelt ons
dat hij uit Gascogne kwam en dat hij een van de oudste dichters was die men zich kon herinneren. Hij was de
zoon van een arme vrouw, zoals hij in een van zijn liederen zei: "Marcabru, zoon van Vrouwe Brune, werd
geboren onder een zodanig gesternte, dat hij weet hoe Amor zich gedraagt. Luister! Nooit had hij een vrouw
lief en nimmer werd hij door een vrouw bemind". Hij groeide op in het huis van heer Audric del Vilar, maar
op een gegeven moment moest hij daar vertrekken. Daarna werd hij minstreel en schreef eenvoudige liederen
en gelegenheidsstukken, waarin hij veel slechte dingen verkondigde over vrouwen en over de liefde. Later
zorgden de hertogen van Guyenne voor zijn ondergang omdat hij kwaad over hen had gesproken.
We kunnen dus geen echt bevredigende informatie krijgen over de herkomst van de dichter. Bovendien is
bekend dat het waarheidsgehalte van de vida's vaak twijfelachtig is. Maar een lezing van het werk van
Marcabru geeft andere aanwijzingen. Zijn oeuvre bestaat uit 43 teksten die wemelen van namen van bekende personen, evenals veel toespelingen op bekende politieke situaties. Hierdoor zijn we in staat de periode
waarin Marcabru actief was, te dateren tussen 1130 en 1142. Zijn grote kennis bewijst dat hij een goede
opvoeding had gekregen. Misschien was hij klerk of secretaris van de ene of andere heer. Zijn aanwezigheid
in Spanje en de talloze toespelingen die hij maakte op de Reconquista (de overwinning van de christenen op
de Moren) kunnen ook een aanwijzing zijn dat hij in het leger was. Deze laatste veronderstelling zou het
gezag verklaren waarmee hij zich richtte tot de grootste heren van zijn tijd. Het zou hem een uitstekende
kans hebben gegeven om van nabij om te gaan met de Jovens2, die centraal staan in zijn letterkundige werk.
Zo krijgen de verzen die de dichter schreef over de afzijdigheid van prinsen in de gevechten tijdens de kruistochten, ook een logische verklaring. Een kerkelijke loopbaan? Een militaire carrière? We kunnen het niet
met zekerheid zeggen. Mocht dat zo zijn, dan was dat wel de keuze die zonen van de feodale adel moesten
maken na het einde van hun opleiding. Marcabru was dan niet een zoon van lage geboorte (zoals zijn vida
doet geloven), maar de zoon van iemand uit de directe omgeving van heer Audric del Vilar, die hem in zijn
huis opnam en hem toevertrouwde aan een magister, zoals toen gebruikelijk was'.
Het meest verrassende bij Marcabru heeft weinig te maken met zijn politieke overtuigingen, maar wel met
het feit dat hij een dichter was die buiten de standaardnorm viel. Hij was een troubadour die geen plekje
vond in het Pantheon van de grote zangers van de `fin'amor' (de hoofse liefde). Ondanks een smetteloze
stijl in dienst van de virtuositeit, die geheel paste binnen het ultieme meesterschap van het dichten', contrasteerde zijn droge en bruuske taal (wanneer hij over liefde sprak) met de taal van de klassieke troubadours:
"Wie zijn leven afstemt op de begeerte naar vrouwen zit zwaar in de verdoemenis..", "En vrouwen paren
met laaggeplaatste personen en daaruit worden bastaards geboren die de Pretz5 omlaag halen", "Ik zie dat
iedereen minnaar wordt en dus zijn echtgenoot een hoed opzet zodat men de echtgenoten hoorndragers
noemt!", "Vaders schoten tekort jegens hun zonen en zonen jegens hun vaders", "Men zegt dat ik censor
ben van niets en dat ik dwaasheid predik! Maar als het vuur ontbrandt tussen minnaar en minnares zal het
te laat zijn en niemand zal zijn beklag doen omdat ik niets had gezegd." en "Amor speelt naar zijn goeddunken met degene die hij in zijn greep heeft, zodat de verstandigste mens lui wordt, z'n tijd begint te verbeuzelen en begint te gapen terwijl hij zich laat leiden door zijn zinnen en dan staat Wijsheid helemaal
alleen...". Het is moeilijk om de scherpe woorden van Marcabru anders op te vatten dan als uitspraken van
een verbitterde, kregele man. Deze conclusie zou men kunnen trekken na een oppervlakkige lezing van zijn
oeuvre. Op dezelfde manier werd zijn werk dan ook gecatalogiseerd bij dat van de "gekken des Heren" en
werd de auteur v. erbarmen naar de rangen van de hermetische en misogyne dichters.
Toch lijkt het werk van Marcabru daar helemaal niet op. Het is zelfs bijzonder coherent en juist en dat is
het grootste probleem bij een eerste kennismaking. Elk van zijn gedichten staat in dienst van één enkele
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gedachte. Als ze worden geïnterpreteerd los van de context waarin ze zijn ontstaan, verliezen deze teksten hun
betekenis en hun logica, zodat ze als hermetisch en onbegrijpelijk worden ervaren. Om binnen te kunnen dringen in de gedichten van Marcabru en zo zijn woorden te kunnen verduidelijken, moet je begrijpen wat zijn
motieven zijn geweest. Hiervoor moeten we allereerst teruggaan naar de vroege jaren van de 12de eeuw.
In het begin van de 12e eeuw ontstond de letterkundige stroming die wij gewoonlijk 'hoofse poëzie' noemen. Hoewel deze beweging rechtstreeks wortelde in de westerse, Latijnse traditie, is ze toch oorspronkelijk te noemen omdat ze samenging met een diepgaande verandering die plaatsvond in de cultuur en in de
gewoonten van de adellijke hoven van die tijd. Niet alleen door de vernieuwende inhoud van de poëtische
taal, maar ook omdat men gebruik maakte van een volkstaal van Romaanse oorsprong, in dit geval het
Occitaans, in tegenstelling tot het Latijn, dat tot dan als officiële taal voor poëzie gold. De eerste vertegenwoordiger van de lange reeks dichters die in het Occitaans schreven, was ongetwijfeld Guillaume IX, hertog van Aquitanië en graaf van Poitiers (1071-1126). In verschillende manuscripten zijn een tiental gedichten bewaard, die bijna met zekerheid aan hem kunnen worden toegeschreven. Zijn oeuvre bevat schunnige
— zelfs pornografische — poëzie maar evenzeer gedichten met elementen uit het hoofse repertoire.
Eble II de Ventadour, bijgenaamd "lo chantador" (de zanger), tijdgenoot en vazal van Guillaume IX van
Aquitanië, schreef zelf ook liefdespoëzie, al is niets van zijn werk bewaard gebleven. Zijn dichterskwaliteiten zouden ons helemaal onbekend zijn als latere troubadours hem niet hadden geroemd in hun gedichten
en zich daarbij beriepen op zijn 'school". Ze zegden dat hun 'trobar" ontleend was aan het nieuwe gedachtegoed, dat ze gebaseerd was op de idee van 'cortezia' (hoofsheid), zoals Eble II die ideeën uitdrukte in zijn
gezangen. Marcabru lijkt dus nauwer betrokken te zijn geweest bij het ontstaan van de hoofse lyriek van de
troubadours dan de Graaf van Poitiers.
Aangezien het werk van Eble "de zanger" verloren ging, kunnen we de uitgangspunten van deze school,
waarvan Bernart de Ventadour een van de beroemdste vertegenwoordigers was, begrijpen via het werk van
latere troubadours. De cortezia zou je kunnen definiëren als een filosofisch principe dat gebaseerd was op
de idee van de liefde voor de vrouw. Er was absoluut geen sprake van een eenvoudige 'kunst om de dames
het hof te maken', maar het initiatietraject moest de minnaar er juist toe brengen om de liefde van alles te
ontdoen wat geen echte liefde was, dat wil zeggen van het vleselijke verlangen, van de dorst naar het bezit
van de ander, van hedonistische vriendschap en vooral van materieel en sociaal' belang. Deze gezuiverde
liefde, de fin'amor, zou de minnaar brengen van het eerste stadium van `senhedor' (het moment waarop hij
zichzelf vragen stelde over de liefde die hij voor zijn vrouwe voelde, zonder dat hij die aan haar onthulde),
tot het laatste stadium van de `drut' (het stadium waarin hij zijn vrouwe vleselijk beminde). Een essentieel
kenmerk van de Occitaanse troubadoursteksten was dat de troubadour ervoor koos zijn liefde te richten tot
een vrouw van een hogere sociale klasse dan waartoe hij behoorde, een vrouw uit de aristocratische elite.
Zo won de dichter door zijn weg naar de fin'amor aan kwaliteiten en won hij aan 'paratge" (nobele inborst),
zodat hij op dat gebied de gelijke werd van zijn geliefde.
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En dan weerklonk de zang van Marcabru, die het niet eens was met de teksten van heer Eble. Voor
Marcabru zaten ze immers vol dwaasheden en druisten ze in tegen het verstand: "Ik zeg, ik heb eerder
gezegd en ik zal blijven zeggen dat Ware liefde en Zinnelijke liefde niet kunnen samenwonen; en hij die de
Ware liefde afkeurt, bederft onze Waarden". Onder de term zinnelijke liefde moeten we niet 'vleselijke liefde' verstaan, maar liefde door driften in de betekenis van `voortplantingsinstinct' en Marcabru gebruikte
daarom veel beelden uit de dierenwereld. Precies hier lag de oorsprong van zijn boodschap: «Fin'amor
bestaat, maar u vergist u! Wat u aanziet voor fin'amor is niet meer dan een behoefte van de lagere driften.
Vergis u niet, u moet `mezura' (maat)1° houden! Maar alle heren en dames zien hun lusten aan voor fin'amor
en ieder wordt minnaar en heeft omgang al naar gelang zijn 'verlangens'. En niemand blijft achter aangezien
ook de kleine lieden zich hieraan wagen onder het mom van paratge. Zo laten vrouwen van grote 'pretz'
(aanzien) zich in met schurken en doen afbreuk aan de kwaliteit van hun geslacht omdat ze bastaardkinderen baren; ze doen dan zoals het wijfje van de windhond, dat paart met een kefhondje". Volgens Marcabru
waren dit de oorzaken van het verval van deze wereld.

De Goddelijke ordening bleef immers intact zolang alles goed verliep: machtigen leidden de wereld en hun
afkomst stond garant voor goede vermogens om te besturen. Uit hun losbandigheid werden echter bastaardkinderen geboren, die hun bloed vervuilden: "uit slecht zaad ontstaat een slechte boom, een slechte
boom krijgt een slechte tak en een slechte tak geeft slecht fruit... en uit een slecht paard wordt een vos
(bruinrood paard) geboren!". De wereld ging dus de ondergang tegemoet en Marcabru zag in de ontsporing van de fin'amor voortekenen van de Apocalyps. 'Faux amour' (zinnelijke liefde) gaf hij weer in de
gedaante van de grote hoer uit de Apocalyps, bij wie je pas te laat merkt dat het drankje in de beker die ze
je aanreikt, bitter is: "Wie vertrouwt op een hoer is verloren. De persoon die bij haar is, die denkt haar te
laten lachen vergist zich: zij lacht om hem! Zij kent zoveel listen, die bedrieglijke zondares, dat hij die met
haar omgaat met schade van haar weg zal gaan."
Zo waarschuwde het werk van Marcabru alle machthebbers van deze wereld, koningen, hertogen en keizers
voor de aantrekkingskracht van de zinnelijke liefde, waardoor ze vervielen in ontucht en vrekkigheid. En
zo verzocht Marcabru de machthebbers om de `mezura' (de maat) niet te verliezen, om `proeza' (dapperheid) en larguessa' (gulheid) in ere te houden want die zorgden voor `joy' (vreugde) en `jovens' (jongheid
van geest) en om niet te veel te luisteren naar die troubadourtjes, die maar gonsden en rondtrokken; hij wist
maar al te goed dat die het hart net onder de navel droegen!
Het werk van Marcabru kan dus verrassend zijn voor ons. Deze man, met zijn vrijmoedige en directe, rechtlijnige en coherente taal beweerde zelf dat we in zijn gedichten geen enkel idee kunnen vinden dat strijdig
is met de andere teksten, geen enkele herroeping, geen enkel woord dat 'een roestsmet' heeft gekregen. 0
zeker, zijn besliste toon ergert ons en kan ons soms doen glimlachen, maar laat ons nooit koud. Zijn woorden waren zo adequaat en de analyses die hij gaf zo verfijnd, dat hij ons vandaag de dag nog steeds de les
leest, ook al zijn we eeuwen verder.
Vertaling: Marianne Lambregts

Noten
Kort verhaal dat het leven vertelt van de dichter en als inleiding dient voor diens werk in een middeleeuws liedboek. De verhalen
bestaan uit een mengelmoes van historische feiten en pure verzinsels, en zijn bedoeld om het lezen en het begrijpen van de gedichten van de troubadours in die manuscripten iets eenvoudiger te maken. Ook is naar voren gebracht dat de vida's vooral bedoeld
waren om duidelijk te maken wat de sociale komaf van de dichter was.
Jovens: de jeugd. Dat zijn de ervende zonen van de adellijke heren, tot het moment waarop zij hun vader opvolgen.
Volgens een idee van Barbara Spaggiari over de gewoonte van noiritz binnen de gebruiken van de feodale aristocratie.
Meesterschap van het schrijven. Deze benaming refereert aan de titel van Magister van Latijnse kerkcultuur.
Het geheel van kwaliteiten dat bepalend is voor de graad van adeldom.
L'Escola N'Eblon: de stijl van de school van Heer Eble.
Trobar: de kunst om een gedicht of lied te schrijven.
Volgens een tekst van Franck Bardou.
Een adellijke titel is een maatschappelijke titel die je verkrijgt door je geboorte of door een promotie. `Paratge' is een adeltitel voor
de ziel, die het mogelijk maakt te meten hoe volmaakt het hart van de fin'amant is. Je kunt alleen stijgen door je persoon te ontwikkelen. De `paratge' is een basiselement van de `cortezia' die het spel van de fin'amor mogelijk maakt, aangezien hij het sociale
keurslijf doorbreekt dat zegt dat een minnaar niet kan dingen naar een vrouw van een hogere klasse. Precies hierom draait het in
de gezangen van Marcabru.
Mezura: maat, een van de waarden in de fin'arnor. Bij Marcabru lijkt maat het geweten te sturen in de betekenis van 'het hoofd
koel houden'. Het tegenovergestelde van de mezura, la dérnesure, duidt wellicht passie aan.
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A L'ALENA DEL VENT DOUSSA
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A l'alena del vent doussa
que diens nos tramet no sai d'on
ai lo cor de joy sazion
contra la doussor del frescum
quant li prat son vermelh e groc.

Bij het zuchtje wind van het zachte briesje
dat God ons zendt, ik weet niet waar vandaan,
vult mijn hart zich met vreugde,
bij deze aangename koelte
wanneer de weiden groen en geel getooid zijn.

Belh m'es quan
son ombriu li mon
e l'auzel desotz la verdon
mesclon lur critz ab lo chanton
e quascus ab la votz que an
jauzis son parelh en son loc.

Ik vind het aangenaam
als de bergen schaduw kennen
en de vogels in het gebladerte
hun roep vermengen met hun gezang
en een ieder met de stemme die bij hem hoort
zijn soortgenoot in diens nest verblijdt.

De sai sen un pauc de feton
que lai torno.1 pel al bussa
qu'encaritz son ii guesta-pa
quais per els son gardat li don
qu'estrayns mas lo senher no.y toc.

Dan ruik ik een vieze lucht want ze keren
hun veren naar het struikgewas,
die broodrovers die nu zo geacht worden,
de dames worden door hen bewaakt zodat,
buiten de echtgenoot, geen vreemde toegang heeft.

Si'l gilos s'en van seguran
e li gardadors jauzion
ges egual no chant
e respon
qu'ilh van a clardat
e ses lum
quan vols t'en pren ab eis lo broc.

Hoewel de afgunstigen daardoor gerustgesteld zijn
en de bewakers verheugd zijn,
maak ik mijn gezangen
en mijn responsen zeker niet zoals zij,
zij gedragen zich
immers overdag anders dan 's nachts;
hij die behoefte heeft pakt dan gewoon de hele kan.

D'aquestz sap Marcabrus qui son
que ves luy no van cobeitan
li guandilh vil e revolum
gelos que's fan
baut gazalhan
meton nostras molhers en joc.

Marcabru weet wie zij zijn;
het is niet naar hem dat de verlangens uitgaan
van die vileine wakers die hun ronde doen,
de afgunstigen die een vermetel verbond
met hen aangaan
zetten onze vrouwen op het spel.

Greu cug mais
que ja lur don
qquiqt soldat uay qu'estraitz pla
segon la natura del ca
pus lo guos ro e '1 lebriers gron
desus ves del plat
bufa'l foc.

Ik geloof niet dat ik nog ooit
een bijdrage zal leveren
want ik meen vrij te zijn van deze dwaasheid;
zij volgen de aard van het beestje:
zoals een keeshond keft en een windhond bromt,
zo blazen de bewakers altijd
de hitte over de maaltijd.

Qu'entr'els non a clau ni meia
qu'els non aion del plus preon
e del frug lo prim e'l segon.
Cil fan la malvestatz rebon
quan nos fan donar
non per oc.

Er bestaat geen sleutel om hen tegen te houden,
noch een middel om hen te beletten
te verkrijgen wat diep verborgen is.
Zij wakkeren de slechtheid aan als ze ons
een antwoord laten brengen
dat nee luidt in plaats van ja.

AL PRIM COMENS DE L'IVERNAILL
Al prim comens de l'ivernaill
quan plovon del bosc ii glandutz
vuoill c'om s'engaill
de proeza que non tressaill
e que n'esti'amanoïtz
aissi cum s'era'l temps herbutz.

In het prille begin van de winter,
als de eikels van de bomen vallen onder de regen
dan wil ik dat we wedijveren
in onwankelbare heldendaden
en een even grote gretigheid daarnaar tonen
als in het grazige jaargetijde.

Ladoncs quecs avols hom se plaing
quan ve'l temps frei e las palutz
contra'l regaing
que'is avil'e met en bargaing
qu'en estiu que non es vetitz
pot anar d'una peilla nutz.

Welnu, elke lafaard beklaagt zich
als hij het koude weer ziet en de plassen water
waar hij op moppert,
want nu moet hij zich gaan kleden
en geld gaan uitgeven terwijl hij 's zomers
geen kleding behoeft en naakt kan blijven.

Aquist fant semblan a tahi
al ser quan son plen e pagutz
apres lo vi
e no lor ne soue'l maiti
anz jurat'l senros acropitz
c'anc tan lagz temps non fo vehutz.

Ze hebben wel iets weg van dassen, 's avonds
als die voldaan zijn en volgevreten,
na de wijn,
en 's morgens weten ze niets meer,
die askleurige lafbekken, en zweren
dat ze nog nooit zo'n rotte tijd hebben gehad.

Joves homes de bel semblan
vei per malvestatz deceubutz
que van gaban
dizo mil essais encogan
"farem quan lo temps er floritz"
mas lai reman lo gabs e'l brutz.

Ik zie hoe jonge mannen met een mooi voorkomen
tot bedrog worden aangezet door slechtheid,
want ze scheppen op en maken duizend plannen
"dat zullen we doen als de bloemetjes bloeien"
maar tegen die tijd stoppen ze
hun snoeverij en zwijgen stil.

Cill an l'usatge del gosso
que ditz quan sera a la lutz
fara maison
puois quand es lai que !'en somo
non er escoutatz ni auzitz
ansc per lui no fo dolatz fust.

Hij die zegt dat hij een huis zal bouwen
als er weer zonlicht zal zijn, gedraagt zich
als een keffertje; als het genoemde tijdstip
daar is en je herinnert hem aan de belofte
dan luistert niemand naar je: er werd
nog nooit een stuk hout door hem bewerkt.

Moillerat ii meillor
del mon
foratz mas chascuns vos faits drutz
que vos confon
e son encaminat li con
per que Jovens forabanditz
e vos en appell'om cornutz.

Als echtgenoot zouden jullie
de besten van de wereld zijn
maar ieder van jullie maakt een minnaar van zichzelf
en dat zorgt voor problemen voor jullie
en die klootzakken trekken rond;
daarom wordt de Jeugd verbannen
en noemen ze jullie hoorndragers.

Lo pretz del dan e del barat
de calque part sia vengutz
ant moillerat
et jeu ai lo lor autreiat
e Jois es entre'els esbauditz
e Donars alques mantengutz.

De prijs voor deze winst en dit verlies,
is hoe dan ook
voor de gehuwde mannen die de winst hebben
en ik heb hen die winst gelaten;
vreugde is nu hun deel
en er is weer sprake van enige vrijgevigheid.
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A tort o a dreig vant dessus
e Jovens se clama vencutz;
ii mais e'l plus
a pena trobo
qui's gratus
capel s'a levat
d'avols critz.
Uns per un bou qui n'a agutz.

Al dan niet terecht hebben zij gewonnen
en de Jeugd erkent de nederlaag; de meeste
en belangrijkste jonge mensen vinden nauwelijks
een vrouw die hen wil ontvangen.
Een van hen moest
zelfs een hoed opzetten
en vreselijke kreten aanhoren.
En dat om opgescheept te worden met een stier.

Poissas non es Poestaz pros
quan non sap garir dels sanglutz
ni d'una tos
c'om fai cainz regardara nos
donas si Marcabru o ditz:
desanat ii grans los menutz.

Aangezien macht niets oplevert
als je geen genezing kunt vinden voor tranen
of voor gekuch, wie van ons zal ons,
Vrouwen, dan beschermen?
Marcabru zegt het al:
de groten verprutsen het voor de kleintjes.

En Castell'e vas Portugau
on anc no fo
trames salutz
e Dieu los sau
e vas Barcelon'atretau.
Puois lo Peitavi m'es faillitz
serai mai cum Artur perdut.

Naar Castilië en Portugal
waar nog nooit een groet heen werd gestuurd,
zend ik nu deze verzen,
en ook naar Barcelona.
Dat God hen moge bijstaan!
Aangezien ik de Poitou mis,
ben ik voortaan verloren, gelijk Arthur.

En gasconha sai ves Orsaut
me dizon qu'en creis uns petitz
o'm trobarez s'ieu sui perdutz.

In Gascogne, in de buurt van Ossau
schijnt een klein prinsje op te groeien
bij wie u mij kunt vinden als ik de weg kwijt raak.

AL SON DES VIAT CHANTAIRE
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Al son desviat chantaire
veirai si puosc un vers faire
de fals amistat menuda
c'aissi leu pren e refuda
puois sai ven e lai mercada
e morrai si no'm n'esclaire.

Op een geleende melodie zal ik, al zingend,
proberen of ik een vers kan maken
over onoprechte liefde
die even gemakkelijk weggeeft als weigert,
hier aanbiedt en daar aankoopt;
ik mag sterven als ik dit niet nader toelicht.

C'est amors sap engan faire
ab engan ses aiga raire.
Puois quand l'a ras
se remuda
e gier autrui cui saluda
a cui es douss'
e privada
tant que'l fols deven musaire.

Deze liefde kan bedrieglijk zijn
en weet met haar bedrog te scheren zonder water.
En als ze er één geschoren heeft
zet ze zich in beweging
en zoekt een ander die ze begroet
en voor wie ze prettig
en vertrouwd gezelschap wordt,
zodat die dwaas een lanterfanter wordt.

Non puosc dompnas trobar gaire
que blanch'amistat no'i vaire
q presen o a saubuda
n'aja vergogna perduda
si que la meins afrontada
n'a laissat cazer un caire.

Ik vind nauwelijks vrouwen
wier liefde niet veranderlijk is
en die niet openlijk of naar zeggen van anderen
hun schaamte hebben verloren
zodat zelfs de minst onbeschaamde
nog een deel van haar schaamte verloor.

Moillerat per saint Ylaire
son d'una foldat confraire
qu'entr'els e gerra moguda
tals que cornutz fa cornuda
e cogotz copatz copada
puois eis la coa de braire.

Bij de Heilige Hilaire, gehuwden
delen dezelfde dwaasheid; er is zo'n strijd
tussen hen ontstaan dat hij die hoorns draagt
ervoor zorgt dat zijn vrouw ze ook draagt;
de bedrogen bedrieger bedriegt
zijn vrouw en houdt dan op te krijsen.

Tals cuid'esser eb gardaire
de la so'e de l'autrui laire
c'atretals es devenguda
d'aicel de sai que la cuda.
Si l'us musa l'autre bada
e jeu sui del dich pechaire.

Zo iemand denkt de hoeder van zijn eigen vrouw
te zijn en de dief van andermans vrouw,
maar zijn eigen vrouw doet hetzelfde
met wie haar begeert.
De een verbeuzelt z'n tijd en de ander geeuwt
van verveling en als ik dat zeg ben ik een zondaar.

De Men sui chastiaire
e de foudatz sermonaire
car puois la flam'es nascuda
del fol drut et de la druda
si'l fols art per l'abrasada
non sui mal meire ni laire.

Ik spreek nergens een oordeel over uit
en preek dwaasheid,
want als het vuur oplaait
tussen de dwaze minnaar en de geliefde kun je
mij niets kwalijk nemen en ben ik geen moordenaar
als de dwaas dan brandt door de gloed.

Tant an bos Jovens fon paire
del segle e fin'Amors maire
fon Proeza mantenguda
a celar e a saubuda
mas er l'ant avilanada
duc e rei et emperaire.

Zolang Trouwe Jongeling vader was
van de wereld en de edele Liefde de moeder,
werd dapperheid heimelijk
én openlijk in eer gehouden
maar nu hebben hertogen, koningen en keizers
dapperheid in aanzien doen dalen.

Qu'ieu sui assatz esprovaire.
Deffendens et enquistaire
e vei cum Jovens se tuda.
Per que Amors es perduda
e de Joi deseretada
e cum Amors es cujaire.

Ik kan daarvoor voldoende bewijzen leveren.
Ik verdedig mijn uitspraak en onderzoek
en fk zie hoe de jeugd teloor gaat.
Dat komt omdat de liefde verloren is gegaan
en geen vreugde meer brengt
en ik zie ook dat de liefde diep peinst.

L'Amors dont jeu sui mostraire
nasquet en un gentil aire
e'l luocs on ill es creguda
es claus de rama branchuda
e de chaut e de gelada
qu'estrains no l'en puesca traire.

De ware liefde waarover ik het heb
ontstaat in een edele omgeving;
de plaats waar ze groeit
wordt beschermd door staken met takken
tegen hitte en kou zodat
vreemden de liefde niet kunnen meenemen.

Desirat per desiraire
a nom qui'n vol
Amor traire.

Begeren uit begeerte is de naam die gegeven wordt
aan degene die de liefde
uit de omgeving wil weghalen.

BEL M'ES CAN S'ESCLARZIS L'ONDA
Bel m'es can s'esclarzis l'onda
e quecs auzels pels jardi
s'esjauzis segon son latin

Ik ben gelukkig
als het water schittert in de zon,
en als elk vogeltje in de tuin
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Greu er ja que fols desnatur
et a follejar non recim
e folla que no'is desmesur
e mals albres de mal noirim
de mala brancha mala flor
e fruitz de mala pesansa
reven al mal outra'l pejor
lai on Joi non a sobransa.

Je kunt moeilijk verwachten dat een dwaas verandert
en geen nieuwe dwaasheden begaat,
dat een dwaze vrouw geen onbezonnen dingen doet:
van een slechte boom krijg je slechte producten,
van een slechte tak een slechte bloem
en de vrucht van een kwade geest
keert tot het kwade of zelfs tot het ergste,
dr waar geen enkele vreugde heerst.

Que l'Amistat d'estraind atur
falsa del lignatge Caïm
que met lo sieus a mal ahur
car non tem anta ni blastim
los trais d'amar ab sa doussor.
Met lo fol en tal erransa
qu'el non remanria ab lor
qu'il donavan tota Fransa.

Verdorven liefde sleurt de
afstammelingen van Kaïn mee
in het kwaad en het ongeluk
en is niet bevreesd voor schande of schaamte,
en houdt de mensen af van zoete liefde.
Verdorven liefde doet de dwaas zo dwalen
dat hij zelfs niet meer bij de goeden zou blijven
als men hem heel Frankrijk gaf.

DIRAI VOS EN MON LATIN
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Dirai vos en mon latin
de so qu'ieu vei e que vi
non cuich que'l segles dur gaire
segon qu'Escriptura di
qu'eras faill lo fills al paire
e'l pair'al fill atressi.

Ik zal het in mijn eigen taal hebben
over wat ik zie en meemaak,
ik denk niet dat deze wereld nog lang blijft bestaan
want, zoals in de Schrift te lezen staat,
schiet de zoon tegenwoordig tekort jegens de vader
en de vader evenzeer jegens de zoon.

Desviatz de son cami
jovens se torn'a decli
e Donars qu'era sos fraire
va s'en fugen a tapi.
C'anc dons Costans l'enganaire
Joi ni Joven no Jauzi.

De jeugd is van het rechte pad af en is in verval
en Vrijgevigheid, die de broeder was van de jeugd
vlucht stilletjes weg.
Heer Volharding, die bedrieger,
had tot nu toe nooit plezier beleefd
aan Jeugd en aan Vreugde.

Sonven de pan e de vi
noiris rics hom mal vezi
e si'l tengues de mal aire
segurs es de mal maiti
si no'i ment lo gazaignaire
don lo reproviers issi.

Vaak voedt een rijk man een slechte buurman
met goed brood en goede wijn
en als die buurman van slechte komaf is,
kan de rijke er zeker van zijn dat
hem slechte ochtenden wachten, zoals het gezegde
dat van landarbeiders komt, terecht zegt.

Lo mouniers jutg'al moli
"Qui ben lia ben desli"
e'l vilans ditz tras l'araire:
"Bons fruitz eis de bon jardi
Et avols fills d'avol maire
E d'avol caval rossi."

De molenaar oordeelt in zijn molen:
"Al te goed is buurmans gek"
en de gewone man achter de kar zegt:
"Goede vrucht komt uit een goede tuin,
een slechte zoon uit een slechte moeder
en uit een slecht paard wordt een ros paard geboren."

Eras naisson dui poilli
beill burben ab saura cri
que'is van volven de blanc vaire
e fan semblan aseni.

Nu zijn er twee veulens geboren,
ze staan te trappelen met hun lichte manen
die van wit in grijs veranderen
waardoor ze gaan lijken op ezels.

Jois e Jovens n'es trichaire
e Malvestatz eis d'aqui.

Vreugde en Jeugd spelen tegenwoordig vals
en daaruit ontstaat Boosaardigheid.

Moillerat ab sen cabri
atal paratz lo coissi
don lo cons esdeven laire.
Que tals ditz: "Mos fills me ri"
que anc ren no'i ac a faire.
Gardatz sen ben bedoï!

Gehuwde mannen, met de onnozelheid van een
bokgeitje maken jullie het kussen klaar
zodat de vagina een boosdoener wordt.
Iemand zegt: "Mijn zoon lijkt op mij"
terwijl hij geen enkel aandeel had in diens ontstaan.
Jullie blijven wel erg onnozel!

Re no'm val s'ieu los chasti
qu'ades retornan aqui
e puois un non vei estraire
Marcabrus d'aquel trahi
an lo tondres contra'l raire
moillerat del joc coni.

En niemand luistert naar mijn les:
ze vervallen steeds weer in dezelfde fout
en aangezien ik, Marcabru,
niet één van jullie deze levenswijze
zie opgeven, zeg ik jullie
dat bij het liefdesspel

An lo tondres contra'l raire
mollerat del joc coni.

hij die de ander te dichtbij laat komen,
geknipt en geschoren wordt.

DIRAI VOS SENES DOPTANSA
Dirai vos senes doptansa
d'aquest vers la comensansa
li mot fan de vers semblansa.
Escoutatz!
Qui ves Proeza balansa
semblansa fai de malvatz.

Zonder aarzeling vertel ik je
het begin van dit gedicht;
de woorden lijken waarheid.
Luister!
Wie wankelt wanneer moed nodig is
lijkt een vilein persoon te zijn.

Jovens faill e fraing e brisa
et Amors es d'aital guisa
que totz cessals a ces prisa.
Escoutatz!
Chascus en pren sa devisa
ja pois non sera cuitatz.

De jeugd verdwijnt, lost op, houdt op,
en de Liefde zit zo in elkaar
dat ze alle schatplichtigen een schatting oplegt.
Luister!
Ieder krijgt zijn deel
en niemand wordt ooit vrijgesteld.

Amors vai cum la belluja
que coa'l fuec en la suja
art blo fust e la festuja.
Escoutatz!
E non sap vas cal part fuja
cel qui del fuec es gastatz.

De Liefde is als de vonk
die in het roet smeult, onder het vuur,
ze doet dan hout en stro ontbranden.
Luister!
Hij die verteerd wordt door vuur
weet niet waarheen hij moet vluchten.

Dirai vos d'Amor cum signa
de sai garda de lai guigna
sai baiza de lai rechigna.
Escoutatz!
Plus sera dreicha que ligna
quand jeu serai sos privatz.

Ik zal je over de liefde vertellen,
hoe ze hierheen wenkt en daarheen lokt,
hoe ze hier kust en daar afhoudt.
Luister!
Ze zal rechter zijn dan een koord
als ik me met haar in zal laten.

Amors soli'esser drecha
mas er'es torta e brecha

Liefde placht rechtdoorzee te zijn
maar tegenwoordig is ze verwrongen en beschadigd
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et a collida tal decha.
Escoutatz!
Lai on non pot mordre lecha
plus aspramens no fai chatz.

en heeft er de volgende ondeugd bij verworven.
Luister!
Daar waar hij niet kan bijten,
likt hij vinniger dan een kat.

Greu serai Amor vera
pos del mei triet la cera
ans sap si pelar la pera.
Escoutatz!
Doussa'us er com chans de lera
si sol la coa'l troncatz.

Liefde kan voortaan nauwelijks waarachtig zijn,
nu ze was aan de honing onttrokken heeft,
ze weet echter heel goed hoe peren te schillen.
Luister!
Ze zal lieflijk voor u zijn, zoals het geluid
van de lier, als u haar maar de staart afsnijdt.

Ab diables pren barata
qui fals Amor acoata
no'il cal c'autra verga'l bata.
Escoutatz!
Plus no sent que cel qui's grata
tro que s'es vius escorchatz.

Wie zich inlaat met valse liefde
doet zaken met de duivel, het heeft geen zin
hem met een andere zweep af te rossen.
Luister!
Hij voelt er even weinig van
als iemand die zich tot bloedens toe krabt.

Amors es mout de mal avi
mil homes a mortz ses glavi.
Dieus non fetz tan fort gramavi.
Escoutatz!
Que tot nesci del plus savi
non fassa si'l ten al latz.

Liefde stamt uit een slecht geslacht,
ze doodde duizenden mensen met zijn zwaard.
God schiep geen enkele geleerde die machtiger is.
Luister!
Liefde verandert de meest verstandige mens in een
onnozelaar zodra ze hem in zijn strikken heeft.

Amors a uzatge d'ega
que tot jorn vol qu'om la sega
e ditz que no'l dara trega.
Escoutatz!
Mes que puej de leng'en lenga
sia dejus o disnatz.

Liefde is gelijk een merrie,
die steeds wil dat je haar volgt
en zegt dat ze je geen rust gunst.
Luister!
En je mijl na mijl laat rijden
of je nu honger hebt of verzadigd bent.

Cujatz vos qu'ieu non conosca
d'Amor s'es obra o losca?
Sos digz aplan'e entosca.
Escoutatz!
Plus suau poing qu'una mosca
mas plus greu n'es hom sanatz.

Denk je dat ik niet weet
of liefde blind is of bijziend?
Ze slijpt en polijst haar woorden.
Luister!
Ze steekt aangenamer dan een steekvlieg
maar je herstelt er moeilijker van.

Qui per sen de femna reigna
dreitz es que mals li'n aveigna
si cum la letra'ns enseigna.
Escoutatz!
Malaventura'us en veigna
si tuich no vos en gardatz.

Wie zich laat leiden door een vrouwenverstand
verdient het ongeluk dat hem te wachten staat,
zoals de Schrift ons leert.
Luister!
Ongeluk wacht u allen
als u zich daar niet voor hoedt.

Marcabru fills Na Bruna
fo engendratz en tal luna
qu'el sap d'Amor cum degruna.
Escoutatz!
Quez anc non amet neguna

Marcabru, zoon van Marcabruna,
werd verwekt in dit ondermaanse
zodat hij weet hoezeer de liefde leidt tot verval.
Luister!
Nooit beminde hij een vrouw

ni d'autra no fo amat.

of werd door een vrouw bemind.

L'IVERNS VAI E'L TEMPS S'AIZINA
L'iverns vai e'l temps s'aizina
e reverdej'il boisso
e per la flor en l'espina
don s'esjauzen l'auzellon.
Ai!
Ja deven hom d'amor gai
chascus vas sa part s'atrai,
hoc!
segon plazensa corina.

De winter wijkt en het weer knapt op
en struiken worden weer groen,
er komen bloemen in de meidoorn
en de vogeltjes zijn blij.
Ai!
Liefde brengt al vreugde,
een ieder voelt zich aangetrokken tot zijn partner,
ja,
zoals dat hoort bij geneugten van het hart.

Lo freitz frim e la bruina
contra la gentil sazon
pels plais e per la gaudina
aug del chan la contensso.
Ai!
Ieu'm met de trobar en plai
e dirai d'Amor cum vai,
hoc!
si'm vuoill e cum revolina.

