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Woord vooraf

De Augustinuskerk stond de laatste tijd vaak in de belangstelling. Toen een half jaar geleden
de graafwerkzaamheden aan de Oudaan werden gestart, stuitte men niet alleen op talloze skeletten van Augustijnerpaters maar ook op een Gallo-Romeins graf uit de 2de eeuw, inclusief
een waardevolle crematie-urne. Ondertussen schieten de werken van de huidige fase, die bestaat uit nieuwbouw en het uitgraven van de kelder onder de winterkapel, zeer goed op. Wat
het nieuwbouwgedeelte betreft, is momenteel het gelijkvloersniveau bereikt en zal de verdere
evolutie snel zichtbaar worden.
U heeft allicht ook vernomen dat minister Van Grembergen ons op 26 april een
bezoek bracht en meteen tekende voor een miljoen E subsidies om de volgende fase te kunnen
realiseren. Hiermee kan het kerkinterieur gerenoveerd worden en zullen de nodige technieken
voor verwarming en acclimatisatie worden aangebracht. Na ongeveer vijfhonderd werkdagen
zal Augustinus uiteindelijk zijn deuren kunnen openen als een volwaardige concertzaal.
Het hoeft geen betoog dat ik dit waardevolle project voor honderd procent steun.
Bij de ontwijding van deze kerk in 1977 nam het toenmalige Antwerpse stadsbestuur immers
de taak en de verantwoordelijkheid op zich om dit beschermd monument niet alleen te onderhouden, maar ook te renoveren. Gezien de grote investeringen spreekt het voor zich dat een
gepaste bestemming voor dit gebouw gezocht moest worden. Ik ben er van overtuigd dat we
inderdaad de best mogelijke bestemming gevonden hebben: een middelgrote, akoestisch uitstekende concertzaal die plaats biedt aan ongeveer vijfhonderd liefhebbers van oude muziek.
Met de avondconcerten van Laus Polyphoniae wordt al negen jaar bewezen dat
er een grote behoefte is aan een dergelijke concertruimte. Dit festival is er trouwens in geslaagd een trouw en zeer gediversifieerd publiek aan te trekken, wat in deze consumptietijd
helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Ik ben dan ook zeer blij dat de inspanningen die al die
jaren door de ploeg van het Festival van Vlaanderen-Antwerpen werden geleverd, gehonoreerd
werden door minister Bert Anciaux. De "doordachte en onderbouwde manier van werken en
de internationale uitstraling" worden beloond met een niet geringe subsidieverhoging voor de
periode 2003-2006.
Nu vraag ik in de eerste plaats uw aandacht voor het indrukwekkende programma dat Laus Polyphoniae deze zomer in petto heeft rond het thema Musica Britannica.
Sinds het Lassus-jaar in 1994 werd reeds een lange weg afgelegd. We kunnen rekenen op een
relatief grote en nog steeds groeiende kern trouwe festivalbezoekers. Het doet me plezier vast
te stellen dat dit festival zich elk jaar nog duidelijker profileert, met steeds meer aandacht voor
kinderen en jongeren. Het doet me ook zeer veel genoegen dat Jos van Immerseel, de muzikale duizendpoot die ik sinds Antwerpen 93 steeds beter heb leren kennen en appreciëren, deze
week optreedt als 'artist in residence'. Ik twijfel er dan ook geen moment aan dat we met Jos
van Immerseel als centrale gast op een onvergetelijke editie van Laus Polyphoniae afstevenen.

EricA±itonis
Voorzitter van de vzw Festival van Vlaanderen-Antwerpen
Schepen voor cultuur, bibliotheken en monumentenzorg
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Engelse muziek tijdens de periode 1450-1650
Het is niet voor het eerst dat muziek van Engelse componisten in het Antwerpse klinkt.
Verschillende Engelse componisten, waaronder John Bull, Richard Dering en Peter Philips,
waren al rond 1600 in de havenstad actief. Maar zelden zal het repertoire van Brittania er systematischer zijn geprogrammeerd dan in deze editie van Laus Polyphoniae.
Zelfs in een festival van de omvang van Laus Polyphoniae is het onmogelijk een
sluitend beeld te geven van een bepaald repertoire, in dit geval het Engelse repertoire uit de
Renaissance. Deze inleiding is bedoeld als achtergrondinformatie - in de toelichtingen per
concert zal gedetailleerder op het betreffende programma worden ingegaan - voor de keuze die
gemaakt is uit de rijke schat aan muziek die ons is overgeleverd uit het Engeland van de
Renaissance. Die schat had groter kunnen zijn: de religieus-politieke omstandigheden hebben
in het midden van de periode - die we globaal aangeven als 1400-1600 - een gat geslagen, zoals
we verderop zullen zien.

Aan de hand van Thomas Morley
In de volgende bladzijden gaan we nader in op de verschillende soorten muziek
die in Engeland hebben geklonken. We doen dat geregeld in nauw overleg met Thomas Morley,
de componist en muziekuitgever die aan het einde van de 16de eeuw een leerboek voor de
muziek publiceerde en dat opdroeg aan zijn leermeester William Byrd. Het boek had de vorm
van een dialoog tussen de leerlingen Philomathes en Polymathes en hun meester, Morley zelf.
Nadat de componist in het eerste deel uitgebreid had stilgestaan bij de verschillende stadia
van muzieknotatie en in het tweede deel de regels van het contrapunt had uiteengezet, wijdde hij het derde deel aan het echte componeren. Aan dat derde deel zal ik een aantal citaten
ontlenen, enerzijds omdat Morleys definities nog steeds geldig zijn, anderzijds omdat de taal
van Morley een mooi beeld geeft van de tijd.
De namen van maar liefst 90 componisten en 21 theoretici passeerden de revue
in Morleys A P/ain and Easy Introduction to Practical Music, dat in 1597 in Londen werd uitgegeven. Dat daarbij vooral de nieuwste muziek - uit de laatste veertig jaar van de 16de eeuw
- aan bod kwam, was logisch: het was enerzijds het repertoire dat Morley persoonlijk het beste
heeft gekend, anderzijds vormde het ook het meest karakteristieke repertoire uit Engeland.
Het is interessant te zien hoe persoonlijk de kijk van Morley was. Zo waren de etymologieën
die hij gaf - hij leidde bijvoorbeeld het woord `motet' van `motus', 'beweging', af - soms bijzonder vergezocht. De lijst van componisten die hij een vermelding waardig achtte, valt maar
gedeeltelijk te rijmen met de 'top honderd' zoals die vandaag de dag gehanteerd wordt. Zo figureerden componisten als Jacques Arcadelt, Tomás Luis de Victoria, Adriaan Willaert, Heinrich
Isaac en Jacob Obrecht - vastelanders, dat wel - niet in zijn relaas en kunnen we ons afvragen wat ons tegenwoordig namen zeggen als Jo Guinneth, Morgan Grig, Corbrand, Bramston,
Gelande en Averie.

Veranderend landschap
In de periode die in dit festival centraal staat (1450-1650) kunnen we duidelijk
een verandering van scène constateren: tot het begin van de 16de eeuw werd vooral aan het
koninklijke hof, in de adellijke omgeving en in de kerk (ook de kloosters) muziek gemaakt, en
wel door professionele muzikanten. Amateurs waren nog zeldzaam, hoewel we rekening moeten houden met de mogelijkheid dat er meer waren dan we kunnen vaststellen aangezien hun
activiteiten doorgaans niet werden geboekstaafd.
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Portret van Henry VU!, naar Hans Holbein, National Trust, Hardwick Hall.
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Overigens moeten we ook voor de professionele muziekuitingen vaststellen dat
naarmate die langer geleden plaatsvonden, we minder informatie hebben. Bronnen zijn
kwetsbaar, vooral in een samenleving waar de overlevering geschreven - en nog niet gedrukt gebeurde. Allerhande rampen en andere gebeurtenissen kunnen er de oorzaak van geweest
zijn dat documentatie verloren is gegaan. In Engeland was de introductie van de Reformatie
zo'n gebeurtenis. Doordat het katholicisme als godsdienst vrijwel onmogelijk werd gemaakt de Engelse staat accepteerde immers het nieuwe geloof, dat pas enige tijd later als anglicaans
zou worden aangeduid - werd het katholieke kerkmuziekrepertoire in feite overbodig. Het
eenstemmige gregoriaans verdween, net als de polyfonie, al dient te worden opgemerkt dat er
voor de polyfonie een aantal plaatsen werden aangewezen waar dergelijke muziek mocht blijven klinken. Met name de Chapel Royal en het publiek dat door die instelling werd bediend waaronder de leden van het vorstenhuis - raakten niet verstoken van deze renaissance-uiting
bij uitstek.

Katholicisme en Reformatie
Hendrik VIII, koning van 1509 tot 1547, werd nog in 1521 door de paus vereerd
met de titel Defensor fidei' (verdediger van het geloof). Ruim tien jaar later confronteerden
huwelijksperikelen hem met de wetten van Rome, die hij uiteindelijk naast zich neerlegde. Van
dan af aan werd hij één van de felste tegenstanders van de paus en kwam de Reformatie in
Engeland in een stroomversnelling terecht. Eenzelfde situatie was er ook onder Edward VI
(1547-1553). Toch leek het katholicisme niet voorgoed verloren. Met de troonsbestijging van
Mary I (1553-1558) werd het katholieke geloof weer in ere hersteld. Mary, de eerste dochter
van Henry VIII, dankte de bijnaam Bloody Mary aan haar religieuze fanatisme. Haar huwelijk
met de Spaanse - en dus katholieke - koning Filips II was daar overigens niet vreemd aan. Na
Mary's vroege dood kwam haar halfzuster Elizabeth op de troon. Zij regeerde als Elizabeth I `Elisa' in tal van teksten - en stelde het anglicaanse geloof weer verplicht. Ze bleef beducht op
nieuwe pogingen om opnieuw het katholieke geloof te vestigen. Toen ze op verdenking van een
katholiek complot in 1587 Mary Stuart liet terechtstellen, lokte dat een reactie uit van Filips
II. Hij stuurde in 1588 een `onoverwinnelijke' vloot naar Engeland, de Armada. Wat een klinkende overwinning voor de roomse zaak had moeten worden, werd echter een smadelijke
nederlaag voor de Spanjaarden.
De jaren 1530-1560 waren bepalend voor de toekomst. De contacten met het
continent veranderden, onder andere onder invloed van de gebeurtenissen die de hervorming
in Engeland teweegbracht. De opheffing van de kloosters, vanaf 1536, was een ingrijpende
gebeurtenis. Tal van specifiek katholieke zaken werden door godsdienstfanaten vernietigd:
schilderijen, beelden, instrumenten, liturgische boeken, en - last but not least - heel veel
muziek. De vaak uitgestrekte landerijen die aan de kloosters toebehoorden, kwamen in het
bezit van anderen, en daarmee ook de opbrengst ervan. De koning, zijn hovelingen, de overige adel, de - soms nieuw gestichte - colleges van de universiteiten, allemaal profiteerden ze van
deze veranderingen. Kind van de rekening waren de muzikanten: hun beroepsmogelijkheden
namen sterk af en veranderden ingrijpend. De kerkmuziek werd immers aan banden gelegd
en het merendeel van de muzikanten moest naar een ander emplooi op zoek, onder andere bij
de adellijke families en bij de nieuwe rijken, de handelaren die onder meer in de wol hun fortuin hadden verdiend. Zo raakte de voorheen in kloosters geconcentreerde kennis, die van de
muziek incluis, over het hele land verspreid. Sommige componisten, zoals John Tavernen zegden het componeren helemaal vaarwel. William Byrd stond dermate hoog in aanzien bij konin-

p. 17

gin Elizabeth dat hij het kon riskeren in het geheim missen te schrijven. Richard Dering, John
Bull en Peter Philips kozen het zekere voor het onzekere en verlieten hun vaderland om zich
In Vlaanderen te vestigen. Acht kathedralen - de New Foundation - werden na de opheffing
van de kloosters zelfstandig, naast enkele kathedralen die reeds zelfstandig waren. Bij gebrek
aan geestelijken werden lekenzangers nu standaard.
In deze nieuwe ambiance stond men overigens gunstig tegenover de verworvenheden van de Italiaanse Renaissance en van het humanisme. Castiglione's fameuze Boek van
de Hoveling werd in het Engels vertaald en ook met andere Italiaanse literatuur, met beeldende kunst en met muziek konden de Engelsen kennis maken.
De muzikale vernieuwingen die rond 1600 in Italië werden doorgevoerd en die
in de muziekgeschiedenis grote veranderingen hebben teweeggebracht, gingen uiteindelijk ook
in Engeland niet onopgemerkt voorbij. Toch zou de muziek uit de eerste helft van de 17de
eeuw - die werd gedomineerd door componisten als William Byrd en Thomas Weelkes, beide
gestorven in 1623, en Orlando Gibbons en Thomas Tomkins, gestorven respectievelijk in 1625
en 1656 - in Engeland nog een sterke invloed van de Renaissance en zijn muzikale voortbrengselen laten zien. De gekruide stijl met de speciale voorliefde voor soms hevige dissonanten zou zelfs bij Purcell nog een aantal fantastische momenten opleveren. De gebroeders Henry
(1596-1662) en William Lawes (1602-1645) kwamen het dichtste bij de nieuwe stijl die op het
vasteland opgang maakte. Een cruciale incisie werd veroorzaakt door de burgeroorlog in het
midden van de 17de eeuw, die het Engelse muziekleven een stevige knauw toebracht. In de
daarop volgende periode van de Commonwealth maakte Cromwell het nog erger: hij legde de
kerkkoren het zwijgen op, verbood theatervoorstellingen en legde het dansen aan banden. Het
werd stil in Engeland. Maar het was een stilte voor de storm waarin Henry Purcell, John Blow
en Pelha.m Humfrey de voortrekkers van een nieuw muziekleven zouden worden. Dat is echter een ander verhaal, en voor een ander festival.

De koninklijke familie
Het muzikale klimaat van een land wordt vaak bepaald door de voorkeuren van
de regerende koning. In Engeland zat dat in die jaren wel goed. De meest tot de verbeelding
sprekende vorst van de ongeveer tweehonderd jaar die het festival bestrijkt, was waarschijnlijk Hendrik VIII. Van zijn hand zijn ruim dertig composities bewaard gebleven, al kunnen die
moeilijk gerekend worden tot het beste wat Engeland heeft voortgebracht. Maar de archiefstukken maken melding van enorme hoeveelheden muziekinstrumenten en van een kleine
zestig muzikanten in zijn dienst. Elizabeth I componeerde niet, maar speelde naar verluidt uitstekend virginaal en mogelijk ook luit. Daarnaast danste ze, tot op hoge leeftijd. Haar bijnaam
'the virgin Queen' slaat op het feit dat ze ongetrouwd bleef: ze beschouwde zichzelf als gehuwd
met haar volk. Gedurende bijna een halve eeuw (1558-1603) was zij een gulle patrones der
kunsten. Onder haar bewind floreerde de muziek als nooit tevoren. Elizabeth werd opgevolgd
door Jakob I - zoon van Mary Tudor -, die van 1603 tot 1625 de scepter zwaaide.
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De Chapel Royal
De Chapel Royal was een instituut, geen gebouw. De koning kon ermee rondreizen en deed dat ook. Onder de verschillende vorsten varieerde de grootte van het instituut,
maar ten tijde van Elizabeth I waren zo'n dertig heren er lid van. Vanuit alle hoeken van het

Elizabeth I, Queen of England, kopie van een portret door Nicholas Hilliard, Innsbruck,
Schloss Ambras
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land werden de beste muzikanten naar het hof gehaald. Dat hof resideerde het grootste deel
van de tijd in Londen. Het is daarom bijna beter te spreken van Londense muziek in plaats
van Engelse muziek. In de provincie moest de muziekliefhebber het met minder stellen, al hadden bisschopssteden muzikaal vaak een vinger in de pap.

Contacten met het vasteland
De spreekwoordelijke `splendid isolation' van Engeland ten spijt, is er met de
rest van Europa vrijwel altijd een intensief cultureel verkeer geweest. De handel, met name die
in wol, bracht de Engelsen geregeld op het vasteland, waarbij aanvankelijk vooral Frankrijk en
Vlaanderen bestemmingen waren. Later werden ook de contacten met Italië uitgebouwd. De
contacten met Frankrijk dateerden al van lang voor de tijd van de Honderdjarige Oorlog (13371453). In de tweede helft van de 12de eeuw had de Engelse koning in het huidige Frankrijk zelfs
meer grond dan de Franse koning. En al werd de Franse grond in Engels bezit gestaag minder,
het zou tot Hendrik IV - op de troon van 1399 tot 1413 - uit het huis Lancaster duren vooraleer de Engelse koningen Engels gingen spreken. Voor die tijd spraken ze ... Frans! In het begin
van de 15de eeuw leidde die vertrouwdheid met de Franse muziek tot wat bekend staat als de
'contenance angloise', een vermenging van de Franse technieken en ritmische verworvenheden
met de welluidendheid van de autochtone Engelse muziek. John Dunstable en Leonel Power
creëerden zo een stijl die aan de basis stond van wat op het vasteland zou worden uitgewerkt
door componisten als Guillaume Dufay en Gilles Binchois. Pas toen Engeland ook zijn laatste
grondgebied in Frankrijk moest opgeven en bovendien in een burgeroorlog verwikkeld raakte,
zou het contact verwateren.
In de 16de eeuw leken de Engelse muzikanten weer vaker kennis te nemen van
wat er op het continent gebeurde. In die periode werd de blik echter meer op Italië gericht. Italië
was weliswaar een verre reis, maar die reis werd wel gemaakt en het contact met de culturele
uitingen van de Italiaanse Renaissance liet de Engelsen niet onberoerd. Daarnaast bezochten
Italiaanse muzikanten Engeland, voelden zich er prettig en bleven. Voorbeelden waren de families Ferrabosco. Lupo en Bassano. In 1517 bezocht de Venetiaanse organist Dionisio Memo
Londen en speelde er vier uur voor Hendrik VIII. De banden met Italië werden nog wat sterker
aangehaald met de verschijning in Londen van de bundel Musica Transalpina (zie verder).
Muziekpapier werd - zoals bijna alle papier overigens - gedurende lange tijd
ingevoerd vanaf het vasteland - met name vanuit Frankrijk - en ook tal van muziekinstrumenten kwamen van overzee. In de laatste decennia van de 16de eeuw slaagden Thomas Tallis
en William Byrd erin de Engelse koning een monopolie op het drukken van muziek te ontfutselen, een aardige bron van inkomsten. Dat monopolie werd in 1598 nogmaals bevestigd, na
een brief waarin Morley om uitbreiding verzocht: "the sole printinge of sett songes in parts &
c. in any tonge servinge for the music either of church or chamber and also for the rulinge of
any paper by impression to serve for the pricking or printinge of any song or songs." Nu kwam
er dus ook een monopolie op de verkoop van muziekpapier bij!
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Muziekdruk - zoals die vanaf het begin van de 16de eeuw in Italië bloeide en
vervolgens ook in Frankrijk. Duitsland en de Nederlanden - was in Engeland voor het einde
van de 16de eeuw vrijwel onbekend. De overlevering gebeurde via manuscripten, wat een
kwetsbare vorm van overlevering was, zoals met name duidelijk werd in de roerige jaren tussen 1530 en 1560. Ook was het een overlevering die het muziekleven beperkte tot een kleine
cirkel van het hof en een aantal belangrijke religieuze instellingen. Op het moment dat de

muziekdruk in Engeland echt van de grond kwam, veranderde deze situatie: muziek kon - na
een vrij bewerkelijke voorbereidingsfase - in grotere oplagen worden vermenigvuldigd, voor een
kostprijs die duidelijk onder die van een handschrift lag maar die nog steeds niet iedereen kon
betalen. De verbreiding van het gedrukte repertoire was navenant: vooral welgestelde amateurs konden zich de aanschaf van de gedrukte muziek permitteren, voor gebruik thuis.
Thomas Morley was zelfbewust als het ging om de positionering van zijn landgenoten ten opzichte van de grootmeesters van het continent. Zo vermeldde hij op een bepaalde plaats Alfonso Ferrabosco, Orlandus Lassus, Alessandro Striggio en Clemens non Papa als
grote namen, om te vervolgen met "any of those famous Englishmen who have been nothing
inferior in art to any of the aforenamed, as Fayrfax, Taverner, Shepherd, Mundy, Whyte,
Parsons, Mr. Byrd, and divers others." Elders constateerde hij dat zijn landgenoten - ten
om-echte, leek hij te zeggen - "... highly esteem whatsoever comes from beyond the seas (and
especially from Italy) be it never so simple, condemning that which is done at home though it
be never so excellent."

Kerkmuziek
"A Motet is properly a song made for the church, either upon some hymn or
anthem or such like, and that name I take to have been given to that kind of music in opposition to the other which they call Canto Fermo and we do commonly eall Plainsong. ... [The
Motet] requireth most art and moveth and causeth most strange effects in the hearer, being
aptly framed for the ditty and well expressed by the singer, for it will draw the auditor (and
specially the skilful auditor) into a devout and reverent kind of consideration of Him for whose
praise it was made. But I see not what passions or motions it can stir up being sung as most
men do commonly sing it, that is leaving out the ditty and singing only the bare note, as it
were a music made only for instruments, which will indeed show the nature of music but
never carry the spirit and, as it were, that lively soul which the ditty giveth. ...[1f] you compose in this kind you must cause harmony to carry a majesty, taking discords and bindings so
often as you can, but let it be in long notes, for the nature of it will not bear short notes and
quick motions which denote a kind of wantonness." (Thomas Morley)
Een motet was dus een kerkelijk muziekstuk gebaseerd op een tekst van een antifoon of hymne. De meerstemmigheid onderscheidde het motet van het eenstemmige gregoriaans.
Het motet bracht de luisteraar in een devote stemming, maar te vaak werd het volgens Morley
op een instrumentale manier gezongen, voorbijgaand aan (de inhoud van) de tekst (ditty').
De belangrijkste bron voor de Engelse kerkmuziek uit de late 14de en de vroege 15de eeuw is het Old Hall Manuscript, dat onder andere dagelijkse votiefmissen voor Maria
bevatte. Voor het repertoire van ongeveer een eeuw later is die rol weggelegd voor het Eton
Choirbook. Het handschrift, dat oorspronkelijk bijna honderd motetten omvatte, was geschreven voor de plaats waar het nu nog steeds wordt bewaard: Eton College. Tussen deze twee
machtige pilaren in kan een kleiner handschrift worden geplaatst, het Egerton Manuscript, uit
het midden van de 15de eeuw. Dit handschrift bevatte vooral liturgische muziek voor de Goede
Week, onder meer twee passies en een aantal carols.
Veel teksten uit het oudere Engelse repertoire stonden in verband met de Maagd
Maria. Titels als Salve reginct, Ave Maria, Assumpta est Maria en Ave virgo gloriosa getuigden
van een bijzondere verering van de moeder Gods. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in tal
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van kerken, kloosters en colleges Mariakapellen werden aangetroffen. Juist voor die kapellen
gaven privé-personen soms veel geld uit, in de hoop later in het hiernamaals een clement
onthaal te vinden. Dat geld was onder andere bestemd voor het aantrekken van zangers; sponsoring lang voordat daar op de voetbalvelden sprake van was.
Ten aanzien van de manier van uitvoeren van kerkmuziek hoeven we ons - volgens Morley - niet al te veel illusies te maken. Hij constateerde dat het motet zelden goed werd
uitgevoerd, aangezien de gemiddelde zanger enkel probeerde harder te zingen dan zijn buurman. En dit terwijl de zangers er beter aan deden "(to) study how to vowel and sing clean,
expressing their words with devotion and passion whereby to draw the hearer, as it were, in
chains of gold by the ears to the consideration of holy things."
Volstemmigheid was een bijzonder Engels fenomeen voor de vroege 16de eeuw.
Robert Carver schreef bijvoorbeeld een negentienstemmig 0 bone Jesu. Dit leverde een indrukwekkende dichtheid op, die nog eigener werd door de specifieke manier van dissonantgebruik
die Engeland kende. Het spreekt vanzelf dat vrouwen in de uitvoering van liturgische muziek
geen plaats hadden. Vanaf het begin van de 14de eeuw zijn jongens gedocumenteerd voor het
zingen van de hoogste partij(en).