Kou en motregen
huiveren voor het aangename jaargetijde.
Uit hagen en struikgewas
hoor ik aanvallen komen in de vorm van gezang.
Ai!
Ik zorg dat ik kan schrijven
en zal vertellen hoe het met de liefde staat,
ja,
of ze mij wil kennen en hoe ze ontwikkelt.

Amars creis et ataina
tric'ab coratge gloto.
Per una doussor conina
que'is compren d'un fuoc felon.
Ai!
Ja non er nuills s'i dechai
d'averas
o per assai,
hoc!
no'i lais del pel en l'arsina.

Zinnelijke liefde wordt steeds belangrijker,
krijgt houvast en speelt vals, met hongerige graagte.
Omwille van een zinnelijk verlangen
zet ze in vuur en vlam met een trouweloos vuur.
Ai!
Er is niemand,
of hij nu al dan niet willens
en wetens in het vuur valt,
ja,
die geen veer laat in deze brand.

Bon'Amor porta meizina
per garir son compaigno.
Amars lo sieu disciplina
e'l met en perdicio.
Ai!
Tant cant l'aver dura sai
al fol sembla d'Amor fai,
hoc!
e cant Paver faill buzina.

Goede Liefde brengt een medicijn
om haar gezel te genezen.
Slechte liefde onderdrukt haar gezel
en leidt hem naar de verdoemenis.
Ai!
Zolang er geld is, zo weet ik, doet slechte liefde
zich aan een dwaas voor als echte liefde
ja,
en als het geld op is, wordt hij verjaagd.

Gent cembel fai que trahina
ves son agach lo bricon
del cim tro qu'en la racina
entrebescat hoc e non,
Ai!
Tal amei blanc brun e bai
ab si farai no farai,

Want ze is een mooi lokmiddel
dat de dwaas van top tot teen
meesleurt in zijn val
waar ja en nee door elkaar lopen.
Ai!
Ik hield van een blonde, bruine, roodharige man:
zal ik hem nemen, ja of nee,
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hoc!
fai al fol magra l'esquina.

ja,
Liefde geeft de dwaas weinig ruggengraat.

Dompna no sap d'amor fina
c'ama girbaut
de maizon
sa voluntatz la mastina
cum fai lebrier'
ab gosso.
Ai!
D'aqui naisso'ill ric savai
que no fant conduit ni pai,
hoc!
si cum Marcabrus declina.

Een dame weet niets van zuivere liefde
als zij de eerste de beste vlerk
uit haar huishouding bemint
en haar verlangens halen haar omlaag
zoals bij een windhond
die zich overgeeft aan een keffertje.
Ai!
Daaruit komen rijke, verachtelijke mensen voort
die geen festijnen geven en geen geld geven
ja,
zo verklaart Marcabru.

Aquest intr'en la cozina
coitar lo fuoc el tizo
e beu lo fum de la tina
de si donz Na Bonafo.
Ai!
Ieu sai cum sojorn e jai
e part lo gran e'l balai,
hoc!
son seignor engirbaudina.

Deze vlerk betreedt de keuken
om het vuur aan te wakkeren op
het nagloeiende hout en drinkt de rook
uit het holletje van zijn Vrouwe Bonafo.
Ai!
Ik weet hoe prettig hij leeft,
hij gaat naar bed en schiet daar zijn zaad
ja,
en zadelt daardoor zijn heer op met vlegelkinders.

Qui bon Amor a vezina
e viu de sa liurazo
Honors e valors l'aclina
e Pretz sens nuill'ochaio.
Ai!
Tant la fai ab dich verai
que no'il car aver esmai,
hoc!
del trut dulurut N'Aiglina.

Wie dichtbij de goede liefde verblijft
en van haar geschenken leeft:
ontvangt steeds eerbewijzen van
Eer, Aanzien en Lof.
Ai!
Zolang hij oprechte woorden spreekt
en zich daarnaar gedraagt, heeft hij niets te vrezen,
ja,
van een gehuwde minnaar.

Ja no farai mai plevina
jeu per la troba N'Eblon
que s'entenssa folatina
manten encontra razo.
Ai!
Qu'ieu dis e clic e dirai
quez amors et amars brai,
hoc!
e qui blasm'Amor buzina.

Ik laat me niet meer in dienst nemen
om gedichten te schrijven voor Heer Eble
want die houdt er dwaze oordelen op na
die tegen het verstand indruisen.
Ai!
Ik zeg nu, heb eerder gezegd en zal blijven
zeggen dat ware liefde en zinnelijke liefde,
ja,
niet goed samengaan.

PAX IN NOMINE DOMINI
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Pax in nomine domini.
Fetz Marcabrus los motz e'l so.
Aujatz que dit:
cum nos a fait per sa doussor
lo Seignorius celestiaus

Vrede in Naam des Heren.
Marcabru maakte de woorden en de melodie.
Luister wat hij vertelt:
hoe de goedheid van de Hemelse Heer
in onze directe omgeving

probet de nos un lavador
c'anc fors autramar no'n fon taus
en de lai deves Josaphas
e d'aquest de sai vos conort.

een wasplaats maakte
zoals er nooit een was, behalve overzee,
bij Josaphat en ik spoor u aan omwille
van die wasplaats in onze omgeving.

Lavar de ser e de maiti
nos deuriam segon razon
ie'us afin
chascuns a del lavar legor
domentre qu'el es sas e saus.
Deuri'anar al lavador
que'ns es verais medicinaus
que s'abans anam a la mort
d'aut en sus aurem alberc bas.

Wij zouden ons 's morgens
en 's avonds moeten wassen
als we verstandig waren en
ik verzeker u dat iedereen zich daar kan wassen.
Zolang iemand gezond is,
zou hij naar de wasplaats moeten gaan
die voor ons de ware remedie is
want als wij eerder dood gaan, zal onze woning
niet in de hemel zijn maar in de aarde.

Mas Escarsedatz e No-fes
part Joven de son compaigno.
Ai cals dols es
que tuich volon lai ii plusor
don lo gazaigns es infernaus.
S'anz no correm al lavador
c'ajam la boca ni'ls huoills claus
non i a un d'orguoill tant gras
c'al morir non trob contrafort.

Maar gierigheid en ongeloof scheiden
de Jeugd van diens vriend [het geloof].
Hoe droevig is het te zien dat de meesten
hun toevlucht nemen tot die dingen
die alleen kunnen leiden naar de hel.
Als we niet naar de wasplaats gaan
voordat we mond en ogen
voor altijd sluiten zal er geen enkel mens zijn
die niet overwonnen wordt door de dood.

Que'l Seigner que sap tot quant es
e sap tot quant er e c'anc fo
nos i promes
honor e nom d'emperador.
E'ill beutatz sera sabetz caus
de cels qu'iran al lavador?
Plus que l'estela gauzignaus
ab sol que vengem Dieus del tort
que'ill fan sai e lai vas Domas.

Want de Heer die weet wat is, was en zal zijn,
heeft ons roem en eer beloofd
in naam van de keizer.
En weten jullie hoe mooi de mensen zullen zijn
die naar de wasplaats gaan?
Hun schoonheid overtreft die van de morgenster,
mits we God wreken vanwege het onrecht dat wij
Hem aandoen zowel hier als daarginds,
in de streek van Damascus.

Probet del lignatge Caï
del primeiran home felho.
A tans aissi
c'us a Dieu non porta honor
veirem qu'ill er amics coraus
c'ab la vertut del lavador
nos sera Jhesus comunaus
e tornem los garssos atras
qu'en agur crezon et en sort.

Er zijn hier zoveel mensen die nauw verwant zijn
aan het geslacht van Kaïn,
de eerste slechte mens.
Niemand houdt God in ere
en toch zien wij dat Hij een hartelijke vriend is
want door de goede krachten van de wasplaats
zal Jezus met ons zijn
en zullen wij de slechteriken wegjagen
die geloven in voortekenen en in het lot.

E'ill luxurios coma vi
coita-disnar bufa-tiso
crup-en-cami
remanran inz el felpidor.
Dieus vol los arditz e'l suaus
qssajar a son lavador
e cil gaitaran los ostaus

Deze losbandige dronkaards,
schransers en vuurtjesstokers
zullen achter blijven op de weg,
gehurkt in hun eigen drek.
God wil in zijn wasplaats de dapperen
en de zachtmoedigen op de proef stellen en
die losbandigen zullen
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e trobaran
fort contrafort
so per qu'ieu a lor anta'Is chas.

op de loer liggen voor de huizen
en zullen een hardhandige tegenstander vinden
en zodoende verjaag ik ze, tot hun schande.

En Espaigna sai lo Marques
e cill del temple Salomo
sofron lo pes
fais de l'orguoill paganor.
Per que Jovens cuoill avol laus
e'l critz per aquest lavador
versa sobre'ls plus rics captaus
fraitz faillitz de Proeza las
que non amon Joi nni Deport.

In Spanje lijden de Markies
en de mensen van de tempel van Salomon
onder de last en de hoogmoed van de ongelovigen.
Daardoor wordt de Jeugd onthaald op misprijzen
en treft de grootste heren blaam
vanwege deze wasplaats,
nu zij uitgeput zijn, in gebreke blijven,
geen heldendaden vertonen
en noch van Vreugde noch van afleiding houden.

Desnaturat son li Frances
si l'afar Dieu dizon no
qu'ie'us ai comes.
Antiocha Pretz e Valor
sai plora Guiana e Peitaus
Dieus Seigners al tieu lavador
l'arma del comte
met en paus
e sai garda Peitieus e Niort
lo Seigner qui ressors del vas.

Ontaard zijn de Fransen
als ze nee zeggen in deze zaak van God,
ik heb ze immers aangemaand [ja te zeggen].
Antiochië daar, Guyenne en de Poitou hier,
wenen omwille van de verdienstelijkheid
en de dapperheid. Heer God
schenk in uw wasplaats vrede
aan de ziel van de graaf
en moge de Heer die opstond uit het graf
Poitiers en Niort behoeden.

SOUDADIER PER CUI ES JOVENS
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Soudadier per cui es Joyeus
mantengutz e Jois eisamen
entendetz los mals arguments
de las falsas putas ardens
en puta que si fia
es hom traïtz.
Lo fols quan cuid'il ria
es escarnitz.

Soldaten, jullie die jeugd en genot
hoog in het vaandel hebben staan,
luister naar de verdorven redeneringen
van valse en vurige hoeren.
Wie een hoer vertrouwt,
is een verraden man.
Terwijl hij denkt dat zij gewoon lacht,
lacht de hoer de dwaas uit.

Salomos ditz et es guirens
c'al prim es doussa cum pimenz
mas al partir es plus couzens
amar'e cruzels cum serpens
tant sap de la tricharia.
La pecaïritz
que cel qu'ab leis se lia
s'en part marritz.

Salomo zegt, en zijn getuigenis is waar,
dat zij in het begin aangenaam is,
zoals gekruide wijn,
maar bij het afscheid is zij
vinniger, bitter en gruwelijk als een slang.
Die zondares kent zoveel vormen van bedrog
dat wie kennis met haar maakt
treurig van haar weggaat.

De Guimerra porta semblan
qu'es serps detras leo denan
bous en miei loc que'l fai trian
de caval bai e d'aurifan
qui de peis la bestia.
Non es faillitz
d'aquo que entendia

Zij ziet eruit als een monsterdier;
van achteren een slang,
van voren een leeuw
en in het midden een rund,
waardoor zij te onderscheiden is van de vos
en van de olifant.
Degene die haar met pek overgoot, vergiste

de la trairitz.

zich niet in de bedoelingen van die verraadster.

Puta sembla leo d'aitan
fers es d'ergueill al comensan
mas pueis quan n'a fag son talan
tro que son mil no's prez'un gan.
Quar soven per putia
put la metritz
cum fai per bocaria
carnils poiritz.

De hoer lijkt op een leeuw omdat zij
in het begin vol hooghartige trots is
en later, als aan haar verlangens is voldaan
en ze wel duizend geliefden heeft gehad,
kent ze geen greintje achting meer.
Daarom stinkt de courtisane vaak
door haar losbandigheid,
zoals een rottend karkas stinkt in een slagerij.

En talant ai que vos decli
Pus de putana serpenti
que pan'a l'auzel son pouzi.
E s'ab l'auzels s'ab leis s'afi
can l'a faita bauzia
de sos noiritz
aten cum per leis sia
mortz o delitz.

Ik heb zin om voor jullie de manieren
van de hoer te beschrijven die,
zoals de slang uit de verhalen
een jong steelt van een vogel.
En de vogel die met haar omgaat moet weten dat hij,
nadat zij hem zijn kleintjes heeft ontnomen,
kan verwachten dat hij de volgende is
die omgebracht en uitgeschakeld zal worden.

Eisamen qui sec son traï
fai del ric putana frairi.
Quan n'a trag la bresch'e'l saï
ii fai de la lenga bossi.
Ben es de gran folia
sals e gueritz
qui's destol de sa via
ans qu `ela'l fitz.

En de rijke die zich met haar inlaat,
wordt door haar ook tot armoede gebracht.
Als zij alle honing en alle reuzel
aan hem ontfutseld heeft,
steekt zij uit spotternij haar tong naar hem uit.
Hij die een andere weg kiest voor zij
hem aan zich weet te binden, is veilig
en wordt behoed voor een grote dwaasheid.

Putan'es de tan mal engenh
c'ab dous parlar cueill et asenh
totz cels que pot metr'en congrenh.
Quan l'avers faill de si'ls enpenh.
Donx qui de sa paria
es encobitz
soven mud'e cambia
l'enfolezitz.

Een hoer heeft een zo kwaadaardige geest
dat zij een ieder die zij wil vangen
in haar netten ontvangt met zoete woordjes
en hem daarmee inpakt.
En als het geld op is, stuurt zij ze ver weg.
Dus stuurt zij degene die in een vlaag
van dwaasheid met haar aan wil pappen
vaak heen en neemt een ander.

Puta per uzatge's defen
al ric si gran loguier no'n pren.
Lai on l'arbalesta desten
on sap lo pan e vi aten.
Molt fai gran glotonia
la trichaïritz
quan los pros lais e tria
los achaïtz.

Een hoer weigert gewoonlijk een rijke man
als ze niet een flink bedrag van hem krijgt.
Dan ontspant ze haar kruisboog
en mikt op de plek
waar zij brood en wijn ruikt.
Ze legt een grote gulzigheid aan de dag,
die bedriegster, als zij ridders opgeeft
en mannen kiest die laag gezonken zijn.
Vertaling: Marianne Lambregts
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En als echte luxe nu eens ruimte was?
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Zin in luxe overal waar u komt? Dan bent u bij Renault aan het goede
adres. Want dankzij het Carminat navigatie en communicatiesysteem
3D, het snelste navigatiesysteem op de markt, wordt reizen nu
aangenamer dan ooit. De dieselmotor 2.0dCi 175 pk, die krachtig,
zuinig én ecologisch is, garandeert u weergaloos veel rijplezier. En het
interieur is nu nog handiger, luxueuzer en ruimer, met een glazen
open dak van maar liefst 2,16m2. En als echte luxe nu eens ruimte was?
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(1) Catalogusprijs geldig tot 31/08/07 j 7 j Aanbod voorbehouden voor particulieren, met inpanlvanaf de datum van levering van liet voertuig en eindigend wanneer eenvan beide termijnen bereikt is. De
contractuele garantie van 3 jaar wordt gratis verlengd met leer (beperkt tot 100.000 km) oor
<
enault België Luxemburg. De exacte toepossingsvoorwaarden van deze bijkomende con-actuele garantie en
de a jh rende docuenten
m
vindt u bij uw Renauleverdel. De beschrijving en afbeelding van het voertuig gelden slechts als voorbeeld. Benzine: gemiddeld verbruik (1/100 kin) van 9.4 tot 12,2. CO2-talstoot
' 223 tot 289. Diesel gemiddeld verbruik 11/100 kmj van 7,2 tot 9.5. CO2.uitstoot (giltrr) van 191 tot 250. Mdieuinformane (10.E1 1903.0004) op www.renaultle GEEF VOORRANG AAN VEELIGNFIO.
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Musica Nova
Lucien Kandel

artistieke leiding

Christel Boiron
Marie Claude Vallin
Lucien Kandel
Thierry Peteau
Marc Busnel
Julien Martin
Birgit Goris
Pau Marcos
Marie Bournisien

cantus
cantus
tenor
tenor
bassus
fluiten
vedel
vedel
gotische harp

Zaterdag, 1 september 2007
inleiding: 19.15 uur —foyer AMUZ
concert: 20.00 uur — AMUZ
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PROGRAMMA

Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)
Sans cuers m'en vois / Amis, dolens / Dame, par vous (ballade triple & canon)
Ii m'est avis (ballade)
Je ne cuit pas (ballade)
De Bon Espoir / Puis qu'en la douce rousée / Speravi (motet)
Amours me fait desirer (ballade)
Se quanque amours (ballade)
De triste cuer / Quant vrais amans / Certes, je di (ballade triple)
Inviolata genitrix / Felix Virgo / Ad te suspiramus (motet)
Esperance qui m'assere (ballade)
Anoniem
Espérance kl en mon cuer (ballade)
Espérance (instrumentale diminutie)
Guillaume de Machaut
Phyton, le rnervilleus serpent (ballade)
Quant Theseus / Ne quier veoir (ballade)
De Fortune me doit pleindre (ballade)
Dame, se vous m'estes (ballade)
Hocquetus David (instrumentaal)
Aucune gent / Qui plus aimme / Fiat voluntas tua (motet)
Trop plus est / Biauté parée de valour / Je ne suis mie certeins (motet)
Veni creator spiritus / Christe, qui lux / Tribulatio proxima (motet)
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Guillaume de Machaut
Jacqueline Cerquiglini-Toulet

Zowel op het vlak van de letteren als de muziek was Guillaume de Machaut een van de boegbeelden van de
Franse 14de eeuw. In het kielzog van zijn broodheer, Jean de Luxembourg, doorkruiste hij bovendien heel
Europa en genoot hij de faam van autoriteit en dichter. Deze erkenning, die Eustache Deschamps zijn meester Guillaume toekende, was tot dan toe uitsluitend gereserveerd geweest voor auteurs uit de oudheid.
Guillaume de Machaut werd geboren in een niet-adellijke familie in Machault, een klein Ardens dorpje. Hij
genoot naar alle waarschijnlijkheid een opleiding tot klerk in Reims, mogelijk later ook in Parijs. In 1323
trad hij in dienst van Jean de Luxembourg, koning van Bohemen, bij wie hij tot ongeveer 1340 verschillende functies vervulde, gaande van klerk tot notaris en secretaris. Rond 1340 vestigde hij zich als kanunnik in
Reims, een privilege dat hij had verkregen van Paus Johannes XXII dankzij de tussenkomst van "die goede
koning van Bohemen".
Jean de Luxembourg zou in heel het oeuvre van Machaut model staan voor de gulle, genereuze, moedige en
koene ridder, een verwijzing naar de waarden van weleer waarvan de dichter de teloorgang betreurde. Het
is immers zo dat Machaut, zoals zovele andere auteurs uit de 14de eeuw, meende getuige te zijn van een
ommekeer, of liever een ineenstorting van de wereld. Of het nu om krijgsaangelegenheden ging — de nederlagen bij Crécy in 1346 en Poitiers in 1356 lagen nog vers in het geheugen — of om politiek, Machaut maakte zich constant zorgen over de sociale onbestendigheid en met name over de nieuwe horde raadgevers rond
Karel V. Ook op het gebied van de moraal en van de liefde, waar op intense wijze appel werd gedaan aan de
loyaliteit, werd Guillaume de Machaut geconfronteerd met een veranderende wereld. Het is dus niet verwonderlijk dat het wiel van Fortuna rondspookt in zijn oeuvre en ook zijn manuscripten veelvuldig siert.
Hijzelf zorgde voor een ommekeer op het gebied van de letteren. Als laatste `dichter-muzikant' in de traditie van de troubadours en de trouvères, bracht hij de stromingen van de middeleeuwse vocale lyriek tot hun
volle ontplooiing. Zo maakte hij de weg vrij voor het schrijven van epische romans, naar het model van de
Roman de la Rose. Hij sloeg een brug tussen oude en nieuwe kunst, de ars antiqua en de ars nova, de "vieille et nouvelle forge", aldus zijn eigen woorden in Le Remède de Fortune.
Wat hij op literair en op muzikaal vlak produceerde, kenmerkte zich door een verlangen naar volledigheid,
een vervolledigen van vormen en inzichten, waarvan ook de structuur van zijn manuscripten getuigde.
Guillaume de Machaut beschouwde zijn zeer gevarieerde creaties als één 'oeuvre'. De verschillende aspecten ervan, de strak genormeerde poëzie zoals in Louange des Dames, de verhalende gedichten met muzikale insteek, de historische kronieken waaronder La Prise d'Alexandrie uit de jaren 1370-1371, opgedragen
aan Pierre I van Lusignan, koning van Cyprus, ... dit alles bracht hij samen in één 'boek'. Hij controleerde
eigenhandig — dit was een heel nieuw gegeven — de indeling en de verspreiding van zijn 'boek'. Bovendien
schreef hij (letterlijk) zijn hele oeuvre op zijn naam: zijn trots als dichter noopte hem immers zijn geschriften te signeren. Zo staat te lezen bij Le Jugement du Roi de Navarre: "Ik, Guillaumes, zoals hiervoor
gezegd, bijgenaamd de Machau". Zijn handtekening, die meestal in anagram voorkomt, was karakteristiek
voor zijn schrijfstijl. Ook de proloog die hij achteraf aan zijn 'boek' (de verzameling van al zijn werken)
toevoegde, was zeer typisch. Machaut zag zichzelf als het ware helemaal in de ban van een missie van twee
oerkrachten die hem hadden uitgekozen: de Natuur en de Liefde. Voor hem was de dichter speciaal
gevormd "om nieuwe aantrekkelijke poëzie over de liefde te schrijven".
In de verhalende gedichten nam hij nu eens de positie in van getuige, dan weer van klerk, zoals in Le
Jugement du Roi de Bohème, Le Confort d'Ami of La Fontaine amoureuse. Een andere keer bekleedde hij
de plaats van de minnaar, zoals in Le Remède de Fortune, Le Dit de l'Alerion of Le Voir Dit. Door middel
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van het thema van de liefde bundelden deze werken een hele reflectie rond liefde en creatie, rond liefde en
maatschappij.

Amer sans finement
De ballades en motetten van Guillaume de Machaut
Lucien Kandel

Het idee om ballades en motetten van Machaut in dit programma samen te brengen, vond zijn oorsprong
in de specifieke aard van zijn oeuvre. Het is opgevat als een samenhangend geheel en bestaat uit teksten en
muziek die in elk manuscript vrijwel identiek geordend zijn. Het religieuze en het profane staan naast
elkaar, maar toch was het de 'man van zijn tijd', eerder dan de 'man van de kerk' die achter de pen schuilging. De motetten, die het product zijn van een extreem complexe schrijfwijze, prikkelen met gemak het
meest verfijnde gehoor en verklanken bovendien simultaan verschillende teksten, waarbij soms Frans en
Latijn gecombineerd worden. De ballades, met hun strofische vorm, maken over het algemeen gebruik van
slechts één tekst; ze zijn gemakkelijker te begrijpen en van nature beter geschikt om uitdrukking te geven
aan gevoelens van liefde en passie, met uitzondering dan van Sans cceurs nfen vois en De triste cuer, die wel
een beroep doen op drie verschillende teksten.
Onze bovenmatige voorliefde voor de gelaagdheid van teksten, voor het gebruik van isoritmie en polyfonie heeft er ons heel vanzelfsprekend toe gebracht om bij Machaut beide vormen van compositie te onderzoeken, vermits ze het leeuwendeel van zijn muzikale oeuvre behelzen. Ook hebben we getracht hierin
gelijklopende trends te vinden. Zo kan ieder van ons het woord nemen en uitdrukking geven aan wat in een
eeuwig terugkerende echo aan gevoelens werd beschreven. Hiervan getuigt het eerste werk van dit concert.
De muziek van Machaut is in talrijke verluchte manuscripten uit de 14de en de vroege 15de eeuw overgeleverd. De meeste daarvan worden bewaard in de Bibliothèque Nationale in Parijs. Ze bevatten zowel zijn
lange lyrische, alsook zijn verhalende gedichten. Andere muzikale bronnen van zijn oeuvre zijn terug te vinden in een klein aantal manuscripten in Italië, Engeland, België, Duitsland en andere landen. Uit de talrijke
referenties blijkt dat zijn muziek model stond voor Franse en buitenlandse componisten, zowel tijdens zijn
leven als na zijn dood.
De motetten —23 in het totaal — zijn hoofdzakelijk profaan van inslag, zoals trouwens het grootste deel van
zijn werken, die eerder de 'hoofse liefde' dan het religieuze gevoel verheerlijken. Nochtans brengt de meerlagige tekst met zich mee dat het motet dikwijls gebruik maakt van een tenorpartij, geïnspireerd op het gregoriaans, die dan de toon zet voor het geheel, zoals bijvoorbeeld "Speravi" in het motet De Bon Espoir. Het
motet Trap plus est bestaat dan weer uit drie stemmen met voor elk van hen een andere Franse tekst. De
tenor, die ook hier de toon zet, vindt zijn oorsprong in een rondeau, wat een uitgesproken profaan genre is.
U zult ook twee van de allermooiste geestelijke vierstemmige motetten horen: Inviolata genitrix en Veni
creator spiritus. Ze zijn respectievelijk aan de Maagd Maria en aan Christus opgedragen en worden gebracht
in een vocaal-instrumentale interpretatie.
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De ballades —42 in het totaal — vormen het hoogtepunt van Machauts poëtisch en muzikaal oeuvre. Ze zijn
van nature polyfoon (voor twee tot vier partijen), waarbij de belangrijkste stem bij de tekst genoteerd werd
(de cantus) en functioneerde met een lagere partij (de tenor). Een derde stem zonder tekst verscheen ofwel
onder de naam van contratenor (met dezelfde tessituur als de tenor), ofwel onder de naam van triplum
(boven de cantus). Het gebeurt zelden dat deze vier stemmen in éénzelfde manuscript voorkwamen.

Dankzij het werk van musicologen, met name in de moderne uitgaven van L'Oiseau-Lyre, heeft men al deze
stemmen kunnen samenbrengen. In de praktijk is het echter zo dat men niet altijd in staat is om de partij
van de 'contratenor' samen met die van de `triplum' uit te voeren. Daarom hebben we bijvoorbeeld in de
ballade De Fortune me doit pleindre een nieuwe contratenorpartij aangemaakt, die gebaseerd is op de twee
bestaande versies, en toelaat het werk vierstemmig uit te voeren.
We interpreteren deze ballades dus op verschillende manieren, hetzij met één gezongen stem en een combinatie van verschillende instrumenten voor de andere stemmen, hetzij volledig a capella met éénzelfde tekst
voor alle stemmen, hetzij met een verdubbeling van stemmen en instrumenten.
Vertalingen: Brigitte Hermans
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SANS CUERS M'EN VOIS / AMIS,
DOLENS / DAME, PAR VOUS
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Triplum
Sans cuer m'en vois,
dolens et esplourez,
pleins de soupirs et diseteus de joie,
d'ardant desir espris
et embrasez,
douce dame, que briefment vous revoie.
Si qu'einsi sans cuer durer
ne porroie ne tels mauls endurer,
s'Espoirs en moy ne faisoit sa demeure
en lieu dou cuer, dame, qui vous demeure,

Triplum
Zonder mijn hart vertrek ik,
verdrietig en treurig,
vol verzuchtingen en met een tekort aan vreugde,
in vuur en vlam en gegrepen
door het brandend verlangen
lieve vrouwe, dat ik u weldra weer mag zien.
Immers, zonder hart kan ik niet leven
en kan ik niet veel lijden verdragen,
tenminste, als Hoop niet in mij komt huizen,
in plaats van mijn hart, vrouwe, dat bij u blijft.

Et Souvenirs qui scet tous les secrés
que Dous Pensers m'amenistre et envoie,
dont en moy est empreins et figurez
vos faitis corps et vo maniere quoie,
vo douls riant regarder
et vo douceur qui me fait aourer.
Vous que je voy par tout et á toute heure
en lieu dou cuer, dame, qui vous demeure.

En Herinnering, die alle geheimen kent
die Zoete Gedachte mij verschaft en stuurt
waardoor uw bevallige gestalte,
uw rustig voorkomen
en uw lieflijke, lachende blik
in mijn binnenste staan gegrift en afgebeeld.
U die ik overal en altijd zie
in plaats van mijn hart, vrouwe, dat bij u blijft.

S'ay plus de joie et de douceur assez,
quant je les ay,
que de mon cuer n'arroie;
car en tous cas sui d'Espoir confortez
et Souvenirs me monstre, oi que je soie,
vo plaisant viaire der.
Et s'aucuns griés me vient par desirer,
tres Dous Pensers le destruit
et deveure,
en lieu dou cuer, dame, qui vous demeure.

Zo heb ik meer vreugde en blijken van liefde
in mijn zoete gedachten
dan mijn hart mij zou schenken;
ik word immers altijd getroost door Hoop
en Herinnering toont mij, waar ik ook ben,
uw bekoorlijke, stralende gelaat.
En als verlangen enige smart in mij oproept
maakt Zoete Gedachte die ongedaan
en verteert hem
in plaats van mijn hart, vrouwe, dat bij u blijft.

Motetus
Amis, dolens, maz et desconfortez
partez de moy et volez que je croie
que vos cuers m'est tous entier demorez.
Tres bien le croy; dont je ne vous porroie
si biau don guerredonner,
et vous pesse â fin souhait donner
quanque desirs
en ce monde saveure,
en lieu dou cuer, amis, qui me demeure.

Motetus
Vriend, verdrietig, terneergeslagen en treurig,
u gaat van mij weg en u wilt dat ik geloof
dat uw hart helemaal bij mij is gebleven.
Dat geloof ik echt; daarom kon ik u
geen mooier geschenk geven
en zou ik u een geschenk geven naar uw wens
passend bij wat voor verlangen dan ook
dat u in deze wereld aanstaat,
in plaats van het hart, vriend, dat bij mij blijft.

Car il est vrais, fins, loiaus et secrez,
frans et gentis, ne dire ne saroie
la riche honneur dont il est couronnés
ne le haut bien:
si ne say tour ne voie,
comment pesse finer
dou remerir.

Want het is oprecht, volmaakt, trouw en discreet,
vrij en nobel en ik zou de rijke eer
waarmee het bekroond is
niet goed kunnen verwoorden
noch zijn vele goede eigenschappen:
ik ken geen manier of weg
waarop ik de beloning zou kunnen terugbetalen.

Mais je ne v-ueil pener
qu'à mon pooir
vous conforte et sequeure,
en lieu dou cuer, amis, qui me demeure.

Maar ik wil moeite doen
om naar mijn vermogens troost
en verlichting te bieden aan u
in plaats van aan uw hart, vriend, dat bij mij blijft.

Si vous promet qu'en foy serés amez
par dessus tous, sans ce que je recroie,
et aveuc ce mon cuer emporterez
qui pour vous seul me guerpist et renoie;
se le veuil liés bien garder
et comme ami conjoïr et amer,
car plus chier don n'ay
dont je vous honneure,
en lieu dou cuer, amis, qui me demeure.

Dus beloof ik u dat u oprecht bemind zult worden,
boven alles, zonder ooit te verzaken,
en daarbij zult u mijn hart meenemen
dat mij verlaat en in de steek laat alleen voor u;
wil het dus goed bewaren
en het verwelkomen en liefhebben als vriend
want ik heb geen dierbaarder cadeau
waarmee ik u eer
in plaats van uw hart, vriend, dat bij mij blijft.

Tenor
Dame, par vous me sens reconfortez
de tous les griés que recevoir soloie,
par vous sui hor de toutes orphentez,
par vous ne puis riens sentir qui m'anoie,
par vous m'estuet esperer
quanque loyaus amis puet desirer.
C'est de merci don,
s'en moy ne demeure
en lieu dou cuer, dame, qui vous demeure.

Tenor
Vrouwe, ik voel me door u getroost
voor alle smart die ik placht te ontvangen,
dankzij u ben ik vrij van alle ellende,
dankzij u kan ik niets voelen dat mij schaadt
dankzij u moet ik hopen
op wat een trouwe vriend maar kan verlangen.
Het is het geschenk van het mededogen, dat
in mij aanwezig blijft
in plaats van het hart, vrouwe, dat bij u blijft.

Dame je sui par vous resuscitez,
en paradis mis d'enfer,
oû j'estoie,
de mes mortelz paours asserés,
des grans doleurs gans que je sentoie;
par vous est dous mon amer,
quant vostre amie me daingniez apeler,
et s'il vous plaist que joie en moy acqueure
en lieu dou cuer, dame, qui vous demeure.

Vrouwe, door u ben ik uit de dood opgestaan,
naar het paradijs gebracht, vanuit de hel
waarin ik mij bevond,
gerustgesteld wat mijn wrede angsten betreft,
genezen van de grote pijn die ik voelde;
dankzij u is mijn liefde zoet
zolang u mij uw vriend wilt noemen,
en zolang het u behaagt dat er vreugde in mij huist
in plaats van mijn hart, vrouwe, dat bij u blijft.

Si seroie faus
traïtres prouvés,
douce dame, se je ne vous amoie
tres loyaument, car tous mes biens est nez
de vostre bien; dont si fort me resjoie,
quant bele et bonne sans per
et des dames la flour vous oy nommer,
que tendrement
de joie en riant pleure
en lieu dou cuer, dame, qui vous demeure.

Dus zou ik er blijk van geven
een valse verrader te zijn,
lieve vrouwe, als ik u niet heel loyaal
lief zou hebben, want mijn voorspoed ontstaat
uit uw voorspoed, waarover ik mij zozeer verheug,
als ik hoor dat men u schoon noemt
en goed gelijk niemand anders, de bloem onder
de dames, dan ween ik zachtjes
van liefde, lachend van vreugde,
in plaats van mijn hart, vrouwe, dat bij u blijft.

IL M'EST AVIS
Ii m'est avis
qu'il n'est dons de Nature,
coms bons qu'il soit,

Naar mijn mening bestaat er
geen geschenk van de Vrouwe Natuur,
hoe goed het ook is,
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que nuls prise â ce jour,
se la clarté tenebreuse et obscure
de Fortune
ne li donne coulour;
ja soit ce que serté
ne soit en li, amour ne loiauté.
mais je ne voy homme amé ne chiery,
se Fortune ne le tient â amy.

hoezeer ook door een ieder
vandaag de dag op prijs gesteld,
of de donkere en duistere roem
van Fortuna kleurt het;
hoewel er geen zekerheid in haar te vinden is,
evenmin als liefde en loyaliteit
maar ik zie geen geliefd en bemind mens
die Fortuna niet als vriend heeft.

Si bien ne sont fors vent et aventure,
donné faute et tollut par irour;
on la doit croire oi) elle se parjure,
car de mentir est sa plus grant honnour.
C'est je monstre envolepé
de boner,
plein de maleiirté;
car nuls n'a pris, tant ait de bien en li,
se Fortune ne le tient â amy.

Haar gaven zijn niets dan wind en toeval,
vergeefs geschonken en uit boosheid ontnomen;
je moet haar geloven terwijl ze meinedig is,
liegen is immers haar hoogste eer.
Het is een monster in een omhulsel
van geluk, maar vol met ongeluk,
want niemand krijgt een prijs,
hoeveel goede kwaliteiten
hij ook heeft, als Fortuna hem niet te vriend heeft.

Si me merveil comment Raisons endure
si longuement â durer ceste errour,
car les vertus sont â desconfiture
par les vices qui regnent com signour.
Et qui vuet avoir le gré
de ceaus qui sont et estre en haut degré,
y pert son temps et puet bien dire: "eimmy,"
se Fortune ne le tient â amy.

Daarom verbaast het mij dat Rede verdraagt
dat deze dwaling zo lang aanhoudt;
deugden zijn uitgeschakeld
door ondeugden die als grote heren heersen.
En hij die instemming zoekt van de personen
die aan de macht zijn en hogerop wil komen,
verdoet zijn tijd en kan wel zeggen: "wee mij"
als Fortuna hem niet te vriend heeft.

JE NE CUIT PAS
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Je ne cuit pas qu'oncques â creature
Amours partist ses biens si largement
come â moy seule et de sa grace pure;
non pas qu'aie desservi nullement
les douceurs qu'elle me fait,
car gari m'a de tous maus et retrait,
quant elle m'a donné, sans retollir,
mon cuer, m'amour et quanque je desir.

Ik geloof niet dat de Liefde een mens
ooit zo rijkelijk bedeelde als ik bedeeld ben,
en dat uit pure goedertierenheid;
niet dat ik de weldaden die ze mij bewijst
ook maar enigszins verdiend heb,
en toch heeft zij mij genezen van alle smart
toen ze mij, zonder iets terug te eisen,
mijn hart schonk, mijn liefde en al wat ik verlang.

Et pour ce sui pleinne d'envoisere,
gaie de cuer et vif tres liement
et ren toudis â Amours la droiture
que je li doy; c'est amer loyaument
en foy, de cuer et de la fait.
Et ceste amour pensée ne me laist
qui joieuse ne soit pour conjoïr
mon cuer, m'amour et quanque je desir.

En dus ben ik vol blijdschap,
opgewekt van hart en zeer vreugdevol
en geef de liefde altijd dat waar zij recht op heeft
en wat ik haar verschuldigd ben; trouwe liefde,
vol vertrouwen, in voornemen en metterdaad.
En deze liefde laat mij geen enkele gedachte,
die niet vrolijk is om zo in die vreugde te laten delen
mijn hart, mijn liefde en al wat ik verlang.

Si qu'il n'est riens oui je mette ma cure
fors en amer e loer hublement
amours qui me norrist de tel pasture
com de mercy donnée doucement

Dus houd ik me met niets anders bezig
dan de liefde te beminnen en nederig te prijzen,
de liefde die mij voedt met deze spijs,
die liefdevol gegeven is uit goedertierenheid,

d'amoureus cuer et parfait.
Mais la merci qui ainsi me refait,
c'est de veoir seulement et oïr
mon cuer, m'amour et quanque je desir.

uit een liefdevol en volmaakt hart.
Maar het gunstbewijs dat zij mij aldus schenkt,
zorgt ervoor dat ik alleen nog oor en oog heb
voor mijn hart, mijn liefde en al wat ik verlang.

DE BON ESPOIR / PUIS QU'EN LA
DOUCE ROUSÉE / SPERAVI
Triplurn
De Bon Espoir, de Tres-Dous Souvenir
et de Tres-Dous Penser contre Desir
m'a bonne Amour
maintes fois secouru,
quant il m'a plus aigrement sus couru;
car quant Desirs plus fort me destreingnoit,
moult doucement Espoirs m'asseroit,
et Souvenirs me moustroit la biauté,
le scens, l'onneur, le pris et la bonté
de celle dont li amoureus penser
mon dolent cuer venoient conforter.
Las! Or m'assaut Desirs plus qu'il ne suet,
mais durement endurer le m'estuet,
car je sui près de perdre le confort
de Bon Espoir, dont je me desconfort;
et Souvenirs me fait toudis penser
pour mon las cuer faire desesperer,
car Grace, Amour, Franchise, Loyauté,
Pité, Doctrine et Debonnaireté
sont pour moy seul si forment endormi
car Dangiers est souverains de Merci
et que ma dame, â qui je sui rendus,
croit â Durté et orguilleus Refus,
pour ce, sans plus, que m'amour ne mon cuer
n'en vueil ne puis departir â nul hier;
mais puis qu'estre ne puet ore autrement,
face de moy tout son commandement,
car maugré ii l'ameray loyaument.

Triplum
Met goede Hoop, met zeer Zoete Herinnering
en met zeer Aangename Gedachte heeft de goede
Liefde mij menig keer bijgestaan
in de strijd tegen Verlangen,
wanneer die woest op mij af kwam stormen;
want als Verlangen mij gevangen hield
kalmeerde Hoop mij zachtjes,
en toonde Herinnering mij de schoonheid,
de wijsheid, de eer, de waarde en de goedheid
van haar en mijn liefdevolle gedachten aan haar
kwamen troost bieden aan mijn lijdend hart.
Ach wee! Nu belaagt Verlangen mij meer dan ooit
en moet ik dit al lijdend verdragen,
want ik sta op het punt de troost te verliezen
van Goede Hoop, en dat doet mij verdriet;
en Herinnering geeft mij steeds weer gedachten
die mijn vermoeide hart tot wanhoop drijven,
want Genade, Liefde, Vrijgevigheid, Trouw,
Medelijden, Kennis en Goedheid
liggen zo diep te slapen, in mijn geval,
dat Grilligheid heerst over genade
en dat mijn Vrouwe, aan wie ik overgeleverd ben,
gelooft in Hardheid en in trotse Weigering,
en toch, hoewel zij mijn liefde noch mijn hart wil
kan ik nu voor geen enkele prijs weggaan,
zij mag met mij doen
wat haar belieft,
ik zal haar desondanks trouw beminnen.

Motetus
Puis qu'en la douce rousée
d'umblesse
ne vuet florir
pitez, tant que merée
soit mercis que tant desir,
je ne puis avoir durée,
car en moy s'est engendrée,
par un amoureus desir,
une ardeur desmesurée
qu'Amours, par son dous plaisir,
et ma dame desirée,
par sa biauté coulourée,
de grace y ont fait venir.

Motetus
Aangezien in de zoete dauw
van nederigheid mededogen
niet tot bloei wil komen,
zolang de genade waar ik zo naar verlang
opgesloten blijft,
kan ik niet blijven leven;
in mij is immers
uit liefdesverlangen
een zeer hevige gloed ontstaan
die Liefde, door haar zoete genot,
en de vrouwe naar wie ik verlang
omwille van haar gekleurde schoonheid,
hebben doen ontstaan als gunst.
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Mais puis qu'einsi leur agrée,
je vueil humblement souffrir
leur voloir jusqu'au morir.

En aangezien deze situatie hen welgevallig is,
wil ik nederig hun wil
ondergaan, tot in de dood.

Tenor
Speravi.

Tenor
Ik hoop.

AMOURS ME FAIT DESIRER
Amours me fait desirer
et amer
de cuer si folettement
que je ne puis esperer
ne penser
n'ymaginer nullement
que le dous viaire gent
qui m'esprent
me doie joie donner,
s'amours ne fait proprement
telement
que je l'aie sans rouver.

Liefde doet mij verlangen
en doet mij met
zulk een verdwaasd hart beminnen
dat ik niet kan hopen,
kan bedenken,
of mij voor kan stellen
dat haar vriendelijke, lieve gelaat,
dat mij in vuur en vlam zet,
mij vreugde zou schenken,
zo Amor zijn werk niet zo goed doet
dat ik haar werf
zonder dat ik haar hoef te vragen.

S'ay si dur á endurer
que durer
ne puis mie longuement;
car en mon cuer vueil celer
et porter
ceste amour couvertement,
sans requerre aligement,
qu'à tourment
vueil miex ma vie finer.
Et si n'ay je pensement
vraiement
que je l'aie sans rouver.

En ik lijd zozeer
dat ik het niet lang
meer kan uithouden;
want deze liefde wil
ik in mijn hart verstoppen
en verborgen dragen
zonder verlichting te zoeken,
en als ik moet lijden,
beëindig ik liever mijn leven.
En daarom denk ik echt niet
dat ik haar kan krijgen
zonder dat ik haar hoef te vragen.

Mais desirs fait embraser
et doubler
ceste amour si asprement
que tout me fait oublier,
ne penser
n'ay fors â ii suelement;
et pour ce amoureusement
humblement
langui sans joie gouster.
S'en morray,
se temprement
ne s'assent
que je l'aie sans rouver.

Verlangen echter
wakkert deze liefde aan
en verdubbelt haar zozeer
dat ik alles vergeet
en alleen nog maar
aan haar kan denken;
daardoor kwijn ik weg,
vol liefde
en deemoed, zonder vreugde te smaken.
Ik zal hieraan sterven indien zij
niet weldra ermee instemt
dat ik haar kan krijgen
zonder dat ik haar hoef te vragen.

SE QUANQUE AMOURS
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Se quanque amours

Als alles wat Liefde

puet donner â amy
et quanque cuer d'ami puet desirer
et quanque dame y porroit mettre aussi
de bien, de pais,
par loyaument amer,
estoient entierement
en un seul cuer, je say certeinnement
qu'il sentiroit grief tristesse et esmay
contre le bien
et la joie que j'ay.

aan een minnaar kan schenken
en alles wat het hart van een minnaar kan wensen
en alles dat een vrouw daaraan zou kunnen bijdragen
op het gebied van welbevinden,
en vrede door trouwe liefde,
als dat alles gevonden zou kunnen worden
in één enkel hart, dan weet ik zeker
dat dat hart pijn, verdriet en zorgen zou voelen,
in vergelijking met het geluk
en met de vreugde die ik voel.

Car nulle fois de riens ne me defri,
ne riens ne puet mon cuer deconforter,
ains ay le temps si bon et si ouni
que je ne puis â nulle riens penser
fors á joie seulement;
et ce me fait vivre si liement
que Leesse n'a cuer joieus ne gay
contre le bien
et la joie que j'ay.

Want ik word nooit ergens boos om,
en niets kan onrust brengen in mijn hart,
ik breng de tijd zo prettig en vredig door
dat ik aan niets anders kan denken
dan louter en alleen aan vreugde;
en hierdoor leef ik zo gelukkig
dat Vreugde zelf geen blij en gelukkig hart heeft
in vergelijking met het geluk
en met de vreugde die ik voel.

Et tout pour ce que j'ay toudis en my
l'impression de ma dame
sans per
qui est empreinte
et figurée en my
mon loyal cuer qui l'aimme sans fausser
si fort et si fermement
qu'adès la voy â vis proprement;
ne se peut riens comparer,
bien le say,
contre le bien et la joie que j'ay.

En dat alles komt doordat ik altoos
de beeltenis van mijn weergaloze vrouwe
in mij draag
die gegrift en afgebeeld staat
midden in mijn trouwe hart
dat haar zonder veinzerij liefheeft
zo sterk en zo vast
dat ik haar direct duidelijk voor mij zie staan;
niets kan dus de vergelijking doorstaan,
dat weet ik maar al te goed,
met het geluk en met de vreugde die ik voel.

DE TRISTE CUER / QUANT VRAIS
AMANS / CERTES, JE DI
Triplum
De triste cuer faire joyeusement,
ii m'est avis que c'est chose contraire;
mais cils qui fait de joieus sentement,
je di qu'il doit plus joieusement faire.
Et pour ce sont mi chant de nide affaire,
qu'il sont tuit fait d'un cuer
plus noir que meure,
triste, dolent,
qui larmes de sanc pleure.

Trzplum
Met een bedroefd hart vrolijk doen
dat lijkt mij onverenigbaar
maar hij die uit vreugdegevoel handelt,
moet, volgens mij, zéér vrolijk doen.
En daarom gaan mijn liederen over zware zaken
want ze worden gemaakt met een hart
dat donkerder is dan een moerbei,
dat droef is, vol smart,
en tranen van bloed weent.

S'en sui repris et blasmez durement
mais je ne say mon ouevre contrefaire,
eins moustre ce que mes cuers scet et sent;
et les meschiés dont j'ay plus d'une paire,
voire de cent,

Ik ontvang daardoor berispingen en vele verwijten
maar ik kan mijn werk niet een andere inhoud geven;
het laat zien wat mijn hart weet en voelt;
en het ongeluk, waarvan ik meer dan twee vormen ken,
zelfs meer dan honderd,
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si pert â mon viaire
qu'ay l'esperit, oi ma vie demeure,
triste, dolent,
qui larmes de sanc pleure.

is voor mij zo duidelijk aanwezig,
dat mijn ziel, waarin mijn leven zetelt,
bedroefd is, vol smart
en tranen van bloed weent.

Et pour ce tous suppli
tres humblement
que de mes chans blasmer
se vueillent taire,
car je ne say ne puis faire autrement
pour Fortune qui tent â ce deffaire
qu'aim miex que moy;
n'elle ne me lait plaire
qu'à ciaus qui ont l'esperit
toute heure
triste, dolent,
qui larmes de sanc pleure.

En daarom smeek ik allen
zeer deemoedig niet langer
mij mijn liederen te verwijten
want ik mis het vermogen
anders te doen door toedoen van Fortuna
die tracht dat wat ik meer bemin
dan mijzelve te gronde
te richten; daarom zorgt zij ervoor
dat ik alleen in de smaak val
bij degenen die altijd een droeve geest hebben,
die vol smart is
en tranen van bloed weent.

Motetus
Quant vrais amans aimme amoureusement,
de si vray cuer
qu'il ne saroit meffaire,
et sa dame a tel cuer que nullement
n'en puet mercy,
doucuer ne grace attraire,
cuer ne porroit avoir si debonnaire
qui la liqueur dou sien â l'ueil ne queure,
triste, dolent,
qui larmes de sanc pleure.

Motetus
Wanneer een oprechte minnaar vol liefde mint
vanuit een zo oprecht hart
dat hij niet in staat is tot kwaad
en het hart van zijn vrouwe is zo hard
dat hij daar geen gunstbewijs,
vriendelijkheid of mededogen
aan kan ontfutselen, dan bestaat er geen nobel hart
of het vocht ervan verzamelt zich in het oog
dat droef is, vol smart
en tranen van bloed weent.

Qu'Ardans Desir mourdrist secretement
son triste cuer en doleur et en haire;
pour ce ne fait pas si joliement
com cilz qui joit
et ou joie repaire
et s'en li prent Souvenirs
son repaire,
quant il y vient, il le fait sans demeure
triste, dolent,
qui larmes de sanc pleure.

Want Brandend Verlangen verstikt stilletjes zijn
droeve hart in smart en in tegenspoed;
daarom is hij niet zo opgewekt
als degene die vreugde kent
en naar genot kan uitzien
want hij denkt aan
zijn gebruikelijke omstandigheden
en als hij die weer herkent, wordt hij onverwijld
bedroefd, vol smart
en weent tranen van bloed.

Qu'il ymagine et pense au grief tourment
que sa dame li fait sentir et traire
pour ii servir et amer loyaument.
Helas! dolens, ci ha povre salaire;
miex ii vaurroit sa vie user au Quaire
qu'en tel service, oii cuers et corps deveure,
triste, dolent,
qui larmes de sanc pleure.

Want hij denkt aan de pijnlijke kwelling
die zijn vrouwe hem laat voelen en ondergaan
omdat hij haar dient en trouw bemint.
Ach, wee! Hij ontvangt een magere beloning;
hij kan zijn leven beter slijten in een steengroeve
dan in deze dienst, die lijf en hart kost
voor degene die droef is, vol smart
en tranen van bloed weent.

Tenor
Certes, je di s'en quier jugement

Tenor
Zeker, ik zeg dat ik van mening ben

que, quant Amours un cuer destraint et maire,
pour ce qu'avoir ne puet aligement
de sa dame qu'est franche et debonnaire,
que li meschiés qu'Alixandres fist Daire
n'est pas si grans com cils qui li court seure,
triste, dolent,
qui larmes de sanc pleure.

dat, wanneer de Liefde op een hart drukt
en het kneedt en het geen verlichting kan
vinden bij zijn vrouwe die nobel is en goed,
dat dan het kwaad dat Alexander Darius aandeed
niet zo groot is als het ongeluk dat hem treft
die bedroefd is,
vol smart en tranen van bloed weent.

Mais il dont miex faire
et plus proprement
que cils qu'Amours
vuet de merci refaire,
car Grans Desirs Ii enseigne et aprent
et li donne matire et exemplaire
et s'entremet de son oeuvre parfaire,
en douceur fine et d'un son le couleure,
triste, dolent,
qui larmes de sanc pleure.

Maar hij moet het beter doen
en met meer overtuiging
dan die man die Liefde probeert
op te beuren met genade
want Groot Verlangen leidt en onderwijst hem
en verschaft hem materiaal en voorbeelden
en het verlangen zijn werk te vervolmaken
in grote liefde en kleurt zijn werk met muziek
die droef is, vol smart
en tranen van bloed weent.

Mais cilz qui ha merci, a ce oi'.1 il tent,
si que Desirs â li plus ne s'apaire
si ardemment ne si desiramment,
eins amenrist et commence á retraire.
et pour ce di, cui qu'il doie desplaire,
que cilz fait miex qui
d'amour goust saveure
triste, dolent,
qui larmes de sanc pleure.

Maar hij die mededogen vindt, vindt wat hij zoekt
zodat het Verlangen niet langer een deel is van hem,
en het niet meer zo brandend is en zo vurig
maar afneemt en begint terug te treden
en daarom zeg ik, hoewel dat zal mishagen,
dat hij het beter doet die proeft
dat de smaak van de liefde
droef is, vol smart
en vol tranen van bloed.

INVIOLATA GENITRIX / FELIX VIRGO
/ AD TE SUSPIRAMUS
Trzplum
Felix virgo, mater Christi,
que gaudium mundo tristi
ortu tui contulisti,
dulcissima;
sic hereses pervenisti,
dum angelo credidisti
filiumque genuisti,
castissima.
Roga natum, piisima,
ut pellat mala plurima
tormentaque gravissima,
que patimur.
Nam a gente ditissima,
lux lucis splendidissima,
de sublimi ad infima
deducimur.
Cunctis bonis exuimur,
ab impiis persequimur,
per quos, virgo, subicimur

Trzplum
Gelukzalige maagd, moeder van Christus,
Jij die in de trieste wereld vreugde
hebt gebracht door je geboorte,
jij allerzoetste,
je hebt zo de ketters van antwoord gediend,
door geloof te hechten aan de engel
en een zoon te verwekken,
jij allerpuurste.
Verzoek uw zoon, jij allervroomste,
om ons zoveel mogelijk leed
en loodzware kwellingen
te besparen.
Want sinds onze verste voorvaderen,
— o, jij stralendste onder alle levenslicht —
worden wij geslingerd
tussen ongekende hoogten en vreselijke diepten.
Verstoken van alle goeds,
en door gewetensnood achtervolgd,
moeten wij, o maagd, het juk van de slavernij
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servitutis.
Nam sicut ceci gradimur
nec directorem sequimur.
Sed a viis retrahimur
nobis tutis.
Gracie fons et virtutis,
sola nostre spes salutis,
miserere destritutis
auxilio,
ut a culpis absolutis
et ad rectum iter ductis
inimicisque destructis
pax sit nobis cum gaudio.

wel ondergaan.
Als blinden schrijden wij verder,
en zonder ecn richtingaanwijzer te volgen.
Integendeel, wij worden van veilige wegen
weggehouden.
Oorsprong van bevalligheid en van talent,
onze enige hoop op redding,
bekommer je om ons, wij die verstoken zijn
van hulp,
zodat we vrij van schuld
en terug op de juiste weg,
— vijanden in de pan gehakt —
in vreugde vrede kunnen vinden.

Motetus
Inviolata genitrix,
superbie grata victrix
expers paris,
celestis aule janitrix,
miserorum exauditrix,
stella mans.
Que ut mater consolaris
et prolapsis deprecaris
humiliter.
Gracie fons singularis,
que angelis dominaris,
celeriter
para nobis tutum iter
juvasque nos viriliter;
nam perimus,
invadimur hostiliter.
Sed tuimur debiliter.
Neque scimus
quo tendere nos possimus
nec per quem salvi erimus
nisi per te.
Eya! Ergo poscimus,
ut sub alis tuis simus
et versus nos te converte.

Motetus
Ongeschonden moeder,
die in opperste beminnelijkheid zegeviert,
niemands gelijke,
beschermster van het hemelse paleis,
luisterend oor voor de bedroefden,
ster van de zee.
Die troost zoals het een moeder betaamt
en een goed woord doet voor onze fouten,
deemoedig.
Bron van buitengewone bevalligheid,
jij die uitsteekt boven de engelen,
wil ons spoedig
een veilige weg wijzen
en help ons krachtdadig,
want wij halen het niet,
de vijand heeft de overhand.
Wij handhaven ons moeizaam.
Wij weten niet
welke richting we uit moeten
en nog minder wie ons ter hulp zal komen
tenzij dan jijzelf.
Welaan dan! Wij vragen je met aandrang,
ons onder je vleugels te nemen
en ons naar je toe te keren.

Tenor
Ad te suspiramus
gementes et flentes....

Tenor
Zuchtend en in tranen
smachten wij naar jou....

ESPERANCE QUI M'ASSEURE
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Esperance qui m'assere,
joie sans per, vie á mon vueil,
dous penser, sade nourriture,
tres bon eiir, plaisant accueil
et maint autre grant bien recuiel,
quant Amours m'a tant enrichi

Hoop verzekert mij van
weergaloze vreugde, van een leven naar wens,
van aangename gedachten, smakelijk voedsel,
een gunstig lot, een aangenaam onthaal
en menig ander groot geschenk ontvang ik,
nu de Liefde mij zo verrijkt heeft

que j'aim dame,
s'aten merci.

en ik een vrouwe bemin
en op haar mededogen wacht.

Et se ceste attente m'est dure
en desirant, pas ne m'en dueil,
car le gré de ma dame pure
et d'Amours tous jours faire vueil.
Et s'a guerredon sans pareil,
ce m'est vis, puis, qu'il est einsi
que j'aim dame,
s'aten merci.

En hoewel dit wachten mij door mijn verlangen
zwaar valt, ben ik er niet bedroefd door,
want ik wil altijd mijn allerschoonste vrouwe
en de Liefde behagen.
En zo krijg ik de allergrootste beloning,
lijkt mij, aangezien ik
een vrouwe bemin
en wacht op haar mededogen.

Car souvenirs en moy figure
sa fine biauté sans orgueil,
sa bonté, sa noble figure,
son gent maintieng, son bel accueil,
et comment si dous riant oueil
par leur attrait m'ont mené, si
que j'aim dame,
s'aten mercy.

Want herinnering roept in mij
haar perfecte schoonheid op die vrij is van trots,
haar goedheid, haar edele gezicht
haar lieftallige voorkomen, haar goede positie
en hoe haar lieve lachende ogen
door hun aantrekkingskracht ertoe hebben geleid
dat ik een vrouwe bemin
en wacht op haar mededogen.

ESPÉRANCE KI EN MON CUER
Espérance ki en mon cuer s'embath,
sentir me fayt d'amors la très grant peine.

De hoop die zich in mijn hart plant,
laat mij de grote smart van de liefde voelen.

PHYTON, LE MERVILLEUS SERPENT
Phyton, le mervilleus serpent
que Phebus de sa flesche occit.
avoit la longueur d'un erpent,
si com Ovides le descrit.
Mais onques homs serpent ne vit
si fel, si crueus ne fier
com le serpent qui m'escondit,
quant â ma dame merci quier.

Python, het wonderbaarlijke serpent
dat Apollo velde met zijn pijl,
was minstens een mijl lang,
zoals Ovidius hem beschreef.
Maar nooit werd er een slang gezien
zo slecht, zo wreed, of zo trots
als het serpent dat mij afweert,
als ik naar de gunst van mijn vrouwe ding.

Il ha sept chiés, et vraiement,
chascuns â son tour contredit
la grace, 01'i mon vray desir tent,
dont mes cuers an doleur languit:
ce sont Refus, Desdaing, Despit,
Honte, Paour, Durte, Dangier,
qui me blessent en l'esperit,
quant á ma dame merci quier.

Hij heeft zeven koppen en waarlijk
elke op zijn beurt weerspreekt
de charme, die ik zozeer wens,
waarnaar mijn hart met smart verlangt:
het zijn: Weigering, Minachting, Misprijzen,
Schaamte, Angst, Hardvochtigheid, Gevaar;
zij kwetsen mij, in mijn ziel,
als ik naar de gunst van mijn vrouwe ding.

Si ne puis durer longuement,
car ma dame tres douce rit
et prent deduit en mon tourment
et ès meschiés, aa mes cuers vit.
Ce me destruit, ce me murdrit,
ce me fait plaindre et larmoier.

Dat kan zo niet veel langer duren,
want mijn zo zoete vrouwe lacht.
Zij vindt genoegen in mijn kwelling,
haar kwaadaardigheid treft mij in het hart.
Dat verwondt mij, dat doet mij sterven,
dat doet me wenen en klagen.

241

Ce me partue et desconfit,
quant â ma dame merci quier.

Dat maakt me stuk en slaat me neer,
als ik naar de gunst van mijn vrouwe ding.

QUANT THESEUS / NE QUIER VEOIR
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Trzplum
Quant Theseus, Herculès et Jason
cercherent tout, et terre et mer parfonde,
pour acroistre leur pris et leur renom
et pour veoir bien tout l'estat dou monde,
moult furent dignes d'onnour.
Mais quant je voy de biauté l'umble flour,
assevis sui de tout, si que, par m'ame,
je voy assez, puis que je voy ma dame.

Triplum
Toen Theseus, Hercules en Jason
uitgebreid rondtrokken over land en zee,
om hun buit en hun roem te vergroten,
en goed de toestand van de wereld te zien,
was er veel dat lovenswaardig was.
Maar als ik schoonheids eenvoudige bloem zie,
heb ik genoeg bereikt, want, voorwaar,
ik zie voldoende, ik zie immers mijn vrouwe.

Car en veant se biauté,
sa fagon
et son maintieng qui de douceur seuronde,
j'y preng assez bien
pour devenir bon,
car le grant bien de li en moy redonde
par grace par fine amour
qui me contraint
haïr deshonnour
et tout vice;
si puis dire sanz blame:
je voy assez, puis que je voy ma dame.

Want als ik haar schoonheid zie,
haar manier van doen
en haar houding die boven alles lieftallig is,
dan ontleen ik daar genoeg kracht aan
om sterk te worden,
want haar gave wordt sterker in mij
door haar gunst en door de zuivere liefde
die mij ertoe dwingt me verre te houden
van slechte dingen
en van ondeugd,
zodat ik vrij van blaam kan zeggen:
ik zie voldoende, ik zie immers mijn vrouwe.

Veoir ne quier la dorée toison
ne les Yndes ne de Rouge Mer onde,
n'aus infernaus penre guerre ou tengon
pour eslongier
le regart de la blonde
dont me vient joye et baudour
et doulz penser; si tieng pour le millour
que â tout conter
et bien peser á drame,
je voy assez, puis que je voy ma dame.

Ik hoef het Gulden Vlies niet te zien
of Indië of de golven van de Rode Zee,
of ten strijde trekken tegen de hel
want dan zou ik verre zijn
van de blikken van de blonde vrouwe
die mij vreugde en vervoering verschaft
en zoete gedachten; daarom denk ik dat ik,
alles welbeschouwd en goed overwogen
het beste af ben
nu ik voldoende zie, aangezien ik mijn vrouwe zie.

Motetus
Ne quier veoir la biauté d'Absalon
ne d'Ulixès Ie sens et la faconde,
ne esprouver la force de Sanson,
ne regarder que dalida le tonde,
ne cure n'ay par nul tour
des yeux Argus ne de joie gringnour,
car pour plaisance et sanz ajcle d'ame
je voy assez, puis que je voy ma dame.

Motetus
Ik hoef de schoonheid van Absalom niet te zien,
noch Odysseus' verstand en welbespraaktheid,
noch wil ik voelen Samsons kracht,
noch toezien als Dalilah hem knipt,
ik geef helemaal niets
om de ogen van Argus, noch om heftiger vreugde,
voor mijn genoegen en zonder hulp van gevoelens,
zie ik genoeg, ik zie immers mijn vrouwe.

De l'ymage que fist Pymalion
elle n'avoit pareille
ne seconde;

Er was niets dat ook maar in de verste verte
de schoonheid had van het beeld
dat Pygmalion maakte;

mais la belle qui m'a en sa prison
cent mille fois est plus bele et plus monde:
c'est uns drois fluns de dougour
qui puet et scet garir toute dolour;
dont cilz a tort qui de
dire me blame:
je voy assez, puis que je voy ma dame.

maar de schoonheid die mij in haar gevangenis houdt,
is honderdduizend maal mooier en zuiverder:
zij is een ware stroom van liefde
die iedere pijn kan genezen;
dus heeft diegene die mij berispt
om mijn woorden ongelijk:
ik zie voldoende als ik mijn vrouwe zie.

Si ne chaut dou sens
de Salemon,
ne que Phebus
en termine ou responde,
ne que Venus s'en mesle ne Mennon
que Jupiter fist muer en aronde,
car je di, quant je l'aour,
ay et desir, ser et crieng et honnour,
et que s'amour seur
toute rien m'enflame,
je voy assez, puis que je voy ma dame.

Ik heb geen belangstelling
voor de wijsheid van Salomon,
het kan me niet schelen
dat Phoebus beveelt of reageert
of dat Venus optreedt of Memnon,
die door Jupiter in een zwaluw veranderd werd,
want ik zeg, terwijl ik haar vereer,
liefheb, naar haar verlang, haar dien, vrees en eer,
en dat, als mijn liefde voor haar
mij in vuur en vlam zet,
ik voldoende zie als ik mijn vrouwe zie.

DE FORTUNE ME DOI PLEINDRE
De Fortune me doi pleindre
et loer,
ce m'est avis, plus qu'autre creature;
car quant premiers encommencay l'amer,
mon cuer, m'amour, ma pensée, ma cure
mist si bien á mon plaisir
qu'à souhaidier pesse je faillir,
n'en ce monde ne fust mie trouvée
dame qui fust si tres bien assenée.

Ik moet mijn beklag doen
over Fortuna én haar prijzen,
geloof ik, meer dan enig ander schepsel;
want toen ik hem begon lief te hebben
zette zij mijn hart, mijn liefde, mijn gedachten,
mijn bezigheden zózeer op mijn genot
dat ik naar wens tekort kwam;
in deze wereld vind je geen dame
die slimmer is.

Car je ne puis penser n'imaginer
ne dedens moy trouver qu'onques Nature
de quanqu'on puet bon et bel appeller
pest faire si parfaite figure
de celui ou mi desir
sont et seront â tous jours sans partir;
et pour ce croy
qu'onques mais ne tu née
dame qui fust si tres bien assenée.

Ik kan mij niet voorstellen
of in mij ontdekken dat Vrouwe Natuur
bij alle wat men goed en mooi kan noemen
een zo perfecte persoon heeft kunnen maken
bij degene naar wie mijn verlangen uitgaat
en altijd zullen blijven uitgaan;
en daarom geloof ik
dat er nooit een dame geboren is
die slimmer is.

Lasse! or ne puis en ce point demourer,
car Fortune qui onques n'est sere
sa roe veut encontre moy tourner
pour mon las cuer mettre disconfiture.
Mais en foy, jusqu'au morir
mon dous amy vueil amer et cherier,
qu'onques ne dut avoir
fausse pensée
dame qui fust si tres bien assenée.

Helaas! Ik kan nu niet op dit punt blijven staan,
want Fortuna, die nooit standvastig is
wil haar rad draaien ten nadele van mij,
om mijn droeve hart te kwellen.
Maar echt, tot mijn dood
wil ik mijn lieve vriend liefhebben en beminnen.
immers, nooit zou zij valse gedachten
mogen hebben,
een dame die zó slim is.
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DAME, SE VOUS M'ESTES
Dame, se vous m'estes lointeinne,
pas n'est mes cuers de vous lointeins,
car par ramembrance procheinne
est nuit et jour de vous procheins;
et en lieu dou cuer est remeins
en mon corps li maus amourous,
comment que soie long de vous.

Vrouwe, zo u ver van mij bent,
is mijn hart niet ver van u,
want door een recente herinnering
is het dag en nacht in uw nabijheid;
en op de plaats van mijn hart is in
mijn lichaam de liefdespijn gebleven,
hoe ver ik ook van u verwijderd ben.

Mais cils mauls est sans nulle peinne;
car, quant j'en suis plus fort ateins,
Bonté, valour,
biauté souvreinne,
dont vos gentils corps est enciens,
font que je chant de joie pleins
pour vous, dame, á qui je sui tous,
comment que soie long de vous.

Maar deze kwaal is vrij van enige smart;
want wanneer ik er hevig door getroffen word,
zorgen Goedheid, Verdienste
en Soevereine Schoonheid,
waarmee uw lieftallige gestalte omgeven is,
ervoor dat ik zing, vol vreugde
voor u, vrouwe aan wie ik geheel toebehoor,
hoe ver ik ook van u verwijderd ben.

Se vous pri, dame d'onneur pleine,
que, se vos frans cuers est ja certeins
que li miens loyaument se peinne
d'amer et qui vous est remeins
que vous souffrez â tout le meins
qu'il vous serve, loiaus cuers dous,
comment que soie long de vous.

Daarom verzoek ik u, eerbare vrouwe,
zo uw nobele hart al zeker is,
dat het mijne trouw bezig is
te beminnen en dat het bij u is gebleven
dat u in ieder geval toestaat
dat dit lieve, trouwe hart u dient,
hoe ver ik ook van u verwijderd ben.

AUCUNE GENT / QUI PLUS AIMME /
FIAT VOLUNTAS TUA
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Triplum
Aucune gent m'ont demandé
que j'ay
que je ne chant et que je n'ay cuer gay,
si com je sueil chanter de lié corage;
et je leur di, certes, que je ne sgay.
mais j'ay menti, car dedens le cuer ay
je trop grief dueil qui onques n'assouage.
Car sans sejour ay mise ma pensée
a bonne Amour faire ce qui agrée,
ne á nul fuer
n'i pensasse folage.
Et je sgay bien
que ma dame honnourée,
que je tant criem, si m'a ma mort jurée
par crueus cuer et par simple visage.
Car, quant je voy son gracieus viaire,
d'un dous ottroy me moustre
un exemplaire
et si me vuet tenir
en son hommage,
ce m'est avis; mais aus doleurs retraire,
j'ay ce tant pis qu'on ne me porroit faire,

Trzplum
Sommige mensen hebben mij gevraagd
wat ik heb,
daar ik niet zing en niet opgewekt ben
terwijl ik gewoonlijk vrolijk zing;
ik zeg hun dan dat ik het niet weet,
maar dan lieg ik, want in mijn hart
heb ik een hevige smart die nimmer verlichting vindt.
Want mijn gedachten kennen geen rust
en ik zoek uitsluitend genoegdoening,
voor geen prijs wil ik
dat daar lichtzinnig over gedacht wordt.
Ik weet dat mijn geëerde vrouwe,
die ik zozeer bewonder,
mijn dood gezworen heeft, uit een wreed hart,
en alleen al door haar gelaat.
Want als ik haar lieftallige gezicht zie
dan toont ze mij een voorbeeld
van een mooi geschenk
en dan wil ze mij een bewijs schenken
van haar toewijding,
denk ik, maar als de smart dan weer terugkeert
dan is die honderd maal heviger dan ooit

car nuls ne puet penser si grief damage
com le refus que ses durs cuers m'envoie.
Et si l'aim plus, se Diex m'en envoit joie,
que riens qui soit.
Dont n'est ce droite rage?
Certes, oïl; mais, pour riens que je voie,
de ce peril issir je ne voudroie,
car tous siens sui sans changement de gage,
quant esperer me fait ma garison.
Et c'est tout der que monsignour Yvon
par bien servir, non pas par vasselage,
conquist l'amour dou grant lion sauvage.

want er bestaat geen grotere smart
dan de weigering die haar harde hart mij bereidt.
En toch houd ik meer van haar dan van ieder ander
als God ervoor zorgt dat zij mij vreugde schenkt.
Dus is mijn onrust niet terecht,
dat staat vast en voor niets er wereld
zou ik mij aan deze moeilijke situatie onttrekken
want ik behoor haar toe, zonder zekerheidstelling
zolang zij mij hoop geeft op genezing.
Vast staat dat heer Yvon door trouwe dienst
en niet door vertoon van moed
de liefde won van de grote, woeste leeuw.

Motetus
Qui plus aimme plus endure
et plus mainne dure vie, qu'amours qui est sans mesure
assés plus le contralie, que li mauvais qui n'a cure
de li, einsois met sa cure
en mal et en villonnie.
Hé! Die; que n'ont signourie
les dames de leur droiture,
que ceuls qui ont la pointure
d'amours au cuer atachie
choisissent sans mespresure:
s'einsi fust, je m'assere,
tels est amés
qui ne le seroit mie
et telz haïs
qui tost aroit amie.

Motetus
Hoe groter de liefde, des te meer men lijdt
en een moeilijk leven kent;
want liefde, die geen maat kent,
biedt dan méér weerstand
dan aan een slechte minnaar die zich
aan de liefde onttrekt en zijn heil zoekt
in kwaad en in vileine zaken.
Ach, God, waarom hebben de vrouwen
hierin geen zeggenschap,
want zij die de wond
van de liefde in het hart dragen,
maken hun keuze zonder feilen: als het
er zo aan toe ging, dan weet ik zeker dat
wie nu bemind wordt
dan zonder geliefde zou zijn
en wie nu gehaat wordt
dan spoedig een geliefde zou hebben.

Tenor
Fiat voluntas tua.

Tenor
Uw wil geschiede.

TROP PLUS EST / BIAUTÉ, PARÉE DE
VALOUR / JE NE SUI MIE CERTEINS
Triplum
Trop plus est bele que biauté
et millour que ne soit bonté,
pleinne de tout ce, â dire voir,
que bonne et belle doit avoir,
ce m'est vis, celle que desir
et aim sans nul vilain desir.
Dont se je l'aim, et je qu'en puis,
quant en sa fine biauté truis
de tous mes maus la garison,
leesse, confort, guerredon
et secours de tous les meschiés
dont par desir sui entichiés,
comment qu'elle n'en sache tien;

Triplum
Ze is veel mooier dan de schoonheid zelve,
en beter dan de goedheid,
eerlijk gezegd bezit ze, volgens mij, in overvloed
al wat een goede en schone vrouwe moet bezitten,
die vrouw naar wie ik verlang,
en die ik bemin vrij van vileine verlangens.
Dus kan ik het niet helpen dat ik haar bemin,
want in haar schoonheid vind ik
genezing voor al mijn kwalen,
vreugde, troost, beloning
en bijstand voor alle ongeluk
waartoe ik uit verlangen verval,
hoewel zij daar niets van weet;
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car toute la joie et le bien,
que j'ay, de sa grace me vient,
sans plus, quant de li me souvient;
n'autre bonté de li n'enport.
Si pri Amours qu'en tel acort
soit, pour ce que miex l'aim que mi,
qu'elle me teingne pour ami.
Amen.

want alle vreugde en alle voorspoed
die ik nu ken, dank ik aan haar invloed,
alleen al wanneer ik aan haar denk,
een andere goedheid krijg ik niet van haar.
Dus smeek ik de Liefde dat deze ermee instemt
dat zij mij als haar minnaar wenst,
want ik heb haar méér lief dan mijzelve.
Amen.