Service
Missen kwamen in het derde deel van Morleys boek niet voor. Op zich was dat
niet zo verwonderlijk: de mis was een dermate katholiek verschijnsel dat de Reformatie het
zingen ervan verbood. Morley, die ná de Reformatie werd geboren, zal met missen bijgevolg
geen contact hebben gehad, althans niet uit eerste hand. Overigens verwees hij in de andere
twee delen van zijn leerboek wel regelmatig naar oudere missen van landgenoten, waaruit
blijkt dat de roomse traditie niet geheel verloren was gegaan: Morley moet inzage hebben
gehad in oudere manuscripten.
Dat de mis niet volledig verdwenen was, kwam vooral door het feit dat de
Engelse koningen en koninginnen - zoals gezegd - een sterke muzikale interesse hadden, een
interesse die door de uiterst sobere, vaak slechts eenstemmige kerkmuziek onmogelijk bevredigd kon worden. Daarom werd gedecreteerd dat missen aan het koninklijke hof en in enkele
collegekerken toch mochten worden uitgevoerd. De zo kenmerkende rijk melismatische stijl
van componisten als John Taverner, John Shepperd en de vroege Thomas Tallis maakte echter plaats voor een minder exuberante componeerstijl. Hetzelfde gold voor Latijnse motetten,
die haast oogluikend werden toegestaan: ook deze motetten moesten iets van de extravagantie van de eerste decermia van de 16de eeuw inleveren. Bovendien kregen ze concurrentie van
een nieuwe, specifiek Engelse vorm: de anthem.
Een aantal vaste delen werden verenigd in de zogenaamde 'service', namelijk
zettingen van het Venite. Te Deum, Benedictus, Kyrie, Creed, Magnfficat en Nunc dimittis. Ging
het om eenvoudige zettingen, dan sprak men van een 'Short Service'; de rijkere zettingen werden als 'Great Service' aangeduid. Binnen de anthem was er nog een verdeling te maken: de
'firn anthem' was voor koor bestemd, terwijl de 'verse anthem' afwisselend door solisten en
koor werd gezongen, met begeleiding van een orgel. In latere verse anthems, zoals die van
William Byrd, werd vaak een gambakwartet ingeschakeld als begeleiding van de solisten.
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Madrigaal
"The light music hath been of late more deeply dived into so that there is no
vanity which in it hath not been followed to the full; but the best kind of it is termed Madrigal,
a word for the etymology of which I can give no reason; yet use showeth that it is a kind of
music made upon songs and sonnets such as Petrarch and many poets of our time have excelled in. This kind of music were not so much disallowable if the poets who compose the ditties
would abstain from some obscenities which all honest ears abhor, and sometimes from
blasphemies to such as this, 'ch'altro di te iddio non voglio' - rik wil geen andere god dan jou')
- which no man (at least who hath any hope of salvation) can sing without trembling. As for
the music it is, next unto the Motet, the most artificial and, to men of understanding, most
delightful. If therefore you will compose in this kind you must in your music be wavering
like the wind, sometime wanton, sometime drooping, sometime grave and staid, otherwile effeminate.
(The) more variety you show, the better shall you please. In this kind our age excelleth, so that if you would imitate any I would appoint you these for guides: Alfonso Ferrabosco
for deep skill, Luca Marenzio for good air and fine invention, Horatio Vecchi, Stephano Venturi,
Ruggiero Giovanelli, and John Croce, with diverse others who are very good but not so generally good as these." (Thomas Morley)
Het madrigaal vond zijn oorsprong in Italië. Over de afkomst van de term is het
laatste woord nog steeds niet gezegd, maar dat de benaming iets met de moedertaal te maken
had, lijkt zeker. Al in de jaren zestig van de 16de eeuw circuleerden de eerste Italiaanse madrigalen in Engelse regionen. De directe oorsprong van de korte maar hevige bloei van de Engelse
madrigaalschool was echter terug te voeren op de verschijning van de bundel Musica
Trartsalpina, in 1588 in Londen uitgegeven door Nicholas Younge. Daarin waren 57 Italiaanse
madrigalen verzameld, van alle belangrijke Italiaanse componisten, waarbij de oorspronkelijke tekst was vervangen door een Engelse bewerking. De eerste echte Engelse madrigaalbundel verscheen in 1594, van de hand van de ons inmiddels vertrouwde Thomas Morley. Die vertelde ook dat het zingen van madrigalen aan het einde van de 16de eeuw zo'n rage was geworden dat een man die niet van het blad zijn madrigaalpartij kon zingen, blijkbaar geen fatsoenlijke opvoeding had genoten! Hoewel er in een kleine dertig jaar een grote hoeveelheid
Engelse madrigalen van de drukpersen rolde, is de populariteit van de vorm in Italië nooit geëvenaard. Niet alleen waren daar veel meer componisten actief op het terrein, maar ook was
hun productiviteit veel groter. Philippus de Monte bijvoorbeeld schreef ruim duizend madrigalen en produceerde daarmee in zijn eentje een bijna even groot corpus als alle Engelse componisten samen!
Naast de bundels van toppers als Thomas Weelkes, John Wilbye en Thomas
Morley verschenen er ook verzamelbundels. De beroemdste daarvan was The Triumphes of
Oriana, een verheerlijking van koningin Elizabeth, waaraan meer dan twintig componisten
hun bijdrage leverden. Elk madrigaal besloot met de woorden "Long live fair Oriana".

Overige wereldlijke vocale muziek
De 'ayre' was gedurende een lange periode populair. Gecomponeerd voor zangstem met een uitgeschreven luitpartij - hierin lag het verschil met het lied met basso continuo-begeleiding - kon de ayre in een aantal gevallen ook worden uitgevoerd door een vocaal
kwartet, al dan niet met luitbegeleiding. Interessant was de fysieke overlevering van dergelijke ayres: in een aantal bundels stond op de linkerpagina de sopraanpartij genoteerd met daar-
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John Bull, portret van een onbekend schilder, Faculty of Music, Oxford University

onder de luitbegeleiding. Op de rechterpagina waren alt, tenor en bas zodanig genoteerd dat
de zangers rondom een tafel zittend uit één boek konden zingen. Hieruit valt af te leiden dat
de ayres - net als de madrigalen overigens - bij uitstek een repertoire waren voor een solistenensemble, en niet voor een koor. Met dertig bundels tot 1622 was het corpus aan Engelse
ayres niet overdreven omvangrijk, maar het bevatte wel een relatief groot aantal juwelen. De
belangrijkste bijdragen aan het genre waren van John Dowland afkomstig. Geweerd van het
Engelse hof zocht deze componist zijn toevlucht tot posities in Denemarken en Frankrijk, om
pas op latere leeftijd naar Engeland terug te keren. Door zijn reizen was Dowland een van de
figuren die de verbreiding van het genre naar het vasteland hebben bewerkstelligd. De
Nederlander Adriaen Valerius nam in zijn Nededandtsche Gedenckcianck, het in 1626 verschenen geschiedverhaal van de toen nog aan de gang zijnde Tachtigjarige Oorlog, een aantal
melodieën van Dowland over en zette er Nederlandse teksten op. Dat Morley van de ayre geen
definitie gaf, heeft een simpele verklaring: de eerste verzameling, The First Booke of Songes or
Ayres van John Dowland, verscheen immers pas in hetzelfde jaar als Morleys boek.
Een zeer dankbaar repertoire uit het einde van de 16de eeuw was de consort
song, voor één zangstem en enkele gamba's. Een van de mooiste consort songs was Ye sacred
Muses, geschreven naar aanleiding van de dood van Thomas Tallis. Net als bij de ayre was er
bij de consort song soms voorzien in een soort recycling: Byrd bijvoorbeeld bewerkte een aantal van zijn consort songs voor a cappella-uitvoering en publiceerde die in 1588 en 1589.

Instrumentale muziek
Het grootste deel van de overgeleverde instrumentale muziek was geschreven
voor luit: ongeveer tweeduizend stukken. Het waren voor een belangrijk deel dansen, maar
daarnaast werden ook bewerkingen van vocale werken teruggevonden en een aantal zelfstandige werken, zoals fantasieën en variaties over basmelodieën. Vaak waren de dansen - vooral
de pavanes en gaillardes - van fraai klinkende namen voorzien, zoals The King of Denmark's
Galliard van John Dowland, die immers bij het Deense hof in dienst was.
Voordat de luitmuziek populair werd, was al een aanzienlijk klavierrepertoire
geschreven. Naast het Mulliner Book - dat tussen 1545 en 1585 werd gecomponeerd - was er
het omvangrijke Fitzwilliam Virginal Book, een verzamelbundel die tussen 1609 en 1619 door
Francis Tregian werd geschreven, tijdens zijn tienjarig verblijf in de gevangenis. Tregian was
daar terechtgekomen omdat hij - streng katholiek als hij was - weigerde aan de anglicaanse
eredienst deel te nemen. Grote namen in het klavierrepertoire waren William Byrd, John Bull,
Peter Philips, Giles Farnaby, Orlando Gibbons en Thomas Tomkins. Het klavierrepertoire was
bijzonder afwisselend, met naast eenvoudige zettingen van danswijsjes en liedjes ook een aantal indrukwekkende, virtuoze composities.
Naast de instrumentale muziek voor solo-instrumenten zag ook een aanzienlijk
repertoire voor verschillende instrumentencombinaties het licht. Vaak was er sprake van consorts, waarbij twee types onderscheiden werden: het full consort, voor instrumenten van één
familie zoals bijvoorbeeld gamba's, en het broken consort, voor een gemengd instrumentaal
ensemble. Een heel specifiek voorgeschreven combinatie, die enkel in Engeland werd aangetroffen, is de combinatie waarvoor Thomas Morley zijn Consorts uit 1599 schreef: viool en
gamba als strijkinstrumenten, een fluit en drie tokkelinstrumenten, de cither, de bandora en
de luit. Van de composities voor full consort zijn de Lachrymae or Beven Teares van John
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Facsimile uit het Fitzwiltiam Virginal Book.

Dowland bij de hedendaagse luisteraar ongetwijfeld het best bekend, ofwel in de consortversie, in Dowlands eigen zetting voor zangstem en luit onder de titel Flow my tears of mogelijk
ook dankzij de talrijke bewerkingen. Zo schreef de Utrechtse beiaardier-blokfluitist Jacob van
Eyck in zijn Fluyten Lust-Hof ruim veertig jaar na de publicatie van Dowlands werk, nog
steeds variaties op de Pavaen Lachrimae.
In de fantasie, schreef Morley, "may more art be shown than in any other music
because the composer is lied to nothing, but that he may add, diminish and alter at his pleasure". Dat nam niet weg dat de Engelsen zich graag in uitdagingen vastbeten. Een mooi voorbeeld daarvan was het genre van de 'In Nomine'. Het ging daarbij om een melodie die zijn
oorsprong had in de Missa Gloria tibi Trinitas van John Taverner - om precies te zijn in het
Benedictus (Benedictus qui venit in nomine Domini) - en die gedurende bijna anderhalve eeuw
de fantasie van Engelse muzikanten heeft geprikkeld, als basismelodie voor meerstemmige
muziekstukken. Christopher Tye spande daarbij de kroon: maar liefst 21 In Nomines - de een
nog grilliger dan de ander - zijn op zijn naam overgeleverd, een oeuvre dat onwillekeurig doet
denken aan Bachs Die Kunst der Fuge. Purcell schreef in het begin van de jaren tachtig van
de 17de eeuw de laatste specimina van de In Nomine.

Besluit
Regelmatig werd door commentatoren gewezen op het feit dat de Engelse
muziek doorgaans achter de feiten op het continent aanliep. De Vlaamse theoreticus Johannes
Tinctoris schreef in 1477 over de dan inmiddels al een aantal jaren gestorven John Dunstable.
Hij waardeerde de muziek van Dunstable, maar vond de Engelse muziek als geheel te behoudend. Dat bleek ook te kloppen: traditie was in Engeland heilig en ontwikkelingen gingen er
soms erg traag. Als een oudere continentale componist Engeland zou hebben bezocht, zou hij
in veel gevallen geconfronteerd zijn geworden met een stijl die hij op het continent al in zijn
jeugd had gehoord. Wanneer we ons niet op jaartallen vastpinnen en de muziek gewoon op
haar intrinsieke waarde beoordelen, moeten we echter vaststellen dat in Engeland schitterende muziek is geschreven.
Samenvattend kunnen we dan ook stellen dat Engeland in de jaren 1450-1650
een enorme muzikale rijkdom heeft gekend: naast importrepertoire, vooral uit de Nederlanden,
Frankrijk en Italië, was er een eigen, autochtoon repertoire dat enerzijds op tal van plaatsen
beïnvloeding door de continentale muziek liet zien, maar dat anderzijds een volstrekt eigen
karakter had. Op zijn beurt beïnvloedde dit Engelse repertoire later verschillende malen het
continentale muziekleven.
Al stelde een Zwitserse bezoeker in de 17de eeuw over Engeland niet ten
onrechte: "their Musick, like their Temper, inclines to gravity", toch is het onmogelijk de tijdens Laus Polyphoniae geprogrammeerde Engelse muziek onder één noemer te vatten. Reeds
de grote diversiteit aan vormen en de uitwerking ervan, maken dat tot een hachelijke onderneming: van de anaforistisch korte consorts uit de tijd van Hendrik VIII tot de grootse miszettingen van de 16de-eeuwse meesters, van de simpele twee- en driestemmige carols uit de 15de
eeuw tot complete werken als het veertigstemmige motet Spem in odium van Thomas Tallis, van
de eenvoudige welluidende vierstemmige zettingen van Tains' Eight Tunes for Archbishop
Parkers Psalter tot de bij tijd en wijle adembenemend spannende en groots opgezette polyfone
motetten van componisten als John Browne, Robert Carver en John Taverner. Daar valt nog
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meer aan toe te voegen: van de goed in het gehoor liggende balletten van Morley tot de zeer
ingenieuze In Nomine-zettingen van constructivisten als Christopher Tye en - al buiten het
bereik van ons thema - Henry Purcell. van de sprankelende broken consorts van Morley en
tijdgenoten tot de extreem virtuoze klaviermuziek van William Byrd, John Bull en minder
gekende grootheden als Giles Farnaby, van de melancholie die spreekt uit Dowlands gehele
oeuvre - waaronder zijn lute songs en zijn Lachrymae - tot de ongekunsteld vrolijke ballad
tunes die tot ver in de 18de eeuw hun invloed uitoefenden, onder andere in The Beggar's
Opera van John Gay en John Pepusch.
Als Engeland niet bewoond was, zou het perfect kunnen fungeren als het
spreekwoordelijke 'onbewoonde eiland'. Je zou naar Engeland kunnen afreizen zonder muziek
mee te nemen en je zou er jarenlang kunnen genieten van wat het eiland zelf heeft voortgebracht.
Jan Nuchelmans
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Uit de bol met Bull:
`artist in residence' Jos van Immerseel over Thomas
Tallis, de Engelse virginalisten en zichzelf
Sommige mensen zullen verwonderd opkijken wanneer ze zien dat Jos van
Immerseel dit jaar als curator voor Laus Polyphoniae optreedt. Was hij niet enkel nog
met 19de-eeuwse muziek en piano's bezig? We vroegen het hem.
Van Inunerseel: "Ik heb van jongs af aan verschillende dingen gedaan. Eigenlijk
vind ik dat normaal. Vroeger waren musici altijd op vele vlakken bedrijvig: ze speelden verschillende instrumenten, waren kapelmeester, componist - dat ben ik helemaal niet, maar het
was meestal hun belangrijkste activiteit -, leraar Latijn, notaris, verkoper van glazen flessen
of weet ik veel. Dat is vandaag niet meer zo. De meeste musici specialiseren zich in één instrument, vaak ook nog in één soort literatuur. De combinatie dirigent-instrumentalist komt nog
wel eens voor, maar toch steeds minder vaak. Daar zijn twee grote redenen voor: enerzijds
leven we in een wereld waarin specialisatie steeds belangrijker wordt, anderzijds moeten musici verschillende periodes en verschillende soorten muziek bestrijken.
Mijn gebied heeft zich geleidelijk aan afgetekend. Dat kwam door omstandigheden en gedeeltelijk door eigen smaak en interesse. Ik ben opgeleid als pianist en dirigent, zeg
maar in het conventionele repertoire: daar was geen hedendaagse en geen oude muziek bij.
Die oude muziek is er heel vroeg bijgekomen. Ik ben zelfs even met de 13de, 14de en 15de
eeuw bezig geweest. Dit terrein heb ik echter snel verlaten omdat het een zeer grote specialisering vraagt. Ook de jazz en de hedendaagse muziek heb ik na korte tijd laten liggen.
Oorspronkelijk bleven dus barok en klassiek over. De laatste jaren is daar opnieuw de 19de
eeuw bijgekomen, zowel op de piano als met het orkest. En door het feit dat ik als klavecinist
ook altijd met de 16de eeuw bezig ben geweest, is het programma rond de virginalisten bij
Laus Polyphoniae voor mij absoluut vanzelfsprekend: met dit repertoire ben ik nooit gestopt.
Het concert met de Cantiones sacrae van Thomas Tallis is een beetje een buitenbeentje. Deze muziek ligt immers vijfentwintig jaar vóór 1600. Laat het mij maar heel brutaal zeggen: ik ga mij niet bezondigen aan Josquin Desprez of Guillaume de Machaut, maar
Tallis staat niet zo ver af van het repertoire waarmee ik dagelijks bezig ben. Ik heb altijd een
bijzondere bewondering en fascinatie gehad voor deze componist en zelfs specifiek voor de
bundel die we gaan brengen."
Wat heeft u in Tallis en die bundel altijd zo gefascineerd?
Van Immerseel: "Tallis is enerzijds een zeer conservatieve componist, omdat hij
met de oude polyfone technieken werkt. Maar anderzijds is hij ook iemand met een visionaire
blik op de interpretatie van een tekst. In de schrijfwijze wijkt zijn muziek niet zoveel af van de
algemeen geldende waarden in de Tudor-periode. Taais' muziek is erg vergelijkbaar met bijvoorbeeld die van Robert Whyte, toch wat de schrijfwijze, de techniek en de klank betreft.
Bijzonder is echter dat Taais aan de compositie een dramatische dimensie toevoegt. Er zijn
motetten in deze bundel - In ieiunio et fletu bijvoorbeeld, waarin het in elkaar storten van
Jeruzalem wordt gesuggereerd - die een dramatische kracht hebben waarop Verdi jaloers zou
zijn. Als je die muziek voor het eerst hoort, heb je zo'n beetje het gevoel als bij de 'klassieke'
symfonie van Prokofiev. Je kunt deze muziek niet meteen plaatsen: is het nu oud of modern?
Je hoort antieke polyfonie en toch ook regelmatig dingen die je eerder bij Purcell of zelfs bij
latere componisten zou verwachten. Bovendien zijn de motetten zeer verschillend, wat je niet
van alle bundels uit die periode kan zeggen - de bundels van Palestrina zijn dat bijvoorbeeld
niet. Bij Taais kun je de tekst niet vervangen door een andere tekst, de muziek is op het lijf
van de tekst geschreven, veel sterker dan bij Byrd zelfs, die misschien etherischer, esthetischer, liefelijker, perfecter is. Bij Tallis zijn er momenten die esthetisch onder vuur kunnen liggen, die gewoon brutaal en heel erg pakkend zijn."
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Jos van Immerseel

Het tweede luik gaat over de Engelse virginalisten. Wat moeten we daar
juist onder verstaan? Wat voor een instrument is een virginaal?
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Van Immerseel: "Dat is niet zo eenvoudig uit te leggen. Er zijn zeer veel aanwijzingen, zij het niet sluitend, dat het woord 'virginalls' in Engeland de verzamelnaam was voor
wat men nu 'keyboard' (klavier) noemt. In Engelse teksten heeft men het vaak over een orgel,
maar zegt men wel 'virginalls'. In dergelijke gevallen gaat het niet over een groot kerkorgel
maar over een Idein orgel, waarop kamermuziek wordt gespeeld. Ook de erg donker klinken-

de muselaar, waar het klavier aan de rechterzijde staat, duidt men met de term `virginalls' aan,
net als het spinet, waar het klavier links staat en wat eigenlijk een totaal ander instrument is.
Soms vind je in teksten `A Pair of Virginalls' en dan wordt duidelijk gerefereerd aan een klavecimbel met twee manualen. Virginalls' verwijst dus naar alle klavierinstrumenten uit die
tijd, maar betekent ook `virginaal'. Een paar generaties later krijgen we datzelfde probleem bij
Carl Philipp Emanuel Bach, die over 'clavier' spreekt en daarmee soms alle klavierinstrumenten, maar vaak ook enkel het klavechord, bedoelt.
Omtrent die `virginalisten', zoals men ze postuum heeft genoemd, is er nogal
wat verwarring. Vooral in de 19de eeuw heeft men gedacht dat zij muziek schreven voor het
virginaal. Bovendien werden in die tijd bundels uitgegeven als het beroemde Fitzwilliam
Virginal Book, een bundel die zijn titel pas in 1899 door de uitgever kreeg toegekend. Het
Fitzwilliam Virginal Book is een manuscript waarvan de auteur waarschijnlijk Francis Tregian
is, iemand die in de gevangenis zat en via kopieën een collectie klaviermuziek verzamelde. De
bundel is bewaard gebleven in het Fitzwilliam Museum in Cambridge en had bij de heruitgave eigenlijk als het Francis Tregian Keyboard Book getiteld moeten worden. Zoals gezegd werd
het uiteindelijk het Fitzwilliam Virginal Book.
Nog een verwarrende kwestie is de etymologie van het woord virginaal: is de
term van 'virgo' ('maagd') afkomstig of van 'virga' ('stok'), dus eventueel 'dok'? Op de uitgave
van het Fitzwilliam-boek heeft men de titelplaat gezet van Parthenia or the Maydenhead - een
andere bundel -, waarop een dame aan een virginaal staat afgebeeld. Het virginaal werd als
huisinstrument inderdaad vaak door dames bespeeld. In dezelfde bundel komen stukken voor
die beslist op een virginaal werden gespeeld. Anderzijds staat er ook veel muziek in die op het
virginaal totaal onspeelbaar is, om de eenvoudige reden dat men er in de bas niet snel op kan
spelen omdat de snaar ver van de kam wordt aangetokkeld. Daarom hebben we voor dit festival verschillende instrumenten bijeengezocht. Er zullen twee virginalen zijn, maar die nemen
een bescheiden plaats in naast klavecimbels, een orgel en een klavechord."
Je hebt een ruime selectie gemaakt van klavecimbels die op dat moment
in Engeland zouden kunnen gebruikt zijn geweest.
Van Immerseel: "Ja: Engelse, Vlaamse (Antwerpse) en Italiaanse. We zijn daarbij uitgegaan van een lijst van wat we eigenlijk zouden moeten hebben en zijn dan gaan zien
of dat wel bestond, verkrijgbaar was en goed genoeg was. Maar daar houdt mijn taak op. Mijn
collega's moeten daarop reageren. Alle instrumenten staan ter beschikking voor alle concerten. Zij kiezen de instrumenten die zij wensen. Sommigen zullen voor een zeer kleurrijke afwisseling kiezen. Anderen zullen zich veilig op één instrument nestelen."
Maar kun je weten welke muziek voor welk instrument bedoeld is?
Van Immerseel: "Er zijn drie verschillende uitgangspunten van waaruit je tot
een dergelijke identificatie zou kunnen komen. Het eerste is de speelbaarheid. Alles is speelbaar op klavecimbel. Virginalen komen in aanmerking voor de muziek die erop speelbaar is.
Vanuit de genres ga je beslissen wat op orgel past: een In Nomine is daar op zijn plaats, een
heel frivool dansje waarschijnlijk minder. Een tweede uitgangspunt is het al dan niet professionele karakter van de muziek. De grote pavanes en gaillardes zijn zeker klavecimbelmuziek,
want ze zijn professioneel. Eenvoudige variaties met een simpele rechterhand en een bas die
ostinato altijd hetzelfde speelt, zijn waarschijnlijk amateursmuziek en kun je dus in die zin
eerder het virginaal toebedelen. Maar die verschillen zijn niet zo scherp, er is een grote schemerzone.
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Een derde uitgangspunt is de persoonlijke voorkeur. Er zijn mensen die heel
veel van een zingende discant houden. Zij zullen stukken kiezen waarin dat aspect sterk naar
voor komt en zullen die op een muselaar spelen. Iemand anders is meer geïnteresseerd in polyfonie en zal beslist een orgel of een klavecimbel kiezen. Nog iemand anders heeft een voorkeur
voor flinke bassen en zal een groter instrument kiezen. Ik moet daar onmiddellijk bij zeggen:
onze zoektocht naar instrumenten is niet honderd procent succesvol verlopen. We hadden een
onwaarschijnlijk mooi instrument gevonden, gebaseerd op een instrument van een Antwerpse
bouwer, Theewes, die in Engeland een claviorganum had gebouwd. Het orgel is verdwenen,
maar de resten van het klavecimbel zijn in het Victortia & Albert Museum aanwezig. Malcolm
Rose heeft daar een reconstructie van gebouwd, een fabelachtig instrument met een heel
ander soort geluid dan wat we gewend zijn in de Italiaanse en Vlaamse instrumenten. Het
heeft een prachtige klank, ongelooflijk krachtig maar ruig als een Spaanse steen. Dit instrument van net voor 1550 hebben we niet kunnen krijgen. Dat is jammer, want het is het enige
in zijn soort."
Er zal ook een claviorganum zijn. Wat speel je daar eigenlijk op?