Motetus
Biauté parée de valour,
desirs qui onques n'a sejour
d'acroistre, eins croist de jour en jour
en plaisance et en douce ardour.
Dous regars pris par grant savour,
tous pleins de promesse d'amour,
d'espoir, de joie, de tenrour
et de pointure de dougour,
font que j'aim des dames la flour.
Or me doint Diex grace et vigour
qu'au gré d'Amours et â s'onnour
la puisse servir sans folour.
Amen.

Motetus
Schoonheid, getooid met deugden,
verlangen, dat altijd maar blijft
toenemen, en van dag tot dag groter wordt
door welgevalligheid en zoete liefde.
Lieve blikken, die vol blijdschap ontvangen worden,
en die vol zijn van beloftes van liefde,
van hoop, van vreugde, van tederheid,
en van pijnlijke zoetheid,
zorgen ervoor dat ik de bloem der vrouwen bemin.
Moge God mij genade schenken en kracht
zodat ik haar, volgens de wensen van de Liefde
en tot haar eer, oprecht kan dienen.
Amen.

Tenor
Je ne sui mie certeins
d'avoir amie,
mais je suis loyaus amis.

Tenor
Ik ben er absoluut niet zeker van
dat ik een geliefde heb,
maar toch ben ik een trouwe minnaar.

VENI, CREATOR SPIRITUS / CHRISTE,
QUI LUX / TRIBULATIO PROXIMA
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Triplum
Veni, creator spiritus
flentium audi gemitus,
quos nequiter gens misera
destruit; veni, prospera.
Jam nostra virtus deficit
nec os humanum sufficit
ad narrandum obprobria
que nobis
dant vecordia.
Diviso, cupiditas
fideliumque raritas,
unde flentes ignoramus
quid agere debeamus.
Circumdant nos inimici,
sed et nostri domestici
conversi sunt in predones:
leopardi et leones,
lupi, milvi et aquile
rapiunt omne reptile.

Triplum
Kom, schepper geest
luister naar het zuchten van hen die wenen,
nadat slechteriken hen op gemene wijze
hebben vernietigd; kom, en maak haast.
Want onze moed wankelt
en de menselijke stem volstaat niet
om de smaadredes te verwoorden
die ons in dolle woede
naar het hoofd zijn geslingerd.
Verdeeldheid, hebzucht,
een totaal gebrek aan betrouwbare mensen,
zodat wij in tranen niet weten
hoe we zouden moeten handelen.
Omsingel onze vijanden,
nu zelfs onze huisgenoten
in schurken veranderd zijn:
luipaarden, leeuwen,
wolven, wouwen en adelaars,
reptielen die alles als buit meeroven.

Consumunt nos carbunculi.
Ad te nostri sunt oculi:
perde gentem hanc rapacem,
Jhesu, redemptor seculi,
et da nobis [tuam] pacem.

Verterend leed vreet aan ons.
We slaan onze ogen op naar jou:
stort dat crapuul in het verderf,
Jezus, redder van het mensdom,
en geef ons [jouw] vrede.

Motetus
Christe, qui lux es et dies
fideliumque requies
nos visita.
Tu furoris temperies
tu dulcoris planities
nunc excita.
Posse tuum precipita
depredentes qui nos ita
vituperant.
Sicut per te fuit vita
patribus nostris reddita.
Qui tunc erant
nec tueri se poterant,
sed ad te reclamaverant,
Deus fortis.
Sie cave, ne nos atterant
qui nos in guerris lacerant
nunc subortis,
et adire nexu mortis,
cuius sumus jam in portis.
Nos protegas,
gentem serves tue sortis,
tui fratris ac consortis.
Causam regas
qui malos a te segregas
nec justis opem denegas,
legis lator.
Proditores nunc detegas
horumque visum contegas,
consolator,
Danielis visitator
puerorumque salvator
in fornace,
per abacuth confortator.
Sis pro nobis preliator
et dimittas nos in pace.

Motetus
Christus, jij die licht ben en dageraad
en rustpunt voor hen die geloven,
kom tot ons.
Jij kanaliseert de toom,
Jij munt uit in zachtmoedigheid,
bemoedig ons dan nu.
Leg je wil op
aan de betweters die ons zó erg
misprijzen.
Zoals je ook aan onze voorvaderen
het leven hebt teruggeschonken.
Zij die toen leefden
en zich niet konden verdedigen
en zich daarom tot u hebben gewend,
machtige God.
Zorg ervoor dat zij die ons in de oorlog verminkten,
ons niet verder kunnen uitputten,
en aldus nader brengen bij de omstrengeling
van de onverhoedse dood,
waar we toch al zó dicht bij staan.
Wil ons beschermen,
en je volk in acht nemen,
je broeders en hun aanverwanten.
Leid hun zaak in goede banen,
jij die je vér houdt van kwaadwilligen
maar nooit moeite schuwt voor de rechtschapenen,
jij ontwerper van de wet.
Ontmasker de verraders
ontneem hen het zicht,
jij vertrooster,
bezoeker van Daniel,
jij die kinderen hebt verlost
uit een brandende oven,
en hen hebt getroost.
Wees onze voorspreker
en laat ons heengaan in vrede.

Tenor
Tribulatio proxima est
et non est qui adjuvet.

Tenor
De droefenis is nabij
en er is niemand die ter hulp snelt.
Vertaling: Marianne Lambregts (Frans),
Brigitte Hermans (Latijn)
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Frea Van de Lavoir (NL)
Okaniwa Yayoi (JP)
Joachim Dojahn (DE)
Hugo Lenaerts (BE)
Lubomir Moric (CZ)
Hans Joachim Schumann (DE)
Pierluigi Tomasi (FR)
Jerome Boissonade (FR)
Patrick Bossuyt (BE)
Christopher kray (GB)
Manfred Halsema (NL)
Vladimir Manas (CZ)
Peter Van de Lavoir (NL)

triplum
triplum
triplum
triplum
triplum
trip/urn
triplum
motetus
motetus
motetus
motetus
motetus
tenor
tenor
tenor
tenor
tenor
contratenor
contratenor
contratenor
contratenor
contratenor
contratenor

Zaterdag, 1 september 2007
concert: 22.30 uur — AMUZ
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PROGRAMMA

Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)
Messe de Notre Dame
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei
Ite missa est
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De Messe de Notre Dame van Guillaume de Machaut
Een masterclass door Marcel Pérès

De vierstemmige Messe de Notre Dame van Guillaume de Machaut is één van de eerste volledige polyfone
zettingen van de hele ordinariumtekst en is daarom een hoogtepunt uit de 14de eeuw. Machauts mis is zo
belangrijk vanwege haar grote omvang, de hechte compositorische eenheid, de vierstemmige zetting — wat
ongebruikelijk was in die tijd — en de hoge kwaliteit van de muziek. Het werk bevat naast het Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus en Agnus Dei, ook het Ite missa est.
Opvallend is dat alle delen van Machauts compositie één geheel vormen. Machaut bond zijn mis op verschillende manieren samen, niet het minst door het gebruik van een cantus firmus in het Kyrie, Sanctus,
Agnus Dei en Ite missa est. Deze delen zijn ook in een isoritmische stijl. Het Gloria en Credo hebben een
noot-tegen-nootstructuur, verwijzend naar de conductusstijl. De eenvoud waarmee de tekst is behandeld,
vergroot de dramatiek tijdens de belangrijke momenten aanzienlijk. Machaut heeft zijn Messe de Notre
Dame geschreven in 1362/3 voor een Mariafeest in de kathedraal van Reims, waarvan de bouw in 1211
gestart was. Het werk wordt beschouwd als een hoogtepunt van de ars nova.
Guillaume de Machaut liet een omvangrijk oeuvre na. Behalve isoritmische motetten schreef hij ook eenen meerstemmige ballades, virelais en rondeaus. De laatste drie worden ook wel met de verzamelnaam chansons aangeduid. Opvallend aan de composities van Machaut is dat hij voor zijn driestemmige composities
vaak de bovenstem als uitgangspunt nam. Die bovenstem is meestal zeer beweeglijk, terwijl de twee andere stemmen een rustiger beweging hebben en over het algemeen niet van een tekst zijn voorzien. Wellicht
duidt dit op de mogelijkheid om deze stemmen instrumentaal uit te voeren.
Marcel Pérès werkte zes dagen met een enthousiaste ploeg zangers die op basis van selectie de gelegenheid
kregen om aan deze masterclass deel te nemen. Gedurende de week verduidelijkte Pérès de rijkdom van de
Messe de Notre Dame. Ook het vrijere stemgebruik, dat verder gaat dan de religieuze manier van zingen die
voor die tijd gebruikelijk was, werd belicht. De moeilijkheid van het werk zit niet zozeer in de noten, maar
in de vragen rond interpretatie over de notatie. Met Marcel Pérès bleef geen enkele vraag rond interpretatie
onbeantwoord. Zijn moderne ideeën over vocale puurheid en schoonheid getuigen van een unieke en overtuigende visie. Dit alles leidde tot de vertolking die u vanavond zal horen.
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KYRIE
GLORIA
CREDO
SANCTUS
AGNUS DEI

voor de misdelen: zie p. 291

ITE MISSA EST
Ite missa est
Deo gratias.
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De mis is ten einde.
Dank de Heer.

Tetraktys
Kees Boeke

muzikale leiding

Jill Feldman
Michael Chance
Marta Graziolino
Silvia Tecardi
Kees Boeke

sopraan
altus
harp
vedel
fluiten 6- vedel

Zondag, 2 september 2007
concert: 12.00 uur — Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Franciscus Andrieu? (fl. late 14de eeuw)
De Narcissus (ballade)
Matteo da Perugia? (fl. 1400/16)
De quan qu'on peut (ballade)
Jacopin de Senleches (fl. 1382/83)
Je me merveil (double ballade)
Johannes Galiot? (fl. 1380/95)
Se vos ne volés (instrumentaal)
Solage (fl. late 14de eeuw)
S'aincy estoit (ballade)
Philippus de Caserta? (fl. ca. 1370)
Médée fu (ballade)
Anoniem
Un crible plein d'eaue (virelai)

254

S'aincy estoit: une très riche heure musicale
pour le Duc de Berry
Ballades en virelais uit de codex van Chantilly
Steven Marien

Eenieder die regelmatig schrijft of vertelt over kunst uit het verleden, is zich bewust van de immer lonkende val van de pedagogiek: uit educatieve overwegingen zijn wij geneigd om artistieke stromingen al te rigoureus af te bakenen in tijd en ruimte en culturele tendensen te benaderen alsof zij een zorgvuldig opgezet complot waren. In onze didactische ijver serveren we ons doelpubliek graag een hapklare brok en gaan we stilzwijgend voorbij aan het feit dat geen enkel noemenswaardig kunstenaar op voorhand het kunsthistorisch discours
uitstippelt waartoe zijn werk later zal blijken te hebben behoord. Anderzijds kunnen we er niet omheen dat
ook kunstenaars onderworpen zijn aan de era waarin zij leven en dat zij inspelen op de gevoeligheden ervan.
Bovendien beïnvloeden zij elkaar in niet geringe mate. Hoewel we uiterst voorzichtig moeten omspringen met
het definiëren ervan, kunnen we de realiteit van artistieke stromingen niet ontkennen.
In de rug gedekt door onze eerste alinea wagen we ons op het gladde ijs van de maniërismen. Op gezette
tijdstippen in de kunstgeschiedenis stellen we namelijk vast dat er manifest nieuwe tendensen opduiken, ze
vervolgens worden geïmiteerd en tenslotte op een heel intense, uiterst gestileerde wijze worden afgerond.
Formele kenmerken lijken de bovenhand te krijgen en de inhoud naar het achterplan te verdringen. Uit de
losse pols denken we aan de hellenistische beeldhouwkunst, de flamboyante laatgotiek, de schilderijen van
Jean-Antoine Watteau of de art nouveau-realisaties ná Horta. Ook in de muziek zijn de voorbeelden legio:
de laat-16de-eeuwse madrigaalkunst van Luzzasco Luzzaschi en Carlo Gesualdo, de duizelingwekkende
aria's voor Farinelli, Cecilia Bartoli en andere coloratuurmachines of de naoorlogse avant-garde balanceren
op de slappe koord, die wil leiden naar een geraffineerde en intense kunstbeleving, maar vervaarlijk bengelt
boven de afgrond van de kitsch. Ook op het einde van de 14de eeuw stoten we in het mediterrane gebied
op een reeks composities die we kunnen beschouwen als maniëristisch. Sinds de jaren zestig van de vorige
eeuw worden zij musicologisch gevat onder de vlag van de 'ars subtilior'.
In 1378 werden twee kardinalen tot paus verkozen en maakten zij beiden aanspraak op de tiara: dat leidde tot
het Westers Schisma. Urbanus 'VI (1378-1389) resideerde — althans officieel — in Rome. Clemens VII (13781394), de zogenaamde antipaus, achtte het opportuner zijn oppositie te voeren vanuit de stad die reeds zeven
decennia lang de pauselijke zetel gastvrijheid had verschaft. In 1379 keerde hij terug naar Avignon, waar hij en
zijn opvolger het antipausenbeleid zouden voeren tot 1403. De terugkeer naar Avignon deed de stad opnieuw
opbloeien tot een knooppunt van diplomatieke, culturele en economische activiteiten.
Paus Clemens VII ontpopte zich al snel tot notoir kunstliefhebber en toonde zich een voornaam mecenas.
Na het overlijden van koning Charles V in 1380 ging de troon over naar zijn minderjarige — en, zo bleek
later, zwakzinnige — zoon Charles VI. De feitelijke macht in Frankrijk was evenwel in handen van de heren
van Bourgondië, Berry, Anjou en Orléans. Niet alleen politiek, maar ook op het gebied van kunst- en
wetenschapsbeleid wedijverden zij met elkaar, met de paus en met de heren van Foix, Aragon en Milaan.
Het mecenaat hield meer in dan het louter vrijblijvend liefhebberen in één of andere kunsttak: meer dan ooit
tevoren waren kunstenaars, meer bepaald muzikanten, de culturele ambassadeurs van de paus of de edelman. De musici gingen mee op reis en werden 'uitgeleend' aan andere heren. Zij droegen in grote mate bij
tot het prestige dat hun patroon genoot. Dat blijkt uit de vele gelegenheidscomposities waarin de patroon
of patrones op al dan niet directe wijze wordt gelauwerd. S'aincy estoit van Solage is daarvan trouwens een
voorbeeld: de ballade bezingt "la noblesce du bon Jehan, duc gentilz de Berry".

255

Stilistisch zijn de ars subtilior-chansons geënt op de liedkunst van Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377),
de dichter-componist die reeds tijdens zijn leven gold als na te volgen standaard. Ook de Italiaanse trecento-stijl beïnvloedde de chansons, vooral op het vlak van melodievoering. Het ars subtilior-repertoire onderscheidt zich echter van de oudere Franse en Italiaanse liedkunst door haar doorgedreven hang naar excentriciteit. In de drie- of vierstemmige ballades, rondeaus en virelais is de tenorpartij eerder stabiel, maar
wordt de cantus of bovenpartij gekenmerkt door grillige ritmes en virtuoze loopjes. De contratenor of middenpartij kent eveneens een grillig verloop. Een ars subtilior-lied heeft iets weg van een Fabergé-ei: de broze
schaal is eigenlijk een niemendalletje, maar precies daarom verbluft de grandioze opsmuk ons des te meer.
Ook op visueel vlak dringt de waanzin van de late 14de eeuw door in dit repertoire: voor het noteren van
de geraffineerde ritmes dachten de componisten en scribenten een vernuftig systeem uit met notensteeltjes
in verschillende richtingen, vlaggetjes allerhande en gekleurde en halfgekleurde noten. De Codex Chantilly,
een van de voornaamste bronnen voor dit repertoire en het uitgangspunt voor dit concert, bevat trouwens
een chanson dat in hartvorm genoteerd is. Het wordt geflankeerd door een rondeau in cirkelvorm: de folio
met Tout par compas suy composés bevat twee cirkelvormige notenbalken in het midden, waarop een — zo
lijkt het althans — tweestemmig lied is genoteerd. Cirkeltjes met tekst in de vier hoeken van de folio leren
ons echter dat de bovenstem in canon kan worden uitgevoerd, waardoor een driestemmig geheel ontstaat.
Ook bij Je me merveil van Jacopin de Senleches reiken oog en oor elkaar de hand: de ballade is een sneer
naar muzikaal dilettantisme. De steeds weerkerende refreinregel van het lied is gecomponeerd als een canon.
In plaats van de muziek eenmaal te noteren, zoals gebruikelijk bij canons, koos de componist of scribent
hier voor twee volledig verschillende notatiesystemen die echter leiden tot een identiek klinkend resultaat!
De Codex Chantilly is als een geïllustreerd receptenboek van Pierre Wynants: het oog wil én krijgt wat.
Een precieze datering van de Codex Chantilly bleek totnogtoe niet mogelijk. Momenteel wordt aanvaard
dat het manuscript zeker niet vóór de 15de eeuw werd samengesteld, hoewel het repertoire wel ouder is. De
vijflijnige notenbalken van de eerste twee folio's (de rest is zeslijnig), de muzikale stijl van enkele composities en ook de analyse van niet-muzikale paleografische elementen leidden tot die consensus. De codex werd
samengesteld voor een lid van de Florentijnse familie Alberti, dat tot 1428 in ballingschap woonde in Parijs
en/of Montpellier. Het manuscript wordt bewaard in het Musée Condé in Chantilly; datzelfde museum
herbergt eveneens de beroemde collectie verluchte miniaturen die bekend staat als Les très riches heures de
Jean Duc de Berry.
De codex bevat 112 composities waaronder zeventig ballades, zeventien rondeaus (of rondeau-refreinen),
elf virelais, een lied en dertien isoritmische motetten. Hoewel heel wat composities anoniem zijn, kan men
32 componisten met naam noemen. Ze behoren tot drie generaties. De oudste generatie wordt vertegenwoordigd door Guillaume de Machaut, Grimace en Andrieu. Deze laatste componeerde muziek op
Eustache Deschamps' klaagzang bij Machauts overlijden. Een tweede generatie is zeer talrijk aanwezig en
omvat onder meer Philipoctus de Caserta, Johannes Cuvelier, Magister Egidius, Johannes Galiot, Goscalch,
Johannes Symonis (Johannes Hasprois), Matteo de Sancto Johanne, Jacob Senleches, Solage, Trebor,
Rodericus en Jean Vaillant. Bij de allerjongste componisten treffen we Johannes de Altacuria, Johannes
Cesaris, Baude Cordier, Gracian Reyneau en Hymbertus de Salinis aan.
De jongste compositie die nauwkeurig dateerbaar is, stamt uit 1393 en is van de hand van Trebor. In de
codex werd repertoire van heel diverse oorsprong samengebracht. Het werk van Machaut en zijn tijdgenoten was afkomstig uit Noord-Frankrijk en Parijs. Voorts stamt het ars subtilior-oeuvre uit Avignon, Foix,
Aragon en andere streken die cultureel-diplomatieke betrekkingen met het pauselijk hof onderhielden,
zoals bijvoorbeeld het koninklijk hof in Parijs. Ook uit Milaan en Pavia, waar de Visconti's heersten, kwamen enkele chansons. Eén motet tenslotte is Engels: Sub Arturo.
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Sinds de Duitse musicologe Ursula Gnther in 1963 de term ars subtilior lanceerde, kan het repertoire rekenen op heel wat wetenschappelijke belangstelling. Hoewel de laatste lans nog niet gebroken is over de uitvoeringspraxis van deze niche in de muziekgeschiedenis, verwierf het repertoire sinds ongeveer anderhalf
decennium ook stilaan een reguliere stek bij de platenboer en op de betere concertpodia. Een ars subtilior-

concert wordt door de uitvoerders niet langer benaderd als het didactisch demonstreren van een portie
gemaniëreerde museumkunst voor academici of het openstellen van een rariteitenkabinet, maar wel als een
actuele echo, de klinkende getuige van een ver en controversieel verleden. Net als in de 14de eeuw zijn ook
de hedendaagse musici minder bekommerd om een precieze historische reconstructie (dit zou pas maniërisme zijn!) dan om het creëren van een fantasievol en geïnspireerd `très riche heure musicale'.
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DE NARCISSUS
De Narcissus, home tres orguilleus,
fu a Equo refusé l'amor fine
si que depuis ou mirour perilleus
de la fontaine, ou s'amour fu encline,
mira son vis par tel plaisir
que toute s'amour mist, et son desir,
en son ombre,
sans en avoir confort,
dont l'en convint puis envers gesir mort.

Toen Narcissus, die weerspannige man,
Echo de perfecte liefde ontzegde,
zag hij daarna, in de gevaarlijke spiegel
van de bron, waar hij zich vol liefde over boog
zijn eigen gelaat, met zoveel genoegen
dat al zijn liefde en al zijn verlangens uitgingen
naar zijn eigen schaduw,
zonder dat hij er voldoening in kon vinden,
zodat hij uiteindelijk dood neerviel.

Pour tant le di que un fet merveilleux
est avenu de nouvel par hoyne,
car un plus fol
et un plus desdeigneus
que Narcyssus guerpi
l'amour tant digne
qui li poroit bien deservir,
et s'arna mieulz
au faulz miror servir;
et li amer,
s'en receut tel deport,
dont Pen convint puis envers gesir mort.

Maar ik beweer dat er weer een vreselijk iets
is geschied, door toedoen van geveinsde gevoelens,
want een man die een nog groter
dwaas is dan Narcissus
en die nog meer vervuld is van minachting
wees de waardevolle liefde af
die hem zo goed van pas kon komen
en gaf er de voorkeur aan
de valse spiegel te dienen
en lief te hebben en werd daardoor
zo lang aan het lijntje gehouden
dat hij uiteindelijk dood neerviel.

He! fauls miror traite et domageus,
qui point te croyt couvient
que mal define,
pour ce est trop fols,
mauvois et outrageus
qui haute Amour lasse et a toy s'encline:
c'om les fasses trestous perir
car nul ne puet
que mort vers toy merir
aussy qu'as fait celuy
qu'as trayt a port,
dont l'en convint puis envers gesir mort.

Hé! Valse, verraderlijke en schadelijke spiegel,
het loopt slecht af
met wie ook maar iets van jou gelooft,
want hij die de hoofse liefde afwijst
en zich over jou buigt,
is een zeer dwaas, slecht en buitensporig persoon
en daarom leid jij ze allemaal naar de dood.
Bij jou valt geen andere beloning te halen
dan de dood,
zoals jij hebt laten zien
bij degene die jij hebt beziggehouden
totdat hij uiteindelijk dood neerviel.

DE QUAN QU'ON PEUT
De quan qu'on peut bel!' et bonn' estrener
de bien, d'onnour, de joy d'esbatement
veult autjornd'uy, madame, comencier
celuy qui tient tout en agoinement
et se li veult donner cel pensament
qu'en brief terrnin'ell' alège ma vie
comme celle que tient mes maulx en cuie.

Met wat men zoal kan schenken
aan goeds, aan eer, aan vreugde van het spel,
wees zo goed, mevrouw, vandaag aan te vangen
met diegene die veel zorg en angsten kent
en wees zo goed hem deze goede zorg te geven
zodat zij die mijn lijden laat voortduren
op korte termijn mijn leven lichter maakt.

JE ME MERVEIL
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Cantus 1
Je me merveil aucune fois comment
homme se veult meller de contrefaire

Cantus /
Soms verbaas ik me erover hoezeer
de mens wil proberen anderen te imiteren

ce dont(c) n'escrit fin né commencement
et quanqu'il fait raison est au contraire
d'orènavant veul ma forge desfaire:
englume ne manen ne m'ont mestier,
puisque chascun se melle de forgier.

op gebieden waar hij niets van weet,
en wat hij dan produceert, heeft geen kwaliteit;
voortaan wil ik mijn werkplaats ongebruikt laten,
hamer en aambeeld doen geen dienst meer voor mij,
aangezien een ieder nu probeert te smeden.

Quant øn leur dist leur vic'évide-ment
qui cognoscent se ne leur peult ii plaire
Ils respondent moult ourgueilleusement
disant que de doc-trne n'ont que faire.
Il(s) doinnent aux to(u)rn
a elles fols exemplaire,
pour ce farai so(u)pes en un panier,
puisque chascun se melle de forgier.

Als men deze mensen wijst op hun tekortkomingen
die ze natuurlijk kennen, dan bevalt hen dat niet.
Ze antwoorden vermetel
dat ze zich niets gelegen laten liggen aan kennis
en geven dwaze voorbeelden van hun onwetendheid,
nog meer opmerkingen maken
is water naar de zee dragen,
nu iedereen probeert te smeden.

Cantus 2
J'ay plusieurs fois pour mon esbatement
ou temps passé heu playsir de fayre
un virelay de petit sentiment
ou un rondel qui bien a moy puist playre.
Mais maintenant me veuil tout quoy tayr'et,
moy lésier ester et repayrer
puisque chascun se melle de forgier.

Cantus 2
Meermaals heb ik voor mijn eigen vermaak,
in het verleden, met veel plezier
een pretentieloos virelai gemaakt
of een rondeeltje dat mij wel aanstond.
Maar nu wil ik alleen nog stilzwijgen
en me rustig houden en stil blijven,
nu iedereen probeert te smeden.

Il en y a qui vont céléement
monstrer lour fais autruy pour parfayre
ce n'est pas fayt asséureement
né de bon sens se leur on doit desplayre.
Mais fol cuidier ne scet ou ii repayre
pour ce m'estuet bouter en un pol poilller,
puisque chascun se meele de forgier.

Er zijn er die stiekem
hun werk aan anderen laten zien om het te verbeteren
maar dat laatste is dan geen vanzelfsprekendheid
en dus ook niet verstandig en daarom onwelgevallig.
Maar dwaasheid weet niet waar goede raad te halen is
daarom moet ik nu slaan in een wolk van stof,
aangezien iedereen probeert te smeden.

S'AINCY E STOIT
S'aincy estoit que ne feust la noblesce
du bon Jehan, duc gentilz de Berry.
France perdroit son pris
et sa prouesce
et le monde seroit amenuy.
Quar de certain sa valour
s'estent per tout et luist
con le der [jour];
[et] en tous fais son noble cuer habunde.
Quar c'est celi qui est la flour du monde.

Zonder de nobele daden van de goede Jean,
edele hertog van Berry,
zou Frankrijk zijn aanzien
en zijn krachtdadigheid verliezen
en zou de wereld erop achteruit gaan.
Want het staat vast dat zijn onverschrokkenheid
op allen afstraalt en duidelijk zichtbaar is,
zoals het daglicht;
zijn nobel hart bezit een overvloed aan dadendrang.
En daarom is hij de bloem van de hele wereld.

Considerer doit chescun la sagesce
de ce seignour courageux et hardi.
quar c'est un der mirouer ou jounesce
de chevaliers doit mettre son ottri.
son voloir et son amour.
quar ii sont mis en tres souvrain honour
par sa vertu, qui est si tres parfonde.

Ieder moet de wijsheid achten
van deze moedige en onverschrokken heer
want hij is een heldere spiegel waaraan
jonge ridders zich moeten spiegelen wat
hun bereidheid, hun wil en hun liefde betreft
want die staan hoog aangeschreven
door zijn kwaliteiten die zo omvangrijk zijn.
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Quar [c'est celi qui est la flour du monde.]

Hij is immers de bloem van de hele wereld.

MÉDÉE FU
Médée fu en amer veritable;
bien y paru quant Jason enama
de cuer si vray si ferm'et si estable
que la terre de son père laissa

Medea was oprecht in de liefde;
dat bleek wel toen ze verliefd werd op Jason
met een zo oprecht en standvastig hart
dat zij het land van haar vader verliet

dont elle fu hiretière;
né se cura d'estr'en royal chaière
né bien mondain avoir, fors son ami!
Ma dame n'a pas ainsi fait ami.

waarvan zij erfgename was;
zij versmaadde een koningstroon
en alle wereldse bezittingen, behoudens haar geliefde!
Mijn vrouwe heeft haar geliefde niet zo bejegend.

Car au primier je la trouvay aymable
et son ami doucement me clama,
et sans rayson a esté variable
si que s'amour a autre donné ha.

Eerst vond ik haar vriendelijk
en noemde zij mij teder haar vriend
en zonder aanleiding is zij nu veranderd
en heeft haar liefde aan een ander geschonken.

Ce n'est pas bonne manière
car vraye amours doit estre si entière
que ne se doit changier jour né demi!
Ma dame n'a pas ainsi fait ami.

Dat is niet zoals het hoort
want ware liefde moet zo volledig zijn
dat ze nooit verandert, zelfs niet ten dele!
Mijn vrouwe heeft haar geliefde niet zo bejegend.

Si m'est avis qu'elle est desraysonnable
autant ou plus que Briseyda,
qui en amours eut l'oeuil si aymable
lorsque s'ame loyauté mains garda,

Ik ben van mening dat zij even
onverstandig is als of onverstandiger dan Briseida
die steeds de liefde voor ogen had
op het moment dat haar hart minder trouw was,

qu' Elayn' a la belle chiere
n'eut vers Paris par amour legière
car vists' ami
et pour s'amour gémi!
Ma dame n'a pas ainsi fait ami.

dan Helena, toen die door een lichtzinnige
verliefdheid Paris ontving
en bij het zien van die minnaar
kreunde om diens liefde!
Mijn vrouwe heeft haar geliefde niet zo bejegend.

UN CRIBLE PLEIN D'EAUE
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Cantus
Un crible plein d'eaue de vray confort
prins vec moy quant je me mariay;
c'est tout le fruit du bien que pusyay:
doy je donc bien dancer a rire fort?

Cantus
Een zeef vol water dat ware troost biedt,
nam ik mee, toen ik ging trouwen;
dat is alle opbrengst van de bron waaruit ik putte:
heb ik dan reden om te dansen en hard te lachen?

Quant a l'ostel viens pour moy déliter
et soulassier avec mal assanée,
né say si bel
serventoys réciter
que puiss'avoir
le pris mais estrivée.

Als ik naar huis ga om te genieten
en me te vermaken met de verstandige zonde
dan ben ik niet in staat
een zo mooi gedicht op te zeggen
dat ik de prijs krijg
waar ik zoveel moeite voor gedaan heb.

C'est mon déduit, ma joye mon esfort;
ne say je nul autr' ainsi me lyay

Dat is nu mijn genot, mijn vreugde, mijn kracht;
ik weet niemand anders aan wie ik me zo

de mariage, le maingtien obliay:
pendus soit qui me liga en tel sort!

bond; ik vergat het gepaste gedrag:
wie mij zo bond, mag hangen!

Trai-tres oreilles
pour doulc escouter
me faut avoir dosne
que trop m'agrée;
certes ne truis mais en celui chanter
né pot au f(e)u,
n'es cuelle lavée.

Verraderlijke oren,
jullie luisterden naar zoete woordjes
en daardoor mis ik nu de kluif
en dat staat me niet aan
en door nu mijn beklag te doen in dit lied,
vind ik straks vast geen pot au feu
en ook geen schoon kommetje.

Per nature l'en faut, et brayre fort?
Oy, tout le cuer si gay etb joui ay
que plus ne puis:
ainsi droit chariay
pour moy vouir
logier en desconfort.

Ik kom in alles tekort en kan wel hard schreeuwen.
Ach! Mijn hart is nu zo onstuimig en vol vuur
dat ik het niet meer uithoud;
dus pak ik nu met recht de kar
om nu zonder aanmoediging
al stotend binnen te dringen.

Tenor
A Dieux vous comant,
Baudor Jolieté et Bon Usage,
je n'eus onques puis bon jour
que je me mis en mairiage.
A la midie primière
que l'amour rit a mon anoy
il me toume son d'arrière
et dit qu'il a dehet de moy!

Tenor
Ik beveel u aan bij God,
Vreugde, Liefdesplezier en Goede Gewoonte,
sinds ik in het huwelijk trad,
heb ik geen enkele goede dag gehad.
Vanaf de eerste avond
lachte de liefde om mijn verdriet,
keerde mij de rug toe
en vervloekte me!

Il en y a qui vont céléement
monstrer lour fais autruy pour parfayre
ce n'est pas fayt asséureement
né de bon sens se leur on doit desplayre.
Mais fol cuidier
ne scet ou ii repayre
pour ce m'estuet bouter
en un pol poilller,
puisque chascun
se meele de forgier.

Er zijn er die stiekem
hun kunnen tonen aan anderen, om beter te leren,
dat gebeurt vast en zeker niet
omdat dat zo verstandig is en zou niet mogen bevallen.
Maar een dwaze geest weet niet
waar zich aan te houden
en daarom moet ik [hem] nu stoppen
in een smerige jonge meid
aangezien een ieder probeert
een graantje mee te pikken.
Vertaling: Marianne Lambregts
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vedel
fluiten, tamboerijn & doedelzak
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concert: 15.00 uur — Kapel Elzenveld

263

PROGRAIVIMA

Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)
Joie, plaisence et douce norriture (Chanson Roial)
Comment qu'a moy lonteinne (virelai, instrumentaal)
Douce dame jolie (virelai, instrumentaal)
Loyauté que point ne delay
Anoniem
Lai de la pastourelle
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L'Amoureus tourment
De lyrische lai of de kunst om de tong los te maken
Agathe Sultan & Marc Hamon

"Toen was er Philippe de Vitry die motetten, ballades, lais en eenvoudige rondeaus schreef [.. J. Daarna
kwam meester Guillaume de Machault, de gerenommeerde uitvinder van nieuwe genres, die experimenteerde met gedichten van verschillende lengte, waaronder de perfecte liefdeslais."
De anonieme auteur van het boek Règles de la seconde rhétorique citeerde in zijn lofzang op de componisten uit het verleden heel wat lyrische vormen, maar gaf vooral aandacht aan de lai, een van de langste en
meest virtuose dichtvormen. De zorg voor de vormelijke perfectie van de muzikaal-poëtische genres op het
einde van de middeleeuwen kan in drie woorden worden samengevat: `fourme' (vorm), 'taille' (lengte) en
'maniere' (stijl). In tegenstelling tot het rondeau en de ballade, die in de 14de eeuw neigden naar `formes
fixes' (met een vaste structuur), bleef de lai veranderlijk en toepasbaar op zeer uiteenlopende poëtische
structuren. De lai kon zowel isostrofisch (gelijkstrofisch) als heterostrofisch zijn, ze kon enerzijds de meest
extreme metrische rijkdom tentoonspreiden — met muziek die veranderde al naargelang de strofe — of anderzijds getuigen van zoveel eenvoud dat ze ging aanleunen bij de klaagzang.
Hoe moet men haar dan definiëren? Ondanks het bestaan van lais met eenrijmige kwatrijnen (vierregelige
strofes), zoals we die aantreffen in de Roman de Tristan, waren het de eerder verfijnde vormen die op het
einde van de middeleeuwen de aandacht trokken van dichters en theoretici. De schrijver Eustache
Deschamps die, in tegenstelling tot zijn meester Guillaume de Machaut, geen muziek meer schreef,
beschouwde de lai als "iets langs en lastigs om te doen en om te vinden". Zijn tijdgenoot Jean Froissart gaf
zelfs de tijdspanne aan die nodig was om een lai te schrijven: "men moet er ongeveer een half jaar voor uittrekken", preciseerde hij in zijn Prison amoureuse, wat duidelijk maakt dat het in zijn ogen om een omvangrijke taak ging. Een eenvoudig rondeau kon men al eens improviseren, maar een lai werd zorgvuldig gecomponeerd. Bij Machaut kwam dit subtiele onderscheid tot een hoogtepunt in de Lai de la Fonteinne, dat
zowel eenstemmig als meerstemmig kan uitgevoerd worden.
De werken van dit concert situeren de lai in het poëtische landschap van zijn tijd, want het genre bestond
naast de virelai, de ballade en het rondeau. Dit afwisselende programma doet trouwens denken aan sommige dichtbundels uit de middeleeuwen. Zo gebruikte de roman Ysaye le Triste de naam 'laf niet alleen voor
een enkelvoudige compositie, maar ruimer gezien ook voor een gevarieerde opeenvolging van gedichten.
'Afwisseling' is zonder twijfel het sleutelwoord in dit veelzijdige genre. Vanaf de 13de eeuw verschenen verrassende constructies, zoals de Lai de la pastourelle, die verzen van vier, vijf, zes, zeven en acht lettergrepen
bevatten. Vandaar dat de dichtkunst soms het beeld van een boom met vele vertakkingen gebruikte om de
lai precies te definiëren, waarvan de onregelmatige verzen even zoveel takken zouden zijn. Bij Machaut is
de klemtoon van de dichter en de toehoorder geconcentreerd op het rijm: zo heeft Loyauté que point ne
delay niet minder dan 47 verschillende rijmen. De muziek echter wordt identiek hernomen in elke strofe,
wat deze lai tot een uniek voorbeeld maakt onder de 24 lais van de componist uit Reims.
Het raadsel van de lai houdt nochtans minder verband met zijn evolutie dan met zijn oorsprong. `Leudus',
`leich', gold': hier roept de veelheid aan namen op tot een etymologische mijmering. Enerzijds is er de
hypothese van de Keltische wortels, die gesuggereerd wordt door de lais van Marie de France, terwijl anderzijds een meer wereldse opvatting het genre als een compositie in de volkstaal beschouwt, naar het voorbeeld van de 'romance'. Bevrijd van het Latijn, dat vooral een taal is van sequenties (aaneengeschakelde zinnen), werd de lai in het Frans of het Duits geschreven. Het is bovendien niet onbelangrijk te vermelden dat
de 'clescore, een genre dat dicht bij de lai aanleunde, de aanwezigheid van meerdere landstalen soms uit-
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speelde. Maar Keltisch van inslag of afkomstig van de romance, bij de lai gaat het om een erfenis: uiteraard
van muziek naar poëzie, maar ook van minnaar naar geliefde. Door het thema van de hoofse liefde werd de
lai zoveel als de uiting van een ultieme melancholische frase vlak vóór de dood. Machaut reflecteerde over
het einde van zijn compositie, net zoals Christine de Pizan, die haar Cent balades d'amant et de dame
afsloot met 'tin lay morte'. Toch is dit een paradoxaal einde want de eerste en de laatste strofe hebben een
vergelijkbaar schema, waardoor een soort van boog gecreëerd wordt.
Het poëtische discours van de lai — dat al een einde blijkt te nemen nog vóór het is begonnen — doorloopt
zo een eigenaardige tijdelijkheid, die eigenlijk beter omschreven zou kunnen worden als de wetmatigheid
van de liefde. Het is niet de minnaar zelf, maar de Loyaliteit die het initiatief neemt voor de compositie en
die een keuze maakt in de initiële tonaliteit. De lai is een lang lied waarin leven en dood met elkaar verstrengeld worden en zich weer van elkaar losmaken, het is een tekst die moet gelezen en herlezen worden. Maar
zou hij niet het best van al gehoord worden?
In de middeleeuwen trokken Bretoense harpspelers zingend rond en maakten tot aan de Italiaanse en Duitse
hoven de zogenaamde 'zaak van Bretagne' bekend: de verhalen van Arthur of de geschiedenis van Tristan.
Aan het hof van Aliénor d'Aquitaine, die een kleindochter was van de eerste troubadour Guillaume IX de
Poitiers en de moeder van de trouvère-koning Richard Coeur de Lion (Leeuwenhart), mengden deze
Bretoense barden zich onder de troubadours van Aquitanië, Catalonië en de Provence, die een nieuwe visie
op de liefde bezongen: de 'fin amor'. Sommige muzikale en poëtische genres, zoals de lai, zijn hoogstwaarschijnlijk op die manier door de trouvères van het vasteland overgenomen en getransformeerd. Waar de lai
oorspronkelijk verhalend was, werd hij gaandeweg een lang gedicht over de hoofse liefde, "L'amoureus
tourment" (de liefde als kwelling), die door Guillaume de Machaut bezongen werd. In de 13de eeuw ging
het nog om eenvoudige melodieën die strofe na strofe herhaald werden, zoals in de lais van het Weense
manuscript van Tristan in proza. Later ontwikkelde het gedicht zich echter rond een veranderende melodie,
waarvan de muzikale zinnen die in meerdere verzen herhaald werden, getuigen van een magisch en hypnotiserend procédé, dat men in zijn meest radicale vorm terugvond in het 'chanson de geste' (het heldendicht):
daarin worden duizenden verzen op een melodie van enkele noten gezongen. In de 14de eeuw gaf
Guillaume de Machaut, de laatste van de trouvères — of liever de laatste die tegelijkertijd dichter en muzikant was — een strikte vorm aan de lai: twaalf dubbele strofen met een verschillende melodie in elke strofe,
met uitzondering van de laatste strofe die de beginmelodie (soms met een kwintsprong) herneemt. Enkel
zijn eerste lai Loyauté que point ne delay ontsnapte aan dit nieuwe formalisme.
Het is precies deze uitzondering die ons interesseert. Terwijl vele musicologen de eerste lai links lieten liggen — het ging zelfs zover dat Armand Machabey beweerde dat Machaut ons enkel de muziek voor de eerste strofe overleverde —, zijn we gefascineerd door deze archaïsche vorm. Machaut gebruikte trouwens hetzelfde procédé van een repetitieve melodie in zijn klaagzang Tels rit au main. Ten eerste schreef de altijd perfectionistisch ingestelde Machaut hier een melodie die perfect is, of beter gezegd, die geniaal rijk is tot in de
asymmetrie en de chromatische effecten toe, en die getuigt van een ongehoorde concentratie. In tegenstelling tot de andere lais, concentreerde hij hier op muzikaal vlak alles in één enkele strofe. Kleine varianten
komen voor in sommige manuscripten en soms vertellen de vergissingen van de kopiisten ons iets over hun
manier van denken over het verband tussen tekst en muziek. In manuscript E, uit het begin van de 15de
eeuw (Machaut was gestorven in 1377), vergat de kopiist een vers bij het begin van het tweede deel van de
eerste dubbele strofe. Toen hij de muziek kopieerde, schreef hij eerst de volledige melodie over en daarna
een tweede ingekorte versie, die muzikaal wel vindingrijk was. Dit getuigt van een praktijk om het muzikale materiaal aan de lengte van de verzen aan te passen. Wij hebben dezelfde praktijk aangewend om de melodie aan sommige metrische onregelmatigheden van de lai aan te passen.

266

Wat de interpretatie betreft, hebben we een begeleiding voor vedel en dwarsfluit geïmproviseerd, trouw aan
wat we weten over de minnezangerskunst in de 14de eeuw. We hebben daarvoor de bestaande bourdontechnieken (volgens Jéróme de Moravie, de Franse theoreticus uit het einde van de 13de eeuw) vermengd met
de technieken van het geïmproviseerde contrapunt, zoals ze beschreven staan in muzikale verhandelingen

van die tijd. Al deze werken horen bij wat Machaut Tancienne forge' noemde, in tegenstelling tot de nieuwe dichtstijl die met de ars nova ingang vond. De eerste lai van Guillaume de Machaut Loyauté que point
ne delay mogen zingen en interpreteren, betekent eerst en vooral een confrontatie met de middeleeuwse
lyrische kunst op haar allerhoogste niveau. Het is een zoektocht naar een evenwicht tussen enerzijds een
staat van hypnose, die voortkomt uit de herhaling van een onopvallend versierde melodie, en anderzijds het
onophoudelijk hernieuwen van de harmonie tussen poëzie en muziek. Het is zelfs meer dan dat, want als
Machaut zonder twijfel de grootste dichter en de grootste Franse componist was van de 14de eeuw, laat hij
ons hier, uitvoerders zowel als luisteraars, een echte innerlijke ervaring meemaken van de kracht en de magie
van de tijd, en van het gevoel voor het sacrale in de muzikale dichtkunst van de hoofse liefde. Na de lais van
Guillaume de Machaut, hebben we het concertprogramma vervolledigd met de vrolijke Lai de la pastourelle van een anonieme trouvère uit de 13de eeuw.
Op een bescheiden maar eerlijke wijze is dit programma een belangrijk baken in ons leven als muzikant: het
is een echte ervaring van muzikale en poëtische magie, een bevraging van de oorspronkelijke kracht van de
muziek en van de stem, een verzet tegen de actuele tijdgeest van het zappen. We staan ook volledig achter
het verlangen om de sacrale voorstelling van de wereld te koppelen aan de wereldlijke zienswijze waarop
Guillaume de Machaut aanspraak maakte vanuit zijn orfische opvatting over de creatieve vreugde. De
schoonheid transformeert de mens op miraculeuze wijze door de blijdschap die ze voortbrengt, omdat die
van een hogere orde is.
Quant li cuers est pleins de joie
il se delite et se rejoie
en faisant son chant et son dit...
et musique est une science
qui vuet qu'on rie et chante et dence...
et cela même en "amoureus tourment".

Als het hart vol is van vreugde
jubelt het van blijdschap
en zingt en spreekt het...
want muziek is de wetenschap
die lach en zang en dans voorschrijft
zelfs bij "liefdespijn"

Vertaling: Brigitte Hermans
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Dame, et quant dou bien me souvient
qui de vous vient,
et il avient
qu'il me convient
laissier l'aler et le venir
vers vous, mes cuers, que tous maus tient,
ne se soustient,
n'il n'apartient
que biens ii peUst avenir.
Qu'Amours le fait tel devenir
en son venir,
par souvenir,
que revenir
ne puet â ii, car ii devient
com mors; n'il ne puet meintenir
ne detenir
n'apartenir
a fausseté, qu'à ii n'atient.

Vrouwe, als ik weer denk aan de goedheid
die van u afkomstig is
en het gebeurt
dat ik niet langer
in uw nabijheid kan zijn,
dan houdt mijn hart, vervuld van smart,
het niet langer
en vreugde die het zou kunnen kennen
zal nimmer zijn deel zijn.
Want liefde maakt het hart zó
dat het nooit meer zichzelf wordt
als Amor zich tot mij wendt
in de gedaante van herinneringen
want dan lijkt het dood;
het kan zichzelf in stand houden
noch opgeven en het kan ook
niet zijn toevlucht zoeken
bij valsheid, waar het vrij van is.

Eins vous sert en loyal entente,
ma dame gente,
qu'Amours l'en tente
en longue attente
de veoir vo viaire gent,
a qui mes las cuers se demente,
sans ce qu'il mente,
qui le tourmente
souvent de l'amoureus tourment.
et quant je vous serf loiaument
et liement,
tres finement,
sans finement,
ne voloir n'ay que m'en repente,
certeinnement,
petitement
aligement
me donnez, quant mors m'est presente.

Het dient u met trouwe toewijding,
mijn edele vrouwe,
hoewel Amor het op de proef stelt
door het lang te laten wachten
tot het uw lieve gezicht mag zien,
tegen wie mijn bedroefde hart zich beklaagt,
naar waarheid,
dat het vaak gekweld wordt
door liefdespijn
en terwijl ik u trouw dien,
en opgewekt,
zo goed ik maar kan,
zonder betaling,
en zonder enige spijt,
dat staat wel vast
dat u mij weinig
verlichting schenkt,
nu de dood voor mij staat.

Bien fust, se j'eUsse mespris,
dame de pris,
que j'aim et pris,
vers vous qui pris
m'avez d'amer sans mespresure.
Mais onques vo vueil ne repris,
ains ay apris,
com bien a pris,
de vous une noble apresure;
qui telle est que ma peinne dure
aveuc m'ardure,
qui moult me dure,
de cuer endure,
pour vo biauté qui m'a sourpris.

Dat zou terecht zijn als ik tekort was geschoten,
eerwaarde vrouwe,
die ik bemin en hoogacht,
jegens u, die mij genoopt hebt
lief te hebben, zonder in gebreke te blijven.
Nimmer maakte ik verwijten aan uw wensen,
maar ik heb,
tegen een hoge prijs,
van u een waardevolle kennis geleerd;
die bestaat erin dat mijn lijden aanhoudt,
samen met mijn verlangen
dat al lang aanhoudt
en dat mijn hart moet verdragen
omwille van uw schoonheid die mij in haar ban houdt

or m'estes sure
par amessure,
ne n'avés cure
de moy qui á vous me rens pris.

nu lijkt mij vast te staan
dat u niet geeft
om mij
die uw gevangene geworden is.

Eymmi! Tres douce creature,
noble en faiture,
plaisant et pure,
n'est pas droiture
que vous m'ociés pour amer,
quant je vous aim d'amour seiire
et de laidure
vous asseiire.
Or ne me daingniez reclamer;
dont il m'estuet chetif clamer
de cuer amer,
quant enflamer
me voy d'amer,
n'Amours ma dolour point ne cure.
Mais nuls homs ne m'en doit blamer
ne diffamer,
puis qu'afamer
me vuet d'amoureuse pasture.

Wee mij! Lieflijk schepsel,
edel van gestalte,
gracieus en puur,
dat u mij doodt omdat ik u bemin,
terwijl ik u bemin met standvastige liefde,
en ik u kan verzekeren dat
u mij niet kunt beschuldigen
van vileinie.
En daardoor moet ik mijzelf
nu een stakker noemen,
met een verbitterd hart,
als ik zie hoezeer de liefde
mij in vuur en vlam zet
en liefde mijn pijn niet verlicht.
Maar niemand moet mij hierom laken
of berispen;
ik honger immers
naar liefdesvoedsel.

Einsi loyal Amour m'ateint
et si me teint
de divers teint
ne point n'esteint
ce qui me fait palir et teindre.
Et mes las dolens cuers se pleint
a moult haut plaint
et se complaint.
Mais il se puet assez compleindre
car sa dure dolour remeindre
ne puet n'estaindre,
qu'Amours, sans feindre,
fait en li meindre
un desespoir qui le sourveint,
et, pour li plus forment contreindre,
le fait destreindre,
sans joie atteindre,
d'un dangier, dame, qu'en vous maint.

Zo raakt trouwe liefde mij
en kleurt mij
steeds weer anders
maar Amor neemt niet weg
wat mij zowel bleek maakt als kleur geeft.
En mijn droeve, trieste hart doet zijn beklag
met menig luide jammerkreet
en laat zijn klacht horen.
Maar het kan wel héél veel klagen
want de zware smart stopt niet
en kan niet ophouden;
Onophoudelijk laat Amor in hem
een wanhoop leven
die over hem komt
en die, om hem
nog meer dwars te zitten,
zonder enige hoop op geluk hem kwelt
met een belemmering, vrouwe, die bij u ligt.

Pour ce, dame, je me destour
de vostre atour,
fait â droit tour,
ne mon retour
ne ferai, se soit retoumés
vos gentis cuers en autre tour,
qui en destour
fait meint estour
au mien, dont mal sui atournés.

Daarom, vrouwe, keer ik mij af
van uw omgeving,
terecht,
en ik zal niet terugkeren
voor uw nobel hart een andere beslissing neemt,
uw hart dat door de afwijzing
ten strijde is getrokken
tegen het mijne,
waardoor het mij slecht vergaat.
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Helas, je sui á ce tour nés,
a mort tournés,
que ja clamés
amis n'amés
ne seray de vous que j'aour.
Et se savés
que vous m'aves
et que donnés
sui â vous de loyal amour.

Helaas, ik ben in deze strijd
gedoemd te sterven,
want u noemde mij
nooit uw vriend en ik zal nooit
bemind worden door u die ik vereer.
En u weet toch
dat ik de uwe ben
en dat ik mij in trouwe liefde
aan u heb geschonken.

Pour ce a. vous plus que je ne seuil
me plaing et dueil,
quant je recueil
de vostre accueil
semblant qui ma dolour empire.
Mais ja pour ce ne quier ne vueil
muer mon vueil,
comment que dueil
aie, qui va de mal en pire;
car puis que c'est au desconfire,
n'a vous souffire
le grief martire,
qui me martire,
ne vuet, tres belle, sans orgueil,
par escondire
vous pri, pleins d'ire,
que tost occire
me vueillent vostre dous vair oueil.

Daarom beklaag ik mij
meer dan gebruikelijk
als ik van uw onthaal
een indruk krijg
die mijn smart versterkt.
En desondanks wil ik
mijn verlangens niet opgeven,
hoeveel verdriet ik ook voel,
dat steeds heviger wordt;
maar aangezien het verdriet niet voldoende is
om mij te gronde te richten
en die smartelijke pijn
die mij kwelt
voor u niet volstaat,
vraag ik u, vol verbittering,
dat uw lieve, lichte ogen
mij door een weigering
direct doden.

S'ay droit, car se procheinne mort
a moy s'amort,
si que moy mort
par son dur mort
face, sans cuer et sans espoir,
en desconfort,
sans reconfort,
vos cuers moult fort
en sera liés, si com j'espoir.
Et vous pouez moult bien savoir
de ce le voir,
que miex avoir
que nul avoir
vueil la mort qu'en mal que je port,
sens miex voloir,
par vo voloir,
adès doloir
moy, sans joie avoir ne deport.

Daar heb ik recht op, want
als de naderende dood aan mij knaagt,
zodat die mij doodt
door zijn tanden hard in mij te zetten
en mij zonder hart en zonder hoop laat,
in droefenis,
zonder enige troost,
dan zal uw hart daar,
naar ik hoop, zeer blij om zijn.
En u mag best weten
dat ik veel liever sterf,
en dat ik de doodspijn
liever verdraag
dan enig ander iets,
zo dat uw wens is,
zolang ik smart voel,
zonder genot
of vreugde te kennen.

N'il n'est nuls, belle bonne et sage,
en qui hommage
sui en servage
a heritage,

Er bestaat niemand, schone en verstandige vrouwe,
die ik voor altijd eer
en dien,
die niet liever dood zou zijn

qu'estre n'amast miex mors que vis
que languir en si dure rage
qui n'assouage;
car elle esrage
de moy scens, pouoir et avis.
Pour ce, frans cuers amanevis
et assevis
de plaisant vis,
a mon devis,
vous pri qu'aiés loyal corage;
car je devis,
quant je m'avis,
comme homs ravis,
la mort, quant vous m'estes sauvage.

dan levend, liever dood
dan kwijnen in deze hevige pijn
die niet minder wordt;
want die pijn ontneemt mij
mijn gevoelens, mijn kracht en mijn verstand.
En daarom, nobel
en volmaakt hart
en vrolijk
en bevallig gezicht,
vraag ik u dat u een hart moge hebben
dat trouw is aan mij, want ik heb
als ik vol verrukking naar u kijk,
steeds de dood voor ogen
als u niet meegevend bent jegens mij.

Et â loy de loyal amy
pleure et gemi
et di: aimy,
quant anemi
truis vo dur cuer â ma priere.
Et quant tuit li bien endormi
se sont pour mi,
mes cuers par mi
part presques, douce dame chiere.
Belle, et comment que bien affiere
qu'à moy soit fiere
vo douce chiere,
qui tant m'est chiere,
n'est drois, quant elle ha sans demi
m'amour entiere,
sans parsonniere,
qu'à mort me fiere!
Car ja de paour en fremi!

En zoals een trouwe vriend betaamt,
ween en kerm ik
en zeg ik: wee mij,
als ik merk dat uw hart doof is
voor mijn smeekbede.
En aangezien alle aangename zaken
voor mij weggestopt zijn,
breekt mijn hart bijna in twee,
dierbare, lieve vrouwe.
Schone, hoezeer het ook passend is
dat uw lieftallige gezicht,
dat mij zo lief is,
hardvochtig is voor mij,
dan nog is het niet terecht dat
uw gezicht mij treft met de dood,
terwijl het kan rekenen op al mijn liefde,
zonder enige beperking!
Ik huiver al van schrik!

Ainsois vo dougour esmerée,
dame honnourée,
tant desirée,
d'onneur parée,
qui mon corps teint et mon cuer art,
dest ma joie avoir doublée.
Or ay pensée
desesperée,
qui me fait languir maint et tart,
car quant en depriant regart
vo dous regart,
se Diex me gart,
je n'ay regart
de joie qu'ay tant comparée
car nulle part
a moy n'en part,
eins me repart
d'ardeur â nulle comparée.

Uw zoete lieftalligheid echter,
hooggeëerde vrouwe
naar wie ik zo verlang
en die mijn lichaam kleurt
en mijn hart doet branden,
zou mij met vreugde vervuld moeten hebben.
Maar ik ken niets
dan gedachten vol wanhoop
die mij steeds weer langdurig somber stemmen,
want als ik smekend kijk naar
uw vriendelijke ogen
dan krijg ik,
God is mijn getuige,
geen enkele aanwijzing
voor het verwerven van de
al zo lang bevochten vreugde;
uw ogen zadelen mij alleen op
met een allerhevigst verlangen.
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Dont il me convient dire: "helas".
Sans nuls solas;
mais ne sui las
d'estre en vos las,
qu'Amours de plus en plus m'i lasse,
sans garder raison ne compas.
Dont mon respas
n'espoire pas,
ne temprement ne me respasse;
car joie m'oublie et trespasse,
dont je trespasse,
et moy depasse
doleur qui passe
toute autre: s'en ay, comme las,
pensée lasse
qui si me lasse
qu'à moy appasse
la mort d'amer plus que le pas.

En dus kan ik niet anders dan zeggen: "helaas."
Ik vind geen enkel soelaas;
en toch ben ik het niet moe
in uw strikken te zijn
hoewel Amor mij daar steeds meer kwelt
zonder maat te houden en zonder aanleiding.
Daardoor heb ik geen hoop
op genezing
en ik zal niet spoedig herstellen
want vreugde vergeet mij en slaat mij over;
zodoende sterf ik
en onderga ik
een smart die elke
andere overtreft: en daarom heb ik, ongelukzalige,
droeve gedachten,
die mij zo ellendig maken
dat de dood, door toedoen van de liefde,
zich al heel snel van mij meester maakt.

Car Amours fait de moy bersaut,
et si m'assaut
de maint assaut
et fait meint saut;
dont je doubt que sa cruauté
ne m'ocie, car en tressaut
mes cuers tressaut,
tramble et deffaut,
pour ce qu'il ha toute durté.
Mais Amours ha en moy planté
si grant plenté
de loiauté
que fausseté
ne feray, car, se Diex me saut,
se despité
m'a sans pité,
tost respité
m'ara; mais qu'elle me consaut.

Want Amor maakt mij tot zijn mikpunt
en werpt zich op mij
in veelvuldige aanvallen
en zorgt voor vele botsingen;
ik vrees dat zijn wreedheid
mij zal doden, want tijdens de aanval
springt mijn hart op,
het beeft en hapert,
omdat het de volle laag krijgt.
Maar Amor heeft in mij
zoveel trouw geplant
dat ik nooit
verraad zal plegen:
want — de Heer sta me bij —
hoewel hij mij meedogenloos
veronachtzaamd heeft,
kan hij mij op korte termijn redden
zodra hij mij bijstaat.

Qu'en joie puet mon mal changier
et aligier
moy de legier,
sans damagier
vostre honneur, dame de vaillance,
sans plus, s'elle me laist cuidier
ou souhaidier,
pour moy haidier,
qu'aie encor de vous aligence.
Et la mort dont sui en balance
par vo sanlance
qui fiert et lance
mon cuer sans lance
et tient en son tres dous dangier,

Hij kan mijn tegenspoed in vreugde veranderen
en mij op eenvoudige wijze
het leven aangenaam maken,
zonder uw eer
te schaden, deugdzame vrouwe,
en wel meteen, als hij,
om mij te helpen,
mij laat geloven of wensen
Dat ik nog verlichting kan vinden bij u.
En de dood, waarnaar ik afglijd
door toedoen van uw optreden
dat mijn hart
treft en verwondt
zonder gebruik te maken van een lans,

sans deffiance
se j'ay fiance
en esperance,
feray de moy toute eslongier.

de dood, die heerst over mijn hart
zal ik, als ik kán vertrouwen
op hoop,
ver van mij vandaan houden.

Et se vos gens corps lons, adroit,
parfait â droit
en tout endroit,
vuet orendroit
que pour Ii muire sans attendre,
certes, mes cuers miex ne vaudroit;
et il ha droit,
puis qu'il faudroit
dou toutoii Amours le fait tendre,
qu'en deux vuet bien partir et fendre,
sans li deffendre,
puis qu'àii tendre
n'estes, n'entendre
ne daingniés â ce qu'il faudroit
pour li joie et garison rendre.
S'en vuet bien prendre
mort, sans mesprendre,
car vie riens ne li vaudroit.

En als uw lieftallige, welgevormde lichaam,
met recht volmaakt
op ieder plekje,
nu meteen wenst
dat ik hier ter plekke sterf,
dan zou mijn hart niets beters kunnen doen;
en dat zou terecht zijn,
want het lijdt gebrek aan alles
waarnaar Amor het laat verlangen
zodat het doormidden dreigt te breken
zonder dat het daarvan weerhouden wordt,
aangezien u er niet teder voor bent
en niet wilt begrijpen
wat het nodig heeft
om vreugde en genezing te kennen.
Dus kan de dood het wel grijpen,
het leven heeft immers
geen waarde voor het hart.

Hé dame, plus belle qu'Eleinne,
de moy souvereirme,
mes cuers se peinne
et met en peinne,
par quoi li vostres soit certeins
que j'aim sans pensée villainne
d'amour certainne,
si que lonteinne
me soit Pardeur dont sui estains.
Mais quant â vous me sui complains,
souspirs et plains
dont je sui plains
sont petit plains
de vous, dame, de grace pleinne.
Et quant dou mal qui m'est remains
a jointes mains
pri qu'aie meins,
adont Amours pis me demainne.

Ach Vrouwe, die schoner zijt dan Helena,
en die mij in uw macht hebt,
mijn hart doet moeite
en investeert in verdriet
en daardoor kan uw hart er zeker van zijn
dat ik liefheb zonder vileine gedachte,
met standvastige liefde opdat
het vurige verlangen dat mij verteert
verre van mij moge zijn.
Maar als ik klaag bij u
vindt u de zuchten en de jammerklachten
waar ik vol van ben
weinig beklagenswaardig,
vrouwe, vol genade.
En als ik met gevouwen handen
bid dat het lijden dat mij rest
verminderen mag,
dan treft Amor mij nog erger.

Car quant en vous de pité point
ne truis, n'â point
amours me point
d'un si dur point
que de joie tout me despointe
et d'un fier desdaing le cop oint,
qui mat m'empoint,
en angle point,
dont la mort â mon cuer s'apointe.

Want als ik geen genade bij u vind,
nog geen greintje,
dan treft Amor mij met
een zo pijnlijke pijlpunt
dat hij mij uit vreugde ernstig kwetst,
en met een hautaine hardvochtigheid smeert hij
zalf op de wonde die hij mij heeft toegebracht
onder een juiste hoek,
waardoor de dood mijn hart bedreigt.
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Mais s'Amours qui mon mal apointe
vous est pointe
de telle pointe,
tost fust desjointe
de moy Pardeur qui s'i ajoint;
mais vos cuers d'un refus m'acointe
pour dure acointe,
ma dame cointe,
qu'Amours pour ma mort li enjoint.

Maar zo Amor die mijn lijden veroorzaakt
u zou hebben getroffen
met een dergelijke pijlpunt,
dan zou er spoedig een einde komen
aan mijn brandend verlangen;
maar uw hart onthaalt mij op een weigering,
bij wijze van wreed onthaal,
mijn schone Vrouwe,
en spant met Amor samen, om mijn dood.

Nompourquant de près et de loing
a vous me doing
et abandoing,
ne je n'ay soing
fors de vous servir â toute heure,
et vous me failliés au besoing;
dont je tesmoing,
et en tesmoing
tray la vraie amour que je honneure;
que morir m'estuet sans demeure,
s'ainsi demeure
qu'à moy court seure
et me deveure
vostre refus que tant ressoing
que mais ne pri qu'on me sequeure.
S'en plaing et pleure,
quant je assaveure
que pour vous á la mort me poing.

En desalniettemin wijd ik me aan u,
zowel in uw nabijheid als veraf,
en verlaat ik me op u
en ken geen andere wens
dan u te dienen, op elk tijdstip,
en u onthoudt mij hierbij uw steun;
zo verklaar ik
en als getuige
breng ik Ware Liefde naar voren, die ik eer;
ik moet weldra sterven
als de situatie zo blijft
want uw weigering,
die ik vrees, treft mij zó hard
en maakt korte metten met mij,
zodat ik niet meer verzoek mij te redden.
Mij resten slechts jammerklachten en tranen
nu ik voel
dat ik naar de dood gedreven word door u.

N'en riens nulle ne me delit,
ne nul delit
ne m'abelit,
ne ne m'eslit
mes cuers qui en riens ne dessert
que vous l'ociés sans respit
pour le despit,
qu'il me guerpit
pour vous qu'adès loyaument sert.
Mais vos corps qui est et appert,
tout en appert,
cointe et apert,
ne me depert
pour mal qu'aie grant ne petit,
comment qu'il ne m'ait pas couvert,
eins m'a ouvert
a descouvert
que de ma mort a appetit.

En niets staat mij nog aan,
geen enkele vreugde
kan mij nog behagen,
mijn hart maakt geen keuze meer
waarmee het zou verdienen
dat u het zonder respijt doodmaakt,
vanwege de onverschilligheid
die het mij laat voelen
uit uw naam, terwijl het u steeds trouw dient.
Maar uw lichaam, dat mij voor de geest staat,
heel duidelijk,
bevallig en gracieus,
stelt mij niet schadeloos
of ik nu veel of weinig lijd,
het heeft mij niet in bescherming genomen
maar heeft mij openlijk
laten merken
dat het uit is op mijn dood.

Et puis qu'il ne vous plaist que je oie
solas et joie
qui me resjoie,
ne que je joie

En blijkbaar hebt u liever niet
dat ik soelaas vind en vreugde
die mij zou verblijden
of dat ik zou genieten

de nul bien, ains y estes joieuse
quant pour vous si fort me desvoie
que je m'avoie
de mort en voie.
Bien me plaist, dame savoureuse,
car se vous estes plus crueuse
et meins piteuse,
dame orguilleuse,
po amoureuse,
vers moy, si vueil je, ol'.1 que je soie,
souffrir ma doleur dolereuse
et perilleuse,
qui convoiteuse
est que pour vous morir me voie.

van enig geschenk, want u bent opgewekt
terwijl ik, om uwentwille, zo ronddool,
dat ik op weg ben
naar de dood.
Dat staat mij wel aan, bevallige vrouwe,
want als u zo wreed bent
en zo weinig medeleven hebt,
hardvochtige vrouwe
die weinig liefde kent
jegens mij, dan wil ik, waar ik mij ook bevind,
mijn pijnlijke, hachelijke smart
ondergaan
aangezien zij erop uit is
mij te zien sterven.

Si qu'Amours m'a trop dece,
que j'ay cre,
quant repe
ne pourveii
n'a de pité m'ardeur age,
eins ha ma joie descreii,
bien l'ai sce,
et acre
le mal qui nuit et jour m'arge.
Mais s'elle m'ocist et partue,
Point ne m'en mue,
eins continue
et m'esvertue
d'amer pour faire mon
n'en moy, se vie m'est tolue,
n'iert ja veue
desconvenue
ne mon cuer pour faus congne.

Zo heeft Amor mij zwaar teleurgesteld
toen ik in liefde geloofde
want hij heeft de scherpe gloed van mijn liefde
noch geblust
noch verholpen, uit medelijden,
maar hij heeft mijn vreugde verminderd,
dat heb ik wel ervaren,
en hij heeft het leed
dat mij dag en nacht belaagt doen toenemen.
Maar als zij mij doodt en helemaal van het leven
berooft, dan loop ik hier niet voor weg,
maar ga gewoon verder
en doe mijn best
om lief te hebben om zo mijn plicht te doen.
zelfs als mijn leven mij ontnomen wordt,
zal men geen enkele tekortkoming kunnen vinden
en zal men nooit ontrouw
in mijn hart kunnen aantreffen.

Einsi de l'amoureuse espine
mon cuer espine,
par la doctrine
qui me doctrine
d'Amours qui par son grant engin
met en moy de mort la racine
et l'enracine
zans medecine,
celeement, en larrecin.
Et vos cuers, pour qui je m'affin,
com dur affin,
desir a fin
de mettre â fin
le mien las, qui d'amer ne fine.
Mais, quant pour vous vois â declin,
vers vous m'enclin,
le chief enclin,
car ma vie et mon lay define.

Zo verwondt de doorn van de liefde
mijn hart
door de leer
die mij leert
over Amor die door zijn grote bedrog
de wortel van de dood in mij plant
en hem goed diep plant,
zonder geneesmiddel,
stiekem, als een dief.
En uw hart, dat mij doet sterven,
wil als harde genoegdoening
een einde maken
aan mijn hart, ach,
dat niet opgeeft lief te hebben.
Maar als ik om uwentwille de dood tegemoet treed,
kniel ik voor u
met gebogen hoofd
en maak een einde aan mijn leven en aan mijn lai.
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L'autrier chevauchoie
pensant, par un matin,
si vi lez ma voie,
un poi loing du chemin,
un trop delitious jardin,
illec en l'arbroie,
sos la cime d'un pin,
oiseaus menans joie
trop grant en lor latin:
si tornai la mon chemin.

Onlangs reed ik op mijn paard
en zat wat te peinzen (het was in
de ochtend), toen ik langs mijn weg,
iets van mijn pad af,
een allerprachtigste tuin zag;
daar, te midden van de bomen,
onder de kruin van een den,
uitten vogels hun grote vreugde
in hun eigen taal:
daarheen koos ik mijn weg.

La sist en une coudroie
pastore filant un,
et gardoit illec sa proie,
seule, fors d'un mastin
qui tenoit le chief enclin.
Ele estoit & bele & bloie,
blanche com flor de pin,
et ses cheveus reflambloient
plus der que nul or fin.
Souvent regretoit Robin.

Daar zat, te midden van hazelaren,
een herderinnetje te spinnen,
en hoedde haar kudde.
Zij was alleen, afgezien van een waakhond
die zijn kop omlaag hield.
Zij was mooi en blond,
zo blank als de bloem van een den,
en haar haar had meer glans
dan fijn goud.
Zij treurde om Robin.

G'esgardai sa grant biauté,
sui fui de li si sorpris,
n'onques ne fu honme né
qui n'en dest estre espris.
Je me larwai el polpris:
quant el me vit ens entré,
si dist : "Qui vous a ci mis?
Ce n'est pas fet a mon gré,
car Robin, li miens amis,
vendra ja, ce m'a pramis.

Ik bekeek haar grote schoonheid
en raakte zeer onder de indruk van haar:
iedere man moest wel door haar
geraakt worden.
Ik ging de tuin binnen:
toen zij mij daar binnen zag treden,
zei ze: "Wat voert u hierheen?
Uw aanwezigheid staat mij niet aan,
want Robin, mijn lieve vriend,
komt spoedig, dat heeft hij mij beloofd.

Vostre merci,
fuiez de ci,
biaus sire, alés laïs.
fet ami,
bien le vos di,
anchois de cest païs,
RobeQon le fils Haïs.
Alez en la,
car ii vendra
joer en cest païs,
si cuidera,
quant vos verra,
se n'en estes partiz,
que vos aiez entrepris".

Alstublieft,
gaat u weg van hier,
schone heer, gaat u toch voort.
Ik heb al een vriend,
dat zei ik u al,
hij komt uit deze streek.
Het is Robe9on, de zoon van Haïs.
Ga liever weg,
want hij zal
zich hier verpozen
en hij zal zeker denken,
als hij u ziet,
als hij u hier aantreft,
dat u iets ondernomen hebt."

Ge l'esgardai
parlant â moi,
si descendi sanz demor,

Ik keek haar aan
toen zij zo tegen mij sprak
en stapte zonder dralen van mijn paard

et par amor
et par dougor
mes deus braz au col li mis,
puis li dis con fins amis:
"Bele, amés moi!
Je vos otroi
mon cuer & tote m'amor,
qui est meillor
que d'un pastor.
Tenez, je vos en sesis".
Atant delez ii m'assis.

en met liefde
en met tederheid
omhelsde ik haar;
toen zei ik haar, als volmaakte minaar:
"Schone, bemin mij!
Ik geef je
mijn hart en al mijn liefde,
dat is toch beter dan
de liefde van een herder.
Kijk, dit alles schenk ik je."
En ik ging naast haar zitten.

"Sire," dist ele "ne vaut rien.
J'ai fet ami qui est tout mien,
a qui j'ai bien tenu & tien
la foi que je li pramis,
tant conme jel savrai vis.
Alés vos en, jel vos lo bien,
car se je lés aller mon chien
et vos touchiés a moi, je criem
que il ne vos saille au vis,
il vos avroit tost maumis."

"Heer," zei ze, "dat doet mij niets.
Ik heb al een vriend,
hem was en blijf ik trouw,
zoals ik hem beloofde,
zolang ik weet dat hij leeft.
Gaat u toch weg, dat raad ik u aan,
want als ik mijn hond loslaat
en u zou mij aanraken, dan vrees ik
dat hij u in het gezicht zal springen
en u helemaal zal verminken."

Je vi que trop coarder
m'i porroit moult bien grever,
car qui se bee a joer
doit bien lessier le jangler.
Lors la pris a conforter
et a besier son vis cler.
Conment qu'alast l'assenbler,
la fin fist bien a loer.

Ik zag wel in dat langer aarzelen
me weinig goeds op zou leveren,
want wie het spel wil spelen
moet vooral niet teveel woorden gebruiken.
Dus begon ik haar te troosten
en haar blanke gezicht te kussen.
Hoewel zij zich eerst hevig verzette,
was het resultaat de moeite waard.

Tout par amor
et par dougor
et par savor
de taster
lessa le plor
et la dolor
et du pastor
a parler.
D'erbe de plor
de pirmancor
m'estut ce jor
a joer;
tant fui seignor
de bonne amor.
Ne m'en puis assés loer.

Door de liefde
en de tederheid
en de zoetheid
van het strelen
stopte zij met huilen,
was zij niet langer verdrietig
en praatte zij niet meer
over de herder.
Die dag moest ik
op het gras
het spel spelen
met mijn roede;
ik kon alles met haar doen,
vol liefde.
Ik prijs mezelf daar heel gelukkig om.

Ele me dist au chief du tor:
"Sire, se j'ai fet ma folor,
je vos pri, par vostre valor,
ne vos en vuoilliés vanter,

Zij zei me, na afloop van het spel:
"Heer, wellicht was het dwaas van mij,
en ik smeek u dan ook,
om er niet prat op te gaan,
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ains vos pri de ga hanter".

maar ik verzoek u mij te blijven bezoeken."

"Avoi, bone & bele,
ja n'en estuet doter!
Vostre amor nouvele
mi plest bien a garden
Ja n'en orrois mès parler.
A Deu, damoisele,
vos puisse conmander.
Je mont seur ma sele,
ii m'en estuet aller,
or vos pris de moi amer".