"Er zijn vroeger heel veel claviorganums gebouwd. Dat weten we uit documenten
en uit museuminstrumenten: bij klavecimbels kun je vaak onderaan zien dat er een orgel onder
heeft gezeten. Claviorganums zijn namelijk altijd combinaties: je hebt een apart klavecimbel en
een apart orgel, die je uit elkaar kunt nemen en apart kunt bespelen. Het orgel is een kist en
het klavecimbel leg je er gewoon bovenop. Er is een koppeling ingebouwd om ze samen te kunnen bespelen van één manuaal. Dat betekent dat een toon begint met een 'attaque' van het klavecimbel en voortgezet wordt met een orgeltoon: een zeer vreemd geluid. Muzikaal gesproken
heeft dat het voordeel dat je tegelijkertijd lengte in de klank hebt én een attaque, wat je bij het
orgel vaak mist. Dat maakt dat je bijvoorbeeld een In Nomine kunt spelen met een zeer duidelijke polyfonie en toch met een gedragen klank zoals een vocaal ensemble."
En wat is de betekenis van het klavechord voor deze muziek?

Van Immerseel: "Het klavechord was een huisinstrument, een studie-instrument voor organisten en een berekeningsinstrument voor instrumentenbouwers, een reisinstrument en een componeerinstrument. Je zou kunnen zeggen: het was de clavinova van vroeger, met dat verschil dat het klavechord veel lichter was. Het was een soort hulpinstrument.
In Engeland komt het woord klavechord regelmatig voor. Ook al zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat bepaalde stukken op klavechord kunnen of moeten worden gespeeld, ik vond
toch dat het niet mocht ontbreken. We hebben uiteraard gezocht naar een klavechord dat past
in die tijd: een 'gebonden' instrument, heel klein maar met in verhouding meer geluid dan de
latere grotere instrumenten. Ik weet niet of daar veel op gespeeld zal worden: dat hangt weer
van de uitvoerders af. Maar Menno van Delft is een verwoed klavechord-fan, Gustav
Leonhardt, Colin Tilney en Laurent Stewart ook."
Waar ligt volgens jou in heel dat repertoire de grootste kwaliteit?
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Van Immerseel: "Er is uiteraard kwaliteitsverschil, maar vaak is de slechtste
muziek nog altijd heel goed. Het is een beetje zoals bij de polyfonie; voor een groot deel is het
overigens polyfonie. Je kunt wel een wals proberen te schrijven zonder muziek te kennen,
maar polyfonie schrijven kun je alleen als je het vak perfect beheerst. Het is hooggekwalificeerd vakwerk. Om een slecht motet te schrijven, moet je eigenlijk al een goed componist zijn.
Dus zal je zelden slechte motetten hebben. Wat wel voorkomt, is muziek die een beetje saai is,
alleen maar foutloos en niet geïnspireerd. Maar de algemene kwaliteit is fantastisch. Uiteraard

zijn er componisten die uit de massa naar voor springen. We hebben al Tallis en Byrd
genoemd. Voor het klavier horen daar duidelijk nog Orlando Gibbons bij en - vind ik persoonlijk toch - Peter Philips en John Bull, wellicht de speciaalste van de hoop. Byrd is de grondlegger, de meest georganiseerde, de meest esthetische en de meest zoekende. Een zeer degelijk componist met prachtige composities, maar geen extravagante dingen. Dan krijg je de gek
Bull, die de meest exuberante dingen schrijft, ook futuristische zaken, stukken in de maat van
elf en zo, jazzy en samba-ritmes. Daarenboven zeer moeilijk en virtuoos. Volgt Gibbons, die
introverter, zuidelijker en warmer is en aan de kwaliteit van Byrd een zeer persoonlijke, menselijke dimensie toevoegt. En dan Peter Philips, die - waarschijnlijk door zijn vele reizen - ook
Italiaanse, madrigalistische invloeden heeft ondergaan en die zowel heel beheerst kan componeren â la Byrd als uit de bol kan vliegen zoals Bull (die men hier in Antwerpen trouwens Jan
Bol noemde). Dat zijn voor mij de groten voor de Idaviermuziek. Daarnaast vind je bij Giles
Farnaby of anderen ook wel eens een prachtig stuk, maar dat zijn uitzonderingen. Er waren
overigens honderden componisten en hun muziek is uitstekend gedocumenteerd. De Engelse
musicologen hebben heel goed werk gedaan. Een van de belangrijkste vorsers op dat gebied,
Thurston Dart, heeft overigens nu al veertig jaar geleden maanden in Antwerpen doorgebracht
om alles over Bull uit te pluizen. Wij genieten nu van al het werk dat toen is verricht. Er is
voor de Engelse muziek ontzettend veel gebeurd tussen 1950 en 1970: bijna alles is gepubliceerd, er zijn studies geschreven... Sindsdien had je kunnen verwachten dat daar veel
belangstelling voor zou zijn, maar dat is niet het geval gebleken. Toen we aan dit project
begonnen, hebben we moeten vaststellen dat er maar heel weinig mensen, en met name weinig Engelsen. met Engelse muziek bezig zijn."
Daardoor waren we bijna vergeten dat je ook nog piano speelt. Hoe combineer je dat eigenlijk?
Van Immerseel: "Voor mij is dat een vanzelfsprekende combinatie. Die dingen
horen bij elkaar, het ene bevrucht het andere, het ene geeft eigenlijk uitleg over het andere.
Dat moet dus kunnen. In de 16de, 17de en 18de eeuw speelden overigens alle klavierspelers
orgel én klavecimbel, en later, tot in het begin van de 20ste eeuw en tot bij mijn eerste leraars,
piano en orgel. Chopin is misschien de enige uitzondering in heel de geschiedenis. Natuurlijk,
klavecimbel, orgel en piano, dat is een nieuwe combinatie, al deden Haydn, Mozart en
Beethoven dat ook. Het is niet vanzelfsprekend, je moet je steeds opnieuw oriënteren, het gaat
ook niet over drie maar over tientallen instrumenten, elk type is weer anders. Maar het is zoals
met talen: als je er één spreekt en je moet een tweede leren, dan is dat een ramp. Als je er acht
spreekt en je moet er een negende bijleren, dan gaat dat vlot."
Stephan Moens
Een kortere versie van dit interview verscheen in De Morgen.
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De Heilige Elizabeth (middenpaneel)
foto Ludo Boeg

Drie schilderijen van de Antwerpse kunstenaar
Maarten Pepyn (1575-1643) in de kapel van het
Sint-Elizabethgasthuis
In de kapel van het Elzenveld bevinden zich op de zij-altaren twee 17de-eeuwse drieluiken die qua thematiek volledig binnen de ruimte passen: het ene, in de noordelijke
zijbeuk, bevat taferelen uit het leven van de Heilige Elizabeth, patrones van het gasthuis; in
de zuidelijke zijbeuk zijn momentopnamen te zien uit het leven van Sint-Augustinus, de
patroonheilige van de gasthuiszusters van wie zij de regel volgden.
De Heilige Elizabeth die op de linkertriptiek wordt voorgesteld, is Elizabeth van
Thftringen (1207-1231), zo genoemd naar haar echtgenoot die landgraaf van Thftringen
(Hongarije) was. Als jonge weduwe trad zij toe tot de Derde Orde van Sint-Franciscus, stichtte een hospitaal en wijdde haar verdere leven aan de armen- en ziekenzorg. Op het middenpaneel is zij dan ook weergegeven terwijl zij aan armen en kreupelen juwelen en huisraad uitdeelt. Haar daad wordt nog onderstreept door de toevoeging van een allegorische voorstelling
van de Caritas (de naastenliefde), in de gedaante van een moeder met twee kinderen, vooraan
op de trede. Op de buitenzijde van de luiken verzorgt Elizabeth het been van een kreupele. Er
wordt tevens een doorkijk geboden op een ziekenzaal, waar de zieken in hun bedstede liggen
en iemand bezig is met de verzorging - mogelijk een realistische weergave van de situatie in
het Elizabethgasthuis aan het begin van de 17de eeuw. De scène op de binnenzijde van het
linkerzijluik wordt traditioneel verklaard als de Heidige Elizabeth die na haar dood bij Christus
aankomt in het Paradijs. Het is echter logischer hier een voorstelling te zien van een visioen
dat Elizabeth nog tijdens haar leven kreeg en dat in de Legenda aurea (1263-1273) beschreven staat: Elizabeth zou Jezus hebben gezien die zich naar haar toeboog en Zijn gelaat aan
haar toonde. Als het linkerluik op die manier wordt geïnterpreteerd, blijkt de samenstelling
van de triptiek mooi de chronologie van Elizabeths leven te respecteren: links het visioen, vóór
zij rechts op haar sterfbed ligt.
Bij het drieluik van de Heilige Augustinus is er daarentegen iets mis met de huidige plaatsing van de zijpanelen. Het best kan dit worden opgemerkt langs de buitenzijde van
de luiken: in gesloten toestand zou de voorstelling in principe over de twee zijluiken moeten
doorlopen. Het gaat namelijk om een groepje behoeftigen die naar de Heilige Augustinus toekomen, terwijl die voor de inkompoort van het gasthuis aalmoezen uitdeelt. Zoals de zijpanelen nu zijn opgesteld, lopen de armen echter van Augustinus weg en snijdt het poortgebouw
de scène in twee. Linker- en rechterzijluik - in de loop der eeuwen meermaals afgehaakt om
redenen van verhuis - zijn met andere woorden ooit verkeerd in de triptiek teruggeplaatst en
moeten in feite worden omgewisseld. Voor de binnenzijde van de panelen zou dit impliceren
dat de bisschopswijding van Augustinus links komt te staan en de scène waar Augustinus te
bed, op het einde van zijn leven, een zieke geneest, rechts. Zo zou de globale opstelling van de
triptiek weer nauwer de chronologie van Augustinus' leven volgen. Ook compositioneel is de
omwisseling te verantwoorden, omdat dan de diagonale lijn waarlangs de twee zijluiken vooraan zijn opgebouwd, schuin naar het middenpaneel zou oplopen. Daar wordt Augustinus, in
het bijzijn van onder meer zijn moeder Monica, door de Heilige Ambrosius gedoopt.
De twee zij-altaren werden gewijd op 2 augustus 1626. De schilderijen waren
dus waarschijnlijk rond die periode voltooid. Voor hun uitvoering zorgde de Antwerpse kunstenaar Maarten Pepyn (1575-1643). Deze schilder was een tijdgenoot van Rubens en hoewel
hij met de grootmeester geen rechtstreeks contact lijkt te hebben gehad, heeft Pepyn zich de
vormentaal van de barok toch eigen weten te maken. Zo zijn de centrale taferelen van beide
triptieken in een architecturale setting geplaatst die antiquiserend aandoet, met een soort
tempelportiek, pilasters en balustrades. Het geheel is gesitueerd op een platform van enkele
treden hoog, wat vooral op het drieluik van de Heilige Elizabeth de dramatische spanning in
de compositie ondersteunt, doordat de volksmenigte nu tegen het platform komt aandringen
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De Heilige Augustinus (middenpaneel)
foto Ludo Boey

Pastoor Hubar op zijn sterfbed
foto Ludo Boey
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en met drukke gebaren naar Elizabeth reikt. De levendige, soms karikaturale gelaatsuitdrukkingen van de figuren en de vele engeltjes die boven in de wolken zweven, zijn andere uitingen van een ontluikende barokke vormtaal.
De omstandigheden waarin de altaarstukken in het Sint-Elizabethgasthuis
terechtkwamen, zijn onopgehelderd. Bij gebrek aan archiefmateriaal - in de gasthuisarchieven
is geen bestelling of betaling voor de werken terug te vinden - wordt aangenomen dat de schilderijen, zoals wel vaker gebeurde, door een weldoener aan het gasthuis werden geschonken.
Het is niet uitgesloten dat de familie die op de Elizabethtriptiek in 17de-eeuwse burgerkledij
geportretteerd staat, in feite de schenkersfamilie is.
Sinds 1767 staan de drieluiken opgesteld in de twee rococo-altaren waarin zij
nu nog te zien zijn. In opdracht van de toenmalige pastoor van het gasthuis, Jan Karel
Diercxsens, werden deze altaren uitgevoerd door de Antwerpse beeldhouwer Jacob Jozef van
der Neer (1718-1794), naar een ontwerp van de architect Engelbert Baets (t 1796). Met verschillende motieven in het beeldhouwwerk, zoals een kroon en scepter op het Elizabeth-altaar
en een brandend hart op het altaar van Sint-Augustinus, verwijzen ze naar de respectieve heiligen die aan het altaar werden vereerd. De eigenaardigheid van de marmeren altaren is wel
dat de zijluiken van het middenpaneel werden losgekoppeld en binnen een eigen marmeren
omlijsting werden geplaatst, waar ze boven en onder rond een centrale spil draaien: een vernuftige vondst, waardoor de zijpanelen behouden konden blijven - in een tijd dat de traditie
van de drieluiken al lang was stop gezet -, maar waarbij het geheel van de ene scène die aan
de buitenzijde over de twee luiken doorloopt, spijtig genoeg niet meer gereconstrueerd kan
worden.
Van dezelfde kunstenaar Maarten Pepyn is in de kapel nog een derde schilderij
aanwezig, achteraan links van de centrale inkom. Het betreft een epitaafstuk voor Robert
Hubar, pastoor van het gasthuis van 1607 tot aan zijn overlijden in 1624, en het werk was
oorspronkelijk dan ook aangebracht boven de plaats waar hij begraven lag, in het koor van de
kapel. Vermoedelijk werd het schilderij nog in 1624 afgewerkt. De betaling is in dit geval wel
gedocumenteerd: uit de gasthuisrekeningen van de jaren 1621-1626 blijkt dat Pepyn 74 gulden en tien stuivers ontving voor het leveren van het paneel en het houtwerk en voor de beschildering. De kunstenaar heeft pastoor Hubar geportretteerd op zijn doodsbed. De pastoor
ligt opgebaard in een warmkleurige oranje-gouden kazuifel, die trouwens identiek is met die
van de Heilige Ambrosius en de Heilige Augustinus op het midden- en zijpaneel van de
Augustinustriptiek. Ook de Heilige Elizabeth, zoals zij voorkomt op het Elizabethdrieluik, gaat
hetzelfde gekleed als hier op het epitaafstuk, waar zij optreedt als voorspreekster bij Christus.
De drie kronen links naast haar wijzen op haar drievoudige heiligheid, in de staat van maagd,
echtgenote en weduwe.
Beatrijs Wolters van der Wey
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TIJN MEURIS KIJKT CANVAS.
Tenzij hij met Monza en Scala op het Festival-podium staat, natuurlijk,
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13.00 u.

Open repetitie
Jos van Immerseel &
Capella Anima Eterna

14.00 u.

Interview

International Young

Jos van Immerseel

Artist's Presentation

14.30 u.

Toelichting Matthias
Griewisch &
demonstratie
Sabine Beuer

15.00 u.

Charivari Agréable
Fabels en Klaterwater

16.00 u.

18.00 u.
19.15 u.

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Inleiding

20.00 u.

Joris Verdin & Göteborg

Capella Anima Eterna

Jill Feldman & II

Capella Currende &

Concerto delle Viole

Currende Consort

Baroque Ensemble
21.30 u.
23.00 u.

Tête-à-tête
Katelijne Van Laethem,

Toonmoment

Patrick Van Goethem,

masterclass

Jan van Elsacker,

Engelse polyfonie

Lieven Termont,
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Jan Van Outryve &
Piet Stryckers

WO 28/08

Inleiding
Gustav Leonhardt

DO 29/08

VR 30/08

ZA 31/09

ZO 01/09

Masterclass blokfluit

Masterclass blokfluit

Masterclass blokfluit

Steve Dugardin,

Inleiding

La Caccia Consort

Toonmoment masterclass

Vier op 'n rij &

&

&

blokfluit

Colin Tilney

Fabels en Klaterwater

Fred Brouwers

Fabels en Klaterwater Fabels en Klaterwater

Fabels en Klaterwater

Michael Schneider:
masterclass Engelse
literatuur op blokfluit
International Young

Finale International

Jos van Immerseel:

Muziektheaterproductie

Artist's Presentation

Young Artist's

causerie rond

Ik ben een fabel

Presentation

klavierinstrumenten

Lezing John Koster

Lezingen en demonstraties

Lezing Malcolm Rose

Adrian Brown,
Adriana Breukink &
Friedrich von Huene
The Parley of Instruments
Fabels en Klaterwater
lezing en demonstratie

Muzicktheaterproductie

Daryl Martin

Ik ben een fabel

Masterclass blokfluit
Inleiding

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Inleiding

Montserrat Figueras & The Cardinall's Musick Huelgas Ensemble

The Consort

Klavierhappening

Hespèrion XXI

of Musicke

Jos van Immerseel & Friends
Tête-à-tête

Tête-à-tête
Cappella Pratensis

Inleiding
Menno van Delft
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Het tweede thema van de sonatevorm is
het vrouwelijke: het is decoratief, lief,
zacht en lyrisch en het verschijnt na de
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forse, mannelijke inzet. Het tweede
thema staat symbool voor de manier
waarop de componerende vrouw werd
behandeld in de muziekgeschiedenis:
als tweederangs, secundair en minder
belangrijk.

Of de

verwaarloosde geschiedenis
van de componerende vrouw
Het boek is een bloemlezing met informatie over talrijke vrouwelijke componisten, tegen de achtergrond van de
standaard-muziekgeschiedenis. De
secundaire rol waarin de vrouw in de
muziekgeschiedenis werd en soms nog
wordt geduwd, wordt nu omgedraaid:
de vrouw verschijnt niet als voetnoot,
als appendix, als aanvulling, maar in
het volle licht van de schijnwerper.

Simonne Claeys geeft een boeiend
inzicht in de sociale en artistieke positie
van de componerende vrouw. Het is een
onmisbare aanvulling van de gangbare
muziekgeschiedenis voor elke geïnteresseerde muziekliefhebber.

ISBN 90 6853 150 6
16o p. € 18,95

Randactiviteiten in samenwerking met

MUSICA
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Inleidingen op de klavierrecitals

Kapel Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
Maandag, 26 augustus, 12.00 uur
Woensdag, 28 augustus, 12.00 uur
Vrijdag, 30 augustus, 12.00 uur
Zaterdag, 31 augustus, 23.00 uur

recital Laurent Stewart
recital Gustav Leonhardt
recital Colin Tilney
recital Menno van Delft

Gratis toegang voor concertbezoekers
In samenwerking met

M U S 1CA

Gastvrouw: Anne Galowich

Drie middagconcerten en een nocturne zijn exclusief gewijd aan het klavierrepertoire. De werken worden gebracht op een achttal instrumenten, gebouwd
door toonaangevende bouwers van vandaag. Om u op weg te helpen en de
eigenheid van elk instrument te leren ontdekken, worden deze concerten voorafgegaan door een korte inleiding. Anne Galowich, professor klavecimbel aan
het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen, geeft in een tiental minuten
een korte situatieschets.
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Inleidingen op de avondconcerten

Forum Modenatie
Nationalestraat 28
24 augustus - 1 september
Elke avond om 19.15 uur
Gratis toegang voor concertbezoekers
In samenwerking met

M Ii S 1 C A

Gastheer:

Herman Baeten
directeur Musica, impulscentrum voor muziek

PROGRAMMA
Zaterdag. 24 augustus

Het Engelse muziekleven rond 1600:
een overzicht

Zondag, 25 augustus

Thomas Tallis en de uitbouw van
de religieuze muziek

Maandag, 26 augustus

De consortmuziek voor strijkers in Engeland

Dinsdag, 27 augustus

Van motet naar anthem: de typische
Engelse evolutie in de 17de eeuw

Woensdag, 28 augustus

De monodie in een Engels jasje

Donderdag, 29 augustus

William Byrd

Vrijdag, 30 augustus

Engeland, bakermat van de lamentaties

Zaterdag, 31 augustus

Het Engelse madrigaal

Zondag, 1 september

John Bull en de Engelse klaviermuziek
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Tête-à-tête

Forum Modenatie
Nationalestraat 28
Zaterdag, 24 augustus
Woensdag, 28 augustus
Zondag, 1 september
Na deze avondconcerten (vanaf 22.00 tot 22.30 uur)
Gratis toegang
In samenwerking met

M U S 1 CA

Na drie avondconcerten ontvangen we u in het Forum van de Modenatie om de
festivaldag bij een glas te bespreken. Op deze avonden nodigen we enkele speciale gasten uit om hun mening over het festival te ventileren.
PROGRAMMA

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Zaterdag, 24 augustus

Eric Antonis & Jos van Immerseel

Woensdag, 28 augustus Jordi Savall & Marc Eyskens
Zondag, 1 september
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Paul Van Grembergen & Jan Nuchelmans

B R ASSER IE — RESTAUR A N T

NATI 0 NA L
Speciale festivalkaart Laus Polyphoniae 2002
Hielen

Frisdranken

Wijnen

Warme dranken

Maes Pils

1.75 €

Koninck

1,75€

Brugs Tarwebier

1.75 €

Coca-Cola

1.75 €

Looza

1,85€

Penier

1.85 €

Vittel

1,85 C

Glas wijn wit

3.00 €

Glas wijn rood

3.00 C

Glas wijn rosé

3.00 €

Expresso

2,30 €

Thee

2,30€
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Demonstraties, interview, lezingen,
masterclasses, ontmoetingen & open repetitie

Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
24 augustus - 1 september
Inschrijving verplicht, behalve voor het interview.
Een aparte folder is te verkrijgen in het festivalsecretariaat.

In samenwerking met MU

S I CA

Tijdens het Antwerpse festival Laus Polyphoniae staan dit jaar niet enkel prominente musici in de belangstelling; ook de bouwers van klavierinstrumenten en blokfluiten
krijgen er hun plaats. Internationale specialisten delen hun kennis en ervaring met musici en
luisteraars. Ze doen dit tijdens een open repetitie, interviews, demonstraties, lezingen en masterclasses. De Engelse polyfonie uit de 14de tot de 16de eeuw staat centraal, maar er wordt
ook verwezen naar de literatuur uit de 17de eeuw.
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OPEN REPETITIE
Jos van Immerseel & Capella Anima Eterna
De Sacrae Cantiones van Thomas Ta llis zijn schitterende motetten die een
uniek beeld geven van de vocale, religieuze polyfonie uit het 16de-eeuwse Engeland. Voeg
daarbij een glasheldere interpretatie, een keur aan internationale zangers of een ensemble
bestaande uit acht stemmen, geleid door Jos van Immerseel, en het wordt nog boeiender. We
nodigen u uit op een voorsmaakje, een open repetitie, waarin u het werkproces van Jos van
Immerseel en de Capella Anima Eterna van nabij kunt volgen (zie ook p. 111).
Zaterdag 24 augustus, 13.00 - 16.00 uur

MASTERCLASS INTERPRETATIE ENGELSE POLYFONIE
Rebecca Stewart & Stratton Bull
Rebecca Stewart is een van de weinigen die zo consequent de historiciteit van
de uitvoering proberen te benaderen. Zij gaat niet alleen op zoek naar 'hoe' de muziek op
vocaal-technisch vlak gezongen werd, ze kiest er ook voor steeds te musiceren uit een koorboek, geplaatst op een grote muziekstaander. Vanuit de originele notatie zal Engelse polyfonie
uit de 14de tot de 16de eeuw worden ingestudeerd tijdens een driedaagse. Stratton Bull staat,
met zijn ervaring als zanger, Rebecca Stewart bij in het begeleiden van de ensembles. Het Old
Hall Manuscript evenals fragmenten uit het Eton Choir Book staan op het programma. De masterclass sluit af met een toonmoment op maandag 26 augustus om 23.00 uur (zie ook p. 167).
De partituren worden vooraf opgestuurd en ingestudeerd.
Zaterdag, zondag, maandag 24-26 augustus
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INTERVIEW MET JOS VAN IMMERSEEL
Artist in residence
In navolging van Anthony Rooley, Paul Van Nevel, Jordi Savall, Konrad
Jun~nel, Pedro Memelsdorff en The Hilliard Ensemble is Jos van Immerseel te gast als
'artist in residence van Laus Polyphoniae 2002. Met zijn ensemble Anima Eterna trad hij al
vaak op in het Festival van Vlaanderen, maar dit jaar neemt hij een speciale plaats in als
bezieler van het ldavierspel en het Engelse klavierrepertoire. Lut Van der Eycken polst naar de
visie van Jos van Immerseel op het klavier, het restauratiebeleid en het instrumentarium, naar
zijn voorliefde voor polyfonie, naar hoe hij als musicus te werk gaat, ... Een exclusief gesprek.
Zondag 25 augustus, 14.00 - 14.50 uur

LEZINGEN, DEMONSTRATIES & ONTMOETINGEN:
KLAVIERBOUW
Matthias Griewisch & Sabine Bauer, John Koster,
Malcolm Rose & Darryl Martin
In een jaar waarin Laus Polyphoniae de nadruk legt op de klaviermuziek en een
achttal bijzondere toetsinstrumenten het festivalprogramma doorkruisen, willen we deze
instrumenten van nabij aan u voorstellen. We doen dit aan de hand van korte inleidingen voor
elk klavierrecital, maar ook met meer diepgaande lezingen over en demonstraties van de
instrumenten die de hele week tentoongesteld en bespeeld worden.
Klavecimbelbouwer Matthias Griewisch geeft een toelichting bij zijn
instrumenten: een Italiaans klavecimbel en een claviorganum. Sabine Bauer
zorgt voor de demonstraties.
Organoloog John Koster geeft een lezing over The harpsichord in the Low
Cowitries, een historisch overzicht van de klavecimbelbouw in de I age Landen.
Malcolm Rose licht zijn reconstructie toe van The claviorganum of Lodewyk
Theewes, een lezing die wordt opgeluisterd met recente cd-opnamen.
Darryl Martin vertelt over The Mar and the 'AH" virginals, the two surviving
16th-century English instruments. Hij kopieerde het virginaal dat
toebehoorde aan de Schotse Countess of Mar.
Maandag 26 augustus, 14.30 - 15.30 uur (Matthias Griewisch & Sabine Bauer)
Woensdag 28 augustus, 14.30 - 15.30 uur (John Koster)
Vrijdag 30 augustus, 14.30 - 15.30 uur (Malcolm Rose)
Vrijdag 30 augustus, 16.00 - 17.00 uur (Darryl Martin)
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MASTERCLASS ENGELSE LITERATUUR OP BLOKFLUIT
Michael Schneider
Michael Schneider is vandaag misschien het
meest gekend als dirigent van La Stagione en andere internationale ensembles en producties. Nochtans verdiende hij
zijn sporen eerst als blazer. Zijn uitvoeringen van de Engelse
blokfluitliteratuur behoren vandaag tot de top. Tijdens zijn
masterclass wil hij dieper ingaan op literatuurvoorstellen
van cursisten, met speciale aandacht voor de Engelse sololiteratuur voor blokfluit in de I 7de en de vroege 18de Pel 1W
Een ourriculum vitae, opname Lu pi ugiaiiiiiiavuuisLil zijii
noodzakelijk om vooi deze masterclass geselecteerd te worden. Ook luisteraars zijn welkom.
Donderdag 29 augustus, 13.00 - 18.00 uur

MASTERCLASS BLOKFLUIT
Flanders Recorder Quartet
De Engelse muziek bevat een schat aan blokfluitliteratuur uit de 16de en de
17de eeuw. Talrijke stukken voor `consort' en 'consort songs' zijn op maat van de blokfluitfamilie geschreven. Deze masterclass staat open voor pre-professionele en professionele blokfluitspelers die zich wensen te verdiepen in de Engelse en andere gangbare Europese stijlen
uit de Renaissance en vroegbarok. De vier docenten van het Flanders Recorder Quartet `Vier
op `n Rij' zijn, na heel wat grote educatieve projecten in opdracht van buitenlandse festivals,
terug te gast in eigen land. Het ensemble zal ook de demonstraties van de blokfluitbouwers op
zondag ondersteunen. De masterclass sluit af met een concert door de cursisten op zondag 1
september om 12.00 uur.
Donderdag 29 augustus 18.00 uur aanvang, vrijdag & zaterdag 30-31 augustus
10.00 - 18.00 uur, zondag 1 september 10.00 - 13.00 uur, met toonmoment om
12.00 uur (zie ook p. 303)
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CAUSERIE ROND KLAVIERINSTRUMENTEN
Jos van Immerseel
Dit is geen masterclass in de gewone zin van het woord. Wel zal Jos van
Immerseel, omringd door een achttal klavierinstrumenten die tijdens de week bespeeld worden, tekst en uitleg geven over deze instrumenten, de individuele verschillen, de historische
context, de wereld waarin ze fungeerden. Het wordt niet enkel een verhaal over klavieren, maar
ook een ontdekking van verschillende klankkleuren, de specifieke rijkdom en het eigen gezicht
van elk instrument, de specifieke stemming voor de Engelse muziek, het repertoire en de editieproblemen. Van Immerseel komt aan bod als causeur, als musicus, een open boek,... Een
echte aanrader.
Zaterdag 31 augustus, 14.00 - 17.00 uur

LEZINGEN, DEMONSTRATIES & ONTMOETINGEN:
BLOKFLUITBOUW
Adrian Brown, Adriana Breukink & Friedrich Von Huene
De blokfluit als volwaardig melodie-instrument is in het thema van de Engelse
polyfonie en de uitlopers naar de 17de eeuw niet weg te denken. Drie internationaal vermaarde blokfluitbouwers zijn tijdens Laus Polyphoniae aanwezig om hun bevindingen omtrent
blokfluitbouw en hun allernieuwste instrumenten voor te stellen. Gekoppeld aan de internationale masterclasses van Michael Schneider en het Flanders Recorder Quartet, is dit een
ideale gelegenheid om van gedachten te wisselen. De instrumenten van drie toonaangevende
blokfluitbouwers worden toegelicht en gedemonstreerd:
Adrian Brown zet, in zijn lezing An overview of the recorder collection in the
Vienna Kunsthistorisches Museum, zijn laatste onderzoek over de Weense
blokfluitcollectie uiteen.
Adriana Breukink treedt in contact met de jonge professionele blokfluiten
Friedrich Von Huene geeft een lezing over History of recorders in paintings.
Zondag 1 september, 14.30 - 18.00 uur
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Tentoonstelling klavierinstrumenten

Kannunik Van Gesselzaal, Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
25 - 31 augustus
van 10.00 tot 17.00 uur
Vrije toegang, behalve tijdens de lezingen, demonstraties en causerie.

In een jaar waarin Laus Polyphoniae de nadruk legt op de klavierrnuziek, worden een zevental klavierinstrumenten de hele week tentoongesteld in het Elzenveld: een
gebonden klavechord, drie Italiaanse klavecimbels, twee Antwerpse klavecimbels en een
Engels virginaal van bouwers als Geert Karman, Matthias Griewisch, Jan Boon, André
Extennann en Darryl Martin. Wanneer deze instrumenten niet gebruikt worden voor repetities
en concerten, kan u ze bewonderen op deze kleine tentoonstelling.
Klavechord
Reconstructie naar Duits model
Periode: midden 17de eeuw
Toonomvang: C/E- c"
Stemming: 415 Hz
Registers: 2 x 8', dubbel besnaard, per drie gebonden
Aantal klavieren: 1
Bouwer: Geert Karman
Bouwjaar: 1989
Collectie: Siebe Henstra
Italiaans klavecimbel
Kopie: naar verscheidene Italiaanse modellen, een dunwandig instrument
van cipressenhout in een buitenkist
Periode: vroege 17de eeuw
Toonomvang: C/E-c—, met gebroken boventoetsen voor D/Fis, E/Gis,
es/dis, gis/as, es'/dis', gis'/as' en es"/dis
Stemming: 415 Hz
Registers: 2 x 8'
Aantal klavieren: 1
Bouwer: Matthias Griewisch
Bouwjaar: 1999
Collectie: Menno van Delft
Italiaans claviorgantun
Claviorganum: een Italiaans klavecimbeltype naar Aelpidio Gregori, bovenop
een kistorgel geplaatst, vrij gebouwd zonder historisch voorbeeld
Periode: ca. 1700
Toonomvang: C-d" (C# ontbreekt in het orgel)
Stemming: 415, 440 en 466 Hz
Registers: klavecimbel 2 x 8' en orgel met 8' gedekt en discantfluit 4'
Aantal klavieren: een verschuifbaar klavier, dat of het klavecimbel of het orgel
bedient of beide
Bouwers: Matthias Griewisch & Friedrich Lieb
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Bouwjaar: 2001
Collectie: Sabine Bauer
Italiaans klavecimbel
Kopie: naar Domenicus Pisaurensis
Periode: 1533-1575
Toonomvang: C/E-c", met gebroken boventoetsen voor D/Fis, E/Gis,
es/dis, gis/as, es'/dis', gis'/as' en es"/dis"
Stemming: 440 Hz
Registers: 1 x 8'
Aantal klavieren: 1
Bouwer: Jan Boon
Bouwjaar: 2000
Collectie: Jan Boon
'Antwerps' klavecimbel
Reconstructie naar Andreas Ruckers
Periode: 1640
Toonomvang: C/E-c—
Stemming: 392 Hz
Registers: 8' & 4', een buffelregister voor de bas en de discant
Aantal klavieren: 1
Bouwer: Geert Karman
Bouwjaar: 1990
Collectie: Geert Karman
'Antwerps' virginaal
Kopie: naar Ioannes Ruckers, 'moeder & kind'-type
Periode: ca. 1600
Toonomvang: beide C/E-c—
Stemming: 415 Hz
Registers: 8' & 4', een gedeeld luitregister
Aantal klavieren: 2
Bouwer: André Extermann
Bouwjaar: 1999
Collectie: Fortis, Muziekinstrumentenmuseum, Brussel (MIM)
Engels virginaal
Anonymus, kopie naar `Mar'-virginaal, National Museum of Scotland
Periode: ca. 1580
Toonomvang: C-c", chromatisch
Stemming: 403 Hz, kan gestemd worden naar 415 Hz
Registers: I x 8'
Aantal klavieren: 1
Bouwer: Darryl Martin
Bouwjaar: 2002
Collectie: Dr. Joseph Kung
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,1.,Z.•;44`.Koza

Moeder & kind-virginaal, gebouwd door André
Extermann

Het 'Mar'-virginaal, National Museum of
Schotland
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Jill Feldman 8L Kees Boeke
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International Young Artist's Presentation - Early
Music 2002
Kapel Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
27 - 29 augustus
14-18 uur
Toegang op 27 & 28 augustus: GRATIS
Toegang op 29 augustus: 7,5 €

In samenwerking met Musica, impulscentrum voor muziek
Met de steun van
Bouwonderneming Vooruitzicht

NI LI s Ic A

Cl
nete=

Coach IYAP-Early Music 2002: Jill Feldnnan en Kees Boeke

Adviescommissie:

Herman Baeten, Bart Demuyt, Jan Nuchelmans,
Lieve Schaubroeck

Beoordelingscommissie:

Pieter Andriessen (voorzitter), Herman Baeten,
Klaus L. Neumann, Jan Nuchelmans, Delma Tomlin

Medewerkers:

Anne-Marijke De Jong, Suzanne Van Bree, Juliet Rambau

Partners:

Conservatoire National Superieur de Paris
Early Music Network London
Festival van Vlaanderen-Antwerpen
Holland Festival Oude Muziek Utrecht
Klare
Netwerk voor Oude Muziek Utrecht
York Early Music Festival

Presentatie:

Lut Van der Eycken

Artistiek coördinator IYAP-Early Music:

Bart Demuyt, Musica

Projectcoördinator:

Annelies Van Boxel, Musica
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Jill Feldman
De Amerikaanse sopraan Jill Feldman heeft een uitzonderlijke, sterk expressieve stijl, met uitermate veel aandacht voor de tekst en de dramatische inhoud. Ze heeft meer
dan veertig cd's op haar naam staan, waaronder vier solorecitals met Engels en Italiaans
repertoire uit de 17de eeuw. Ze stond op de planken met Les Arts Florissants, Sequentia, Jordi
Savall, René Jacobs, Kenneth Weiss, Paolo Pandolfo, Mala Punica en sinds kort met Duix, een
ensemble voor eigentijdse muziek.

Kees Boeke
De Nederlander Kees Boeke studeerde blokfluit bij Frans Brggen en cello bij
Anner Bijlsma. Hij maakte deel uit van Syntagma Musicum, was medeoprichter van onder
meer Mala Punica en leidt momenteel de ensembles Cantica Symphonia en Ars Nova
Kopenhagen. Ook geeft hij geregeld seminaries en masterclasses blokfluit en oude muziek.
Kees Boeke nam meer dan veertig cd's op voor Teldec, Das Alte Werk, EMI, Erato en Glossa.

Het concept
De internationale weerklank van het festival Laus Polyphoniae wordt met het
jaar groter. Dat jonge musici en luisteraars hierbij voor de nodige uitstraling zorgen, is een
goede zaak. Voor de derde maal wordt dit gegeven kracht bijgezet met de International Young
Artist's Presentation-Early Music. In dit gezamenlijke initiatief van Laus Polyphoniae en
Musica, impulscentrurn voor muziek, werden jonge ensembles geselecteerd voor een tweedaagse coaching onder leiding van Jill Feldman en Kees Boeke. De derde dag krijgen ze een
podium aangeboden om hun concertprogramma voor te stellen aan het publiek én aan een
beoordelingscommissie, waarin afgevaardigden van internationale netwerken voor oude
muziek, festivals en radiostations zetelen. Dankzij de steun van Bouwonderneming
Vooruitzicht krijgt het winnende ensemble een aanmoedigingsprijs van 1240 Euro.
Daarenboven zorgt de IYAP-EM voor een reeks concerten in belangrijke festivals oude muziek.
Uit de inzendingen van jonge internationale ensembles die zich specialiseren in
muziek van vóór 1600, zijn acht groepen geselecteerd. De musici komen uit Duitsland,
Zwitserland, Japan, Nederland, Verenigde Staten, Tsjechië, Oekraïne, Zuid-Korea, Italië en
Venezuela. Op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus krijgt elk van deze ensembles de kans
om onder de begeleiding van de coaches Jill Feldman en Kees Boeke te werken aan "hoe staat
een ensemble op een podium", "wat is er van belang bij de opbouw van een concertprogramma", "hoe gaan musici de interactie aan met het publiek"...
De vierde editie IYAP-EM is gepland op 24-26 augustus 2004. Vanaf 2003 geven
we het initiatief een nieuwe impuls door op blazers te focussen. Jonge internationale ensembles die muziek spelen tot 1850, komen hierbij aan bod. De eerste editie van de International
Young Artist's Presentation-Historical Wind Instruffients zal worden gecoacht door Barthold
Kuijken en vindt plaats van 26 tot 28 augustus 2003.
Bart Demuyt
Artistiek Coördinator IYAP-Early Music
p.
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PROGRAMMA
Dinsdag, 27 augustus

Coaching door Jill Feldman & Kees Boeke

14.00 uur

Opening van de International Young Artist's Presentation - Early Music.
Lut Van der Eycken stelt IYAP-Early Music en coaches Jill Feldman &
Kees Boeke voor aan de geselecteerde ensembles en het publiek.

14.10 uur

Aeolos
Stella Mans Basilea
Les yeux dans l'oreille
Cappella

Duitsland
Zwitserland
Duitsland
Japan

zie p. 60
zie p. 62
zie p. 64
zie p. 67

Elke sessie duurt 50 minuten en is toegankelijk voor het publiek.

Woensdag, 28 augustus

Coaching door Jill Feldman & Kees Boeke

14.00 uur

Opening van de tweede coachingsessie van de International Young
Artist's Presentation - Early Music door Lut Van der Eycken,
Jill Feldman & Kees Boeke.

14.10 uur

The Fairie-round consort
de vinea
Trio Fifferi
Liber unUsualis

Duitsland
Nederland
Zwitserland
Verenigde Staten

zie p. 69
zie p. 71
zie p. 73
zie p. 75

Elke sessie duurt 50 minuten en is toegankelijk voor het publiek.

Donderdag, 29 augustus

Presentation

De beoordelingscommissie van de derde International Young Artist's Presentation - Early Music is
samengesteld uit Pieter Andriessen (voormalig nethoofd Radio 3, voorzitter), Herman Baeten
(Musica, impulscentrum voor muziek), Klaus L. Neumann (voormalig producer WDR), Jan
Nuchelmans (Conservatoire National Supérieure de Paris), Delma Tomlin (York Early Music Festival).
14.00 uur
14.10 uur
14.35 uur
15.00 uur
15.25 uur
16.15 uur
16.40 uur
17.05 uur
17.30 uur

Inleiding en voorstelling van de beoordelingscommissie
door Lut Van der Eycken, Jill Feldman & Kees Boeke.
de vinea
Trio Fifferi
Liber unUsualis
Aeolos
Les yeux dans l'oreille
Stella Mans Basilea
The Fairie-round consort
Cappella

zie p. 71
zie p. 73
zie p. 75
zie p. 60
zie p. 64
zie p. 62
zie p. 69
zie p. 67

Er is een korte pauze tussen 15.45 uur en 16.15 uur.
De uitspraak van de beoordelingscommissie wordt verwacht rond 18.15 uur. Aansluitend is er de
mogelijkheid na te praten met de ensembles en de leden van de commissie.
p. 59

Aeolos
Coaching

Dinsdag, 27 augustus 2002, 14.10 uur
Kapel Elzenveld
Donderdag, 29 augustus 2002, 15.25 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Jens Bauer (Duitsland)
Peter Conrad (Duitsland)
Regine nussler (Duitsland)
Frank Hiesler (Duitsland)
Ingo Voelkner (Duitsland)
Jan Weber (Duitsland)

schuiftrombone & blokfluit
schuiftrombone
blokfluit & dulciaan
percussie
schalmei & blokfluit
schalmei & dulciaan

Aeolos
De leden van Aeolos hebben elkaar leren kennen aan de
Hochschule für Musik und Theater `Felix Mendelsohn-Bartholdy' in Leipzig, tijdens hun specialisatie in oude muziek. Sinds de oprichting van Aeolos in 2000
concerteren ze regelmatig in Denemarken en Duitsland. Afhankelijk van het
programma werken ze ook met zangers of breiden ze het ensemble uit met
andere instrumentalisten. Johannes Tinctoris prees al in 1483 de prachtige
klank van schalmeien en schuiftrombones. Blaasmuziek van de 15de en 16de
eeuw was een luxueuze aangelegenheid in hoven en kerkelijke ceremonies. Het
repertoire van de 'altae capellae' omvatte zowel geïmproviseerde dansmuziek als
polyfone meesterwerken. Aeolos wil de klankrijkdom van deze bezetting doen
herleven door de muziek toegankelijk te maken voor een breed publiek.
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Thoinot Arbeau (ca. 1519-1595)

Branie de Chandelier
uit: Orchesographie, 1589
Anoniem

La gamba
La care cosa
uit British Library, Royal App. MS 59-62 (lste helft 16de eeuw)
Pierre Attaignant (ca. 1494-1552)

Helas ma dame
uit: Six Gaillardes et six Pavanes avec Treze Chansons, 1528
Anoniem

La Levendere
uit Bayerische Sta atsbibliothek, Mus. MS 1503(h) (lste helft 16de eeuw)
& London, British Library, Royal App. MS 59-62 (16de eeuw)
Bartolomeo Tromboncino (ca. 1470-na 1535)

Chi vede
uit Strambotti Ode Frottole Sonetti Libro qua rto, 1507
Francesco Bendusi

La mala vecchia
uit Opera nova de balli, 1553
Pierre Attaignant

Basse danse Magdalena & Tourdion
uit Neuf basses dances..., 1530

Dansmuziek is een belangrijk onderdeel van het 'aha capella'-repertoire. Dit
programma wil een kijk bieden op dit brede gebied van renaissancemuziek. In de 16de eeuw
werd dansmuziek vaak geïmproviseerd op bekende baslijnen. Eenzelfde baslijn ondersteunt La
gamba en La cara cosa. Branie de Chandelier is gebouwd op een 'passamezzo antico'. Beide
baspartijen zijn nauw verwant aan 'folia'. Francesco Bendusi bouwde de muziek van zijn
Opera nova de baltt veelal op de folia-bas, zoals te zien in La mala vecchia. La Lavandara is in
verschillende bronnen teruggevonden. Aeolos heeft twee versies en een diminutie van het
Londense stuk gecombineerd om aan te tonen op welke gevarieerde wijze melodieën werden
gebruikt. Aan frottole als Chi vede en chansons als Helas madame werd gewerkt om er dansmuziek van te maken. Een 'basse danse' en een 'tourdion' werden dikwijls als danspaar
gecombineerd. In de tijd van Attaignant waren deze dansen al eerder 'ouderwets': de Pavane
& Gaillarde namen toen hun plaats in.
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Stella Mans Basilea
Coaching
Presentation

Dinsdag, 27 augustus 2002, 15.00 uur
Kapel Elzenveld
Donderdag, 29 augustus 2002, 16.40 uur
Kapel Elzenveld

sopraan
Tatyana Polt Lutsenko (Oekraïne)
Veronika David Jen'áovská (Tsjechië) sopraan
Witte-Maria Weber (Zwitserland)
sopraan

Stella Mans Basilea
Stella Mans Basilea werd opgericht in 2001. De drie professionele zangeressen ontdekten hun liefde voor a capella-zang tijdens hun gezamenlijke studie aan de Schola Cantorum Basiliensis. Het hart van het repertoire is de een- tot driestemmige literatuur van de Middeleeuwen, zoals bijvoorbeeld het gregoriaanse koraal, de liederen van Hildegard von Bingen en de
Franse en Engelse polyfonie van de 12de tot de 14de eeuw. Het ensemble stelt
zich tot doel een unieke klankkleur te ontwikkelen die tegelijkertijd aan de
eisen van de verschillende middeleeuwse stijlen beantwoordt. Dit jaar staan er
concerten in Zwitserland en Oekraïne op stapel. Dominique Vellard, leider van
het Ensemble Gilles Binchois, ondersteunt Stella Mans Basilea met zijn erudiete kennis van het repertoire.
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Anoniem
Ave mans stelle (hymne, monodie)
Ave mans stelle (conductus, driestemmig, Notre-Dame school)
Alleluya - Hodie Maria virgo - Organum (tweestemmig, Notre-Dame school)
Salve regina glorie - Prosa (tweestemmig, uit Codex Las Huelgas, 14de eeuw)
Alleluya - Virga ferax Aaron - Conductus (driestemmig, Engeland, 14de eeuw)
Stelle mans nuncuparis - Rondellus (driestemmig, Engeland, 14de eeuw)

Het programma van het vocaal ensemble Stella Mans Basilea heeft als thema
de verering en aanbidding van de Maagd Maria, die de bemiddelaarster tussen het goddelijke
en het menselijke is. De teksten en de muziek van de één- tot driestemmige a capella-stukken
die in het programma worden uitgevoerd, zijn allen van middeleeuwse origine. Naast de eenstemmige hymne Ave rnaris stella worden meerstemmige Franse werken van de school van de
Notre-Dame uit Parijs gezongen, die met hun soms rauwe helderheid en directheid van toon
het publiek op bijzondere wijze zullen aanspreken. De Engelse werken uit de 14de eeuw hebben een veel lieflijker karakter en vormen zo een mooi contrast met de Franse werken.
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Les yeux dans l'oreille
Dinsdag, 27 augustus 2002, 16.00 uur
Kapel Elzenveld
Donderdag, 29 augustus 2002, 16.15 uur
Kapel Elzenveld

Coaching
Presentation

Gudrun Këhler (Duitsland)
Katja Miklitz (Duitsland)
Dana Sedlatschek (Duitsland)
Nils Tannert (Duitsland)
Sabine Simon (Duitsland)

blokfluit
blokfluit
blokfluit
percussie
dans

Les yeux dans l'oreille
Het ensemble Les yeux dans l'oreille neemt het publiek mee naar
de muzikale wereld van de Middeleeuwen. Het reflecteert de combinatie van
muziek en dans, horen en zien, als expressie van menselijke gevoelens. Het
karakter van Stupor Mundi's muziek is zo veelzijdig als z'n voormalige doel: lustig, grappig, glansrijk en gracieus.
In 1996 richtten Gudrun Köhler, Katja Miklitz en Dana
Sedlatschek, die tijdens hun studies aan de Musikhochschule Karlsruhe alle
drie bij Gerhard Braun en Karel van Steenhoven studeerden, het ensemble Il
tempo suono op. Hun repertoire bevat muziek van de Middeleeuwen en de
Renaissance, hedendaagse muziek, muziektheater voor kinderen en improvisaties. Hun honger naar nieuwe, uitzonderlijke, onorthodoxe thema's en composities ligt aan de basis van hun samenwerking met componisten als HansJoachim Hespos, Matthias Kaul en Gerhard Stn.ler.