"Welzeker, schone,
daar hoef je niet aan te twijfelen!
Jouw nieuwe liefde
wil ik graag onderhouden.
Meer zal je er niet over horen.
Moge God
je behoeden, juffrouw.
Ik stap nu in het zadel,
ik moet nu weg,
ik vraag je mij te blijven beminnen."
Vertaling: Marianne Lambregts
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PROGRAMMA

Anoniem (13de eeuw) / Millenarium (bewerking en
improvisatie)
Estampida de Rocamadour (instrumentaal)
Anoniem (13de eeuw)
Lugeamus omnes (introitus)
Frau vobis (oratio)
gregoriaans
Missa cum Jubilo
Kyrie
Gloria
Anoniem (13de eeuw) / Millenarium (bewerking en
improvisatie)
Estampita lubrica (instrumentaal)
Anoniem (13de eeuw)
Lectio actuum apopholorum (epistola)
Iacta cogitatum tuum in decio (graduale)
Alleluia
Anoniem (13de eeuw) / Millenarium (bewerking en
improvisatie)
Dansa ad sequentiam (instrumentaal)
Anoniem (13de eeuw)
Victime novali (sequentia)
Anoniem (13de eeuw)
Hac in anni ianua (conductus ad evangelium)
Anoniem (13de eeuw)
Fraus vobiscum (evangelium)
Anoniem
Credo
Anoniem (13de eeuw)
Loculum humilem (offertorium)
Anoniem (13de eeuw) / Millenarium (bewerking en
improvisatie)
Stola iocundatis (instrumentaal)
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Anoniem (13de eeuw)
Effunde domine (oratio)
gregoriaans / Millenarium (bewerking en
improvisatie)
Sanctus
gregoriaans
Pater noster (oratio)
gregoriaans
Agnus Dei
Anoniem (13de eeuw)
Mirabantur omnes (communio)
Anoniem (13de eeuw) / Millenarium (bewerking en
improvisatie)
Procurans odium (instrumentaal)
gregoriaans
Hunc diem leti ducamus
Anoniem (13de eeuw) / Millenarium (bewerking en
improvisatie)
Et maledictio decii descendat
gregoriaans
Benedicamus Domino

Het Officium lusorum uit de Carmina Burana
La Messe des Pus
Christophe Deslignes & Victor-Gaston Pierrot

Na een cd-opname gewijd aan de vaganten, waarin Millenarium de liefdesgedichten, de religieuze poëzie en
de filosofische verzen uit het beroemde Carmina Burana-handschrift exploreerde, stelde het een tweede
programma samen rond La Messe des fous (de mis der zotten of de zogenaamde ezelsmis), een nieuwe
poging om het publiek te vermaken met de donkere kantjes van clerus, studenten en meesters. Het ensemble heeft de bedoeling om vooral niets van de historische realiteit uit de weg te gaan.
Duisternis en licht waren bij de vaganten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze mannen van God en
mannen van de kerk, maar evenzo soms grote zondaars tegenover het 'eeuwige', haalden hiermee de afkeuring van Pierre Abélard op de hals. Hij was inderdaad de eerste om protest aan te tekenen tegen de uitspattingen van zijn volgelingen en aanhangers door hun liturgische plechtigheden van de Messe des fous te veroordelen. Millenarium wil door de hedendaagse reconstructie van deze mis het verband duidelijk maken
tussen de filosoof, theoloog en muzikant Pierre Abélard — een groot pleitbezorger van de gregoriaanse zang
—, de heidense inwijdingsrituelen die lange tijd getolereerd werden door de katholieke kerk en de vaganten
die er in hun wijn- en speelliederen de draak mee staken. Voor deze reconstructie putte Millenarium uit een
reeks liturgische, muzikale en historische getuigenissen die Abbé Villetard, Wulf Arit, René Clemencic en
recent nog Pierre-Emmanuel Guilleray in zijn thesis voor de Ecole des Chartes over La féte des fous dans
le Nord de la France, hebben nagelaten.
In de oudheid werden de twaalf laatste dagen van het jaar — die werkelijk een periode buiten de tijd betekenden — beschouwd als de kloof tussen de zonnekalender van 365 dagen (twaalf maanden van dertig en een
halve dag) en de maankalender die bestond uit twaalf maanden van elk 29 en een halve dag. Deze twaalf
dagen en twaalf nachten kwamen overeen met een periode van 'leegte', een onzekere tijd ook vol gevaren
waarin levenden met doden communiceerden. De Keltische traditie verbood elke vorm van liefde bedrijven
in deze periode, uit vrees dat een kind verwekt zou worden. In de Romeinse tijd betekenden de 'saturnaliën' (de Saturnusfeesten) de viering van de vrijheid en van de wereld op z'n kop. Slaven werden meesters
en de meesters moesten gehoorzamen aan de slaven. Volgens sommige volkse tradities die nog altijd bestaan,
kan men door een nauwkeurige analyse van elk van deze twaalf dagen niet alleen de toekomst, maar ook
het weer en de komende oogsten voorspellen.
In de grote steden van het noorden en het westen van Frankrijk stond tijdens de middeleeuwen de periode
tussen Kerstmis en Driekoningen bol van de feesten, rituelen en vieringen. Zo was de kathedraal in steden
als Chartres, Rouen, Douai, Beauvais, Tournai of Sens de place-to-be voor allerlei feestelijkheden: dat van
de diakens op St. Etienne (26 december), dat van de onderdiakens op St. Jean (27 december), en tenslotte
dat van de koorknapen op de dag van de Onnozele Kinderen (28 december). Op de 26ste zong men 'ezelsproza', de dag erna `rundsproza' en men koos een 'bisschop' of een 'aartsbisschop der zotten'. Heel de clerus was erbij in de mis, sommigen in vrouwenkleren, anderen kwamen als narren. Men at er en men speelde met de dobbelstenen op het altaar, naast de celebrant. In die periode werden parodie, satire, spotternij,
spel, feest, overtreding en 'alles omgekeerd doen' rituelen die min of meer getolereerd en begeleid werden
door de kerk. Karakteristiek als ze waren voor de feodale maatschappij, vermochten deze uitspattingen om
vanuit de chaos het nieuwe jaar vorm te geven. Eén keer per jaar was het immers zo dat de leden van een
beroepsvereniging, van een reguliere of seculiere of religieuze gemeenschap, de leden van een broederschap
of van een school de regels en de hiërarchie van hun instelling met voeten mochten treden. Sommige abdijen financierden zelfs de kosten voor een verkiezing van een 'kleine abt' of 'kleine abdis'. In het kader van
dit proces van jaarlijkse wedergeboorte zorgde de uitzonderlijke omkering van de normale orde door mid-
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del van de lach en de parodie via het spel ervoor dat men zich kon zuiveren alvorens een nieuw jaar, te weten
een nieuwe cyclus, een nieuwe orde aan te vatten.
Sommige rituelen, zoals het carnaval dat in de steden de wereldlijke voortzetting was van de religieuze rituelen, zijn tot op vandaag blijven voortleven, niettegenstaande hun definitieve 'opheffing' als gevolg van meerdere eeuwen van kerkelijke veroordelingen van hun uitspattingen. Andere zijn na een aantal transformaties
uiteindelijk verdwenen. Dat is het geval met de geparodieerde mis of de `Messe des fous', die slechts hier en
daar in de iconografie, in kronieken, in muziekhandschriften en rekeningenboeken sporen heeft nagelaten.
Onder de 254 teksten van het beroemde manuscript van de Carmina Burana bevindt zich een Officium
lusorum, een echte parodie op het proprium van de mis, die schitterend overeenkwam met het jaarlijkse
ritueel van regeloverschrijding en de omkering van gebruiken en symbolen. In het Latijn werd op deze
manier de groet van de priester "De Heer zij met u" geparodieerd tot "Het bedrog zij met u". De Heer God
(Dieu) werd de heer Dobbelsteen (dé), het evangelie volgens Marcus werd het nepevangelie volgens de
Zilvermark, de eindzegen werd een finale verwensing. Het feit dat deze ezelsmis in het manuscript werd
gevoegd tussen de gedichten over de wijn en de spelen — Carmina lusorum et potatorwrz — past uitstekend
bij de geest en de manier van leven van de vaganten. Kortom, het is een bijzonder interessante literaire en
muzikale getuigenis van de parodiemis.
De reconstructie van een Messe des fous in de 20ste eeuw was geen gemakkelijke opgave. Hoe kan je in
godsnaam de zin van een omkerings- en vernieuwingsritueel duidelijk maken aan melomanen van vandaag?
Hoe kunnen de gelovigen gevrijwaard worden van choqueren in een tijd waarin 'overgangen' hun reden van
bestaan verloren hebben? Hoe kan een publiek deelgenoot worden van de finesses van een parodie op de
Latijnse mis, zoals we die in het Officium lusorum terugvonden? We besloten nochtans deze Messe des fous
te reconstrueren met het grootste respect en met een onbegrensde genegenheid. We zijn niet alleen uitgegaan van deze specifieke getuigenis van een parodie op de mis, die lange tijd werd toegestaan door de katholieke kerk, maar ook van de verbodsbepalingen betreffende de gezangen van het ordinarium, die geleidelijk
aan onaantastbaar geworden waren. Tegenover het risico om sommige medemensen te choqueren, meenden
we dat het werkelijk nodig is om de ingesteldheid te begrijpen van de vaganten, deze zogenaamde geestelijken die deze parodieën bedachten. Om hun praktijken goed te begrijpen, moesten we hen terug in hun de
historische context plaatsen. Het is absoluut belangrijk om verwarring tussen parodie en blasfemie te vermijden. De overgangsrituelen, de ceremonieën van omkering en vernieuwing hadden immers nooit de
bedoeling de gevestigde orde omver te werpen. Integendeel, door middel van een jaarlijkse zuiveringsrite,
waardoor de traditie zich telkens weer kon vernieuwen, wilden ze deze orde nog sterker maken. De Messe
des fous moet ons inziens geïnterpreteerd worden als een getuigenis van een andere wereldvisie, goed noch
slecht, maar wél verschillend van de onze.
Onze Messe des fous kan worden gesitueerd in het begin van de 13de eeuw, tussen Kerstmis en
Driekoningen, in een kathedraal in Noord-Frankrijk. Ter nagedachtenis aan Pierre Abélard en verwijzend
naar de taboes, hebben we besloten om de gezangen van het ordinarium niet te parodiëren. Ze worden
gezongen door Psallentes. Zij vertegenwoordigen de monniken, de wachters van de liturgie, en scheppen
het kader voor de omgekeerde liturgie. Alleen het Onze Vader, dat in een Visigothische versie wordt
gebracht, is geparodieerd. Het Kyrie en het Gloria komen uit de Missa Cum Jubilo, volgens de versie van
het Graduale Triplex. Het Credo stamt in feite uit het handschrift van Beauvais en wordt in een transcriptie van Wulf Arlt gebracht, maar zonder de vele tropen. Het Sanctus en het Agnus Dei werden ontleend aan
het officie van Pierre de Corbeil, die in een transcriptie van Abbé Villetard bewaard wordt in de
Bibliothèque Nationale van Sens. De twee officies van Sens en Beauvais, die verband houden met het 'ezelsfeest', vormen geen parodie op de mis zoals in het Officium lusorum. Integendeel, Abbé Villetard beweert
dat ze op vraag van enkele hervormingsgezinde prelaten, onder wie de aartsbisschop van Sens, Pierre de
Corbeil, geconcipieerd zijn, met de bedoeling om de energie van de gelovigen te kanaliseren en zo een einde
te maken aan bepaalde afwijkingen in verband met de overgangsrituelen.
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Het proprium uit de Carmina Burana is wel volledig geparodieerd. We hebben de reconstructie van René
Clemencic gevolgd, weliswaar aangepast aan onze behoeften. De tekst verwijst naar Bacchus: de dobbelsteen (le dé) wordt vereerd in de plaats van God (Dieu). De Sequentia is een contrafact van de beroemde
Victime paschali laudes, de allusies op 'het mannelijke gereedschap' zijn legio, het evangelie wordt genadeloos op de korrel genomen, het toeval wordt voortdurend ingeroepen en de zelfspot is overal aanwezig: de
parodie voltrekt zich steeds op het tweede niveau, terwijl de vaganten ten zeerste hun eigen lot ironiseren.
De vrekkigheid en de laagheid van de katholieke kerk worden bespot en bekritiseerd.
Zes solisten van het Choeur de Chambre de Namur vertolken de rol van de vaganten en verdelen onder
elkaar de rollen van priester, diaken, de heer dobbelsteen (dé), leerlingen en primus. Deze laatste is een parodie op de leerling Thomas, maar ook een duidelijke hommage aan én een knipoog naar Primus d'Orléans,
de tweede grootste vagant na Maître Pierre. De koorknapen hebben eveneens een rol te spelen in deze ingebeelde (kerk)dienst en verwijzen naar de 'clericuli', die ook mochten deelnemen aan het feest. Zij worden
uitgebeeld door de leden van het kinderkoor Les Pastoureaux. De instrumentale werken komen uit de
Carmina Burana en uit het repertoire van de School van de Notre-Dame. Hieraan werden originele composities en improvisaties toegevoegd. De instrumentale stukken worden uitgevoerd door Millenarium, dat
zich de rol toe-eigent van de jongleurs die vaak door de kerk werden ingezet tijdens grote religieuze feesten, spelen en liturgische drama's.
Tenslotte vonden we het opportuun om ook enkele allusies en knipoogjes naar onze tijd te maken. Zo is
deze Messe des Pus niet louter een historische reconstructie die absolute oorspronkelijkheid claimt. We
hebben eigenlijk geopteerd voor het hercreëren van een verloren gegaan ritueel, met in het achterhoofd een
zo goed mogelijke historische kennis en een altijd aanwezige zin voor creativiteit. De verwezenlijkingen van
het pluridisciplinaire onderzoek hebben aangetoond dat de vaganten in de 12de en 13de eeuw een ongelooflijk uitgebreid cultureel netwerk op poten hadden gezet. Het is inderdaad zo dat het netwerk van de vaganten niet alleen de anthologie van de Carmina Burana heeft voortgebracht, maar onder andere ook van
invloed is geweest op vier of vijf kardinalen van de Romeinse Curie, overigens zeer tot spijt van Bernard de
Clairvaux. Deze laatste hekelde de intellectuele, morele, filosofische en theologische invloed van Maître
Pierre Abélard, waardoor hij als `pausmaker' effectief in de schaduw werd gesteld, temeer daar zijn cisterciënzernetwerk helemaal niet de omvang had van dat van Pierre le Vénérable (Pierre, de Eerbiedwaardige)
in Cluny. Het was ook Pierre le Vénérable die Maître Pierre, "onze Aristoteles", "de Filosoof van God" als
het ware inlijfde in Cluny. Hij zou er van grote invloed zijn op twee pausen van wie een in zijn persoonlijke bibliotheek het werk van Maître Pierre bezat.
Millenarium heeft de studie van de historische documenten gekoppeld aan een creatieve, moderne aanpak
en stelt een herwaardering van de middeleeuwse parodie voor in een tijd van grote omwentelingen, waarin
de Westerse wereld zich bevraagt over de begrippen traditie, het goddelijke, de orde en de chaos.
Vertaling: Brigitte Hermans
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LUGEAMUS OMNES
Lugeamus omnes
in decio diem festum
deplorantes pro dolore
omnium lusorum nuditate
gaudent decii
et collaudant filium bachi.

Laten we ons allen op deze feestelijke dag
voor de heer Dobbelsteen in rouwkleding hullen,
en laten we al die spelers beklagen
om hun smartelijk vertoon,
de dobbelstenen scheppen vermaak in hun naaktheid
en in het verheerlijken van bacchus' zoon.

Maledicant decio
in omni tempore.
Semper fraus eius
in ore meo.

Laten we te allen tijde roddelen
over de heer Dobbelsteen.
Dat zijn gluiperigheid altijd
op mijn lippen mag liggen.

FRAU VOBIS
Fraus vobis.
Tibi leccatori.
Ornemus.
Deus qui nos concedis
trium.deciorum
maleficia colere danobis
in eterna tristitia
de eorum societata lugere. Amen.

Het bedrog zij met u.
En ook met u, schrokop.
Laten we ons vermommen.
Heer Dobbelsteen, gij die ons toestond
om de misdaden
van de drie dobbelstenen te honoreren,
laten we onze verknochtheid
aan hen betreuren in een eeuwige droefenis. Amen.

KYRIE
GLORIA

voor de misdelen: zie p. 291

LECTIO ACTLTUM APOPHOLORUM
Lectio actuum apopholorum. In diebus illis
Multitudinis Ludencium erat cor unum et tunica
nulla, et hiemps erat. Et iactabant vestimenta secus
pedes accomodantis qui vocabatur Landrus.
Landrus autem erat plenus pecunia et fenore et
faciebat dampna magna in loculis accomodans singulis prout cuiusque vestimenta valebant.

Lezing van de exploten van de stumperds. In die tijd
hadden de meeste speelvogels één enkel hart, en geen
enkele mantel, hoewel het winter was. In een goeie
bui gooiden ze hun kleren tot voor de voeten van een
man met de naam Landrus. Landrus nu had veel geld
en belegde het ook, maar veroorzaakte een ramp in
zijn geldkist door aan iedereen de waarde van zijn
kleren uit te betalen.

IACTA COGITATUM TUUM IN DECIO
Iacta cogitatum tuum in decio
et ipse te destruet.

Verhef uw gedachten tot bij de heer Dobbelsteen
en hij zal ze de grond in boren.

Dum clamarem ad decium exaudivit
vocem meam et eripuit vestem meam
a lusoribus iniquis.

Terwijl ik de heer Dobbelsteen aanriep
en hij mijn stem kon horen, griste hij mijn kleren weg
om ze aan de vijandige spelers te geven.

ALLELUIA
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Alleluia.
Mirabilis vita
et laudabilis nichil.

Alleluja.
Het leven is wonderbaar
en helemaal niet lofwaardig.

VICTIME NOVALI
Victime novali zynke ses immolent
deciani ses zinke abstraxit vestes
equum cappam et pelles
abstraxit confestim a possessore.
Mors est sortita duello
conflixere mirando
tandem tres decii vicenmt illum.
Nunc clamat
Fortuna quid fecisti
pesima vestitum
cito nudasti
et divitem egeno coequasti
per tres falsos
testes abstraxisti
vestes ses zinke surgant spes
mea precedant cito
in tabulea credendum est magis soli
ses zinke quater veraci
quam dri tus es ictu fallaci
scimus istos abstraxisse
vestes lusoribus vere tu nobis
victor ses misere.

Doe een vijf en een zes met verlies van de hand
aan een nieuw slachtoffer van de heer Dobbelsteen,
de vijf en de zes hebben hem van zijn kleren
beroofd,
ook van zijn paard, zijn cape en zijn pelsen muts.
Bliksemsnel weggegrist van zijn eigenaar,
geluk en ongeluk leveren een ware veldslag in hem.
Maar hij moet nog driemaal werpen.
Nu schreeuwt hij het uit:
Fortuna, wat hebt gij mij aangedaan
door mij na het roven van mijn mantel
naakt achter te laten,
en van een rijk man een arme te maken,
in drie valse worpen hebt ge
mij mijn kleren afhandig gemaakt,
de vijf en de zes waren mijn hoop
en hadden op het altaar kunnen verschijnen,
best is het de zes, de vijf en de vier te vertrouwen
en niet de drie en de twee, die bedriegers zijn,
we weten nu dat de kleren
van de spelers afhandig zijn gemaakt,
glorieuze zes, heb medelijden.

HAC IN ANNI IANUA
Hac in anni ianua,
hoc in Januario.
Tendamus ad ardua
urtutum subsidio
gaudia sint mutua
muto facto vitio
reproborum fatua
reprobetur actio.
Anni novi novitas
novas leges afferens
saqui vetat vetitas
vetustatem auferens.
Probus probet probitas
probis proba conferens.
Contetatur pravitas
probitatem conterens.

Bij dit begin van het jaar,
in deze maand januari.
Laten we ons toeleggen
op het zwaar labeur
zodat door toedoen van de deugd
de vreugde wederzijds mag zijn,
het kwaad bezworen
en de dwaasheid verdoemd.
Het nieuwe in het nieuwe jaar
brengt nieuwe wetten,
verbiedt de verboden te volgen,
jaagt weg wat oud is.
De rechtschapene keurt de rechtschapenheid
door het goede toe te kennen aan de goeden.
En al wat slecht is en de deugdelijkheid aanvalt,
mag zelf vernietigd worden.

FRAUS VOBISCUM
Fraus vobiscum. Tibi lecatori. Sequentia falsi evangelii secundum marcam argenti. Fraus tibi decie.
Cum sero esset una gens lusorum venit. Decius in
medio eorum et dixit:
Fraus vobis, nolite cessare ludere. Pro dolore enim
vestro missus sum ad vos. Primas autem qui dicitur
vilissimus non erat cum eis quando venit decius.

Het bedrog zij met u. En met u schrokop. Lezing
uit het valse evangelie volgens de zilvermark. Het
bedrog zij met Dobbelsteen. Eens op een avond
was een groep spelers bij elkaar gekomen.
Dobbelsteen kwam in hun midden en sprak:
Bedrieglijkheid zij met u,
wil nooit nog stoppen met spelen. Om u te pesten
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Dexerunt autem alii discipuli.
Vidimus decium. Qui dixit eis. Nisi mittam os
meum in locum pecarii ut bibam non credam.
Primas autem qui dicitur vilissimus iactabat decem
alius duodecim. Tercius vero quinque.
Et quinque proiecerat exhausit bursam et nudus ab
aliis se abscondit.

ben ik immers naar jullie gekomen.
Primus echter, die de slechtste van allemaal genoemd
werd, was er niet bij toen Dobbelsteen bij hen
kwam. De gezellen zegden hem daarop: wij hebben
Dobbelsteen gezien. Hij zei hen echter: dit zal ik niet
geloven tot ik mijn mond op de beker van de zonde
heb geplaatst zodat ik ervan kan drinken. Daarop
gooide primus, die men de slechtste van allemaal
noemde, een tien, daarna een twaalf, een drie en vervolgens een vijf. En omdat hij een vijf had gegooid,
moest hij zijn geldbeurs leegmaken. Vermits hij naakt
was, ging hij zich ver van hen verstoppen.

CREDO

voor de misdelen: zie p. 291

LOCULUM HUMILEM
Loculum humilem
salvum facies decie.
Et oculos erue decie.
Humiliate vos avari
ad maledictionem.
Ornemus.

Heer Dobbelsteen,
redt een nederig geldkistje.
En ruk de ogen uit van de spelers.
Jullie vrekken, buig neder
om de verwensing te ontvangen.
Laten we ons opsmukken.

EFFUNDE DOMINE
Effunde domine iram tuam super avaros et tenaces
qui iuxta culum ferunt sacculum. Et cum habuerint
denarium reponunt eum inclususm donec vertatur in
augmentum et germinet centum. Pereat. Hic est frater pravitatis filius iniquitatis fixura scamni genus
nescitandi visinat mamre quando timet nummum
dare. Pereat. Quaod ille eis malecictionem prestare
dignetur qui Zacheo benedictionem tribuit et diviti
avaro guttam aque denegavit. Amen.

Heer Dobbelsteen, strooi uw toorn uit over de vrekken en de koppigaards die een geldbeurs op hun achterste dragen. Daarin stoppen ze hun geldstukken
om ze honderdvoudig te laten opbrengen. Dat hij
verrot. Dit hier is een perverse broeder, daar een
zoon van een mislukkeling, Scabreus volk, ongelet] Als de dood om geld uit te geven. Dat
terd, [
hij verrot. Dat hij die zijn zegen aan Zacheus geeft,
en de rijke vrek een druppel water weigerde,
hen verwensingen toeslingert. Amen.

Et maledictio dei patris omnipotentis
descendat super eos.

En de verwensing van de almachtige heer Dobbelsteen
kome over u.

SANCTUS
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Sanctus perpetuo nomine cuncta regens.
Sanctus Regna cuius disponens iure perhenni.
Sanctus consimilis qui bona cuncta nutris.
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.
Benedictus Marie filius,
qui venit in nomine Domini.
Plebs tibi mente pia genitor dictante sophya.
Iubilet osanna laudi intenta tibi plebs,

Geheiligd wiens naam voor altijd regeert.
Geheiligd wiens macht voor altijd de wetten maakt.
Geheiligd wie aan ieder goed voedsel geeft.
Heer God Sabaoth.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in excelsis.
Gezegend is de zoon van Maria,
die gekomen is in de naam van God.
Breng wijsheid voor uw onderdanige plebs,
het volk jubelt en juicht u lof toe,

quoque Christe redemptor geminet.
Osanna.
Carmini in meta spiritus et
tibi leta triplicet.
Osanna in excelsis.
0 quanta qualis quam suavis quam beata gloria
qua complentur continentur gubernantur omnia.

het vereert u als Christus de verlosser.
Hosanna.
Dat de vreugde van de gezangen in drievoud
tot u en tot de heilige geest mag komen.
Osanna in excelsis.
0 hoe zoet en zacht is uw gelukzalige heerlijkheid
die alles omvat, bestendigt en beheert.

PATER NOSTER
Pater noster
qui es in coelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in coelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimite nobis debita nostra,
sicut et nos dimittibus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo. Amen.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

AGNUS DEI
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
qui sedes ad dexteram Patris,
solus invisibilis Deus,
miserere nobis.

Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
dat aan de rechterhand van de Vader zit,
de enige onzichtbare God,
ontferm u over ons.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
rex regum gaudium angelorum Deus,
miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
pax perpetua redemptio Deus,
dona nobis pacem.

Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
koning der koningen, de vreugde van Gods engelen,
ontferm u over ons.
Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
Eeuwige vrede, pacht van God,
geef ons vrede.

MIRABANTUR OMNES
Mirabantur omnes
inter se quod decius
abstraxerat cuilibet vestes.

Allen stonden in bewondering
voor de heer Dobbelsteen
omdat hij hen hun kleren afhandig had gemaakt.

HUNC DIEM LET! DUCAMUS
Hunc diem leti ducamus.
Feliciter.
Tempora bona habeamus.
Multos annos. Amen.

Laten we vandaag in vreugde dansen.
Gelukzalig.
We hebben een zalige tijd.
Lange jaren. Amen.
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ET MALEDICTIO DECII DESCENDAT
Et maledictio decii descendat
super eos.

Dat de verwensing van de heer Dobbelsteen
over u neer mag dalen.

BENEDICAMUS DOMINO
Benedicamus Domino.

Laten we de Heer zegenen.
Vertaling: Brigitte Hermans
Nota van de vertaler: in de Latijnse tekst komt het
woord "Deus" in alle mogelijke vormen voor. Naar
analogie met de morfologische gelijkenissen met het
Franse woord `dé' (dobbelsteen) en — gelukkig toeval! — vanwege de verwijzing naar het dobbelspel
van de vaganten, werd in de Nederlandse vertaling
geopteerd voor "de heer Dobbelsteen".
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Het ordinarium van de mis
KYRIE
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

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

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

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

CREDO
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum, Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum
ante oinnia 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

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

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

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.

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

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

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

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

292

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!

BIOGRAFIEËN

Andrassy Trio

Becu, Wim

concert 14

concerten 13, 14, 15

Het Andrassy Trio legt zich toe op de uitvoering
van muziek voor klarinet en bassethoorn. De muzikanten leerden elkaar kennen tijdens hun muziekopleiding aan het conservatorium van Den Haag.
Sinds de oprichting trad de groep op in Wenen,
Nederland en de noordelijke regio's van Oostenrijk.
In 2006 behoorden ze tot de laureaten van het
Internationaal Van Wassenaer Concours. De groep
noemde zich naar Graaf Georg Andrassy, een
Hongaarse edelman en vrijmetselaar uit de 18de
eeuw, die een reeks van drie bassethoorns naliet,
gebouwd door de Weense hofbouwer Theodor
Lotz. Deze unieke instrumenten werden in 1990
ontdekt. De muzikanten van het Andrassy Trio spelen op kopieën van de instrumenten van Lotz.

Wim Becu is wereldvermaard als bespeler en docent
van oude blaasinstrumenten. Na zijn studies aan de
conservatoria van Antwerpen en Den Haag begon
hij zijn muzikale carrière in 1982 bij het Huelgas
Ensemble. Door zijn enorme gedrevenheid en zijn
muzikale nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de vele historische 'trombones'
heeft hij zich ontwikkeld tot specialist in de instrumentale uitvoeringen van oude muziek. Met zijn collega's van Concerto Palatino werkte hij mee aan vele
concerten en ruim honderd cd-opnamen. Als pedagoog leidt hij studenten op aan het Antwerpse conservatorium en aan de muziekhogescholen van Aken
en Trossingen. Wim Becu is daarnaast als adviseur
verbonden aan de gerenommeerde oudemuziekopleiding in Bazel. Bovendien werkte hij mee aan verschillende masterclasses, waar hij altijd wordt
geroemd als een zeer inspirerend docent.

Baeten, Herman
concert 12

Herman Baeten is van opleiding muziekwetenschapper. Hij was een aantal jaren werkzaam in het
onderwijs en daarnaast ook als dirigent en uitvoerder van oude muziek. In 1978 richtte hij de organisatie Musica op, waarvan hij later directeur werd.
Oorspronkelijk was deze organisatie vooral actief
op het gebied van de historische uitvoeringspraxis,
maar gaandeweg evolueerde ze tot een impulscentrum voor muziek, dat vooral op het vlak van de
muziekeducatie in binnen- en buitenland bekend
geraakte. Herman Baeten stond ook mee aan de
wieg van de muziekuitgeverij Alamire, die heel wat
wetenschappelijke publicaties, partituren en facsimile's uitgaf en grote internationale uitstraling kreeg
met de wetenschappelijke uitgaven van partituren
en boeken. Hij was ook hoofdredacteur van het
tijdschrift Musica Antigua en uitgever van het
muziektijdschrift Contrapunt. Als auteur publiceerde hij een aantal muziekanalytische artikels.
Herman Baeten is eveneens medestichter van de
Alamire Foundation, een wetenschappelijke organisatie die verbonden is met de K.U.Leuven. Hij is
oprichter en bestuurder van Resonant, een organisatie die zich bezighoudt met het muzikale erfgoed.
Herman Baeten is voorzitter van de beoordelingscommissie muziek, publiceert geregeld artikels over
beleidsmateries en zit in verschillende adviesgroepen rond kunst en onderwijs. Hij is tevens lid van
de Muziekraad van Vlaanderen. Daarnaast is hij nog
actief als adviseur bij diverse muziekfestivals en
concertorganisaties.
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Biffi, Vivabiancaluna
concert 21

Vivabiancaluna Biffi studeerde aanvankelijk cello en
trad geregeld op als solist en in kamermuziekconcerten in Frankrijk, Italië, Zwitserland en
Duitsland. Ze besloot zich echter toe te leggen op
oude strijkinstrumenten uit de middeleeuwen en de
renaissance. Hiervoor ging ze in 1997 studeren aan
de Schola Cantorum Basiliensis. Daar volgde ze
eveneens zang en vocale technieken bij Richard
Levitt en Dominique Vellard. Bij Bernard Maurer
vervolmaakte ze zich in het spelen op de barokcello.
Met Evelyn Tubb en Anthony Rooley werkte ze op
het Italiaanse frottola-repertoire, de instrumentale
en vocale muziek van Ottaviano Petrucci en 15deen 16de-eeuwse Engelse muziek. Sinds 1998 treedt
ze vaak op als zangeres en/of instrumentalist, werkt
ze met verschillende oudemuziekensembles in
Europa, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en was
ze te gast op de belangrijkste internationale festivals.
Boeke, Kees
concerten 14,20

Kees Boeke studeerde blokfluit bij Frans BrUggen
en cello bij Anner Bylsma aan het conservatorium
van Den Haag. Hij richtte meerdere ensembles op,
waaronder het Quadro Hotteterre, het Linie
Consort Amsterdam, Mala Punica met Pedro
Memelsdorff in 1989 en het ensemble voor middeleeuwse muziek, Tetraktys in 2003. Kees Boeke
doceert aan de Hochschule fr Musik und Theater

in Zürich en het Institut fr Alte Musik in
Trossingen. Hij gaf ook seminaries en masterclasses
van Urbino tot Vancouver. Op zijn palmares staan
zowat vijftig cd-opnamen voor onder meer Teldec,
EMI, RCA, Channel Classics, Erato, Philips,
Mirare, Glossa en zijn eigen label, Olive Music.
Daarnaast is Kees Boeke ook actief als uitvoerder
van hedendaagse muziek. Met Antonio Politano
vormt hij het elektronisch blokfluitduo Duix
. , dat
voornamelijk nieuwe muziek van Italiaanse componisten uitvoert. Hij componeert ook zelf en is actief
als uitgever van oude en nieuwe muziek.
Bouckaert, Bruno
lezingen, concertinleidingen
Bruno Bouckaert studeerde musicologie aan de
K.U.Leuven. In 1998 promoveerde hij tot doctor in
de musicologie met een proefschrift over het
muziekleven aan de collegiale kerken van Sint-Baafs
en Sint-Veerle in Gent (ca. 1350—ca. 1600). Als postdoctoraal onderzoeker FWO-Vlaanderen maakt hij
deel uit van de Onderzoekseenheid Musicologie van
de K.U.Leuven, waar hij zich toelegt op de geschiedenis van de polyfonie in Noord-Frankrijk tijdens
de 15de en 16de eeuw. Bruno Bouckaert is tevens
verbonden aan de Alamire Foundation, Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de
Lage Landen en het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen.
Capilla Flamenca
concert 15
De kern van de Capilla Flamenca bestaat uit vier
zangers: contratenor Marnix De Gat, tenor Tore
Denys, bariton Lieven Termont en bas Dirk
Snellings. Dit kwartet wordt soms aangevuld met
meerdere zangers, een alta capella (blaasinstrumenten), een bassa capella (snaarinstrumenten) of een
orgel, naargelang de noden van het repertoire.
Dankzij een continue herbronning, die zich inspireert op het historisch model, en de samenwerking
met vooraanstaande musicologen, brengt het ensemble unieke programma's met een grensoverschrijdende dimensie. Bovendien nemen de concerten door
het samenspel van muziek, dans en theater een bijzondere plaats in het actuele cultuurlandschap in. De
Capilla Flamenca gaf talrijke concerten in België en
in heel Europa, maar ook in Canada, de Verenigde
Staten, Hongkong, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland.
Het ensemble ontving, zowel voor zijn artistieke als
voor zijn musicologisch onderbouwde kwaliteiten,
de prestigieuze Premio Internazionale II Filar-

monico. Verder heeft het ensemble heel wat cd's op
zijn naam staan die belangrijke onderscheidingen
kregen. Kortom, de Capilla Flamenca is momenteel
een van de toonaangevende ensembles in de wereld
van de oude muziek.
Caravaggia, La
concert 14
Lluis Coll richtte in 2004 La Caravaggia op met het
doel minder bekende instrumenten als de cornetto,
dulciaan, schalmei en trombone, en hun repertoire
van de 15de tot de 18de eeuw, meer onder de aandacht te brengen. Met het concertprogramma
Delectare, docere et movere, 17de-eeuwse Italiaanse
muziek voor strijk- en blaasinstrumenten, kaapte La
Caravaggia de eerste prijs weg in de categorie
ensembles op het Concours International de
Cuivres Anciens in Toulouse. La Caravaggia werkte reeds samen met Les Sacqueboutiers de Toulouse
en de vocale ensembles La Colombina en L'Escolania de Montserrat. Met dit laatste ensemble realiseerde La Caravaggia een cd-opname met 18deeeuwse religieuze muziek.
Chance, Michael
concert 20
Na zijn opleiding aan King's College in Cambridge
studeerde contratenor Michael Chance bij Rupert
Bruce Lockhart. Als operazanger heeft hij de grote
rollen op zijn repertoire staan, waaronder
Christoph Willibald von Glucks Orfeo, Ottone in
Claudio Monteverdi's L'incoronazione di Poppea en
Benjamin Brittens Oberon en Apollo in respectievelijk A Midsummer Night's Dream en Death in
Venice. Hij trad op in de operahuizen van Lyon,
Sydney, Buenos Aires, Milaan, New York, Parijs,
Brussel, Amsterdam, om er maar enkele te noemen.
Hij werkte samen met dirigenten als John Eliot
Gardiner, Trevor Pinnock, Frans Brggen, Ton
Koopman en Nicolas McGegan. Met velen van hen
realiseerde hij ook cd-opnamen. Zijn discografie is
uitgebreid en gevarieerd, en meerdere cd's werden
bekroond. Om het repertoire voor contratenor uit
te breiden vroeg Michael Chance componisten als
Tan Dun, John Tavener, Alexander Goehr en Elvis
Costello nieuw werk voor hem te schrijven.
Chceur de Chambre de Namur
concert 22
In 1987 richtte het Centre de Chant Choral de
Namur het Chceur de Chambre de Namur op.
Sindsdien werkte het koor samen met dirigenten als
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Philippe Herreweghe, Sigiswald Kuijken, Roy
Goodman, Philippe Pierlot, Jordi Savall,
Christophe Rousset en Marc Minkowski. Het trad
op met La Fenice, Hespèrion XXI, Les Talens
Lyriques, Ii Fondamento en La Petite Bande. Het
koor telt, afhankelijk van de uitgevoerde werken,
12 tot 24 zangers en heeft momenteel Jean Tubéry
als chef-dirigent. In 2006 ontving het voor zijn verdienste de Prix Liliane Bettencourt van de Academie francaise. Het repertoire van het koor omvat
16de-, 17de- en 18de-eeuwse werken, maar evengoed hedendaagse en middeleeuwse composities.
Het heeft ook bijzondere aandacht voor componisten uit de streek van Namen, zoals Orlandus
Lassus, André-Ernest-Modeste Grétry, Gilles
Hayne en Francois-Joseph Gossec. De discografie
van het koor omvat zo'n dertig cd's, die verschenen
bij Ricercar, Erato, Deutsche Harmonia Mundi,
Virgin, Cyprès, Eufoda, K617 en Astrée-Audivis, en
meermaals in de prijzen vielen. Le Chceur de
Chambre de Namur wordt gesteund door het
ministerie van cultuur van de Waalse Gemeenschap,
de Nationale Loterij, de stad en de provincie Luik.