Nils Tannert studeerde bij professor Keems en professor Isao
Nakamura in Karlsruhe. Vandaag laat hij zich in met Afro-Cubaanse en Indiase
percussie, flamenco en dans- en muziektheater en werkt hij met componisten
als Vinco Globoka, Peter Eotviis en Mauricio Kagel. Ook is hij lid van onder
andere de ensembles Janus-Quintett en Om Wytars.
Sabine Simon is een sociaal-pedagoge in het dans- en theateronderwijs. Ze is vooral betrokken bij educatieve projecten van de
'Bewegungsart Freiburg', een bekend centrum voor dans, theater en improvisatie. Door de organische bewegingen van de moderne dans te combineren met
charme en spontaneïteit, heeft Sabine Simon haar expressietaal gevonden.
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Anoniem (14de eeuw)
Tre fontane
Guillaume de Machaut (1300-1377)
Honte, paour, doubtance
Guillaume Dufay (ca. 1400-1474)
La dolce vista
Qui latuit in virgine / Du bist mein Hort
Anoniem (14de eeuw)
0 Virgo splendens
Anoniem
Lamento di tristano
Rotta

Yh 41111i PPyi'
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De muziek van de Middeleeuwen is als de architectuur van die
tijd: klaar en helder, met schitterende details die de muziek ophemelen. Stupor
Mundi reflecteert die variëteit en rijkdom van muziek. De levendige, sprankelende minnestreeldans Tre Fontane wordt gevolgd door de melancholische ballade Honte, paour, doubtance. De rustige en prachtig klinkende ballata La dolce
vista en het ritmische motet Qui latuit in virgine van Dufay vormen het centrale stuk van het programma. 0 Virgo spiendens herinnert ons aan een eenvoudige gregoriaanse zang. Het laatste werk is een middeleeuwse minnestreeldans:
na de lamentatie Lamento di tristano komt de levendige en bruisende dans
Rotta.
Het London manuscript, van Noord-Italiaanse herkomst, is een
van de weinige bronnen van middeleeuwse instrumentale muziek. Naast madrigalen zijn er vijftien eenstemmige, instrumentale dansstukken in terug te vinden. Trefontane (drie bronnen) en Lamento di tristano (Tristans klaagzang) met
het eraan gekoppelde Rotta illustreren de gebruikelijke vorm van dansmuziek
uit die tijd. Tre fontane is een deel van de acht stukken die als Istampitta' zijn
getiteld. Lamento di tristano heeft een langzaam en ernstig karakter en is daarom waarschijnlijk niet als dans bedoeld. Het daarop volgende Rotta is een snelle variatie op het stuk er net voor. De composities getuigen van improvisatiepraktijk en vertonen invloeden van oriëntaalse muziek. Ze bevatten ook melodische 'hoogvliegers' met accentverschuivingen die doen denken aan moderne
chromatische en verschuivende ritmes.
Guillaume de Machaut. Frans poëet en componist, was de belangrijkste vertegenwoordiger van de Franse Ars Nova. Een vernieuwend kenmerk
van Machauts ritmische stijl lag in de gevarieerdheid en beweeglijkheid.
Syncopen zijn er in overvloed in de ballade Honte, paour, doubtance. Er zitten
ook veel dissonanten in dit stuk, dat over angst. twijfel en verscheidene menselijke deugden handelt. Guillaume Dufay verwierf roem met zijn perfecte
beheersing van alle elementen van compositie, zijn geniaal gebeeldhouwde, gracieuze en beklijvende melodieën, zijn vakmanschap in variatie van texturen met
imitatie en canon en zijn instinct voor de juiste proporties in individuele zinnen,
secties en hele stukken. De ballade La dolce vista is geschreven voor twee stemmen en een instrument. De stemmen zijn dikwijls in imitatie of canon gezet. Het
motet Qui latiut in virgine is waarschijnlijk door Dufay geschreven.
0 Virgo splendens is een deel van de Marialiederen van het Llibre
Vermeit uit Montserrat in Spanje. Het koraal is een contrafactum van 0 Virgo
visa, dat ook in het Llibre Vermeit terug te vinden is. Aan het begin staat genoteerd dat het koraal kan worden uitgevoerd door één muzikant of in canon tot
drie. 0 Virgo splendens heeft een hypnotisch affect: de vele herhalingen zijn
daarom minder een vormprincipe dan wel een expressiemiddel.
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Cappella
Dinsdag, 27 augustus 2002, 17.00 uur
Kapel Elzenveld
Donderdag, 29 augustus 2002, 17.30 uur
Kapel Elzenveld

Coaching
Presentation

Naomi Hanai (Japan)
Naolko Honbo-Hachisu (Japan)
Hiroya Aoki (Japan)
Hiroyuki Mochizuki (Japan)
Yutaka Oikawa (Japan)
Ichiro Negishi (Japan)
Yoshiro Kosakai (Japan)
Tetsuro Hanai (Japan)

superius
superius
contratenor
contratenor
tenor
tenor
bas
bas

Cappella
Het vocaal ensemble Cappella heeft zich sinds z'n oprichting in
1997 voornamelijk geconcentreerd op gregoriaanse zang en religieuze muziek
uit de Renaissance, met name op de Franco-Vlaamse school van Guillaume
Dufay, Johannes Ockeghem en Josquin Desprez. Het ensemble werkt vanuit de
overtuiging dat deze muziekgenres hun echte waarde tonen in een liturgisch
kader. Daarom worden hun concerten gegeven in de vorm van missen of
vespers waarin gregoriaanse zang en psalmodieën (het zingen van Latijnse bijbelteksten) in juxtapositie worden gezet met polyfone stukken. Cappella houdt
vast aan de regel om de muziek uit te voeren vanuit het originele notatiesysteem van de 15de en 16de eeuw, waarbij de zangers staan opgesteld rond één
groot koorboek op een hoge staander. Het Latijn wordt op z'n Frans uitgesproken en wordt gezongen op de wijze van de Vlaamse renaissancezangers. Alle
leden van Cappella zijn professionele zangers die in Japan en daarbuiten hebben gestudeerd. Ze hebben een ruime ervaring als solozanger in diverse genres,
waaronder religieuze muziek, opera en liederen met instrumentale begeleiding.
Cappella geeft elk jaar verscheidene concerten in Tokyo en omgeving,
Hiroshirna en Kyoto.
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Johannes Ockegem (ca. 1425-1497)
Ave Maria
Pierre de la Rue (ca. 1460-1518)
Ave Regina caelorum
Josquin Desprez (ca. 1450-1521)
Magnificat quarti toni

Het is verrassend te constateren dat er een ongelooflijk grote
verscheidenheid in stijl en uitdrukking bestaat in de composities van de
Franco-Vlaamse componisten die ongeveer in dezelfde tijd hebben geleefd en die
elkaar met zekerheid hebben beïnvloed.
Het stuk Ave Maria, geschreven door Johannes Ockeghem - de
oudste componist van dit programma -, heeft een archaïsche, sombere klank.
Toch zijn de subtiele nuances die door de variatie van het modale en harmonische kleurengamma worden voortgebracht, zeer doordacht. Deze nuances
Intensifiëren en verfijnen de emoties van elk gedeelte van de tekst, een tekst die
in de katholieke kerk een bijzonder populair gebed is.
De jongere componist Pierre de la Rue heeft in zijn Ave Regina
caelorum een totaal andere wereld gecreëerd. De imitatie van elke stem is heel
transparant en de harmonie is bijna modern door het gebruik van de grote drieklank. Aan het slot is er zelfs een septiemakkkoord te horen, wat in die tijd erg
ongewoon was.
Magnfficat quarti toni staat in de hypoftygische modus die gekenmerkt wordt door de halve toon mi-fa. Josquin Desprez, een grootmeester in het
gebruik van het mi-fa interval, verandert de eenvoudige psalmodie van deze
kerktoon in een rijke melodie van de tegenstemmen met dramatische accenten.
Het hoogtepunt is het tiende couplet. De baspartij zingt de ostinato-figuur
sol-la-re' vier keer, beginnend met de longa's en steeds verkleinend in notenwaarde tot minima's met lange pauzes ertussen. Dit motiefje bestaat uit de
eerste vier noten van de toen heel geliefde Maria-antifoon Salve Regina. Het
werk wordt dus gezongen op de tekst 'Salve' en daarmee sluit het stuk de twee
andere Maria-antifonen van dit programma af.
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Elk stuk genoteerd in mensurale notatie, wordt gezongen vanuit
een facsimile van de oude koorboeken. In het handschrift van de Cappella Sistina
Ms 44, waarin het Magnfficat quarti toni is overgeleverd, werden alle coupletten in
polyfonie gezet. Cappella zingt echter alternatim: de even coupletten worden met
andere woorden in het gregoriaans gezongen en de oneven coupletten in polyfonie. Dit blijkt de gangbare praktijk in sommige delen van Europa te zijn geweest
en was waarschijnlijk ook de oorspronkelijke intentie van de componist.

The Fairie-round consort
Coaching

Woensdag 28 augustus 2002, 14.10 uur
Kapel Elzenveld
Donderdag 29 augustus 2002, 17.05 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Juliane Laake (Duitsland)
Frauke Hess (Duitsland)
Lennart Spies (Duitsland)
Jtilia Vet5 (Duitsland)
Giso Grimm (Duitsland)

sopraangamba
sopraangamba
tenorgamba
basgamba
basgamba

The Fairie-round consort
De leden van het gambaconsort The Fairie-round consort zijn
allen studenten van professor Hille Penl aan het departement muziek van de
Hochschule fr Knste in Bremen, Duitsland. Al meer dan twee jaar spelen zij
samen als gambaconsort in Bremen en omstreken. Ook volgden ze masterclasses bij Sarah Cunningham en Alison Crum. 'The Fairie-round consort richt zich
hoofdzakelijk op Engelse gambamuziek en werkt geregeld samen met zangers
en vocale ensembles, vooral voor het uitvoeren van motetten, koralen en
anthems. Naast Engelse literatuur waren er al concerten met Duitse en Franse
consortmuziek. Alhoewel het de gewoonte is om in een concert het consort af te
wisselen met solostukken, bestaat het huidige programma volledig uit vijfstemmige gambamuziek.
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PROGRAMMA
William Byrd (1540-1623)
In Nomine V a 5
Christopher Tye (1505-1572)
In Nomine Trust
Fantasia 0 Lux beata trinitas
John Dowland (1563-1626)
Lachrimae Antiquae Novae
Picforth (16de eeuw)
In Nomine a 5
Anthony Holborne (veer 1584-1602)
Pavan Paradizo
Galliard The sighes
Allmaine The Honey-suckle
Galliard The Fairie-round

Instrumenteninventarissen van het hof van Hendrik VIII in 1547
leren ons dat er negentien gamba's waren, een bewijs van de populariteit van
het instrument in de tweede helft van de 16de eeuw. In de jaren zestig was vijfstemmige muziek het standaardtype van consortmuziek. Het was bijgevolg niet
moeilijk om voor dit concert negen mooie stukken uit te kiezen.
Opvallend is dat de titel 'In nornine' het vaakst verschijnt. Het 'In
Nomine' was een eenvoudige melodie uit een mis van John Tavernen de Missa
Gloria tibi Tnnitatis, op de tekst 'benedictus in nomine dominf . De melodie werd
losgemaakt van de oorspronkelijke context en werd vervolgens het meest populaire genre van de Elizabethaanse tijd. Vele componisten experimenteerden met In
Nomines. De meest uitgesprokene was Christopher Tye. Zijn werken hadden dikwijls ongebruikelijke titels, zoals bijvoorbeeld het stuk Trust dat vandaag wordt
gespeeld. Dit werk is ritmisch gezien zeer ingewikkeld en vereist dat de muzikanten tijdens de uitvoering op elkaar inspelen en met elkaar rekening houden.
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Componisten gebruikten nog andere cantus firrni, maar die
waren heel wat minder populair dan het 'In nomine'. Een voorbeeld van een
andere cantus firmus is de fantasie 0 Lux beata trinitas. Als aanvulling op de
vocaal gerelateerde stukken bevat het programma van The Fairie-round
consort ook een set van Holborne-dansen. De pavane en galliarde waren de
meest gebruikelijk genres in de consortmuziek. De pavane is van groot belang
geweest voor de ontwikkeling van fantasia's. Dowlands Lachrinule is een collectie van pavanes die het Engelse, melancholische temperament tot expressie
brengt, een modieuze stemming in die tijd.

de vinea
Coaching

Woensdag, 28 augustus 2002, 15.00 uur
Kapel Elzenveld
Donderdag, 29 augustus 2002, 14.10 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Claudio Santambrogio (Italië/Duitsland)
Mikae Natsuyama Cho (Zuid-Korea)
Maria Christina Cleary (Ierland/Nederland)
Ricardo Rodriguez Miranda (Venezuela)

declamatie & fluit
zang
middeleeuwse harp
middeleeuwse vedel, lira
calabrese & stem

de vinea
de vinea werd opgericht met als doel de vroege muzikale en poëtische literatuur van het Italiaanse duecento te verkennen en op die manier op
zoek te gaan in het nagenoeg onontgonnen gebied van de interactie tussen poëzie en muzikale aankleding. De muzikanten van dit ensemble hebben diverse
achtergronden, maar delen hun specialisatie in middeleeuwse muziek. De term
`de vinea' is Latijn en staat voor 'uit de wijngaard' of 'van de wijngaard'. Sinds
de antieke tijd is de wijngaard het symbool voor overdonderende rijkdom. De
wijngaard bepaalt immers het ritme van de seizoenen aan de Middellandse Zee:
na lang, geduldig, grondig werk doorheen het jaar is de oogst het voornaamste
ritueel, een feest voor iedereen.

Notaro Giacomo da Lentini
Docie coninciamento
Anoniem v. Rex Federicus v. Rugierone di Palermo
Dolze meo drudo e vatene
Stefano Protonotaro
Pir meu con i allegrari
Anoniem v. Rex Federicus
Dolce la mio drudo e vaitende
Notaro Giacomo da Lentini
S'io dolglio no è meravilglia
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Pir meu coni allegrari... `Stupor Mundi' en het vroege
Italiaanse Duecento
Het hof van Frederik II (1194-1250), koning van Sicilië en Duitsland en keizer van
het Heilig Roomse Rijk, was één van de belangrijkste centra van de vroege Europese cultuur.
Frederik II was zich bewust van het belang en de politieke betekenis van cultuur en besliste om
van het rijk - en het hof - de magpa curia te maken, een autonoom centrum vergelijkbaar met
de traditionele centra van Bologna en Parijs. Hij omringde zichzelf met dichters, filosofen en
wetenschappers, stichtte de universiteit van Napels en hervormde de medische school van
Salerno. Dit was het belangrijkste centrum van het Italiaanse culturele leven in de 13de eeuw.
Onderzoek naar deze historische periode is bijzonder moeilijk: de hoge graad van
versplintering en een bewuste `damnatio memoriae' van de Latijnse, Arabische, Joodse, Duitse,
Italiaanse, Provençaalse en Franse boeken - die zeker aan Frederik II en zijn magna curia hebben toebehoord - hebben ervoor gezorgd dat er nagenoeg geen sporen meer te vinden zijn en dat
slechts enkele manuscripten zijn overgebleven. Alle overgeleverde kopieën van poëtische teksten
zijn van veel latere datum en bevatten enkel de teksten zonder de muziek. Dit heeft het vermoeden doen rijzen van een `divorzio tra musica e poesia' door de vroege Italiaanse dichters, maar
tot nog toe is op dat vlak geen onderzoek verricht en mist de stelling alle verificatie.
Recente studies hebben duidelijk gemaakt welke Provençaalse en Franse
manuscripten in Italië circuleerden of werden geproduceerd. Sommige van deze manuscripten
geven ook de muziek bij de tekst en - wat nog belangrijker is - bepaalde van de vroege
Italiaanse teksten zijn duidelijk 'contrafacta' van de Provençaalse of Franse originelen, waarvan bekend is dat ze over Italië verspreid waren. Vanzelfsprekend rijst dan de vraag of de
Italiaanse dichters niet hebben gehandeld als aan alle andere Europese hoven van die tijd:
'vertaal' de vreemde teksten naar de moedertaal met behoud van de originele muziek. In het
troubadour-, trouvère- en minnesngerrepertoire was deze techniek zeer bekend. Niets bewijst
dat het in Italië anders is geweest.
In dit programma presenteert de vinea enkele pogingen om een mogelijk originele toonzetting van de Italiaanse poëzie te reconstrueren, door identificatie van het origineel,
waarvan de Italiaanse tekst een contrafact is. In wat volgt geven we de Italiaanse tekst aan en
dan de bron:
Notaro Giacomo da Lentini, Dolcie coninciamento (Thibaut de Champagne,
Amors me fet conmencier)
Anoniem v. Rex Federicus, Dolze meo drudo e vatene (contrafact van een
contrafact van Bernart de Ventadorn, Quan vei la lauzeta mover)
Notaro Giacomo da Lentini. S'io dolglio no è meravilglia (Jaufre Rudel, Lan
quan ii jorn son lonc en ma!)
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Er bestaat een polyfone zetting van dezelfde tekst van Anoniem v. Rex
Federicus, Dolce to mio drudo e vaitende, in een manuscript van het einde van de 14de eeuw.
De muzikale stijl is die van de 'ars subtilior' met enkele karakteristieke trekken. De musicoloog Nino Pirrotta heeft op overtuigende wijze aangetoond dat die bijzonderheden nog te horen
zijn in hedendaagse Siciliaanse volksmuziek en dat het daarom erg waarschijnlijk is dat ze al
bestonden in de tijd vóór er muzieknotatie was. Vele vragen blijven onbeantwoord en er zijn
nog ontelbare invalshoeken mogelijk, maar beetje bij beetje dringt zich het bewijs op dat ook
vroege Italiaanse literatuur moet worden toegeschreven aan de figuur van de 'lyrische dichter'
of dichter-muzikant, die het kruim uitmaakte van zovele middeleeuwse Europese hoven.

Trio Fifferi
Coaching

Woensdag, 28 augustus 2002, 16.00 uur
Kapel Elzenveld
Donderdag, 29 augustus 2002, 14.35 uur
Kapel Elzenveld

Presentation

Stephanie Schacht (Zwitserland)
Renate Sudhaus (Zwitserland)
Sarah van Cornewal (Zwitserland)

traverso
traverso
traverso

Trio Fifferi
De leden van het Bazelse Trio Fifferi ontmoetten elkaar aan de
Schola Cantorum Basiliensis in de cursus van Anne Smith, waar de zelden
geziene renaissancedwarsfluit wordt bestudeerd en in consort wordt gespeeld.
Tot dusver hebben slechts weinig muzikanten zich op dit schijnbaar eenvoudige instrument toegelegd en het in consort ingezet. In tegenstelling tot andere
consortbezettingen worden in een traversoconsort slechts twee verschillende
instrumenten gebruikt: de tenorfluit in D (discant, alt en tenor) en een basfluit
in G. Het bespelen van deze instrumenten is daarom telkens weer een avontuur
in onbekend land.
Het streven om het publiek op deze muziekreizen mee te nemen
heeft het ensemble I Fifferi di Basilea doen ontstaan. Dit ensemble van zes
renaissancetraverso's heeft in Zwitserland al enkele concerten gegeven, onder
andere tijdens het symposium over de Petrucci-drukken in de Schola
Cantorum. Verder zijn concerten in Frankrijk gepland, op het Festival Luzern
2003 en in de Zentralbibliothek Zürich (met een programma uit het muziekfonds van de bibliotheek).
Tot dusver concerteerde Trio Fifferi als onderdeel van I Fifferi di
Basilea. De leden van dit trio spelen op kopieën van originelen in de Accademia
Filarmonica in Verona, die typisch zijn voor de 16de en 17de eeuw. De drie
muzikanten studeerden blokfluit en traverso aan de Schola Cantorum
Basiliensis, aan de Hochschule fr Musik Trossingen en aan het Koninklijk
Conservatorium Den Haag. Ze namen er lessen bij onder meer Kathrin Bopp,
Conrad Steinmann, Marion Verbruggen, Oscar Peter, Linde Brummayr-Tutz,
Barthold Kuijken en Kate Clark.
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Henry VIII (1491-1547)
Consort XV 'Pastime with good company'
Consort XII 'Green groweth the holly'
Vincenzo Ruffo (1508-1587)
II Nostro gran dolore
Cesare Todino (1530-1590)
Tristo che gionge
Vincenzo Ruffo
Lieti felici spirti
Edward Blanks (1550-1633)
Fantasia â 3, Londen 1592
Johan Baldwin (ca. 1560-1615)
A Browning â 3
Thomas Morley (1557/8-1602)
Cease myne eyes
Farewell disdainefull
Say, deere
uit: Canzonets or little short songs to 3 voyces, 1593

Musiceren was in het Elizabethaanse Engeland een modeverschijnsel geworden, tot in de huizen van de laagste burgerklassen. Elke laag van de bevolking probeerde het
gedrag van de hogere klasse te imiteren. In het Engeland van de 16de eeuw stond niet de
solospeler in het middelpunt, maar wel het musicerende gezelschap. Zoals ook de schilderijen
van deze periode aantonen, namen twee tot zes spelers aan het musiceerspel deel, zelden
meer. Op dergelijke sarnenspelmomenten werd er vaak dansmuziek gespeeld, fantasia's, bielnia, madrigalen, motetten en 'brownings', die tussen 1580 en 1600 in de mode waren. Zowel
de instrumentale muziek als de 'airs' en madrigalen werden - ondanks hun versregels - in
consort gebracht.
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In het begin van de 16de eeuw schreef Hendrik VIII enkele meerstemmige,
wereldlijke liederen. Later werd de vocale muziek in Engeland sterk beïnvloed door het
Italiaanse madrigaal. In dat opzicht was de door Nicholas Younge gepubliceerde anthologie
Mus ica trctnsaipina uit 1588, die Italiaanse madrigalen met Engelse versregels bevatte, de start
van een vormontwikkeling die - ondanks de Italiaanse origine - zeer karakteristiek was voor
de Engelse muziek van die tijd. Zo behoorden Vincenzo Ruffo en Cesare Todino tot de
Italiaanse madrigaaltraditie en maakte Thomas Morley deel uit van een groep componisten die
zich sterk tot de madrigaalvorm aangetrokken voelden. Morleys Canzonets to 3 voyces en First
Book of Bolletts to 5 voyces uit 1595 vormen hiervan een mooie illustratie.

Liber unUsualis
Coaching
Presentation

Woensdag, 28 augustus 2002, 17.00 uur
Kapel Elzenveld
Donderdag, 29 augustus 2002, 15.00 uur

Melanie Germond (Verenigde Staten)
Carolann Buff (Verenigde Staten)
William Hudson (Verenigde Staten)

sopraan
mezzosopraan
tenor

Liber unUsualis
Liber unUsualis heeft van critici in de Verenigde Staten en daarbuiten reeds veel lof geoogst. In 1997 won het ensemble op de Early Music
Network's International Young Artist's Competition in York een nieuw in het
leven geroepen `Honourable Mention' en in 1999 was het gezelschap semi-finalist in de Concert Artist's Guild Competition. Het trio stond in het Verenigd
Koninkrijk op het York Early Music Festival en in de St. Mary-le-bow
Concertserie. In de Verenigde Staten was het ensemble te gast op het
Bloomington Early Music Festival, de Boston Early Music Festival Concurrent
Event Series, de Society for Historically Informed Performance (Sohip) Summer
Concert Series, de First Night Boston, de Schoolhouse Center Summer Concert
Series in Provincetown, het Berkeley Early Music Fringe Festival en de
Nakamichi Concert Series aan het Stonehill College. Onlangs nog bejubelde de
Boston Globe Liber unUsualis' uitvoering van Machaut als "zeer ontroerend en
elegant" en bewierookte de zangers voor hun "uiterste gevoeligheid voor de
betekenis van de woorden".
De leden van Liber unUsualis behaalden allen een master-diploma in oude muziek aan de Longy School of Music, waar ze in 1996 hun eerste
optreden gaven. Die gezamenlijke academische achtergrond stelt de groep in
staat om hun programma's te onderbouwen met onderzoek in de originele
manuscripten en met wetenschappelijke uitgaven. Ook heeft het gezelschap
veel aandacht voor de historische context van muziek. Liber unUsualis blijft
vasthouden aan de wil om boven de academische en technische aspecten van
de uitvoering van middeleeuwse en vroegrenaissancistische muziek uit te stijgen. Het ensemble blijft daarom zoeken naar manieren om de onderliggende
emotie van de muziek tot expressie te brengen.

p.75

Anoniem
Kyrie, Cuthberte, prece (Engeland, 14de eeuw)
Barbara simplex animo (Engeland, 13de eeuw)
Eya, martyr Stephane (Engeland, 15de eeuw)

Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)
Martyrum gemma latria - Diligenter inguiramus - A Christo honoratus
Guillaume Dufay (1397-1474)
0 beate Sebastiane

Johannes Ciconia (ca. 1370-1412)
0 petre, Christi discipule
0 virum omnimoda - 0 lux et decus - 0 beate Nicholae

In de tijd vóór stripboeken en films waren de goden `superhelden', met miraculeuze krachten om diegene te helpen en te genezen die erom smeekte. Door de verspreiding
van relikwieën, tekstverzamelingen en talrijke afbeeldingen in kunstwerken werden duizenden
van die superhelden in de Middeleeuwen onsterfelijk gemaakt. De Europese muziek van de
Middeleeuwen vormt hierop geen uitzondering: beelden van heiligen en de iconografie van
martelaarschap - van Katharina's wiel tot Sebastiaans pijlen - worden in honderden bronnen
van middeleeuwse muziek aangetroffen.
Het concert van Liber unUsualis exploreert muziek voor zeven heiligen: een verbazingwekkende 14de-eeuwse Kyrie-inlassing voor de Engelse Sint-Cuthbert; een eenvoudig
13de-eeuws Engels gebed aan Sint-Barbara; een 15de-eeuws Engels kerstlied voor de protomartelaar Sint-Stefaan; Guillaume de Machauts motet ter ere van de missionaris SintQuentin; Guillaume Dufays opmerkelijke bede aan Sint-Sebastiaan voor bescherming tegen
de pest; Johannes Ciconia's votief ter ere van zowel Pietro Marcello, bisschop van Padua, als
Sint-Pieter; en een glorieus motet van Ciconia, opgedragen aan de obscure Sint-Nicolaas
Perigrinus van Trani.
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Martelaarschappen of boeken over de levens van de heiligen waren immens
populair in de Middeleeuwen en waren verantwoordelijk voor de verspreiding van de verhalen
over diverse heiligen. Een van de meest invloedrijke hagiografieën is de Legenda Sanctorum,
(de legenden van de heiligen), door Jacobus van Voragine. In de eerste eeuw na het verschijnen van het werk waren er reeds meer dan 150 edities en vertalingen en uiteindelijk zijn meer
dan vijfhonderd manuscripten van dit werk bewaard gebleven. Het is de legende die je het
eerst openslaat als je geconfronteerd wordt met een vreemd beeldhouwwerk in een portaal of
met een obscuur incident in een liedtekst. De voorstelling van Liber unUsualis zal ook enkele
uittreksels van de Legenda Sanctorum presenteren om dieper te spitten in de kleurrijke levens
van de heiligen zoals de middeleeuwse mensen die herkenden.

Liber unUsualis

IYAP-Early Music cd-reeks
Naar aanleiding van de International Young Artist's Presentation-Early Music kwam er een cdreeks tot stand waarbij de winnaar van de IYAP-EM een origineel programma kan vastleggen.
Trigon. winnaar IYAP-EM 1998, kwam als eerste aan de beurt en heeft een opname gemaakt
met vroege 13de-eeuwse gezangen uit de Notre-Dame-school van Parijs. Het ensemble La
Trulla de Bozes, winnaar IYAP-EM 2000, nam de cd Sevilla circa 1560 op. Hun visie op de
16de-eeuwse vocale literatuur uit de Andaloesische school getuigt van helderheid, een stijlgetrouwe interpretatie en een doorgedreven professionele aanpak. Een aanrader!
Je kan de cd bestellen bij Passacaille (tel. +32 50 34 44 41/ info@passacaille.be). Tijdens het
festival zijn de cd's te verkrijgen aan de festivalbalie en bij alle concerten.
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Fabels en Klaterwater: muziekateliers voor kinderen

Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
25 augustus - 1 september
Zondag 25 augustus & 1 september, 14.45 uur
Maandag 26- zaterdag 31 augustus, 11.45 uur

In samenwerking met MI] S

1CA

De muziekateliers voor de allerjongsten, van zes tot tien jaar, tijdens de middagconcerten van Laus Polyphoniae zijn intussen een bijzondere traditie geworden. Dit jaar
staan de ateliers in het teken van de fabel en van water. Fabels zijn zo oud als de straat. De
hoofdrollen zijn meestal weggelegd voor pratende dieren. Met water kan je oneindig veel leuke
dingen doen: water kan borrelen, kletsen, pletsen, bruisen, druppelen of klateren. Samen met
Bruno Peeters en Tine Rymen luisteren we naar mooie en grappige fabels, we maken zelf
'watermuziek', leren liedjes aan, dansen, acteren, tekenen, knutselen en werken aan een
watergeluidententoonstelling.
Toegang: 2,5 €, ter plaatse te betalen.
Inschrijven is aan te raden.
Je kan één of meerdere ateliers volgen.
Muzikale voorkennis is niet vereist.
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Ik ben een fabel: een zomerproject voor jongeren

Hiberniaschool
Volksstraat 40
2000 Antwerpen
Dinsdag 22 - zaterdag 26 augustus, 10.00 - 17.00 uur
Voorstellingen Zondag 27 augustus, 14.00 en 16.00 uur
In samenwerking met MUSI

CA

Een twintigtal jongeren van tien tot veertien jaar werken aan de opbouw van 'Ik
ben een Fabel'. Deze Musica-productie wordt gerealiseerd en gepresenteerd in opdracht van
Laus Polyphoniae. Het eindresultaat is te zien op zondag 1 september om 14.00 en 16.00 uur
in de concertruimte van de Steiner-Hiberniaschool. Volksstraat 40, Antwerpen. Liesbet
Vereertbrugghen, Ilse Wijnen en Karel van Ransbeeck van het poppentheater De Spiegel werken samen met de Capilla Flamenca het concept uit (zie ook p. 305).

afbeelding Aesopos
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Festivalcafé

Liesbeth Van Wijnzaal
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
25 augustus - 1 september
11.00 - 17.00 uur
Toegang gratis

In dit unieke kader en in de prachtige binnentuin kan u rustig van een drankje en een broodje genieten. Hier vindt u ook de gelegenheid om even bij te praten met andere festivalbezoekers of met de
talrijk aanwezige muzikanten.
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1-4 I BERN IASCHOOL
MIDDELBARE STEINERSCHOOL

RUDOLF STEINERSCHOOL
BASISSCHOOL
VOLKSTRAAT 40
2000 ANTWERPEN - TEL: 03/248-40_34

SPEELSCHOOLTJE
KLEUTERSCHOOL
TRA N SVAALSTRAAT 21
2600 BERCI-1E1M - TEL: 03/230_76_07

1.1 LIRA INTENSA

NIEUWE LANCIA LYBRA INTENSA.
1.9 JTD 115 pk en nieuwe motor 2.4 JTD 150 pk. Exclusieve zetels in leder en Alcantara.
Bose-geluidsinstallatie. Dual Zone Airconditioning. Lederen stuur met bediening voor radio. ABS met EBD.
Lanoa Lybra Intense gemengd verbruik 5,8-6,8 11100 km (BN 1.9 JTD - SW 2.4 JTD) • CO2 154-182 Om (BN 1.9 JTD - SW 2.4 JTD)

EMOTIES IN AVONDKLEDING.
EXCLUSIEVE EDITIE

Ut-J@
BUGA ITAL AUTO
BUGA WUNEGEM

Fr. Van Hombeeekplein 12

2600 Antwerpen

Tel. 03/286.80.20

Naast shoppingeenter

2110 Wijnegem

Tel. 03/355.49.80

Samen dragen wij zorg voor uw wagen.
Bezoek ook onze website: www.buga.be

Concerten
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Göteborg Baroque Ensemble

Zaterdag, 24 augustus 2002

20.00 uur

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

CONCERT 1

Met de steun van de Nationale Loterij
In samenwerking met de vzw Antwerpse Kathedraalconcerten

Joris Verdin

orgel

Magnus Kjellson

algemene leiding & orgel

Hedvig Eriksson
Asa HCigberg
Anna Jobrant
Ann Kjellson

sopraan (koorsolist)
sopraan
sopraan
sopraan

Anna Einarsson
Kristina Lundh
Tobias Nilsson
Maria Palmqvist

alt
alt
alt
alt

Jan K. Delemark
Carl-Johan Lillieroth
Johan Linderoth
Sebastian Malmstriim

tenor
tenor
tenor (koorsolist)
tenor

Mattias Alkman
Jan H. Beirjesson
Gustav Eriksson
Henrik Hugo

bas
bas
bas
bas

o

6

6

6
h

p.84 -> p.95

p.85

Joris Verdin
Joris Verdin studeerde orgel aan het conservatorium van Antwerpen en muziekwetenschap aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vanuit deze dubbele achtergrond groeide
zijn grote voorkeur voor het heruitvoeren van vergeten muziek en voor het creëren van hedendaagse werken.
Zowel in het buitenland als in eigen land is Joris Verdin een gelauwerd orgelist.
Hij geeft concerten in Nederland, Frankrijk en Duitsland, maar speelt ook in eigen land op prestigieuze podia. Als begeleider werkt hij regelmatig samen met de Capilla Flamenca en het Vlaams
Radiokoor. Als kamermuzikant presenteerde hij programma's met onder meer Elisabeth
Leonskaia, David Lively en Jos van Immerseel. Bovendien verzorgt Joris Verdin concerten met
het Arriaga kwartet en realiseert hij dit jaar een duoprogramma met Claire Chevalier.
Daarnaast heeft Joris Verdin ook als specialist van het 19de-eeuwse harmonium een internationale reputatie opgebouwd. Via radio- en tv-opnamen, lezingen en concerten wil hij een breed publiek met het harmonium kennis laten maken. In het kader van zijn
projecten rond het harmonium promoveerde Joris Verdin tot doctor in de musicologie aan de
Katholieke Universiteit Leuven, een unicum voor een uitvoerend musicus.
De discografie van Joris Verdin oogt bijzonder indrukwekkend en omvat cd's met
muziek van de 16de tot de 20ste eeuw. Zo nam hij onder meer muziek op van Abraham van den
Kerckhoven, Peter Cornet en Mathias van den Geyn, maar ook van Olivier Messiaen. Voor zijn
opname van César Francks orgelwerken op het label Ricercar werd Joris Verdin verschillende
keren bekroond. In mei 2000 schonk het Franse blad Diapason hem voor deze cd een
`Evénement du mois - Diapason d'or' en in 2001 werd hem, eveneens voor deze opname, de
Ceciliaprijs van de Belgische Muziekpers toegekend. Ook heeft Joris Verdin verschillende uitgaven van harmoniummuziek op zijn actief: zo verzorgde hij cd-opnamen met muziek van Sigfrid
Karg-Elert, Alexandre Guilmant, Camille Saint-Báens en Jacques Lemmens. Binnenkort neemt
Joris Verdin een cd op met de orgelwerken van Franz Liszt en Joseph Callaerts.
Op het gebied van onderwijs en onderzoek is Joris Verdin actief als professor
orgel aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen en als docent aan de
Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 1997 is hij 'senior researcher' aan de universiteit van
Göteborg in Zweden. Verder schreef Joris Verdin verschillende bijdragen voor orgeltijdschriften en is hij sinds 2000 redacteur van het Nederlandse tijdschrift Orgel. Ook als componist
heeft hij naam gemaakt. Op het label Ricercar verscheen onlangs een cd die volledig aan het
werk van Verdin is gewijd. Dit jaar werd Joris Verdin uitgeroepen tot festivalster van het
Festival van Vlaanderen.

Magnus Kjellson
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Magnus Kjellson kreeg zijn muzikale opleiding aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam en aan de muziekafdeling van de universiteit van Göteborg,
waar hij intussen docent orgelinterpretatie en liturgische orgelpraktijk is geworden. Magnus
Kjellson geeft niet enkel orgelrecitals, maar is ook solist in diverse ensembles en orkesten. In
1999 richtte hij het Göteborg Baroque Ensemble op, waarvan hij dirigent en artistiek direc-

teur is. Vooral het 17de-eeuwse repertoire lijkt Magnus Kjellson te fascineren: in het bijzonder
de uitvoeringspraktijk van 17de-eeuwse vocale en instrumentale muziek vormt zijn onderzoeksobject, waarbij hij zich voornamelijk concentreert op de Dben-collectie uit Uppsala.
Magnus Kjellson heeft reeds verschillende belangrijke beurzen ontvangen en heeft aan tal van
cd's meegewerkt.

Göteborg Baroque Ensemble
Het Göteborg Baroque Ensemble werd in 1999 opgericht door dirigent en artistiek directeur Magnus Kjellson. De leden van het ensemble zijn professionele muzikanten met
een bijzondere interesse voor oude muziek. Na een uitgebreide studie van de barokinterpretatie zijn een aantal onder hen intussen met een solocarrière begonnen. Doorgaans bestaat het
ensemble uit zangers en instrumentalisten, maar het programma van deze avond wordt uitsluitend door de zangers gebracht.
Het Göteborg Baroque Ensemble richt zich vooral op oude muziek en heeft bijzondere aandacht voor de cantates van de Dben-collectie uit Uppsala, zoals de cantates van
Christian Geist en Dietrich Buxtehude. Uitdagingen vinden de leden van het Göteborg
Baroque Ensemble erg belangrijk: zij streven ernaar muziek te brengen die vaak vergeten
wordt en die zowel aan de individuele zangers als aan het ensemble in zijn geheel grote eisen
stelt. In Göteborg heeft het gezelschap zijn eigen concertreeks, maar ook op festivals en podia
in de rest van Europa is het Göteborg Baroque Ensemble geregeld te gast.

Magnus Kjellson

Joris Verdin
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John Bull (1562/63-1628)

John Bull / Anoniem

Fantasia in the Eighth Mode on Re Re Sol Ut Mi Fa Sol
uit London, British Library, MS Add. 23623

Salve regina
uit Processionale, Antwerpen, 1602 (17de-eeuwse, handgeschreven toevoeging) & Wien, Ósterreichische Nationalbibliothek, MS 17771

Matthias Pottier (ca. 1553-1629)
Missa Sine nomine
Kyrie
Gloria
uit: Matthias Pottier, Selectissimarum missarum flores, Antwerpen, 1599

John Bull
Fantasia
uit Wien, Ósterreichische Nationalbibliothek, MS
17771

John Bull

Peter Philips

Prelude and Fantasia
uit Wien, Ósterreichische Nationalbibliothek, MS 17771

Domine probasti me
uit Peter Philips, Para disus sacris cantionibus,
Antwerpen, 1628

Peter Philips (1560/61-1628)
0 quam suavis est
uit Peter Philips, Paradisus sacris cantionibus,
Antwerpen, 1628

John Bull

Matthias Pottier

Anoniem

Missa Sine nomine
Sanctus
uit Matthias Pottier, Selectissimarum missarum
flores, Antwerpen, 1599

Sint-Jacobsvespers
Juravit Dominus (antifoon)
Dixit Dominus (psalm)
Benedicamus Domino
uit Antwerpen, Sint-Jacobskerk, MS

John Bull
Variaties V & XII op In Nomine
uit Paris, Bibliothèque nationale, département de la
musique, fonds conservatoire, MS Réserve 1122

Matthias Pottier
Missa Sine nomine
Agnus Dei
uit: Matthias Pottier, Selectissimarum missarum
flores, Antwerpen, 1599

Peter Philips
0 quam suavis est
uit Peter Philips, Cantiones sacrae, Antwerpen,
1613

John Bull
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Christe redemptor omnium
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29
(Fitzwilliam Virginal Book)

Fantasia in the Fifth Mode
uit: London, British Library, MS Add. 23623

Cantantibus organis: John Bulls orgelmuziek en de
Antwerpse vocale muziek in het begin van de 17de eeuw
Missa cantata cum organis (1433); Missa celebrata cum organis et discantu
(1481); aankoop van zes muziekboeken om op de orgelen te singen (1564); als men den duo
enden trio op dorgel singt (1580); onder het loff de motetten te singhen...up dorgele...". Talrijk
zijn de vermeldingen in de archieven van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk en van de in
dezelfde kerk gehuisveste, gelijknamige broederschap, waarin sprake is van de combinatie van
vocale polyfonie en orgelmuziek. Antwerpen is in dit opzicht bijzonder rijk gedocumenteerd en
heeft op het vlak van deze uitvoeringswijze een zekere traditie opgebouwd. Dit liet ons toe een
programma samen te stellen dat in meerdere opzichten uitstekend past in het kader van Laus
Polyphoniae: de Engelse virginalisten en organisten met John Bull als een van de sublieme
hoogtepunten van de 'Musica Britannica', de organist Joris Verdin als festivalster van het
Festival van Vlaanderen en de vocale (Antwerpse) polyfonie als terugkerend thema van het
Antwerpse festival. Voldoende ingrediënten dus om op suggestieve wijze klankcombinaties
naar voren te schuiven voor een gevarieerd openingsconcert. Daarbij fungeert het orgel in zijn
diverse 'gedaanten' als het centrale gegeven: solistisch, alternerend of als begeleidingsinstrument van zowel solomotetten als dubbelkorige werken.
De talrijke archiefvermeldingen informeren ons overigens niet alleen over de
kerkelijke uitvoeringspraktijk waarbij het orgel een prominente rol speelde. Ook over de orgels
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die via een bul van 1559 tot kathedraal werd verheven, zijn
we goed gedocumenteerd. Er waren niet minder dan vier orgels voorhanden: een groot instrument, vervolgens twee orgels van de twee belangrijkste broederschappen - het orgel in de
Onze-Lieve-Vrouwekapel in de linkerbeuk en dat in de Venerabel Sacramentskapel in de rechterbeuk - en tenslotte een kleiner orgelpositief. Onder de bouwers-restaurateurs vinden we
grote namen, zoals Adriaen Pieterszoon van Delft, Jan de Bukele, Daniel Van der Distelen,
Hans Suys of Suisse uit Nurenberg die actief was in Frankfurt, Straatsburg en Amsterdam, de
familie Mors of Moors, Gielis Brebos die tevens bedrijvig was in het Escorial in Madrid, en
tenslotte Matthias Langhedul die in Madrid en Parijs werkte. Helaas zijn geen van deze
instrumenten nog aanwezig in de huidige kathedraal.
Onder de organisten treffen we ook tal van musici aan die de regionale context
overschrijden. Zo werd Henry Bredemers, organist van 1493 tot 1501, in 1501 hoforganist van
Philips de Schone en vervolgens muziekleraar van diens kinderen, waaronder Karel (de latere
keizer), Eleonora, Maria (van Hongarije) en Isabella. Benedictus de Opitiis, organist van 1511
tot 1516, componeerde twee motetten naar aanleiding van het bezoek van Keizer Maximiliaan
en zijn kleinzoon aartshertog Karel aan Antwerpen. In 1516 trad hij in dienst van de Engelse
koning Henry VIII. Rombout van der Meulen, organist van 1529 tot 1541, trad in dienst van
het hof in Brussel. Van Servaes van der Meulen, organist van 1557 tot 1585, is een Nederlands
polyfoon lied bewaard. Het absolute hoogtepunt werd uiteraard in 1615 bereikt met de aanstelling van John Bull als organist. Deze 'doctor of musique', die voordien hoforganist was van
Albrecht en Isabella onder de naam 'Juan Bul', bleef in dienst van het Antwerpse kapittel als
'Jan Boel' tot bij zijn overlijden in 1628.
Het is uiteraard geen toeval dat in dit programma, dat ten dele is opgevat als
een orgelconcert samengesteld door Joris Verdin, John Bull de centrale componist is. Bull is
in de westerse muziekgeschiedenis terecht beroemd geworden omwille van zijn schitterende
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orgelmuziek, waarbij hij zowel aandacht had voor het strenge contrapunt als voor de expressiviteit, de virtuositeit en de variatietechniek.
Deze orgelmuziek met internationale allure hebben we bewust geconfronteerd
met muziek die gedrukt en/of gecomponeerd werd in Antwerpen. Vooreerst is er Matthias
Pottier, die tot mei 1615 - dus kort voor het aantreden van John Bull, zangmeester was van
de kathedraal, in opvolging van Andreas Pevernage, die gestorven was in 1591. Van Pottier,
die voordien zangmeester was in de collegiale kerk van Sint-Salvator in Brugge en nadien 'promoveerde' tot kanunnik in de Sint-Donaaskerk van dezelfde stad, bleef slechts één werk
bewaard. Het betreft een vijfstemmige mis, opgenomen in de door Pottier samengestelde bundel Selectissimarum missarumflores die in 1599 door Petrus Phalesius werd gedrukt. Deze collectie bevat tevens missen van onder meer grootmeesters in het genre als Orlandus Lassus,
Giovanni Pierluigi da Palestrina en Ludovico Viadana. De bundel werd in 1650 door de erven
van Phalesius herdrukt, wat erop wijst dat deze laatrenaissancistische muziek een 'looptijd'
had die de conventioneel te strikt gestelde grens van de barok duidelijk overschreed. In stilistisch opzicht volgde Pottier duidelijk Orlandus Lassus, wiens muziek in de Zuidelijke
Nederlanden en elders nog tot ver in de 17de eeuw tot het standaardrepertoire behoorde.
Peter Philips, die andere Engelsman die in de Zuidelijke Nederlanden carrière
maakte, onder meer als hoforganist van Albrecht en Isabella, is bekend omwille van zijn klaviermuziek, zijn madrigalen en vooral zijn uitgebreide collectie motetten voor één tot acht
stemmen. Ook deze werken werden in Antwerpen uitgegeven en tot 1641 herdrukt. Na William
Byrd was Philips de Engelse componist van wie het grootst aantal werken werd gepubliceerd.
Ondanks het predikaat 'Anglo' of 'Inglese' ademde zijn muziek geheel in de Italiaanse stijl.
Bovendien rekent men hem vaak nog tot de nabloei van de Vlaamse polyfonisten. Zijn solomotetten staken boordevol retorische en virtuoze passages. De twee- en driestemmige motetten, een bezetting die hij vaak aanwendde, kunnen wellicht worden gerangschikt onder de
noemer 'duo ende trio op dorgelen', waarover de Antwerpse archieven van de broederschap
van Onze-Lieve-Vrouw zo vaak spreken en waarvoor de zangers vrij behoorlijk werden betaald.
De dubbelkorigheid die hij toepaste in de achtstemmige werken kaderde volledig in het triomfalisme van de Contrareformatie. Bovendien had hij in deze werken oog voor variatie, door te
wisselen van maatsoort, over te gaan van homofone naar polyfone textuur en dergelijke meer.
Eenzelfde, zij het dan minder complexe schrijfwijze is ook terug te vinden in de
Sint-Jacobsvespers, waarvan hier slechts enkele delen worden uitgevoerd. Wellicht werden
deze vespers gecomponeerd door een zangmeester van de Sint-Jacobskerk. Ondanks de componeerstijl uit het midden van de 17de eeuw zien we ook hier dat het werk tot ver in de 18de
eeuw jaarlijks werd uitgevoerd op het patroonsfeest van de tweede grootste kerk van
Antwerpen. Volgens archiefindicaties werd het feest echter ook met de nodige luister gevierd
in de kathedraal.
Het anonieme Saive regina is een buitenbeentje. In een Antwerps processionale, gedrukt in 1602, heeft een anonieme hand een tweede stem toegevoegd. Hierdoor ontstond
een eenvoudige polyfonie, mogelijk een echo van geïmproviseerde meerstemmigheid, vertrekkend vanuit het gregoriaans. In de archieven wordt deze praktijk vaak beschreven als 'cantare super librum'.
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Dit programma wil een dwarsdoorsnede bieden van het uiteenlopende aanbod
aan muziek die in Antwerpen ten gehore kon worden gebracht. Daarbij is het interessant in
het achterhoofd te houden dat het publiek deze muziekuitvoeringen niet op een statische wijze
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meemaakte - er stonden toen immers geen stoelen in de kerken - maar op een dynamische
wijze, rustig wandelend door de kerk. De uiteenlopende klanken weerklonken van op verschillende locaties en werden dan ook steeds vanuit een veranderend perspectief beluisterd.
Cecilia, patrones van de musici, luisterde ongetwijfeld met een knipoog mee.
Eugeen Schreurs
(Alamire Foundation, K.U.Leuven): advies en samenstelling van het programma,
in overleg met Joris Verdin
Transcripties: Peggy Stuyck (mis), Bert Schreurs (solomotetten), Dirk Snellings
& Gilbert Huybens (Salve reg,ina)
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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
h.ominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificarnus te.
Gratias agimus tibi
propter magnarn gloriam tuam,
Domirte Deus, Rex caelestis,
Deus, Pater omnimpotens, Domme Fili
unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis,
qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nos tram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis,
quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe.
Cum sancto spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

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

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

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,

et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spirito Sancto
ex Mariae virgine,
et homo foetus 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

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,
Dominurn et vivfficantem,
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 ecclesiarn.
Confiteor unum baptisrna
in remissionem peccatorurn,
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 paceml

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
geef ons de vrede!
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0 quam suavis est
0 quarn suavis est Domine, Spiritus tuus
qui, ut dulcedinem tuam infilios demonstrares,
pane suavissimo de caelo praestito,
esurientes reples bonis,
fasticliosos divites,
dimittens inanes

0, hoe zoet is, Heer; uw Geest!
Om te tonen hoe groot uw genegenheid is voor
uw kinderen,
verzadigt Gij door het allerzoetste hemelse brood
de hongerigen met weldnripa,
maar zendt de brooddronken rijken
met lege handen weg.

Salve regina
Salve regina, mater misericordiae:
Vita dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, fihit Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum volle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
0 clemerts, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Gegroet Vorstirtne, moeder van erbarming,
ons leven, onze zoetheid, onze hoop, gegroet.
U roepen wij aan, Eva's uitgebannen kinderen.
Tot U verzuchten wij, klagend en wenend,
in dit dal van tranen.
Welaan dan, onze voorspreekster,
uw lieve ogen vol erbarming, keer die nnnr ons toe.
En Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot,
toon hem na de ballingschap.
0 milde, o liefderijke, o zoete Maagd Maria.

Domine probasti me
Domine probasti me et cognovisti me.
Tu cognovisti sessionem mearn
et resurrectionem meam.
Intellexisti cogitationes meas de longe;
semitam meam et funiculum meum investigasti.

Heer; Gij doorziet mij en kent mij.
Gij weet wanneer ik ga zitten
en wanneer ik opsta.
Gij doorgrondt van ver mijn gedachten;
of ik loop of uitrust, Gij weet het.

Si ascendero in caelum, tu illic es;
si descendero in infernum, odes.
Si sumpsero pennas meas diluculo
et habitavero in extremis mans.
Et enirn illuc manus tua deducet me
et tenebit me dextera tua.
Et dixi: proba me Deus et scito meum,
interroga me et cognosce semitas mens.
Et vide si via iniquitatis in me est
et deduc me in via aeterna.