Petite Bande, het Collegium Vocale Gent,
Currende, la Chapelle Royale de Paris, Capilla
Flamenca, Cappella Pratensis en het Kathedraalkoor Brussel. Hij dirigeerde het Libra Kamerkoor
en het Marenzio Consort. In verschillende landen
doceerde hij vocale workshops. Als medewerker
van de afdeling musicologie van de K.U.Leuven
bouwde hij samen met Ignace Bossuyt het Jean de
Castro-project uit. Als artistiek coördinator van
Musica, Impulscentrum voor Muziek, was hij tien
jaar werkzaam op het terrein van de muzikale educatie en artistieke uitbouw van internationale muziekprojecten. Zo lag hij aan de basis van verschillende initiatieven, waaronder de International
Young Artist's Presentation-Early Music & Historical Winds. In januari 2003 nam hij de artistieke leiding van de Cappella Pratensis over van Rebecca
Stewart. In juli van datzelfde jaar werd hij op vraag
van het Festival van Vlaanderen-Brugge algemeen
directeur van deze organisatie. Sinds november 2004
is Bart Demuyt artistiek directeur van het Concertgebouw in Brugge.

Clément Janequin, Ensemble
concerten 1, 7, 11
Voor een uitgebreide biografie van het Ensemble
Clément Janequin en hun artistiek leider Dominique Visse, artists in residence tijdens Laus Polyphoniae 2007, zie p. 23.

concert 16

Diabolus in Musica

De Groot, Peter
concert 3

Peter de Groot studeerde zang bij Aafje Heynis aan
het conservatorium van Arnhem. Net als de andere
leden van het Egidius Kwartet zingt hij al jarenlang in
tal van gerenommeerde binnen- en buitenlandse
ensembles. Sinds Paul Van Nevel hem in 1994 uitnodigde in het Huelgas Ensemble, besloot hij zich voornamelijk aan het polyfone erfgoed van de Lage Landen
te wijden. Op het gebied van renaissancemuziek
beschouwt hij zich een leerling van de grote Vlaamse
maestro. Zijn andere belangrijke raadgever is de
Josquin- en Ockeghemspecialist Jaap van Benthem.
Bij de voorbereiding en samenstelling van de Egidiusprojecten laat Peter de Groot zich bijstaan door gerenommeerde musicologen en professoren.
Demuyt, Bart
concert 14
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Na zijn studies aan het Lemmensinstituut in Leuven
was Bart Demuyt als zanger verbonden aan La

Sinds 1992 richt het ensemble Diabolus in Musica
zich op het middeleeuwse vocale repertoire, van de
monofone gregoriaanse zang tot de rijke polyfonie
van de 15de eeuw. In het bijzonder gaat hun aandacht uit naar het Franse repertoire van de 12de en
13de eeuw. De concerten van het ensemble worden
terdege voorbereid met musicologisch en historisch
onderzoek (vanuit manuscripten en onuitgegeven
originele bronnen). Steeds tracht Diabolus in
Musica het uitgevoerde repertoire in een esthetische
en historische context te plaatsten. Hiervoor maakt
het ensemble soms ook gebruik van acteurs, jongleurs of beeldprojecties. De groep werd uitgenodigd
op de belangrijkste festivals in Frankrijk (Royaumont, Ambronay, Saintes en Fontevraud) en erbuiten (in Nederland, Duitsland, België, Spanje,
Scandinavië en Zuid-Amerika). De cd-opnamen van
Diabolus in Musica bij het label Alpha vielen meermaals in de prijzen.
Discantus
concert 10

Het Franse ensemble Discantus bestaat uit vijf tot
tien zangeressen, die a capella het vocale repertoire
van de middeleeuwen opnieuw tot leven wekken.
Het geldt als internationale referentie voor dit
repertoire, dat zich uitstrekt van de 9de eeuw (de

eerste westerse muzieknotatie) tot aan de dageraad
van de renaissance. Discantus blinkt uit in de vertolking van het gregoriaans, maar weet evengoed
nieuw leven te blazen in werken uit de ars antiqua,
van Saint-Martial de Limoges in Aquitanië, de
gezangen van de bedevaarders naar Santiago de
Compostela en van de Notre Dame-school aan de
Parijse kathedraal. Discantus was te gast op de grote
muziekfestivals in Europa, maar ook in Marokko,
Beiroet, New York, Australië en Colombië. In 2008
zijn er optredens gepland in Mexico en Ecuador.
Recent verschenen de cd-opnamen van Discantus
Compostelle, le chant de l'étoile en Universi populi
bij het label Zig-Zag Territoires.

servatorium van Lyon. Zijn interesse voor de 11deen 12de-eeuwse lyrische poëzie groeide en hij leerde daarom ook de vedel bespelen. Hij deed onderzoek naar de vroegste Romaanse poëzie, en ontwikkelde een interpretatie om deze lyrische teksten
muzikaal te vertolken, zichzelf begeleidend op
vedel. Sinds 2001 leidt hij geregeld professionele
ensembles voor middeleeuwse muziek en legt hij
zich meer toe op het onderzoek naar de uitvoering
van Occitaans repertoire. Zijn cd-opnamen Las cansos del Coms de Peitieus en La Passion de Clermont,
werden door de vakpers lovend onthaald. Weldra
verschijnt zijn derde cd met de atypische liefdeslyriek van de 12de-eeuwse troubadour Marcabru.

Drouet, Emmanuelle
concert 6
Na haar studies piano en zang richtte Emmanuelle
Drouet een vocaal barokensemble op, Chorum
Audite. Sinds 1992 specialiseert ze zich steeds meer
in het middeleeuwse en mediterrane repertoire: El
Llibre Vermell, de Cantigas de Santa Maria, de
Carmina Burana, gregoriaans, het Sefardische
repertoire en troubadoursliederen. Ondertussen lag
ze mee aan de basis van meerdere ensembles die dat
repertoire uitvoeren. Eveneens was ze betrokken bij
verschillende scenische producties van Slimame
Benaïssa en het theatergezelschap La Tour de Babel.

Egidius Kwartet
concert 3
Het Egidius Kwartet werd in 1995 opgericht door
vier leden van Ton Koopmans Amsterdam Baroque
Choir. Vanaf het begin legde het zich toe op de uitvoering van renaissance- en hedendaagse muziek uit
de Lage Landen. Sinds enkele jaren wijkt het kwartet, als welkome afwisseling, al eens af van dit repertoire: het presenteerde een Schubertprogramma met
pianofortespeler Arthur Schoonderwoerd en sopraan Johannette Zomer, en zong twee maal Die sieben Todsiinden van Kurt Weill met het Rotterdams
Philharmonisch Orkest en met het Nederlands
Blazers Ensemble. In het voorjaar van 2007 was het
ensemble samen met de Cobla Principal d'Amsterdam in AMUZ te gast met de uitvoering van
moderne arrangementen van de beroemde gezangen
uit het 13de-eeuwse Llibre Vermell. Het kwartet
zong op vele plaatsen in Nederland en maakte succesvolle tournees door Frankrijk, Spanje en de
Verenigde Staten. Het stond eveneens geprogrammeerd op onder meer het Festival Oude Muziek in
Utrecht, het Festival van Vlaanderen, de Tagen der
alten Musik in Innsbruck, het Festival d'Ambronay,
het Festival de Picardie in Amiens, het Festival du
Périgord Noir, het Schleswig Holstein Musik
Festival, het Gergjev Festival, The Washington
National Gallery of Art en het Early Music Festival
Dubrovnik.

Dubach, Jacqueline
concert 8
Jacqueline Dubach studeerde blokfluit en specialiseerde zich al tijdens haar studie in de uitvoeringspraktijk van middeleeuwse en renaissancemuziek.
Daartoe volgde zij lessen bij vooraanstaande specialisten in dit vakgebied als Pedro Memelsdorff in
Bologna en verschillende docenten van de Schola
Cantorum Basiliensis. Naast haar blokfluitstudie
studeerde zij baroktrombone en middeleeuwse
schuiftrompet bij baroktrombonist Charles Toet in
Den Haag en gregoriaans aan het Nederlands
Instituut voor Kerkmuziek. Zij speelde met verschillende oudemuziekensembles in concerten en
op festivals in binnen- en buitenland, en is de drijvende kracht achter het Ensemble Fortuna, dat zich
wijdt aan de ars nova van de Lage Landen.
Duisit, Brice
concert 17
Brice Duisit is luitist van opleiding. Hij studeerde
aan het conservatorium van Pau, maar ging zich
specialiseren in middeleeuwse muziek aan het con-

Faenza, Ensemble
concert 9
Het Ensemble Faenza wijdt zich aan de uitvoering
van muziek van de 14de tot de 17de eeuw, en aan de
realisatie van muziektheatervoorstellingen met dat
repertoire. Het verzamelt zangers en instrumentalisten voor hun ongewone muzikale traject en geva-
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rieerde producties. Hierbij tracht het zo veel mogelijk de valkuilen van de reconstructie en het nastreven van de illusie van authenticiteit te vermijden.
Belangrijk in hun opvoeringen is voor het ensemble
de communicatie met het publiek en het overbrengen van de juiste emoties. Onder het label Alpha
bracht het ondertussen twee cd's uit: II Giardino di
Giulio Caccini en La Sernaine Mystique. Het
Ensemble Faenza was in Frankrijk te gast in de Cité
de la Musique in Parijs, op het Festival du Pays
d'Auge, het Festival de Champs-sur-Marne, het
Festival Renaissances de Bar-le-Duc en tijdens
L'Automne Musical de Versailles. Daarbuiten trad
het op in Duitsland, Zwitserland, Spanje en Brazilië.
Feldman, Jill
concerten 14, 20
Jill Feldman studeerde muziek aan de universiteit
van California, in San Francisco en in Bazel. Kort
daarna debuteerde ze in operaproducties als
Claudio Monteverdi's Orfeo in Berkeley, California
en Francesco Cavalli's Erismena in Spoleto. Met het
middeleeuwse ensemble Sequentia stond ze in de
voorstelling Ordo Virtutum met muziek van
Hildegard von Bingen. Op vraag van William
Christie sloot ze zich in 1981 aan bij Les Arts
Florissants, waarmee ze de titelrol vertolkte in
Marc-Antoine Charpentiers Médée. Hierna volgden meer dan vijftig cd-opnamen, waaronder vijf
solorecitals met 17de-eeuwse Engelse en Italiaanse
repertoires. Recent nam ze Trecento op met Kees
Boeke, Ténèbres met Kenneth Weiss en Rainer
Zipperling en Songs of Charles Ives met pianiste
Jeannette Koekkoek. Met het middeleeuwse ensemble Tetraktys nam ze repertoire op uit de Chantilly
Codex, de Squarcialupi Codex en chansons van
Guillaume Dufay. Jill Feldman werkte samen met
dirigenten als Frans BrUggen, Jordi Savall, Andrew
Parrot, Nicolas McGegan en René Jacobs. Lange
tijd was ze ook verbonden aan het ensemble Mala
Punica. Momenteel doceert ze aan het conservatorium van Den Haag, de Hochschule fUr Musik und
Theater in Zürich en aan de Academia de MUsica
Antiga in Portugal.
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Fortuna, Ensemble
concert 8
Het Nederlandse Ensemble Fortuna is de ambassadeur van de ars nova van de Lage Landen, het muzikale raffinement van de 14de eeuw. Voor Fortuna is
het uitvoeren van dit repertoire een intensief proces
waarin de muziek, poëzie en ideeënwereld van dit

fascinerende repertoire telkens weer- gecombineerd
worden met de historische en culturele achtergronden van de 14de eeuw. Daarom is grondig onderzoek van de kunst, literatuur en sociale geschiedenis
van deze periode net zo onontbeerlijk voor
Fortuna's werkwijze als het gebruik van een historisch instrumentarium, het bestuderen van manuscripten en de historische uitvoeringspraktijk. Door
zich de geest van de 14de eeuw eigen te maken zonder onze eigen tijd uit het oog te verliezen, weet
Fortuna een historisch kader om te zetten in een
levendige muzikale expressie. Fortuna speelde op
oudemuziekfestivals in Nederland en daarbuiten,
zoals het Holland Festival Oude Muziek in Utrecht,
het Festival de Musique Ancienne in Parijs en het
oudemuziekfestival van BreziQe in Slovenië.
Gabriëls, Nele
lezing
Nele Gabriëls is als wetenschappelijk medewerker
verbonden aan de K.U.Leuven (OE Musicologie en
Alamire Foundation). Haar onderzoek spitst zich
toe op polyfonie uit de renaissance. Zij bestudeerde
eerder het muziekmecenaat tijdens de tweede helft
van de 16de eeuw aan de hand van de dedicaties van
motetdrukken uit de Nederlanden en hun functie,
en coördineerde in 2005 voor Resonant vzw, in
samenwerking met de Erfgoedcel Leuven, het muzikaal erfgoedfestival rond de Leuvense muziekdrukker
Pièrre Phalèse. Momenteel werkt zij aan een doctoraatsverhandeling over het Liedboek van Zeghere van
Male, dat een diepgaand onderzoek van het handschrift combineert met de studie van het muziekleven
in Brugge ca. 1540. Zij wijdt zich ook aan de kritische
editie van muziek uit de 16de eeuw. In dat kader verscheen onlangs Jacobus Flori, Motetten en
Nederlandse polyfone liederen (co-editor Eugeen
Schreurs; Leuven-Neerpelt, 2006) en werkt zij mee
aan het project `Epitome Musical Numerique —
Picardie' voor het Ricercar-programma (Centre
d'Études Supérieures de la Renaissance, Tours).
Graziolino, Marta
concert 20
Aan het conservatorium van Turijn studeerde Marta
Graziolino moderne harp. Daarna ging ze zich vervolmaken in renaissance- en barokharp bij Mara
Galassi in Milaan en Lyon. Momenteel heeft ze zich
volledig toegelegd op het middeleeuwse, renaissance- en barokrepertoire. Ze speelt geregeld met het
ensemble Tetraktys, maar ook met andere oudemuziekensembles als de Accademia Bizantina,

Europa Galante, La Venexiana, Academia Montis
Regalis en Micrologus. Ze werkte mee aan cd-opnamen voor de labels Chandos, Opus 111/Naive,
Glossa, Olive Music, Harmonia Mundi en K617.
Guerber, Antoine

zoals La Chapelle Royale, het Ensemble Gilles
Binchois, Alla Francesca, La Grande Ecurie et la
Chambre du Roy, Le Poème Harmonique en het
Huelgas Ensemble. Met meerdere van deze groepen
nam hij cd's op. In 1996 richtte hij het Ensemble
Faenza op.

concert 16

Sinds 1992 dirigeert Antoine Guerber Diabolus in
Musica. Hij studeerde bij Dominique Vellard aan
het Centre de Musique Médiévale in Parijs en aan de
afdeling oude muziek van het conservatorium van
Lyon. Zijn passie voor de middeleeuwse muziek
heeft hem nooit meer losgelaten. Na samenwerking
met ensembles als Gilles Binchois, Perceval en
Jacques Moderne, richtte hij zijn eigen ensemble
Diabolus in Musica op. Hij verdeelt zijn tijd tussen
musicologisch onderzoek naar onuitgegeven repertoire, de voorbereidingen en uitvoeringen met zijn
ensemble en het geven van cursussen en masterclasses, onder andere aan de Fondation Royaumont.
Hamon, Pierre
concert 21

Na zijn opleiding als fysicus-ingenieur wijdde
Pierre Hamon zich volledig aan de muziek. Hij studeerde blokfluit bij Frans Brggen en Walter Van
Hauwe in Amsterdam. Zijn fascinatie voor de middeleeuwen deed hem ook andere oude blaasinstrumenten bespelen. In 1980 voegde hij zich bij het
Ensemble Gilles Binchois van Dominique Vellard,
waarmee hij zo'n vijftien jaar zou optreden. Hij
speelde ook samen met Les Arts Florissants, Le
Concert des Nations, Le Poème Harmonique en Il
Seminario Musicale. In 1989 richtte hij met Brigitte
Lesne Alla Francesca op, waarmee hij optrad over
heel de wereld en een tiental cd's opnam. Sinds 1993
doceert Pierre Hamon aan het conservatorium in
Lyon. Geregeld geeft hij masterclasses en seminaries
of verzorgt hij gastcolleges, bijvoorbeeld aan de
Schola Cantorum Basiliensis.
Horvat, Marco
concert 9

Marco Horvat is zowel instrumentalist als zanger.
Geregeld begeleidt hij zichzelf op luit, theorbe, lier,
vedel of andere instrumenten. Hij genoot zijn opleiding aan de Schola Cantorum Basiliensis bij
Dominique Vellard en Bob Crawford Young. Hij
bestudeerde gedurende vier jaar klassieke Indiase
muziek in Bombay en Madras bij Aruna Sayeerom.
Hij trad de afgelopen vijftien jaar op als zanger of
instrumentalist, of beide, met bekende ensembles

Huelgas Ensemble
concerten 4, 5

Het Huelgas Ensemble werd in 1970 opgericht door
Paul Van Nevel en is een van Europa's meest gerenommeerde groepen voor de uitvoering van middeleeuwse en renaissancistische polyfone muziek.
Altijd opnieuw weet het ensemble te verrassen door
de originele programmering van onbekende werken, die door Paul Van Nevel in Europese bibliotheken worden opgezocht. De interpretaties van het
Huelgas Ensemble zijn gebaseerd op een grote vertrouwdheid met de uitvoeringsattitudes die tijdens
de middeleeuwen en de renaissance gangbaar waren.
Een grondige kennis van de notatie van de tekst en
de muziek is volgens het ensemble dé vereiste om
door te dringen tot de essentie van de compositie.
Steeds weer loven pers en media de spontane levendigheid waarmee het Huelgas Ensemble zijn repertoire brengt en waarmee het voortdurend nieuwe
normen vestigt. De discografie van het ensemble
omvat verscheidene opnamen met muziek uit de
middeleeuwen en de renaissance. Deze opnamen
sleepten tal van prijzen in de wacht, waaronder de
Nederlandse Edison Award, de Choc de l'année van
Le Monde de la Musique en meerdere Caeciliaprijzen van de Belgische muziekpers.
InVento
concert 14

InVento specialiseerde zich in de uitvoering van
18de-eeuwse kamermuziek op historische instrumenten. Het aantal muzikanten varieert van vier tot
zes, afhankelijk van de gespeelde werken. Het repertoire van InVento bevat instrumentale composities
voor twee hobo's en fagot van componisten als
Johann Friedrich Fasch, Antonio Vivaldi, Jan Dismas
Zelenka, Georg Philipp Telemann en de families
Bach en Phllidor. Na een concertreeks in Polen tijdens de zomer van 2006 haalde InVento de finale van
de internationale wedstrijd voor ensembles van het
Festival van Vlaanderen-Brugge en ontving daar een
eervolle vermelding. Sindsdien volgden concerten in
Frankrijk en in het randprogramma van het Holland
Festival voor Oude Muziek in Utrecht.
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Jacobs, Fred
concert 3
Fred Jacobs studeerde luit en theorbe bij Anthony
Bailes aan het conservatorium van Amsterdam. Hij
is lid en medeoprichter van The Locke Consort, een
ensemble dat zich bezighoudt met de levendige vertolking van 17de-eeuwse kamermuziek uit Engeland. Daarnaast treedt hij op als continuospeler, met
gezelschappen als The Gabrieli Consort and
Players, The Parley of Instruments, De Nederlandse Bachvereniging en het Monteverdi Ensemble
van de Bayerische Staatsoper. Fred Jacobs was te
gast tijdens diverse festivals voor oude muziek,
zoals in Utrecht, Venetië, Moskou en San Antonio.
Hij was betrokken bij operaproducties in Nancy,
Bath, München, Amsterdam en Firenze. Als begeleider werkt hij geregeld met zangers als Johannette
Zomer, Michael Chance en Maarten Koningsberger.
Met Carolyn Watkinson en Anne Azéma verzorgde
hij een aantal workshops rond, onder andere, het
Engelse lied. Hij gaf masterclasses aan de conservatoria van Rotterdam, Arnhem en Amsterdam.
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Lesne, Brigitte
concert 10
Brigitte Lesne is vandaag het boegbeeld, de ware incarnatie van de middeleeuwse zang voor en door
vrouwen. Ze verenigt kunst met kennis: ze wendt
haar uitgebreide stilistische kennis van de oudste vocale repertoires en de gregoriaanse neumennotatie aan
om de eenstemmige en polyfone middeleeuwse muziek in al haar oorspronkelijke kracht en subtiele bekoring te doen herleven. Brigitte Lesne dirigeert enerzijds het a capella vrouwenensemble Discantus, waarmee ze zich voornamelijk richt op de oudste vocale
religieuze muziek, anderzijds leidt ze samen met fluitist Pierre Hamon het vocaal en instrumentaal ensemble Alla Francesca, dat het profane repertoire tot de
15de eeuw vertolkt. In dit ensemble speelt ze ook
harp en percussie. Sinds het begin van de jaren '90 trad
Brigitte Lesne met beide ensembles aan op de belangrijkste festivals voor oude muziek in Frankrijk (Ambronay, Beaune en Saintes), Europa en de rest van de
wereld, waaronder Australië, India, Rusland, Colombië, Libanon en de Verenigde Staten. Zowel de
cd-opnamen van Discantus en Alla Francesca — van
beide ensembles verschenen ondertussen een tiental
cd's — als haar solo-cd Ave Eva konden op veel bijval
rekenen van de internationale pers. Brigitte Lesne
geeft haar kennis en ervaring door in masterclasses en
praktijkateliers in het Centre de Musique Médiévale
de Paris.

Mauillon, Marc
concert 9, 21
De jonge Franse zanger Marc Mauillon studeerde aan
het conservatorium van Parijs. Hij werkte al samen
met gerenommeerde ensembles als Les Arts Florissants, La Petite Bande, Alla Francesca en Doulce
Mémoire en dirigenten als William Christie en Kurt
Masur. Hij vertolkte de operarollen van Aeneas in
Henry Purcells Dido and Aeneas, Papageno in
Wolfgang Amadeus Mozarts Die Zattberfkite,
Spoletta in Giacomo Puccini's Tosca en Roger in Le
Balcon van Peter Eiitvd,s. Zijn repertoire omspant
meer dan zeven eeuwen muziek van Guillaume de
Machaut, Claudio Monteverdi, Jean Baptiste Lully,
Franz Schubert tot Gustav Mahler, Eric Korngold,
Francis Poulenc, Georges Aperghis en Giacinto Scelsi.
Naast cd-opnamen met onder meer Les Arts
Florissants en het Ensemble Faenza (in La Semaine
Mystique) nam hij het programma dat hij presenteert
tijdens Laus Polyphoniae, samen met Pierre Hamon
en Vivabiancaluna Biffl op voor het label Eloquentia.
Deze laatste cd werd ook bekroond met een Diapason
d'Or en een R10 Classica Répertoire. Recente en
komende engagementen omvatten Les Mamelles de
Tirésias van Francis Poulenc, Roméo et Juliette van
Pascal Dusapin en de titelrol in Claude Debussy's
Pelléas et Mélisande.
McFaddon, Claron
concert 3
Sopraan Claron McFadden kreeg haar opleiding aan
de Eastman School of Music in Rochester, New
York. Ze voelt zich even goed thuis in het barokke
en hedendaagse repertoire als in het klassieke. Ze
werkte reeds met grote dirigenten als Kurt Masur,
John Eliot Gardiner, Neeme Drvi en orkesten zoals
het London Philharmonic Orchestra, het Nederlands Philharmonisch Orkest, Les Arts Florissants
en het BBC Symphony Orchestra. Ze vertolkte rollen in Lulu, Le Nozze di Figaro, La Bohème,
Ariadne auf Naxos en Don Giovanni. Claron
McFadden trad op tijdens talrijke internationale festivals, waaronder het Holland Festival, de Bregenzer en Salzburger Festspiele, het festival van Aix-enProvence en dat van Boedapest. Claron McFadden
werkte ook samen met de Vlaamse componist Kris
Defoort voor de Muziek Lod-productie The
Woman Who Walked into Doors, in regie van Guy
Cassiers, naar de roman van Roddy Doyle.

Mediva
concert 14
Mediva brengt muziek uit het verleden opnieuw tot
leven en overschrijdt de authenticiteit door te experimenteren met jazz, improvisatie, dans en theater.
Afhankelijk van het programma bevat de groep
strijk- en blaasinstrumenten, percussionisten en
zangers. De kern wordt echter uitgemaakt door de
alta capella-bezetting van schalmeien en schuiftrompet. Hun keuze voor historische instrumenten,
om vanuit originele notatie te spelen en gebruik te
maken van `memoria' (de retoriek van het uit het
hoofd spelen), staat de musici hun zin voor grensoverschrijdende experimenten niet in de weg, en ze
zijn er zich steeds van bewust op te treden voor een
publiek van de 21ste eeuw. De meeste muzikanten
van Mediva studeerden aan de Schola Cantorum
Basiliensis en spelen buiten Mediva in ensembles als
Les Haulz et les Bas, Micrologus, Sarband, La
Morra en Concerto Palatino. Mediva was finalist
van het York Early Music Festival en gaf concerten
in Groot-Brittannië en Zwitserland.
Memelsdorff, Pedro
concert 14
Pedro Memelsdorff, blokfluitist en onderzoeker
van de middeleeuwse muziek, studeerde aanvankelijk piano en viool in Buenos Aires. Daarna nam hij
les bij verschillende blokfluitisten en studeerde aan
de Schola Cantorum in Bazel en het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam. Hij was lid van een
aantal kamerorkesten waaronder Hespèrion XX en
vormde met Andreas Staier een blokfluit-klavecimbelduo. In 1987 richtte hij het ensemble voor laatmiddeleeuwse muziek Mala Punica op. Hij gaf concerten in Europa en Amerika en maakte opnamen
voor een groot aantal Europese radiozenders.
Hiervoor ontving hij verschillende internationale
prijzen. Op dit moment heeft hij de leiding over de
permanente werkgroep 'The Ars Nova in Italy:
Philology, Analysis, Notation', en de blokfluit- en
kamermuziekmasterclasses aan de Escola Superior
de Musica de Catalunya in Barcelona.
Millenarium
concert 22
Millenarium werd in 1998 opgericht. De composities, arrangementen en improvisaties van het ensemble getuigen van een grote affiniteit met de populaire, de hoofse en religieuze muziek uit het Europa
der kathedralen. Ze tonen ook een eigen artistiek
engagement dat ons in dit nieuwe millennium

dwingt tot creativiteit en openheid ten aanzien van
verschillende muzikale invloeden die onze tijd en
ons leven doorkruisen. Millenarium vermijdt hierbij
een simpele 'modernisering' van middeleeuwse
muziek, maar plaatst deze muziek in een totaal
nieuwe context. Het ensemble gebruikt als uitgangspunt verschillende estampies, trouvèreliederen, Cantigas de Santa Maria, een canon van Matteo
da Perugia, enzovoort. Het ensemble, dat ondertussen bestaat uit zes musici, was te gast op de belangrijkste festivals voor oude muziek: Saintes, l'Ile de
France, Bremen, Ancona, Rome, Madrid en andere.
Ondertussen realiseerde het vijf cd's die alle verschenen bij Ricercar en gelauwerd werden met verschillende prijzen.
Musica Nova
concert 18
Musica Nova werd opgericht in 1990 door een
groep muzikanten die het rijke repertoire van de
middeleeuwen wilde ontginnen. De meesten van
hen hebben een oudemuziekopleiding genoten aan
het conservatorium van Lyon. Musica Nova wil een
ensemble zijn waar inventiviteit en de uitwisseling
van ideeën een belangrijke plaats innemen. Daarom
worden de artistieke keuzes gezamenlijk genomen.
De basis voor de muzikale ontwikkeling is in de eerste plaats musicologisch onderzoek: enkel door een
accurate analyse van de correcte stijl kan een werk
in zijn volle waarde worden uitgevoerd. Musica
Nova wil immers de muziek op de meest overtuigende en levendige manier ten gehore brengen.
Sinds de oprichting gaf het ensemble talrijke concerten in Frankrijk en erbuiten. Hun cd-opname uit
2003, met de integrale motetten van Guillaume de
Machaut, ontving meerdere prijzen en ook de opname van Dufay's motetten en hymnes, gewijd aan de
maagd Maria werd gelauwerd. Musica Nova is in
2007 ensemble in residentie in de abdij van
Royaumont en zal in het najaar een nieuwe cd uitbrengen met de Missa Cuiusvis Toni van Johannes
Ockeghem.
New Harmonie Winds
concert 14
In 2006 werd New Harmonie Winds opgericht door
studenten van het Indiana University Early Music
Institute. Het ensemble trad op in het Bloomington
Early Music Festival. De muzikanten studeerden bij
specialisten inzake historische blaasinstrumenten
zoals Michael McCraw, Eric Hoeprich, Washington
McClain en Rick Seraphinoff. De leden van New
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Harmonie Winds maken ook de blazerssectie uit
van het Indiana University Classical Orchestra, dat
geleid wordt door Stanley Ritchie en John Poole.
Nostromo del Sogno, Ii
concert 2
Ii Nostromo del Sogno is een jong Vlaams ensemble
met een wisselende bezetting. Alle leden delen een
passie voor middeleeuwse muziek en literatuur.
Voor elke productie baseert het ensemble zich op
oorspronkelijke muziekhandschriften, traktaten en
recent taalkundig en musicologisch onderzoek. Die
inzichten trachten de musici te koppelen aan een
hoogstaande en levendige uitvoeringspraktijk. 11
Nostromo del Sogno betekent 'De Bootsman van
de Droom'. In de hoofse literatuur uit de 13de en
14de eeuw fungeert de toestand tussen droom en
werkelijkheid, de dorveille, vaak als kader waarbinnen de essentie van het verhaal zich afspeelt. Telkens
weer trachten de zangers hun publiek binnen te
loodsen in de haven van het entre-deux, het fascinerende continuüm tussen droom en werkelijkheid
Notturna
concert 14
Notturna is gevestigd in het Canadese Montreal en
legt zich toe op de uitvoering van blaasmuziek op
historische instrumenten. De muzikanten van
Notturna specialiseerden zich allen in de historische
uitvoering van het 18de- en 19de- eeuwse repertoire
en spelen of speelden in het Canadese barokorkest
Tafelmusik. In 2006 lag hoboïst Christopher
Palameta aan de basis van de oprichting van Notturna. Hun eerste concert met blaasoctetten van
Wolfgang Amadeus Mozart werd zeer enthousiast
onthaald door publiek en pers. Momenteel heeft het
ensemble een concertreeks in de historische NotreDame-de-Bon-Secours-kapel in Montreal.
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O'Dette, Paul
concert 12
Luitist Paul O'Dette verwierf bekendheid met zijn
recitals en opnamen van virtuoze muziek voor luit
solo. Meerdere cd's werden bekroond met de meest
prestigieuze prijzen als de Record of the Year
Award van Gramophone of de Diapason d'Or de
l'année. Zijn optredens op concertpodia overal ter
wereld en op de belangrijkste internationale festivals werden keer op keer bejubeld. Daarnaast
bouwde hij ook een actieve internationale carrière
uit als ensemblemuzikant en werkte hij samen met
onder meer Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Nico-

laus Harnoncourt, William Christie, Christopher
Hogwood en Andrew Parrott. Hij is eveneens actief
als dirigent van barokopera's, onder andere op het
Boston Early Music Festival en in het hoftheater
van het Zweedse Drottningholm. Niettegenstaande
zijn drukke concertagenda is Paul O'Dette zeer
bedrijvig op het vlak van musicologisch onderzoek.
Hij bestudeerde grondig de uitvoering en de bronnen van het Italiaanse en Engelse sololied uit de
17de eeuw, de basso-continuopraktijk en de luittechniek. Over dit laatste onderwerp publiceerde hij
samen met Patrick O'Brien een handleiding. Met
Stephen Stubbs schreef hij een boek over de vocale
uitvoeringspraktijk tijdens de barok.
Oltremontano
concert 15
Al ruim vijftien jaar behoort Oltremontano onder
leiding van baroktrombonist Wim Becu tot de internationale top der historische blazersensembles.
Dankzij hun onderzoek, hun voortdurende technische verfijning en hun weergaloze interpretatie heeft
het repertoire voor baroktrombone in de context
van de historische uitvoeringspraktijk sinds de jaren
1990 bekendheid verworven bij het grote publiek.
De naam Oltremontano verwijst naar de toonaangevende Vlaamse polyfonisten die in de 15de en 16de
eeuw het muziekleven in Europa gestalte gaven en
bepaalden en die in Italië bekend waren als
Oltremontani, wat betekent 'die van over de bergen'.
De kern van het ensemble bestaat uit enggemensureerde bazuinen, rietblazers en zinken, een bezetting
die overeenstemt met de oude alta capella-formatie
van de stadsspeellieden. Het ensemble onderhoudt
een vruchtbare en regelmatige samenwerking met
andere ensembles zoals de Capilla Flamenca, het
Ricercar Consort en het Gesualdo Consort
Amsterdam en verschillende vocale solisten zoals
Dorothée Mields, Nuria Rial, Harry van der Kamp
en Charles Daniels. Tijdens het seizoen 2006-2007
verleende Oltremontano zijn medewerking aan de
succesvolle productie van choreograaf Alain Platel
VSPRS, waarin een boeiende dialoog ontstond tussen hedendaagse dans, oude muziek, wereldmuziek
en jazz, geïnspireerd door de Vespro della beata
Vergine van Claudio Monteverdi.
Palissandre
concert 14
Palissandre werd opgericht kort nadat klavecinist
Esteban Mazer en fluitisten Laure Stehlin en
Sébastien Perrin elkaar leerden kennen aan het con-

servatorium van Brussel. Ze specialiseerden zich in
de uitvoering van `concerts de salon', waarbij ze de
intimiteit van hun muzikale dialoog optimaal konden delen met hun publiek. Zo gaven ze huiskamerconcerten in Brussel, Straatsburg en Barcelona,
waar hun uitvoering van galante kamermuziek perfect tot haar recht kon komen. Franse muziek heeft
een groot aandeel in hun repertoire en hun gebruik
van fluiten naar Hotteterre (met als toonhoogte
a=392Hz) laat hen toe de vele mogelijkheden in articulatie en klankvorming aan te wenden, zoals gepast
is in deze muziek.
Pastoureaux, Les
concert 22

Rond Kerstmis 1974 vormde een twintigtal kinderen en volwassenen een koor om in zieken- en
bejaardenhuizen de eenzame dagen op te luisteren
met hun optredens. Ruim dertig jaar later is Les
Pastoureaux nog steeds een actief koor met ongeveer zeventig zangers: vijftig jongens tussen acht en
veertien jaar en een twintigtal (jong)volwassenen die
de lage stemmen voor hun rekening nemen.
Philippe Favette, sinds november 2006 artistiek
directeur van Les Pastoureaux, studeerde aan het
conservatorium van Luik, zong bij het Collegium
Vocale Gent en zingt nu vast bij het Chceur de
Chambre de Namur.
Pérès, Marcel
concert 19

Na het afronden van zijn studies orgel en compositie aan het conservatorium van Nice, specialiseerde
Marcel Pérès zich in Engeland aan de Royal School
of Church Music. Daarna ging hij naar Canada,
waar hij ook twee jaar werkte voor de Studio de
Musique Ancienne in Montreal en aan het Musical
Research Center of the National Film Office. In
1979 keerde Marcel Pérès terug naar Europa en specialiseerde zich in Parijs in de middeleeuwse
muziek. In 1982 stichtte hij het Ensemble Organum, waarmee hij onderzoek startte naar de minder
bekende aspecten van de middeleeuwse muziek.
Met het Ensemble Organum realiseerde hij verschillende cd-opnamen waarvan de meeste grote onderscheidingen kregen: Diapason d'or, Classical
Awards en Choc de l'année du Monde de la
Musique. In 1984 richtte hij het Centre Européen
pour la Recherche sur l'Interprétation des Musiques
Médiévales op, waarvan hij directeur was tot 1999
en in 2001 stichtte hij CIRIVIA (Centre Itinérant de
Recherche sur les Musiques Anciennes) in de oude

abdij van Moissac. Elk jaar zijn er onder leiding van
Pérès verschillende projecten waarin complementaire benaderingen ontwikkeld worden tussen de
levendige tradities en de muzikale archeologie.
Psallentes
concert 15