Als ik ten hemel stijg, dan zijt Gij daar;
als ik afdaal in de hel, zie ik U.
Ik gord de vleugels van de dageraad om
en klim boven de zee.
Zelfs daar leidt uw hand mij;
uw rechterhand houdt mij vast.
en ik zegde: doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
ondervraag mij en verneem de gang van mijn
gedarhten,
en kijk of er een pad van zonde in mij is,
en leid me op de weg van het eeuwig leven.

Juravit Dominus
Jurctuit Dominus et non penitebit eum.
Ti es sacerdos in aeternum.
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De Heer heeft gezworen en hij nam die eed niet
terug:
"Gij zijt priester in eeuwigheid"

Dixit Dominus
Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis
donec ponarn inimicos bios
scabellum pedum tuorum
virgam virtutis tuae
emittet Dominus ex Stort
dominare in medio
inimicorum tuorum
tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum
ex utero ante Luciferum genut te.
Juravit Dominus et non penitebit eum.
Tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech
dominus a dextris tuis
confregit in die irae si «ie Reges.
Judicabit in nationibus
implebit ruinas
conguassabit capita in terra multorum,
de torrente in via bibet propterea
Exaltabit caput.
Gloria Patri et Mik, et Spiritui Sancto
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in saecula saeculorum
Amen.

De Heer sprak tot mijn heer:
Wees gezeten aan mijn rechterhand,
totdat ik uw vijanden doe neerliggen
als een voetbankje voor uw voeten.
De Heer zal de staf van uw overmacht
uitstrekken vanuit Sion
om u te doen heersen over al
uw vijanden.
Aan u is de heerschappij vanaf de dag van uw
ontstaan,
in de luister van mijn uitverkorenen.
Voor de morgenster oprees heb ik u verwekt.
De Heer heeft gezworen en hij nam die eed niet
terug:
"Gij zijt priester in eeuwigheid
Volgens de orde van Melchisedek."
De Heer staat aan uw rechterhand,
hij vermorzelt de koningen op de dag van zijn
toom.
Hij zal oordelen over de volkeren,
Hij zal hun land in puin leggen
en met schedels de aarde bedekken.
Zijn dorst zal hij lessen aan de beek langs de weg
en fier het hoofd verheffen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin
En nu en altijd,
In de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Benedicamus Domino
Benedicamus Domino.
Deo gratias.

Laten wij de heer zegenen;
Wij danken God.
Vertaling: Jan Gijsel
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GRATIS

Nicole Van Opstal
Nicole Van Opstal werd geboren in 1964. Zij studeerde musicologie en
media- en informatiekunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Haar VRT-loopbaan begon in 1988 bij Radio 1, waar ze onder meer meewerkte aan het programma Voor de dag. In 1995 maakte Nicole Van Opstal de overstap naar Radio 3 en
werd er de vaste stem van de programma's oude muziek. Daarnaast was zij lerares
muziekgeschiedenis en AMC aan de Academie voor Muziek en Woord in Willebroek.
Ook bij Klara is oude muziek de vaste biotoop van Nicole Van Opstal:
elke middag tussen 13.30 en 15 uur is zij te horen met muziek uit de barok en de
klassieke periode. Op zondagvoormiddag verzorgt zij het programma Polyfone.

Polyfolie
Waar het hart van vol is ... dat kan u horen in Polyfolie. Elke zondagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur presenteert Nicole Van Opstal u haar keuze
van het allermooiste uit een millennium muziek. Een motet van Guillaume
Dufay of een pianoconcerto van Mozart? Een Schubertlied of een middeleeuwse istampita? Het kan allemaal in Polyfone. En tussendoor Bach, Scarlatti,
Vivaldi en de anderen, vanzelfsprekend in authentieke uitvoeringen, een snoer
van muzikale pareltjes uit het verleden in kwaliteitsvolle opnamen. Polyfone is
een rustig programma met oude muziek dat uw zondagochtend kleurt en verrijkt. Bovendien laten we telkens een uitgebreid fragment horen van een recent
concert in binnen- of buitenland. Tijdens het festival Laus Polyphoniae doen we
dat uiteraard live met sopraan Anne Grimm, blokfluitspeler Peter Van Heyghen
en klaveciniste Kris Verhelst.

Dit korte concertje kan onder de noemer 'kruispunten' geplaatst
worden. Anno 1600 stond de muziek immers voor de meest revolutionaire wending uit haar hele geschiedenis en bovendien was Vlaanderen het geografische
kruispunt tussen de noordelijke, polyfone en de zuidelijke, Italiaanse muziek.
'Vlaanderen, anno 1600' of 'het Vierarmenkruispunt'. Hoe de vork precies aan
de steel zat, vertellen de uitvoerders u in gesprek met Nicole Van Opstal.
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algemene leiding

Hedvig Eriksson
Asa Hijigberg
Anna Jobrant
Ann Kjellson

sopraan
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Anna Einarsson
Kristina Lundh
Tobias Nilsson
Maria Palmqvist
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Jan K. Delemark
Carl-Johan Lillieroth
Johan Linderoth
Sebastian Malmstri5m

tenor
tenor
tenor
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Mattias Alkman
Jan H. Bbrjesson
Gustav Eriksson
Henrik Hugo
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bas
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bas

Magnus Kjelsson
zie biografie p. 86

Göteborg Baroque Ensemble
zie biografie p. 87
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Matthias Pottier (ca. 1553-1629)
Missa Sine nomine
Kyrie
uit Matthias Pottier, Selectissimarum missarum flores, Antwerpen, 1599
John Taverner (ca. 1495-1545)
Western Wynde Mass
Gloria
London, British Library, MSS Add. 17802-5 (Gyffard Partbooks)
Matthias Pottier
Missa Sine nomine
Sanctus
uit Matthias Pottier, Selectissimarum missarum flores, Antwerpen, 1599
Christopher Tye (ca. 1505-1572)
Western Wind Mass
Agnus Dei
London, British Library, MSS Add. 17802-5 (Gyffard Partbooks)
John Taverner
Dum transisset Sabbatum
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Artiestenmis
De muziek die tijdens deze misviering wordt uitgevoerd, wil een brug slaan tussen het openingsconcert van het Festival van Vlaanderen-Antwerpen, dat gisterenavond
plaatsvond in de kathedraal, en het hoofdthema van Laus Polyphoniae, dat nog een hele week
in het teken staat van Musica Britannica. De connecties tussen de Engelse componisten, die
vaak om godsdienstige redenen naar het vasteland vluchtten, en hun collega's uit de
Zuidelijke Nederlanden komen immers in verscheidene concerten aan bod.
De uit Brugge afkomstige Matthias Pottier was van 1591 tot 1615 zangmeester
aan de Antwerpse kathedraal. Zijn enige bewaard gebleven werk, de vijfstemmige Missa Sine
nomine, werd speciaal voor deze gelegenheid getranscribeerd (zie ook p. 89).
Western Wind was een Engels liedje uit de 16de eeuw dat door de drie belangrijkste Tudor-componisten - John Taverner, Christopher Tye en John Sheppard - als cantus
firmus werd gebruikt in hun missen. De oorspronkelijke tekst luidde als volgt:
"Westrom wynde when wyll thow blow
The smalle rayne downe can rayne.
Cryst yf my love were in my armys
And I yn bed agayne."
De Western Wynde Mass van John Taverner is een van zijn meest opmerkelijke
composities en een van de beste voorbeelden van een Engelse mis die teruggrijpt naar een profane melodie. Het werk bestaat uit een uitgekiende reeks van 36 variaties op de volkse melodie. Elk van de vier misdelen - in de Engelse missen ontbrak meestal het Kyrie - bevat dus
negen inzetten van het thema, dat ononderbroken wordt weergegeven. Deze inzetten komen
afwisselend voor in de sopraan-, de tenor- en de basstem, waarrond de andere stemmen een
contrasterende contrapuntische begeleiding zingen. Taverners collega Christopher Tye koos er
wellicht met opzet voor om de cantus firmus dan maar uitsluitend in de altstem te plaatsen.
Hij schreef voor zijn mis een vergelijkbare reeks van 29 variaties op het Western Wind-thema.
Tijdens de communie wordt het motet Dum trartsisset Sabbatum van John
Taverner vertolkt. Hij maakte twee versies op dezelfde tekst, een responsorium dat bedoeld
was voor de metten van Paaszondag.
Lieve Schaubroeck
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Voor de misteksten zie p. 92
Dum transisset Sabbatum
Dum transisset Sabbatum,
Maria Magdalene et Maria Iacobi
et Salome emeruni aromata,
ut venientes ungerent Iesum. Alleluya.
Et volde mane una sabbatorwn veniunt
ad monumentum orto iam sole.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui San.cto.
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Toen de sabbat voorbij was
kochten Maria van MagrInln en Maria (de moeder)
van Jacobus
en Salome welriekende kruiden
en kwamen (naar het graf) om Jezus te balsemen.
En op een sabbat komen zij, zeer vroeg in de morgen,
wanneer de zon reeds is opgestaan, naar het graf
Eer aan God de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
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Charivari Agréable
Charivari Agréable (wat 'prettig lawaai' betekent) staat volgens
het tijdschrift Gramophone bekend om de "betoverende sonoriteit en rijke
klankstructuur" die het met z'n combinatie van luiten, gamba's en klavierinstrumenten tot stand weet te brengen. Het ensemble maakt gebruik van unieke historische instrumenten die omwille van hun raffinement door de adel
gekoesterd werden en die zelfs werden toegelaten tot de 'Privy Chamber' van de
monarch. Het BBC Music Magazine merkte op dat Charivari Agréable erin geslaagd is "door zijn vindingrijke en weldoordachte programmering een niche
voor zichzelf uit te bouwen. De uitvoeringen van het ensemble zijn het resultaat van academisch onderzoek én charismatisch muzikaal vakmanschap, een
combinatie die het gezelschap aan de top van de oudemuziekensembles heeft
gebracht". De karakteristieke interpretaties van het ensemble steunen op het
doctorale onderzoek van enkele leden én op langdurige oefenperiodes.
Charivari Agréable wordt door Gramophone ook geprezen omwille van zijn
"intelligente musici, die op creatieve wijze met oude muziek omgaan door
arrangementen te maken, gebaseerd op een grondige kennis van de historische
en sociale context waarin deze muziek tot stand is gekomen. Bovendien staat
het ensemble symbool voor een nieuwe en opwindende fase in de heropleving
van oude muziek, een fase die het bestaande repertoire verrijkt en ons steeds
dichter brengt bij de geest van de oorspronkelijke muziek".
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Charivari Agréable werd opgericht in 1993 aan de universiteit van Oxford. In
nog geen jaar tijd behaalde het de prijs van het internationale Early Music Network, maakte
het zijn debuut in de Wigmore Hall en nam het voor de BBC het eerste van een lange reeks
liveconcerten op. Sindsdien heeft het ensemble opnamen verzorgd voor tal van andere
Europese radiostations, onder meer voor de European Broadcasting Union. De tiende cd van
het gezelschap, The Queen's Goodnight, is net uit en werd samengesteld ter herdenking van
de 400ste verjaardag van de dood van Elisabeth I. Vorig jaar werd de cd met als titel Sacred
Songs of Sorrow door de International Record Review tot 'Best CD of the Year' uitgeroepen.
Charivari Agréable is niet enkel te gast op het jaarlijkse zomerfestival voor oude
muziek in Oxford, maar vormt ook de kern van Charivari Agréable Simfonie, een orkest van
oude instrumenten uit dezelfde stad, dat onlangs door Sir Charles Mackerras werd gedirigeerd. In de nabije toekomst is het ensemble te zien op festivals in het Verenigd Koninkrijk,
België (Antwerpen en Brugge), Finland (Turku en Vantaa), Duitsland, Hongarije, Slovenië,
Spanje, Zweden (Nordmaling), alsook in het Verre Oosten en de Verenigde Staten.
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Charivari Agréable

William Byrd (1543-1623)
Walsingham
Thomas Morley (1557/58-1602) / William Byrd
0 Mistress Mine
William Byrd
Pavan & Galliard
William Inglott (1554-1621)
The Leaves be Green
Martin Peerson (ca. 1571/73-1651)
The Fall of the Leafe
Giulio Caccini (ca. 1545-1618) / Peter Philips (1560/61-1628)
Amarilli mia bella
John Bull (1562/63-1628)
The King's Hunt
Ut re mi fa sol la
Giles Farnaby (ca. 1563-1640)
Lord Zouches Maske
John Dowland (1563-1626)
Flow my tears
Giles Farnaby
Up Tails All
When Daphne from faire Phoebus did flie
William Byrd
Gipsies Round
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
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Het Fitzwilliam Virginal Book:
arrangementen voor een 'mixed consort'
Het Fitzwillicun Virginal Book werd vermoedelijk door Francis Tregian samengesteld tijdens de periode 1609-1618. Het boek ontleent zijn naam aan het Fitzwilliam
Museum in Cambridge, waar het nu bewaard wordt. Een beroemd maar hoogstwaarschijnlijk
apocrief verhaal doet de ronde dat het manuscript bijeengebracht zou zijn terwijl Tregian in
de Tower of London gevangen zat. Hoe de genesis van het werk ook in elkaar zit, het
Fitzwilliam Virginal Book is één van de schatkamers van de Britse muzikale erfenis. Met zo'n
247 werken in 220 folies is het manuscript niet enkel enorm in omvang, maar is het ook kwalitatief een 'groot' werk. Het boek vertegenwoordigt bijna alle belangrijke klaviercomponisten
uit de Elizabethaanse en Jakobijnse periode en is een belangrijke bron voor de werken van bijvoorbeeld John Bull, William Byrd, Giles Farnaby en Peter Philips. Zowat alle muziek is
Engels, hoewel er ook enkele uitzonderingen zijn: zo omvat het boek een aantal van de continentale werken van Philips, een handvol stukken van Sweelinck en een enkele toccata van
Giovanni Pkchi - werken die in de ogen van Tregian wellicht in de positieve zin avant-gardistisch waren.
Vele van de stukken zijn, zoals verwacht kan worden, virtuoze paradepaardjes
voor klavierinstrumenten: pavanes, gaillardes en almains, madrigaal-intabulaties, variaties,
vrij gecomponeerde stukken als preludes en fantasieën, en meer cerebrale werken gebaseerd
op een gregoriaans kerkgezang of een hexachord-cantus firmus. Andere stukken zijn eenvoudige toonzettingen van werken die onderdeel waren van een gemeenschappelijke muzikale
erfenis, die op tal van instrumenten werden uitgevoerd. Charivari Agréable heeft een aantal
klavierstukken bewerkt voor instrumenten die tijdens de periode van het ontstaan van het
Fitzwilliam Virginal Book bijzonder populair waren. Sommige bewerkingen zijn in andere bronnen teruggevonden, terwijl sommige transcripties veronderstellingen zijn die geïnspireerd werden op schilderijen waarop muzikale ensembles zijn afgebeeld.
Een populaire praktijk uit de tijd van het Fitzwilliam Virginal Book bestond erin
dat een bepaalde componist een bewerking maakte van een werk van een andere componist.
In het Fitzwilliam Virginal Book zijn van dit gebruik verschillende voorbeelden terug te vinden.
Zo is Philips' Amarilli een toonzetting van Amarilli mia bello. van Giulio Caccini, een Romeinse
zanger, componist en luitspeler die een groot deel van zijn leven in Firenze doorbracht en er
een belangrijke bijdrage leverde tot de ontwikkeling van de opera. Amarilli mia bella was
Caccinf s bekendste werk: het werd voor het eerst gepubliceerd in zijn Nuove Musiche, gedrukt
in Firenze in 1601, maar raakte al snel over gans Europa verspreid. 0 Mistress Mine is dan
weer oorspronkelijk een eenvoudig lied van Thomas Morley. Charivari Agréable brengt een versie die naar William Byrds klaviercompositie is gemodelleerd, maar waarin het vocale gedeelte en de tekst van Morley opnieuw worden ingevoegd.
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Daarnaast put het manuscript volop uit de schatkist aan ballades waarvoor de
Engelse muziek terecht zo gekend is. Deze ballades vertonen een grote overlap met het repertoire voor luit solo, luit duet, gamba consort en 'broken consort'. Oorspronkelijk werden de
meeste van deze melodieën met een bijzonder eenvoudige begeleiding gezongen, maar in het
Fitzwilliam Virginal Book zijn de liederen van virtuoze variaties voorzien. Voorbeelden zijn
Byrds variaties op de zachte, lyrische ballade Walsingham en Farnaby's buitengewone en ritmisch bijzonder sterke variaties op Daphne. De variaties van Farnaby herinneren aan de sono-

riteit van John Dowlands grote luitsolo, die eveneens op de melodie van Daphne terugging, en
zijn hier gearrangeerd voor luit duet, in die tijd één van de populairste expressiemiddelen in
de kamermuziek. Lord Zouches Maske en Up Tags All zijn voorbeelden van meer onstuimige
wijsjes. Beide liederen leven verder in verschillende toonzettingen, in het bijzonder voor luit en
broken consort. William Inglotts variaties op The Leaves be Green weven een contrapuntisch
net rond deze klaaglijke melodie die in verschillende octaven wordt ingezet, een techniek die
herinnert aan Byrds consort versie van het deuntje, waarbij de melodie aan de verschillende
leden van het consort werd doorgegeven. Een gepaste pendant voor dit lied is The Fall of the
Leafe, één van de vier overgebleven virginaalstukken van Martin Peerson, een productief componist van liederen en motetten.
Dansvormen, in het bijzonder de pavane en de gaillarde, stonden centraal in de
muziek van het Elizabethaanse tijdperk. Veel componisten hadden de gewoonte een thematisch verbonden paar van dansen te schrijven, waarbij een statische tweeledige pavane werd
gevolgd door een veeleer dartele en vrolijke gaillarde. Een pavane en een gaillarde van William
Byrd zijn door Charivari Agréable gearrangeerd in de stijl van John Dowlands Lachnimae, een
bundel uit 1604. De bewerkingen zijn geschreven voor luit en strijkers, waarbij de luit in ieder
deel een korte passage speelt en de herhalingen telkens met versieringen aanvult.
Het programmatische stuk The King's Hunt van John Bull leent zich uitstekend
tot een arrangement voor een kleurrijk mixed consort. In dit werk en in het folk-achtige
Gipsies Round van William Byrd maakt Charivari Agréable volop gebruik van de rustieke kleur
die gecreëerd wordt door de combinatie van een viool met gamba's, een luit en klavierinstrumenten. Bull is ook vertegenwoordigd met een heel ander genre van muziek: zijn fantasie Ut
re mifa sol ia is gebaseerd op het hexachord, een reeks van zes diatonische tonen die stijgend
en dalend doorheen het hele stuk te horen zijn. Omdat volgens Byrd de compositie van een
contrapuntische melodie als contrastelement voor het hexachord niet volstond, construeerde
de componist met Ut re mi fa sol la een stuk van grote compositorische virtuositeit. In eerste
Instantie exploiteerde hij volop de mogelijkheden om het hexachord te transponeren, waarbij
hij de muziek doorheen een serie van bizarre toonaarden leidde. Eens deze mogelijkheden
waren uitgeput, keerde hij naar het melodische vertrekpunt terug, startte opnieuw en exploreerde dit keer de verschillende ritmische mogelijkheden. In de meest complexe fase van deze
sectie speelt iedere partij in een andere maat. Heel terecht is het stuk met 'Doctor Bull' ondertekend!
Lynda Sayce
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0 Mistress Mine
0 mistress mine where are you roaming?
0 stay and hear your true love's coming
that can sing both high and low.
Trip no furth.er pretty sweeting,
journeys end in lovers meeting.
Every wise man's son doth know
what is love, tis not hereafter
present mirth hath present laughter.
What's to come is stilt unsure
in delay there is no plenty
so come kiss me sweet and twenty,
youth's a stuff will not endure.

0 liefste mijn, waar ben je aan het dwalen?
0, blijf en hoor hoe je ware liefde komt
die hoog en laag kan zingen.
Huppel niet verder, mijn mooie lieveling,
reizen eindigen in de omhelzing van geliefden.
Elke zoon van een wijs man weet
wat liefde is, ze komt niet later;
wie nu vrolijk is, lacht ook nu.
Wat komen moet, is nog onzeker;
in uitstel is geen overvloed;
dus kom en kus me, zoet-en-twintig
jeugd is een ding dat niet blijft duren.

Amariili mia bello
Amarilli mia bella,
non credi o del mio cor dolce desio,
d'esser tu l'amor mio?
Credilo pur, è se timor eassale,
prendi questo mio strale,
aprim'il petto, è vedrai scritto il core:
Amarilli è'l mi amore.

Mijn schone Amaryllis,
geloofje misschien niet, o zoet verlangen van
mijn hart,
dat jij mijn lief bent?
Neem het nar van me aan, en als vrees jou
bevangt,
grijp dan deze dolk
en rijt mijn borst open; dan zul je in mijn hart
geschreven zien:
Amaryllis is mijn lief.

Flow my tears
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Flow my tears fait from your springs,
exiled for ever: let me mourn
where night's black bird her sad irtfamy
sirtgs,
there let me live forlorn.
Down vain lights shine you no more,
no nights are dark enough for those
that in despair their last fortunes deplare,
light doth but shame disclose.
Never may my woes be relieved,
since pity is lied,
and tears, and sighs, and groans
my weary days, of all joys have deprived.
From the highest spire of contentment,
my fortwie is thrown,
and fear, and grief, and pain
for my desserts, are my hopes since hope is
gone.

Vloei mijn tranen, stroom uit uw bronnen,
verbannen voor altijd: laat me treuren
waar de zwarte vogel van de nacht haar
droeve schande bezingt,
laat me daar troosteloos leven.
Uit, gij nutteloze lichten, schijn niet meer,
geen nacht is donker genoeg voor hen
die in wanhoop hun laatste lotsbestemmingen bewenen,
licht onthult enkel schaamte.
Nooit kunnen mijn smarten verzacht worden,
nu medelijden is weggevlucht,
en tranen, en zachten, en gekreun
mijn lusteloze ringen van alle vreugde hebben beroofd.
Van het hoogste punt van tevredenheid,
wordt mijn lot naar beneden geworpen,
en angst, en droefheid, en pijn

Hark you shadows that in darlcness dweil,
team to condemn Light,
happy, happy they that in heil feel not the
world's despite.

voor wat ik heb verdiend, zijn mijn hoop nu
hoop vervlogen is.
Luisten gij schaduwen die in de duisternis
woont,
leer het licht te vervloeken,
gelukkig, gelukkig zijn zij die in de hel de
nijd van de wereld niet voelen.

When Daphne from _faire Phoebus
did flie
VVhen Daphne from faire Phoebus did j'tje,
the West winde most sweetly did blow in her
face.
Her siUcen scarf scarce shadclowed her eyes,
he God cried, 0 pitie, and held her in chace.
Stay Nimph, cryes Apollo,
tarry and turn thee, sweet Nimph stay.
Lion nor Tyger doth thee follow,
turne thy faire eyes and look this way.
0 turne 0 prettie sweet
and let our red tips meet:
pittie, 0 Daphne, 0 pitty me.

Wanneer Daphne van de mooie Phoebus
wegvluchtte,
blies de westenwind allPrzoetst in haar gelaat
Haar zijden sjaal beschaduwde nauwelijks
haar ogen:
de god riep, "Heb meelij", en achtervolgde haan
"Blijf; nimf blijf: nimf," roept Apollo uit,
"talm en draai je om, zoete nimf blijf toch!
Leeuw noch tijger volgen jou,
wendje mooie ogen en kijk naar hier
0 draai je om, 0 mooie zoete lief,
en laat onze rode lippen elkaar raken,
heb melij, 0 Daphne, heb meelij met mij."
Vertaling: Marleen Cré (Engels) & Walter
Geerts (Italiaans)
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Jos van Immerseel
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Als musicus-solist, verzamelaar-onderzoeker en didacticus-dirigent put Jos van Immerseel inpiratie uit één overtuiging: "Willst den Dichter Du
verstehen, musst in Dichters Lande gehen". De historische uitvoeringspraktijk
kan volgens Jos van Immerseel pas gedijen in een permanente dialoog tussen
de wereld van de muziekwetenschap en de wereld van de gespecialiseerde
muziekpraktijk.