Psallentes, 'de zingenden', werd in 2000 opgericht
door Hendrik Vanden Abeele, naar aanleiding van
de vijfhonderdste verjaardag van Keizer Karel. Bij
die gelegenheid werkten de Psallentes met de
Capilla Flamenca mee aan een erg gewaardeerd
herdenkingsconcert in de Gentse kathedraal. Psallentes gaat met gevormde stemmen op zoek naar het
wezen van het gregoriaans, in verschillende historische stadia. Bijzondere aandacht gaat uit naar het
gregoriaans van de late middeleeuwen en de renaissance. Daarbij richten de zangers zich op het fundament van het gregoriaans, de psalmen: van het antifonaal en monotoon reciteren van de hele psalm tot
het solistisch en virtuoos uitzingen van één enkel
vers. Na het bovenvermelde debuut volgden talrijke
projecten, vaak in samenwerking met de Capilla
Flamenca. Psallentes realiseerde cd's rond de muziek van Johannes Brassart, Arnold de Lantins en
Pierre de la Rue. De groep verzorgde eveneens het
gregoriaanse aandeel op twee cd-opnamen van de
Spaanse Capilla Principe de Viana. Het zangersensemble was eerder te gast op Laus Polyphoniae,
het Festival van Vlaanderen-Brussel, de Centenario
de Carlos V in Toledo, in het Konzerthaus Wien en
onder meer op de festivals van Segovia, Bonmont in
Zwitserland en op het Festival Internacional de Tres
Culturas van Murcia.
Reverdie, La
concert 13

Claudia en Livia Caffagni en Elisabetta en Ella de
Mircovich, alle vier zangeressen en instrumentalisten, richtten in 1986 La Reverdie op om het
Europese repertoire van de late middeleeuwen tot
het einde van 14de eeuw te onderzoeken en uit te
voeren. Hun aandacht gaat in het bijzonder uit naar
het ruime repertoire van het 'religieuze theater', dat
nog weinig werd onderzocht. Hierbij willen ze het
muzikale erfgoed van de middeleeuwen opnieuw
tot leven brengen als een onderdeel van een rijke
cultuur uit het verleden die niet geheel verloren
ging. Geregeld werkt La Reverdie samen met andere specialisten, zoals cornettist Doron David
Sherwin en trombonist Wim Becu. De groep was te
gast op de meest prestigieuze festivals voor oude
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muziek in Europa. Hun uitvoeringen werden opgenomen door meerdere Europese radiozenders. Hun
cd-opnamen vielen ook meermaals in de prijzen.
Sacqueboutiers de Toulouse, Les
concert 1
Artistiek leiders Jean-Pierre Canihac en Daniel
Lassalle richtten in 1974 Les Sacqueboutiers de
Toulouse op. Dit ensemble van cornettisten en sackbutspelers brak door na hun medewerking aan
Michel Corboz' baanbrekende opname van Claudio
Monteverdi's Vespro della Beata Vergine. Sindsdien
werkte het samen met andere ensembles, waaronder
Les Arts Florissants, La Chapelle Royale, A Sei
Voci, Ensemble Elyma, La Grande Ecurie et la
Chambre du Roy en het Ensemble Clément
Janequin. Ondertussen geldt het als toonaangevend
voor Italiaans en Duits repertoire uit de 17de eeuw.
Afhankelijk van de uitgevoerde werken wordt het
ensemble aangevuld met andere instrumenten
(schalmei, fagot, viool of gamba) of zangers. Op festivals in Europa en Zuid-Amerika beoogt het eveneens onbekend werk uit het Europese muzikale erfgoed voor te stellen.
Snellings, Dirk
concert 15
Dirk Snellings is naast de medestichter en de artistieke leider ook de bas van het kernkwartet van de
Capilla Flamenca. Hij is musicoloog en behaalde
zijn eerste prijs zang aan het conservatorium van
Antwerpen. Zijn repertoire strekt zich uit van de
renaissance tot de hedendaagse muziek, met de
nadruk op de polyfonie en de barok. Juist in dit
spanningsveld tussen oud en nieuw vindt hij een
grote uitdaging om te zoeken naar het specifieke
stemgebruik dat hoort bij iedere stijlperiode, om zo
elk genre in de ideale omstandigheden te vertolken.
Dit onderzoek naar oude en verloren gewaande
zangtechnieken bracht hem dichter bij de wortels
van de oude vocale kunst. Als solist kan hij reeds
terugblikken op een drukke uitvoeringspraktijk,
zoals blijkt uit de vele radio-, tv- en cd-opnamen in
binnen- en buitenland. Zo werkte hij onder meer
samen met Il Fondamento, La Petite Bande, Le
Parlement de Musique en Ex Tempore. Momenteel
doceert hij zang en geschiedenis van de oude
muziek aan het Lemmensinstituut in Leuven.
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Taes, Sofie
concertinleidingen
Sofie Taes studeerde filosofie en musicologie aan de

K.U.Leuven, waar zij in 2004 een licentiaatsdiploma
in de musicologie en in 2005 een Masterdiploma in
Medieval and Renaissance Studies behaalde. Sinds
2004 werkt zij onder de vleugels van de Alamire
Foundation als wetenschappelijk medewerker binnen de Onderzoekseenheid Musicologie van de
K.U.Leuven. Sinds januari 2006 is zij bijzonder
wetenschappelijk medewerker aan het project 'Het
liedboek van Zeghere van Male'. Daarnaast schrijft
zij studiedossiers, programma-adviezen, programmateksten en concertinleidingen voor diverse afdelingen van het Festival van Vlaanderen en AMUZ,
en werkt zij aan de uitgave van de inventaris van de
muziekcollectie van de Brugse Sint-Salvatorskathedraal. Voor de gerenommeerde muziekencyclopedie
Die Musik in Geschichte und Gegenwart schreef zij
de artikels rond Tielman en Jacob Susato.
Tecardi, Silvia
concert 20
Als jong meisje speelde Silvia Tecardi al viola da
gamba. Later vervolmaakte ze zich aan de Schola
Cantorum Basiliensis bij Paolo Pandolfo voor haar
eerste instrument en bij Randall Cook en Crawford
Youg voor vedel. In Zwitserland werkte ze samen
met L'Ensemble Vocal de Lausanne, L'Orchestre de
Chambre de Genève en het barokorkest Capriccio.
Ze nam eerder met het ensemble La Morra deel aan
de International Young Artist's Presentation tijdens
Laus Polyphoniae. Ze is muzikant in verschillende
ensembles zoals Tetraktys, Les Flamboyants,
Daedalus, l'Amoroso, La Chapelle Rhénane, de
Innsbrucker Hofkapelle en het gambaconsort
Musicke & Mirth.
Terzia Pura
concert 14
Gespecialiseerd in 15de- en 16de-eeuwse muziek,
voert Terzia Pura werk uit van de middeleeuwen en
de renaissance. In het bijzonder composities die
zich in de overgangsperiode bevinden tussen middeleeuwen en renaissance staan centraal in de programma's. Het ensemble werd in 2006 opgericht. De
muzikanten treden ernaast ook geregeld solo of met
andere ensembles op in Europa en Zuid-Amerika.
Terzia Pura speelde dit jaar in het randprogramma
van het Festival de Miisica Antiga de Barcelona.
Tetraktys
concert 20
Het ensemble Tetraktys werd in 2000 opgericht
door Kees Boeke. Het realiseerde meerdere cd's:

Trecento, duo's door sopraan Jill Feldman en fluitist
en vedelspeler Kees Boeke en Dufay Chansons, met
dezelfde musici, aangevuld met harp en vedel. In
2005 werden werken uit de Squarcialupi Codex,
waaronder acht ballatas van de relatief onbekende
componist Andrea da Firenze, opgenomen. Met
Silvia Tecardi op vedel, Marta Graziolino op harp en
contratenor Carlos Mena werden ondertussen ook
de werken uit de Chantilly Codex op cd gezet.
T'Hooft, Sigrid
interview
Sigrid T'Hooft studeerde klassiek ballet aan de
Koninklijke Balletschool en musicologie aan de
K.U.Leuven. Reeds tijdens haar studies kreeg ze interesse voor vroege dansvormen, commedia dell'arte en
historische acteertechnieken. Ze verwierf een internationale reputatie als danseres, met performances
van Tallinn tot Bilbao en Japan, en samenwerkingen
met toonaangevende musici zoals Peter Van
Heyghen, Nigel North, Roel Dieltiens en Sigiswald
Kuijken. Ze ensceneerde en choreografeerde werk
van John Blow, Henri Purcell, Antonio Caldara,
Giulio Caccini, Reinhard Keiser, Johann Heinrich
Schmelzer, Antonio Vivaldi, Johann Adolf Hasse,
Johann Sebastian Bach en Georg Friedrich ffindel.
Daarnaast gaf ze lezingen en publiceerde ze over dans
en vroege opera. Op dit ogenblik spitst ze zich toe op
choreografieën voor haar compagnie Corpo Barocco,
evenals op regies van vroege opera. Sigrid T'Hooft
doceert freelance en werkt voor Klara.
Uvin, Koen
concert 14
Koen Uvin studeerde musicologie aan de
Rijksuniversiteit Gent. Na een tijd gedoceerd te hebben, onder meer aan de Studio Herman Teirlinck,
kwam hij bij de VRT en stond als producer in voor
het Vlaams Radio Koor en de programma's met
oude muziek. Momenteel coördineert hij de
muziekevenementen bij Klara en de Klara cd-reeks.
Vanden Abeele, Hendrik
concerten 15, 22
Pianist en zanger Hendrik Vanden Abeele doceert
aan het Lemmensinstituut. In 2000 richtte hij
Psallentes op, een ensemble dat zich specialiseert in
gregoriaanse zang. Psallentes gaat met professionele
stemmen op zoek naar het gregoriaans van de late
middeleeuwen en de renaissance. De cd's van
Psallentes — vaak in samenwerking met de Capilla
Flamenca — kregen veel lof en sleepten prijzen in de

wacht, waaronder een Diapason d'Or en een
Caecilia-prijs van de Belgische muziekpers. In 2004
begon Hendrik Vanden Abeele aan een doctoraatsverhandeling in de kunsten aan de universiteit van
Leiden. Hij volgt daarbij de doctoraatsopleiding
docARTES aan het Orpheus Instituut Gent.
Vanden Abeele werkt rond uitvoeringspraktijk van
het gregoriaans in het 15de-eeuwse Gent.
Van Nevel, Paul
concerten 4, 5
Paul Van Nevel richtte in 1970 het Huelgas
Ensemble op. Aanvankelijk bracht de groep veel
hedendaagse muziek, maar legde zich al gauw toe
op muziek uit de middeleeuwen en de renaissance.
Het accent ligt daarbij vooral op de Vlaamse polyfonie en onbekende werken. Van Nevel benadert dit
repertoire vanuit de originele bronnen en trekt jaarlijks een aantal maanden uit om in Europese bibliotheken oude muziek te bestuderen en te transcriberen. Met zijn interpretaties tracht Paul Van Nevel de
tijdgeest waarin de werken zijn geschreven, steeds
zo accuraat mogelijk weer te geven. Hij bestudeert
dan ook intensief oude uitspraak, tij dservaring en
tempo, geïmproviseerd contrapunt, voordrachtattitudes en zo meer. Paul Van Nevel trad op als gastdirigent bij het Collegium Vocale Gent, het Nederlands Kamerkoor en het koor van de Nederlandse
Bachvereniging. Tot voor enkele jaren was hij ook
gastdocent aan het Sweelinck Conservatorium van
Amsterdam. Bij de Duitse uitgeverij Wrenreiter
publiceerde hij verschillende transcripties van
renaissancemuziek. Ook schreef hij een aantal artikels en boeken over muziek uit de middeleeuwen en
de renaissance. Als dirigent en artistiek leider van
het Huelgas Ensemble mocht Paul Van Nevel al een
hele reeks prestigieuze prijzen in ontvangst nemen.
Van Zanten, Nannette
concert 6
Nannette van Zanden studeerde aan de oudemuziekafdeling van het conservatorium van Straatsburg. Ze
speelde blokfluit en viola da gamba in meerdere
renaissance- en barokensembles. Ze leerde vedel
spelen en koos steeds meer voor het middeleeuwse
repertoire uit het Middellandse Zeegebied. Ze werkte samen met Hayet Ayad en realiseerde met haar de
cd's Voix de la Méditerranée Médiévale en Cantigas
et romances. Nannette van Zanten was ook betrokken bij muziektheaterproducties als Einvitation au
voyage en Salé, sucré, pimenté met het Ensemble
Lazuli, en Amacharou met Aïni Iften. In 2001 bege-
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leidde ze Mireille Marie en was ze betrokken bij de
opname van haar cd Voyage, chants sacrés de la
Méditerranée.
Visse, Dominique
concerten 1, 7, 11
Voor een uitgebreide biografie van contratenor
Dominique Visse en zijn Ensemble Clément Janequin, artists in residence tijdens Laus Polyphoniae
2007, zie p. 23.
Waller, Nathalie
concert 6
Met zangeres Hayet Ayad richtte Nathalie Waller in
1990 het Duo Wayal op, dat zich richtte op middeleeuws repertoire afkomstig uit het Middellandse
Zeegebied. Met het Ensemble Wayal volgden cdopnamen en concerten, tijdens evenementen als Les
nuits de la voix in Rodez en Musiques Médiévales
au Musée de Cluny in Parijs. Nathalie Waller
schreef de muziek bij de voorstelling L'Epopée de
Gilgamesh van het theater- en dansgezelschap
Mentir Vrai uit Rijsel. Ze was eveneens actief in
voorstellingen en concerten van onder andere het
Ensemble Lazuli, Jihad Darwiche en het ensemble
Aux Couleurs du Moyen Age.
Vertalingen: Robin Steins
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UITGEVOERDE WERKEN

Agricola, Alexander (1445/6-1506)
Da pacem

concert 15

184

Andrieu, Franciscus? (fl. late 14de eeuw)
De Narcissus

concert 20

254

concert 8
concert 16
concert 2
concert 16
concert 10
concert 10
concert 6
concert 10
concert 14
concert 6
concert 10
concert 10
concert 6
concert 16
concert 16
concert 2
concert 14
concert 2
concert 15
concert 6
concert 10
concert 2
concert 8
concert 6
concert 18
concert 18
concert 8
concert 2
concert 8
concert 2
concert 2
concert 10
concert 6
concert 2
concert 2
concert 16
concert 10
concert 2
concert 2
concert 2
concert 8
concert 16
concert 16
concert 21
concert 6

100
196
282
196
132
132
74
132
176
74
132
132
74
196
196
282
176
282
184
74
132
282

Anoniem
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Adieu vous di, tresdoulche flour
Agnus Dei
Alleluia
Alleluia dies sanctificatus
Alleluia, Iacobe sanctissime
Alleluya moduletur Syon filia
Alta, alta es la luna
Ave parens / Ad gratie
Belicha
Belle jardinière
Benedicamus Domino
Clara sonent organa
Comme un cerf altéré bráme / Evenals een moede hinde
Concede, quesumus
Credo
Credo
Da bel castel
Dansa ad sequentiam
Doleo super te
vient ce bruit
Ecce mundi gaudium
Effunde domMe
En discort sunt
Era escuro
Espérance
Espérance ki en mon cuer
Esperanche ky en mon cuer
Estampida de Rocamadour
Estampie Ardent desir
Estampita lubrica
Et maledictio decii descendat
Exultet celi curia
Fel shara
Frau vobis
Fraus vobiscum
Gloria
Gratulantes celebremus festum
Hac in anni ianua
Hec dies
Iacta cogitarum tuum in decio
Iame la biaute
Ite missa est
Kyrie, Jhesu Deus dulcissime
Lai de la pastourelle
La Louison

100
74
228
228
100
282
100
282
282
132
74
282
282
196
132
282
44
282
100
196
196
264
74

La terre au Seigneur apartient (Psalm 24)
Lectio actuum apopholorum
Letabundus
Loculum humilem
Lugeamus omnes
Magnum nomen Domini Emmanuel
Ma maîtresse
Marions les roses
Mater patris, nacti nacta
Mirabantur omnes
Missa Magna
N'a pas longtemps
Nicn ümen / Wat drijft de volken / Ayerlik
No soy quien veys bivir
Novus annus dies magnus
Oici le mois de mai
0 Maria, stella mans
Orienti oriens stella nova claruit
Per omnia secula seculorum
Pour che que
Pour vous servir
Presta, quesumus
Procurans odium
Psalm 65
Puer natus est
Res est admirabilis
Resonet nostra domino caterva
Sanctus
Savez-vous quelle est cette astuce?
Stola iocundatis
Tui sunt celi
Un crible plein d'eaue
Verbum patris humanatur
Ver pacis aperit
Veste nuptiali
Victime novali
Viderunt Emmanuel
Viderunt omnes
Viderunt omnes
Wa habibi

concert 6
concert 2
concert 16
concert 2
concert 2
concert 10
concert 6
concert 6
concert 14
concert 2
concert 16
concert 8
concert 6
concert 14
concert 10
concert 6
concert 10
concert 10
concert 16
concert 8
concert 8
concert 16
concert 2
concert 6
concert 16
concert 10
concert 10
concert 16
concert 9
concert 2
concert 16
concert 20
concert 10
concert 10
concert 10
concert 2
concert 10
concert 16
concert 16
concert 6

74
282
196
282
282
132
74
74
177
282
196
100
74
177
132
74
132
132
196
100
100
196
282
74
196
132
132
196
110
282
196
254
132
132
132
282
132
196
196
74

Attaingnant, Pierre (ca. 1494-1551/52)
Consummo la vita mia
Le jaune et blanc
Prélude
Prélude

concert 15
concert 7
concert 3
concert 7

184
84
56
84

Auvray, Jean (?-?)
Lâ n'estoient que gibets

concert 9

110

Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788)
Trio in E voor twee fluiten en basso continuo, Wq 162

concert 14

177

309

310

Ballard, Robert (ca. 1575-na 1649)
Beny soit sur tout ce grand Dieu

concert 9

110

Binchois, Gilles (ca. 1400-1460)
Triste Plaisir

concert 14

176

Boesset, Antoine (1586-1643)
05! Qu'un bonheur mondain
Ou va ce flambeau de ma vie?
Que je veux mal â ce peintre fantasque
Sortez, larmes sanglantes

concert 9
concert 9
concert 9
concert 9

110
110
110
110

Brumel, Antoine (ca. 1460-1512/3)
Da pacem
Missa Et ecce terrae motus á 12

concert 15
concert 1

184
38

Canis, Cornelius (ca. 1500/10-1561)
Cest a gran tort
Ii estoit une fillette
M'amye a eut
Mariez moy
Réconfortez
Si par souffrir
Tous mes amys

concert 3
concert 3
concert 3
concert 3
concert 3
concert 3
concert 3

56
56
56
56
56
56
56

Certon, Pierre (?-1572)
En langissant avoir secours j'attens
Finy le bien, response de Doulce memoire
La, la, la, je ne Pose dire

concert 7
concert 4, 5
concert 7

84
64
84

Ciconia, Johannes (1370-1412)
Una Panthera

concert 14

176

Cordier, Baude (fl. vroege 15de eeuw)
Belle, bonne, sage
Ce jour de l'an

concert 8, 14
concert 14

Courtois, Jean (fl. 1530-45)
Si par souffrir

concert 3

56

Crecquillon, Thomas (ca. 1505/15-1557)
Cest a gran tort
Ung gay bergier

concert 3
concert 3

56
56

Da Bologna, Jacopo (ca. 1340-1386?)
0 in Italia

concert 14

176

Da Padova, Bartolino (ca. 1365-1405)
La douce gere

concert 14

176

Da Perugia, Matteo? (fl. 1400/16)
De quan qu'on peut

concert 20

254

100, 176
176

De Bussy (fl. 1553-83)
Las il n'a nul mal qui n'a le mal d'amour

concert 7

84

De Caserta, Philippus? (fl. ca. 1370)
Médée fu

concert 20

254

De La Ceppède, Jean (1548-1623)
Blanc est le vétement

concert 9

110

De Lafont (?-?)
A ce matin

concert 7

84

De la Farge, Pierre (fl. 1539-1546)
Clamabat autem mulier Cananea
Virgo Maria non est tibi similis

concert 4, 5
concert 4, 5

64
64

De Ia Rue, Pierre (ca. 1452-1518)
Da pacem
Doleo super te

concert 15
concert 15

184
184

De la Torre, Francisco (fl. 1483-1504)
Danza alta

concert 14

177

Del Encina, Juan? (1468-1529/30)
Pues que tu, Reyna del gielo

concert 14

177

De Machaut, Guillaume (ca. 1300-1377)
Amours me fait desirer
Aucune gent / Qui plus aimme / Fiat voluntas tua
Comment qu'a moy lonteinne
Dame, se vous m'estes
De Bon Espoir / Puis qu'en la douce rousée / Speravi
De Fortune me doit pleindre
De triste cuer / Quant vrais amans / Certes, je di
Douce dame jolie
Esperance qui m'assere
Hocquetus David
Il m'est avis
Inviolata genitrix / Felix Virgo / Ad te suspiramus
Je ne cuit pas
Joie, plaisence et douce norriture
Loyauté que point ne delay
Messe de Notre Dame
Phyton, le mervilleus serpent
Quant Theseus / Ne quier veoir
Qui n'aroit autre deport
Rose, liz
Sans cuers m'en vois / Amis, dolens / Dame, par vous
Se quanque amours
Trop plus est / Biauté parée de valour / Je ne suis mie certeins
Veni creator spiritus / Christe, qui lux / Tribulatio proxima

concert 18
concert 18
concert 21
concert 18
concert 18
concert 18
concert 18
concert 21
concert 18
concert 18
concert 18
concert 18
concert 18
concert 21
concert 21
concert 19
concert 18
concert 18
concert 8
concert 8
concert 18
concert 18
concert 18
concert 18

228
228
264
228
228
228
228
264
228
228
228
228
228
264
264
250
228
228
100
100
228
228
228
228
311

312

De Narváez, Luys (fl. 1536-1549)
Cangion de l'emperador

concert 3

56

De Pastrana, Pedro (ca. 1490-na 1558)
Llenos de lágrimas tristes

concert 14

177

De Rippe, Albert (ca. 1500-1551)
Fantaisie
Fantasia VIII
Fantasia XXII
Mon pensement
o Passi Sparsi
Or vien ga vien mamie Perrette

concert 3
concert 12
concert 12
concert 3
concert 12
concert 12

56
162
162
56
162
162

De Selve, Lazare (?-1622)
Quand je pense, Seigneur

concert 9

110

De Senleches, Jacopin (fl. 1382/83)
Je me merveil

concert 20

254

De Sermisy, Claudin (ca. 1490-1562)
Cest a gran tort
Dont vient cela
La, la maistre Pierre
Le jaune et blanc
Missa Quare fremuerunt gentes
0 Doulce amour
Tant que vivray
Tous mes amys
Vien tost depiteux
Voulant amour soubs parler gratieux
Vox in Rama audita est

concert 3
concert 7
concert 7
concert 7
concert 4, 5
concert 4, 5
concert 7
concert 3
concert 3
concert 4, 5
concert 4, 5

56
84
84
84
64
64
84
56
56
64
64

Desprez, Josquin (ca. 1450/55-1521)
Cangion de l'emperador
Que vous madame / In pace

concert 3
concert 15

56
184

De Villiers, Pierre (fl. 1532-ca. 1550)
Amour et mort
Regina celi

concert 4, 5
concert 4, 5

64
64

Druschetzky, Georg (1745-1819)
Trio's voor bassethoorn

concert 14

176

Dufay, Guillaume (1397-1474)
Dolce vista
Missa Sancti Iacobi
L'alta belleza tua
Par droit
Rite maiorum Iacobum canamus / Arcibus summis
Vos, qui secuti estis me

concert 14
concert 13
concert 14
concert 8
concert 13
concert 13

176
166
176
100
166
166

Escobar, Pedro (ca. 1465-na 1535)
Las mis penas, madre

concert 14

177

Flecha, Mateo (1481-1553)
Bella, de vós som amorós
Gloria... pues nació
Què farem del pobre Joan

concert 14
concert 14
concert 14

177
177
177

Gabriel (16de eeuw)
De la dulce mi enemiga

concert 14

177

Galiot, Johannes? (fl. 1380/95)
Se vos ne volés

concert 20

254

Gastoldi, Giovanni Giacomo (ca. 1554-1609)
heureuse nuitée
Possa morir / Vous â qui plait la danse

concert 9
concert 9

110
110

Godard, Robert (fl. 1536-ca. 1560)
Mariez moy

concert 3

56

Gombert, Nicolas (ca. 1495-ca. 1560)
Cest a gran tort
Mon pensement
Plus oultre

concert 3
concert 3
concert 3

56
56
56

Graupner, Christoph (1683-1760)
Suite in C voor drie chalumeaux

concert 14

176

Gregoriaans
Absolve Domine
Agnus Dei
Ave Maria
Benedicamus Domino
Circumdederunt me
Da pacem
Deus, cui proprium
Dies Irae
Fratres, nolumus vos
Hunc diem leti ducamus
In illo tempore, dixit Martha ad Jhesum
Libera me
Missa cum Jubilo
Pater noster
Pater noster
Que vous madame / In pace
Sanctus
Verum dignum et justum est

concert 15
concert 2
concert 15
concert 2
concert 15
concert 15
concert 15
concert 15
concert 15
concert 2
concert 15
concert 15
concert 2
concert 15
concert 2
concert 15
concert 2
concert 15

184
282
184
282
184
184
184
184
184
282
184
184
282
184
282
184
282
184

Guédron, Pierre (na 1564-1619/20)
A Paris sus petit pont
Beny Dieu, 6 mon ame

concert 9
concert 9

110
110

313

314

En fin le terme est espiré
Hola., holá Charon, Nautonnier infemal
Le Seigneur est mon flambeau
Si tu veux apprendre

concert 9
concert 9
concert 9
concert 9

110
110
110
110

Janequin, Clément (ca. 1485-na 1558)
Il estoit une fillette
La chasse
La guerre (La Bataille de Marignan)
La meusniere de Vernon
Las qu'on congneust
Le chant des oylseaub(
Les cris de Paris
M'amye a eut
0 mal d'aymer
Qu'est-ce d'amour
Réconfortez
Ung gay bergier
Ung jour Robin

concert 3
concert 7
concert 7
concert 7
concert 3
concert 7
concert 7
concert 3
concert 7
concert 7
concert 3
concert 3
concert 7

56
84
84
84
56
84
84
56
84
84
56
56
84

Janitsch, Johann Gottlieb (1708-ca. 1763)
Kwartet in a voor traverso, hobo, oboe d'amore en basso continuo, opus 5A concert 14
concert 14
Kwartet in C voor traverso, twee hobo's en basso continuo, opus 4

177
177

Landini, Francesco (ca. 1325-1397)
Adiu, adiu dous dame
Amor c'al tuo su getto
La bionda trecca
Questa fanciull' amor

concert 14
concert 14
concert 14
concert 14

176
176
176
176

Le Chancelier, Philippe (ca. 1165/85-1236)
Agmina milicie
Crux, de te volo conqueri
Cum sit omnis caro foenum
De Stephani roseo sanguine
Homo considera qualis

concert 2
concert 2
concert 2
concert 2
concert 2

44
44
44
44
44

Le Heurteur, Guillaume (fl. 1560-45)
Hellas amour
Mirelaridon

concert 7
concert 7

84
84

Le Jeune, Claude (1528/30-1600)
Autant en emporte le vent
Debat la noste
en May
D'un ceil fardé
Je boy â toy mon compagnon
Je file quand on me donne
Je ne me plain
Je suis déshéritée
La guerre
Laute j oun
Povre cceur entourné

concert 11
concert 11
concert 11
concert 11
concert 11
concert 11
concert 11
concert 11
concert 11
concert 11

148
148
148
148
148
148
148
148
148
148

Quand vous seriés
Qu'est devenu ce bel ceil
Tout ce qui est de plus beau
Tu ne l'enten pas
Une puce

concert 11
concert 11
concert 11
concert 11
concert 11

148
148
148
148
148

Leoninus (ca. 1150-ca. 1201)
De Stephani roseo sanguine

concert 2

44

Le Roy, Adrian (ca. 1520-1598)
Branle simple — Le branie precedent plus diminuée — Branie gay
Branies de Bourgongne
Petite fantasie dessus l'accord du Leut
Vray Dieu disoit une fillette

concert 12
concert 12
concert 12
concert 12

162
162
162
162

Maessens, Pieter
En venant de Lyon

concert 4, 5

64

Marc, Père Guillaume (1574-1637)
Qu'est-ce que la foi?

concert 9

110

Marcabru (fl. ca. 1130— 1142)
A l'alena del vent doussa
Al prim comens de l'ivernaill
Al son desviat chantaire
Bel m'es can s'esclarzis l'onda
Bel m'es can son ii fruich madur
Dirai vos en mon latin
Dirai vos senes doptansa
L'iverns vai e'l temps s'aizina
Pax in nomine domini
Soudadier per cui es Jovens

concert 17
concert 17
concert 17
concert 17
concert 17
concert 17
concert 17
concert 17
concert 17
concert 17

208
208
208
208
208
208
208
208
208
208

Martini, Johannes (ca. 1435/40-1497)
La Pouverté

concert 14

176

Morlaye, Guillaume (ca. 1510-na 1560)
Branles d'Escosse
Est-il douleur cruelle
Fantasie VII
Fantasie IX
Gaillarde — Gaillarde Piemontoise
Pavane — Gaillarde
Romaine

concert 7
concert 12
concert 12
concert 12
concert 12
concert 12
concert 7

84
162
162
162
162
162
84

Moulinié, Etienne (ca. 1600-na 1669)
Dans le lit de la mort

concert 9

110

Mouton, Jean (voor 1459-1522)
En venant de Lyon
Illuminare Hierusalem / Interrogabat magos
Missa sans Cadence

concert 4, 5
concert 4, 5
concert 4, 5

64
64
64

315

316

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Divertimento nr. 1, KV 439b

concert 14

176

Obrecht, Jacob (1457/8-1505)
Benedicamus

concert 15

184

Paladin, Jean-Paul (?-voor 1565)
Fantasia
Gagliarda sopra la detta
Le content est riche
Pavana chiamata la Milanesa

concert 12
concert 12
concert 12
concert 12

162
162
162
162

Passereau, Pierre (fl. 1509-47)
Ii est bel en bon

concert 7

84

Payen, Nicolas (ca. 1512-in of na 1559)
Vien tost depiteux

concert 3

56

Perotinus (fl. ca. 1200)
Vide prophetie finem ad implete

concert 10

132

Philips, Peter (1560/61-1628)
Qu'est-ce que la foi?

concert 9

110

Pla, Juan Bautista (fl. 1747-1773) / Pla, José (1728-1762)
Triosonate nr. 3 in F voor twee fluiten en basso continuo

concert 14

177

Prioris, Johannes (ca. 1485-1512/15)
Ave Maria
Consummo la vita mia
Da pacem
Deuil et ennuy / Quoniam tribulatio
Missa pro monis

concert 15
concert 15
concert 15
concert 15
concert 15

184
184
184
184
184

Reicha, Antonin (1770-1836)
24 Trio's voor drie hoorns, opus 82

concert 14

177

Ruffo, Vincenzo (ca. 1508-1587)
La Brava
0 Felici occhi mei

concert 14
concert 14

176
176

Sandrin, Pierre Regnault (ca. 1490-na 1561)
Amour si hault
Doulce memoire

concert 4, 5
concert 4, 5, 14

Solage (fl. late 14de eeuw)
S'aincy estoit

concert 20

254

Van Beethoven, Ludwig (1770-1827)
Sextet in Es voor twee klarinetten, twee fagotten en twee hoorns, opus 71

concert 14

177

Zelenka, Jan Dismas (1679-1745)
Sonate nr. 4 voor twee hobo's, fagot en basso continuo obligato

concert 14

176

64
64, 176
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JA, ik (voornaam + naam)
neem een voordelig abonnement op ZiZo!
0 2 jaar + 4 maanden gratis voor de prijs van 36 EUR of 31% korting op de winkelprijs.*
0 1 jaar + 2 maanden gratis voor de prijs van 18 EUR of 31% korting op de winkelprijs.*
Ik betaal nog niets en wacht op een overschrijvingsformulier.

* Actie enkel van toepassing voor nieuwe abonnees. Verzending gebeurt onder neutraal schutblad in België. Prijzen verzending buitenland of onder neutrale
en gesloten envelop zijn respectievelijk 56 EUR (2 jaar) en 28 EUR (1 jaar),

nr

straat
postcode
tel/gsm
geboortejaar

gemeente
e-mail
handtekening

datum

Je gegevens komen terecht in het bestand van de Holebifederatie vzw. Ze zijn bestemd om je abonnement te beheren en je op de hoogte te houden van
onze initiatieven (in neutrale envelop). Je hebt uiteraard het recht deze gegevens te verbeteren.

Deze bon ingevuld en ondertekend terugsturen of faxen naar ZiZo, Kammerstraat 22, 9000 Gent, fax 09-223 58 21.
Zie ook www.zizo-magazine.be, zizo@holebifederatie.be.
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PRAKTISCHE INFO

PLAATSBESPREKING

Antwerpen Open Ticketing
ma — vr: 10.00-13.00 & 14.00-17.00 uur
tel.
+32 3 229 18 80
e-mail: tickets@antwerpenopen.be
online: ww-w.festival.be/antwerpen
kassa ter plaatse: één uur voor de aanvang van het concert
Bij alle avondconcerten om 20.00 uur en bij het nocturneconcert door het Huelgas Ensemble zijn de
plaatsen genummerd.
Het bespreekgeld is steeds inbegrepen, transactiekosten zijn niet inbegrepen in de ticketprijs.

Losse kaarten

Concertabonnementen

320

Avondconcerten 20.00 uur
Nocturne Huelgas Ensemble op 26/08 22.30 uur
basisprijs
categorie 1
categorie 2
met korting -25/65+ jaar
categorie 1
categorie 2
met korting -19 jaar
categorie 1 & 2

20,00 €
17,00 €
16,00 €
13,00 €
8,00 €

Matineeconcerten 15.00 uur
basisprijs
met korting -25/65+ jaar
met korting -19 jaar

12,00 €
10,00 €
8,00 E'

Lunchconcerten 12.00 uur
Nocturnes op 31/08 & 01/09 22.30 uur
Finale IYAP
basisprijs
met korting -25/65+ jaar

10,00 €
8,00 €

3 concerten naar keuze
5 concerten naar keuze
9 concerten naar keuze

48,00 €
75,00 €
126,00 €

GRATIS: artiestenmis, interview, lezingen, festivalcafé, publieke coachings IYAP en concertinleidingen.

FESTIVAL VAN VLAANDEREN SAMENWERKINGSVERENIGING

Festival van Vlaanderen SV
Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren
tel. +32 12 23 57 19, fax. +32 á 26 41 26
coordinatieSV@festival.be
www.festival.be

INLICHTINGEN OVER DE LEDEN-FESTIVALS:
Festival van Vlaanderen-Antwerpen
Laus Polyphoniae - music@venture
Everdijstraat 12, 2000 Antwerpen
Tel. +32 3 202 46 69, fax. +32 03 20 46 64
flanders.festival@stad.antwerpen.be
ww-w.festival.be/antwerpen
Festival van Vlaanderen-Brugge
Musica Antigua
Concertgebouw, 't Zand 34, 8000 Brugge
tel. +32 50 33 22 83, fax. +32 50 34 52 04
musica.antiqua@telenet.be
www.festival.be/brugge
Festival van Vlaanderen-Brussel
Klarafestival- The European Galas - Living Room Music
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel
tel. +32 2 548 95 95, fax. +32 2 548 95 90
info@festival.be
www.festival.be/klarafestival

Basilica Festival van Vlaanderen
Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren
tel. +32 12 23 57 19, fax. +32 12 26 41 26
info@basilica.be
www.festival.be/limburg
Festival van Vlaanderen-Mechelen
Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
tel. +32 15 26 23 41, fax. +32 15 26 23 43
mechelen@festival.be
wwvv.festival.be/mechelen
Festival van Vlaanderen-Vlaams-Brabant
Novocento - Transit Leuven - Tour Vlaams-Brabant
Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
tel. +32 16 20 05 40, fax. +32 16 20 52 24
festival.vlaams.brabant@skynet.be
www.festival.be/vlaamsbrabant

Internationaal Festival van Vlaanderen Gent
Odegand - Housemusic - De Queeste - Festival Avanti
Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46, 9051 Gent
tel. +32 9 243 94 94, fax. +32 9 243 94 90
info@festival.be
www.festival.be/gent

321

LAUS POLYPHONIAE 2008-2009
onder voorbehoud

23 —31 augustus 2008

De Hanzesteden
In residentie: Concerto Palatino onder leiding van Bruce Dickey
22 — 30 augustus 2009

De Pauselijke Kapel
In residentie: De Solisten van het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe
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LIJST VAN ADVERTEERDERS

Carpe Diem
Centrum Elzenveld
Decom (Muziek & Woord)
Frivoli
Harmonia Mundi
Holebifederatie (Zizo)
Klara
Mark Sound
Renault
Tijdschrift Oude Muziek
Vooruitzicht nv

108
72
146
36
22
318
10
34
226
8
cover
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Waaslandtunnal
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STADSPLAN EN ADRESSEN

AMUZ — Augustinus Muziekcentrum & Foyer AMUZ
Kammenstraat 81
2

Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45

3

Sint-Carolus Borromeuskerk
Hendrik Conscienceplein

4

Nottebohmzaal, Stadsbibliotheek
Hendrik Conscienceplein

5

Stedelijke basisschool Musica
Lange Ridderstraat 48

6

Repetitielokaal Antwerps Kathedraalkoor
Heilige Geeststraat 21
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