Jos van Immerseel als musicus-solist
Jos van Immerseel begon zijn loopbaan als pianist en kreeg
meteen erkenning als uitmuntend 'prima vista'-speler in het Internationales
Musikwettbewerb Klavierspiel vom Blatt georganiseerd door de Bayerische
Rundfunk in 1963 in München. Zijn fascinatie voor vocale muziek bracht hem
uiteindelijk definitief bij de oude muziek.
Zijn eigen ensemble Collegium Musicum (1964-1968) trok vooral
de aandacht door enkele succesvolle experimenten op historische instrumenten
binnen het repertoire van de Renaissance en de barok. Jos van Immerseel vervolgde zijn onderzoek met de studie van het historisch klavecimbel bij Kenneth
Gilbert en in 1973 behaalde hij een hoger diploma met de grootste onderscheiding en toejuichingen van de jury. Toen datzelfde jaar het klavecimbelconcours
van Parijs voor het eerst werd ingericht, won hij deze wedstrijd `á l'unanimité
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du jury' én met de prijs van het publiek. Hij was de enige kandidaat die consequent voor het
historische klavecimbel, een instrument van Ruckers-Taskin uit 1780, koos en leidde op die
manier binnen de Franse klavecimbelschool een nieuwe tendens in.
In zijn verdere onderzoek als solist kon Jos van Immerseel via zijn opnamen
meermaals internationale erkenning afdwingen met een reeks prestigieuze prijzen als de
Diapason d'Or, Le Choc du Monde de la Musique, FFFF de Télérama en de 10 de Repertoire.

Jos van Immerseel als verzamelaar-onderzoeker
Jos van Immerseel is een gepassioneerd onderzoeker en verzamelaar. In de loop
der jaren bouwde hij een indrukwekkende collectie uit van historische concertvleugels die
representatief zijn voor de ldaviermuziek van 1785 tot 1925. Op deze instrumenten onderzoekt
hij systematisch de historisch gefundeerde relatie tussen de composities, de instrumenten en
de noodzakelijke speeltechniek.
Met de hulp van de beste Europese restaurateurs, stemmers, technici en
transporteurs brengt Jos van Immerseel de tijdseigen klankwereld van de klassieke, de
romantische en de impressionistische instrumenten in een historisch geargumenteerde
context. Het voor de specifieke uitvoering meest geëigende instrument neemt hij mee naar de
concertzaal of de opnamelocatie, zodat het publiek de specifieke karakterkleuren van deze
meticuleus nagebouwde facsimile of originele concertvleugel opnieuw kan ontdekken. Twee
bijzondere instrumenten uit het museum Vleeshuis in Antwerpen waren van de grootste betekenis voor zijn ontwikkeling op het historische instrumentarium: het klavecimbel van Ioarmes
Dulcken uit 1747 en de pianoforte van Conrad Graf uit 1826. Niet minder belangrijk waren
zijn contacten met collega's als René Jacobs, Sigiswald Kuijken, Jaap Schreiden Anner
Bijlsma, Paul Van Nevel, Guy de Mey, Paul Dombrecht en vele anderen.
Jos van Immerseel staat bekend als een virtuoos klavierstemmer en bezit een
imposante bibliotheek. Hij publiceerde in tal van tijdschriften en schrijft ook meestal zelf de
teksten die zijn cd-opnamen begeleiden.

Jos van Immerseel als didacticus-dirigent
Als dirigent oriënteerde Jos van Immerseel zich aanvankelijk - tijdens de periode van 1970 tot 1985 - op de barokmuziek. Geleidelijk aan echter verlegde hij de grenzen van
zijn onderzoek naar de klassieke, de romantische en de impressionistische muziek. In 1977
leidde hij de inmiddels legendarische uitvoeringen van Monteverdi's L'afeo, waaraan een
schare nu beroemd geworden barokspecialisten meewerkte. In de jaren 1980 dirigeerde hij
vaak het Radio-Kamerorkest, het Nederlands Kamerorkest en het Nederlands Kamerkoor. Ook
ging hij zich steeds meer toeleggen op de historische improvisatiepraktijken en maakte hij een
diepgaande studie over de toepassing van de retoriek in de muziek. Zijn inzichten werkte hij
verder uit als dirigent van Anima Eterna, het orkest dat hij in 1987 heeft opgericht.
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Conservatoria en hogescholen in Europa, de Verenigde Staten en Japan nodigen Jos van Immerseel regelmatig uit voor masterclasses, colleges en aanverwante opdrachten. Zijn belangrijkste verblijfplaats blijft echter Antwerpen, waar hij lange tijd klavecimbel en

pianoforte doceerde aan het conservatorium en waar hij in augustus de jaarlijkse masterclass
op de instrumenten van het museum Vleeshuis leidt. Lange tijd was hij ook gastdocent aan
het Conservatoire National Supérieur in Parijs, de Scola Cantorum in Basel en het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam. Van laatstgenoemd instituut was hij - samen met Ton de
Leeuw - artistiek directeur van1982 tot 1985.
Met de oprichting van LABO 19 kon Jos van Immerseel onlangs - met de steun
van onder meer de Vlaamse overheid - een langgekoesterde droom realiseren. Dit in de wereld
unieke instituut, waaraan gereputeerde muzikanten en musicologen hun medewerking verlenen,
legt zich toe op het onderzoek naar en de inventarisatie van de uitvoeringspraktijk van de 19deeeuwse muziek. Ook wil het instituut de kennis ter zake graag doorgeven. Voor Jos van
Immerseel is zijn geesteskind in de eerste plaats een trefpunt dat de wereld van de muziekwetenschap en de wereld van de gespecialiseerde muziekpraktijk met elkaar wil verbinden.
Sinds 1995 organiseert de Filharmonische Vereniging van Brussel jaarlijks een
concertcyclus rond Jos van Immerseel. Ook mocht hij voor zijn cd Hans Ruckers: the Legacy
op 1 december 2001 de Klara-Muziekprijs voor de beste Vlaamse productie in ontvangst
nemen: "Een schitterende verklanking van oude muziek op historische klavecimbels en virginalen uit de verzameling van de beroemde Vlaamse instrumentenbouwer".

Anne Grimm
Anne Grimm studeerde aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij
Erna Spoorenberg en Margreet Honig. Na het behalen van een diploma uitvoerend musicus
kon zij met een beurs van het Fonds voor de Podiumkunsten bij Noelle Barker in Londen haar
studie verderzetten. Lange tijd maakte zij deel uit van het studio-ensemble van het
Internationaal Opera Centrum Nederland, waarmee ze de rol van Musetta in La Bohème vertolkte en een tournee naar Amerika ondernam. In 1998 nam Anne Grimm deel aan het zomerprogramma van het Ravinia Festival in het Steans Institute for Young Artists in Chicago.
Anne Grimm soleerde met het
Radio-Kamerorkest en met The Amsterdam
Baroque Orchestra onder leiding van Ton
Koopman, het orkest waarmee ze op de festivals van Salzburg en Ambronay te zien was.
Ook zong zij met de Amsterdamse Bachsolisten onder leiding van Roy Goodman, het
Radio-Symfonieorkest onder Gabriel Chmura,
het Residentie Orkest onder leiding van Gennadi Rozhdestvensky en Jaap van Zweden, het
Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen onder Massimo Zanetti en de Nederlandse Bachvereniging onder Jos van Veldhoven. Daarnaast werkte zij samen met grote
namen als Ivor Bolton, Hermann Max, Jos van
Immerseel en Wieland Kuijken.
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Reeds op tal van festivals en gerenommeerde podia is Anne Grimm te gast
geweest: de Hndelfestspiele in Halle, het festival van Vilnius in Litouwen, het Ottawa
Chamber Music Festival in Canada en het festival van Tanglewood in de Verenigde Staten.
Tijdens de opening van het Holland Festival trad zij aan met het Combattimento Consort
onder leiding van Jan Willem de Vriend en vertolkte er de rol van Philidel in Purcells King
Arthur. Verder toerde zij samen met het European Baroque Orchestra onder leiding van Ton
Koopman door Europa in de rol van Dalilah in Hndels Samson en zong zij met diezelfde dirigent in de productie van Mozarts Zauberfflite voor de Nederlandse Reisopera.
Anne Grimm heeft reeds verschillende cd's op haar actief staan, onder meer een
met liederen van de Nederlandse componist Van Eijken, in samenwerking met Jos van
Veldhoven. Op het festival van Beaune maakte zij voor Harmonia Mundi opnamen met Al Ayre
Espanol, onder leiding van Eduardo Lopez Banzo. Op het Festival Oude Muziek Utrecht, in
Dresden en op de Bremerfestspiele werkte zij mee aan opnamen van Sartorio's L'Odéo onder
Stephen Stubbs voor Vanguard Classics. Met het Amsterdam Baroque Orchestra nam zij voor
het label Erato tal van cd's op met werk van onder anderen Bach, Biber en Purcell. Verder verzorgde zij voor NM Classics een opname van de Pathodia Sacra van Constantijn Huygens en
stelde zij voor Troubadisc een cd met liederen van Fanny Mendelssohn samen.

Barbara Tetenberg
Mezzosopraan Barbara Tetenberg studeerde bij Carolyn Watkinson aan het
conservatorium van Rotterdam. Als soliste heeft zij de laatste jaren haar medewerking verleend aan diverse oratoria, onder anderen van ~del, Bach, Mozart, Vivaldi, Saint-Saëns,
Rossini en Mendelssohn. Zij was te horen in verschillende uitvoeringen van muziek van
Purcell, onder andere in Dido and Aeneas en 71-te Tempest, en in Venus and Adonis van John
Blow. Ook gaf zij meerdere liedrecitals met Duits repertoire en zong zij onder meer op het
Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Zij was diverse keren soliste in concerten met de Ebony
Band onder leiding van Werner Herbers, een groep die verschillende muziekstijlen uit het
begin van de vorige eeuw brengt. Verleden jaar zong zij de rol van Maria Thins in de opera
Writing to Vermeer van Louis Andriessen, samen met het Nationaal Jeugdorkest onder leiding
van Reinbert de Leeuw. Zij heeft deelgenomen aan verschillende masterclasses, onder anderen bij Graham Johnson, Udo Reinemann en Hans Peter Blochwitz.
Barbara Tetenberg zingt in verschillende professionele koren, is vast lid van het
kamerkoor Cappella Amsterdam onder leiding van Daniel Reuss en zingt als vervanger bij het
Collegium Vocale Gent. Momenteel zet zij haar studie op privé-basis verder, onder anderen bij
Meinard Kraak en Ronald Klekamp.

Marnix De Cat
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Marnix De Cat is een veelgevraagd solist, maar zingt als aftus ook in verschillende ensembles. Zo werkt hij samen met onder meer de Capilla Flamenca onder leiding van Dirk
Snellings, het Ricercar Consort van Philippe Pierlot, het Gesualdo Consort van Harry van der
Kamp, Weser Renaissance van Manfred Cordes, het Collegium Vocale van Philippe Herreweghe,
Currende van Erik Van Nevel, II Fondamento van Paul Dombrecht en het Huelgas Ensemble van

Paul Van Nevel. Zijn opleiding kreeg Marnix De Cat aan het Lemmensinstituut in Leuven, waar
hij onder meer orgel studeerde bij Reitze Smits en in 1991 een laureaatsdiploma behaalde met
eerste prijzen voor orgel, harmonie en contrapunt. Hij studeerde er ook zang, slagwerk en fuga
en behaalde in 1992 een eerste prijs koorleiding in de klas van Erik Van Nevel.
Als leerkracht was Marnix De Cat verbonden aan het Lemmensinstituut, de
Stedelijke Muziekschool Arthur Meulemans in Aarschot en het Aquariusproject in Antwerpen.
Hij was enkele jaren organist in de Sint-Geertruikerk in Leuven, dirigeerde van 1989 tot 1996
het vocaal ensemble 't Haegh-Landt Consort en had een tijdlang een privéschooltje voor pianoleerlingen vanaf vijf jaar. Samen met all-round jazzsaxofonist Hugo Boogaerts vormt hij het
duo OrgaX, een unieke combinatie van pijporgel en saxen waarbij de klemtoon ligt op improvisatie en stijIvermenging. Ook als componist toont Marnix De Cat zich actief.

Harry van Berne
Harry van Berne studeerde cello en solozang aan het Sweelinck Conservatorium
in Amsterdam. Bij onder anderen Margreet Honig in Amsterdam en Anthony Rolfe Johnson in
Londen zette hij zijn studies verder. Harry van Berrie is een veelgevraagd solist in operavoorstellingen, op concerten en in oratoriumuitvoeringen. Tevens geeft hij liedrecitals, daarbij begeleid
door piano of luit. Hij concerteert niet enkel in eigen land, maar treedt ook op in tal van andere
West-Europese landen, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Japan.
Het uitgebreide repertoire van Harry van Berrie omvat werken uit alle stijlperiodes: van werken uit de vroege Middeleeuwen tot eigentijdse composities, waarvan sommige
speciaal voor hem werden geschreven. Naast zijn solistische activiteiten krijgt ook de professionele ensemblezang zijn aandacht. Zo werkt hij samen met het Nederlands Kamerkoor en
met internationaal gereputeerde ensembles als Quink, het Gesualdo Consort, Concerto
Palatino en het Huelgas Ensemble. Harry van Berne concerteerde reeds met tal van bekende
dirigenten en orkesten, waaronder René Jacobs, Philippe Herreweghe, Jos van Immerseel, Ton

Barbara Tetenberg
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Koopman. Michael Schneider, Jaap van Zweden, Arnold (30stman, Jos van Veldhoven, Reinbert
de Leeuw, The Amsterdam Baroque Orchestra, La Stagione Frankfurt, het NedPho Ensemble,
het SchiMberg Ensemble, het Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen en het
Orchestre des Champs Elysées.
Verder is Harry van Berne hoofddocent solozang aan het conservatorium van
Arnhem. Ook geeft hij cursussen en workshops over specifieke onderwerpen of stijlperiodes,
zowel voor solozangers als voor ensembles.

Lieven Termont
Bariton Lieven Termont behaalde een laureaatsdiploma zang en een eerste prijs
kamermuziek aan het Lemrnensinstituut in Leuven. Ook studeerde hij bij Lieve Vanhaverbeke,
Maarten Koningsberger en Liane Jespers. Als knaap zong Lieven Termont in de Schola
Cantorum van de kathedraal van Gent. Later deed hij ruime ervaring op in verschillende
koren, maar vooral met het vocaal ensemble Currende. Vandaag concerteert hij als kernlid met
het Huelgas Ensemble en de Capilla Flamenca. Bij diverse Belgische en Nederlandse gezelschappen profileert Lieven Termont zich als een veelgevraagd solist. Hij kan reeds terugblikken op een hele reeks concerten en tal van radio-, tv- en cd-opnamen, onder meer onder leiding van Erik Van Nevel, Paul Dombrecht, René Jacobs, Florian Heyerick, I.a7lo Heltay, Paul
Van Nevel en Jos van Immerseel.
Hoewel Lieven Termont zich vooral op het renaissance- en barokrepertoire
richt, worden ook zijn vertolkingen van de romantische en hedendaagse literatuur sterk
gewaardeerd. In november 2000 werkte hij mee aan de creatie van het werk Incipit Apocalypsis
Iohannes Apostoli van Kurt Bikkembergs en in 2001 nam hij samen met pianist Geert Callaert
voor Klara een aantal liederen van Peter Benoit op. In het najaar 2001 zong hij - samen met
het koor en het symfonisch orkest van het Lemrnensinstituut - de rol van Paulus in het gelijknamige oratorium van Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Lieven Termont was laureaat van de Erna Spoorenberg Vocalisten Presentatie
1996 in Nederland. Hij is leraar aan het Stedelijk Conservatorium van Leuven.
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Jan van Elsacker

Harry van der Kamp

Jan van Elsacker
Jan van Elsacker genoot een eerste zangopleiding bij het Antwerps
Kathedraalkoor, onder leiding van kapelmeester Jan Schrooten, waar hij verscheidene solo's
zong. Aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen behaalde hij eerste prijzen
zang en piano bij respectievelijk Liane Jespers en Frederic Gevers. Later volgde hij les bij Dina
Grossberger en Tom Sol en nam deel aan diverse masterclasses van Noelle Barker.
Van 1987 tot 1991 was Jan van Elsacker betrokken bij projecten met het
Collegium Vocale en La Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herreweghe, La Petite
Bande onder leiding van Gustav Leonhardt en Sigiswald Kuijken, Anima Eterna onder leiding
van Jos van Immerseel en het Vlaams Radiokoor onder leiding van Vic Nees. Met het Currende
Consort van Erik Van Nevel realiseerde hij - naast tal van producties voor radio en tv - verschillende cd-opnamen, zoals bijvoorbeeld de serie Vlaamse Polyfonie voor het label Eufoda.
In 1996 werd Jan van Elsacker laureaat van het internationaal solistenconcours Musica
Antigua Brugge en werd hij geselecteerd voor de Erna Spoorenberg Vocalisten Presentatie. In
1997 bracht hij samen met Jos van Immerseel een Schubert-liedrecital en verzorgde hij samen
met Claire Chevalier op uitnodiging van Radio Bremen een liederenavond rond Haydn en
Schubert. In 1998 zong hij samen met Musica Antigua K51n, onder leiding van Reinhard
Goebel, de feestcantates van Johann Sebastian Bach op het Festival van Vlaanderen-Brugge.
Datzelfde jaar nam hij deel aan concerten in samenwerking met de Nederlandse
Bachvereniging, I Fiamrninghi, Capella Musicae Graz, Currende, Ex Tempore, het Ricercar
Consort, Le Parlement de Musique, de Rheinische Kantorei, La Fenice, 11 Gardellino, het
Collegium Instrumentale Brugense, het Huelgas Ensemble, Akademia, La Sfera Armoniosa en
tal van andere gerenommeerde ensembles.
Op cd is Jan van Elsacker te beluisteren in de evangelistenpartij uit de
Johannes-Passion van Georg Friedrich 1-indel en in de Mariavespers van Claudio Monteverdi
onder leiding van Florian Heyerick. Met Akademia nam hij de cd Geistliche Konzerte op en verzorgde hij een uitgave van Die Sieben Worte Jesu Christ van Heinrich Schtz, een cd die met
een Diapason d'Or werd bekroond. Ook maakte Jan van Elsacker opnamen voor de labels
Harmonia Mundi, Eufoda, Accent, EMI en L'Oiseau-Lyre.

Harry van der Kamp
Harry van der Kamp studeerde zang aan het Amsterdamse Sweelinck
Conservatorium bij Elizabeth Cooymans en Max van Egmond. Daarna volgde hij cursussen bij
Alfred Deller, Pierre Bernac en Felix de Nobel. Vanaf 1974 nam hij les bij Herman Woltrnan.
Harry van der Kamp was tot 1975 lid van de Cappella Amsterdam onder leiding van Jan
Boeke. Tot 1994 maakte hij deel uit van het Nederlands Kamerkoor, waar hij in de periode
1982-1987 optrad als artistiek adviseur. In 1984 richtte hij het Gesualdo Consort Amsterdam
op, een experimenteel ensemble voor oude en nieuwe muziek, dat al op vele Europese festivals
te gast was en daarnaast ook cd's uitbrengt. Harry van der Kamp is sinds 1994 'Professor fik
Gesang' aan de Hochschule f5r Musik in Bremen en geeft in heel Europa masterclasses over
de uitvoeringspraktijk van oude muziek. In 1997 en 1998 was hij gastprofessor aan de
Sibelius Academy van Helsinki.
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In de wereld van de barokmuziek heeft Harry van der Kamp als basbariton grote
faam verworven. Tijdens zijn dertigjarige carrière trad hij op met zowat alle specialisten in dit
vakgebied, onder anderen met Nikolaus Harnoncourt, John Elliot Gardiner, Gustav
Leonhardt, Frans Brggen, Ton Koopman, William Christie, Sigiswald Kuijken, Jos van
Immerseel en Philippe Herreweghe. Hij is regelmatig te gast bij de Nederlandse Bachvereniging
en zong vele malen de Christus-partij in de traditionele Naardense Mattheus-Passion. Harry
van der Kamp geldt als één van de meest vooraanstaande ensemblezangers in Europa. Zo
heeft hij opgetreden met het Hilliard Ensemble, het Huelgas Ensemble, de Capella Ducale en
Les Arts Florissants. Hij werkt geregeld met het Bremer ensemble Weser Renaissance.
Als operazanger was Harry van der Kamp overal in Europa en Amerika te gast
en zong hij dertig rollen, onder meer in opera's van Monteverdi, Cavalli, Landi, Cesti, Rameau,
Sacrati, Keiser, Handel en Mozart. Bij de Nederlandse Opera verleende hij zijn medewerking
aan uitvoeringen van Monteverdi's L'Orfeo en L'incoronazione di Poppea In hetzelfde huis trad
hij op in moderne producties als Réves d'un Marco Polo van Claude Viviers en Alice in
Wonderland van Alexander Knaifel, beide voorstellingen in een regie van Pierre Audi.
Op het palmares van Harry van der Kamp prijken meer dan honderd cd-opnamen, waaronder Haydns Paukenmesse en Nelsonmesse, alle Schubert-missen, Mozarts
Requiem, Verdi's Requiem en Haydns Die Schópfung, een uitgave die door de BBC in 1995 werd
uitgeroepen tot beste opname van dat werk. Ook bracht Harry van der Kamp releases uit van
1-~els Oriando onder leiding van William Christie, Mozarts Don Giovanni onder leiding van
Sigiswald Kuijken, Monteverdi's 11 ritorno d'Ulisse in patria onder leiding van Alan Curtis, Ezra
Pounds Testament de Francois Villon onder leiding van Reinbert de Leeuw en Stephan Wolpes
Zeus und Elida onder leiding van Werner Herbers. Daarnaast realiseerde Harry van der Kamp
cd-opnamen van talrijke grote monologen en solocantates uit de 17de eeuw, onder meer bij de
labels Teldec, Astrée, CPO, Capriccio, Accent en Sony. Zo verzorgde hij uitgaven van Purcells
Awake and with attention hear en Everting Hymn met Gustav Leonhardt, Monteverdi's lo nelotio nacqui met Stephen Stubbs en Rosenmiillers Domine ne in _furore tuo met Musica Fiata.
Met zijn eigen ensemble bracht hij bij Sony solocantates uit van Bruhns, Tunder, Johann
Christoph Bach, Schtz, Buxtehude en Rosenmiiller. Ook de oratoria en cantates van Johann
Sebastian Bach werden door Harry van der Kamp opgenomen, onder meer met Gustav
Leonhardt, Frans Briiggen, Sigiswald Kuijken en Thomas Albert. Met het Gesualdo Consort
Amsterdam nam hij voor Sony zojuist de volledige Lamentaties uit 1600 van Emilio de
Cavalieri op en werkt hij aan een complete uitgave van de vocale werken van de Nederlandse
componist Jan Pieterszoon Sweelinck. Ook werden met het Gesualdo Consort werken van
Gesualdo, Marenzio, Monteverdi, Pecci, Pen, Luzzaschi, D'India, Johann Sebastian Bach,
Hindemith en Brahms uitgebracht.

Lieven Deroo
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Lieven Deroo werd geboren in Aalst in 1961 en maakte als koorknaap in de
beroemde Schola Cantorum Cantate Domino al op achtjarige leeftijd met koorzingen kennis.
Ook na zijn humaniora bleef hij zijn studies met muziek combineren. Nadat hij een diploma
in de economische wetenschappen had behaald, studeerde hij notenleer aan het conservatorium van Brussel en zang bij Rita Piron aan de muziekacademie in Aalst. Hij zette zijn zangopleiding verder bij de befaamde bas Guus Hoekman in Nederland en bij de pedagoge Lucie
Frateur.

Lieven Deroo begon zijn professionele zangcarrière bij het koor van de Nationale
Opera. Sinds 1985 maakt hij deel uit van het BRTN-koor, dat sinds kort is omgedoopt tot
Vlaams Radiokoor en waarmee hij jaarlijks een zestigtal concerten verzorgt. Daarnaast zong
hij bij vooraanstaande ensembles als Currende, het Nederlands Kamerkoor. La Petite Bande,
Ii Fondamento, Collegium Vocale Gent, Akademia, de Malufi Singers en Close Up. Sinds 1983
doet het vermaarde Huelgas Ensemble regelmatig een beroep op hem: naast talrijke optredens
in binnen- en buitenland realiseerde hij met dit ensemble een zestiental cd-opnamen. Als
solist zong hij in meer dan tweehonderd concerten, waaronder verschillende radio- en televisieopnamen en heel wat uitvoeringen voor het Festival van Vlaanderen.
Sinds een tiental jaar legt Lieven Deroo zich toe op het dirigeren van koren. Het
Vocaal Ensemble Polyfoon uit Burcht, het Waas Gemengd Koor uit Lokeren en het
Middelburgs Kamerkoor staan onder zijn leiding en zijn onderworpen aan zijn strenge vocale
en stilistische eisen. Met Polyfoon concentreert hij zich op het uitvoeren van a capella-polyfonie door de eeuwen heen, met het accent vooral op werken uit het bijna onuitputtelijke renaissancerepertoire. Precies omwille van dit bijzondere repertoire en omwille van de prima kwaliteit van de uitvoeringen is dit koor ook in het buitenland een graag geziene gast. Met het Waas
Gemengd Koor wordt het brede gamma aan koormuziek verkend en worden naast het a capella-werk ook composities met orkest geprogrammeerd. Zo werden onder meer de requiems van
Fauré en Mozart uitgevoerd, naast een uitgebreid Bach-programma met onder andere het
Magnificat. Daarnaast probeert het koor het werk van Vlaamse toondichters te promoten. Ook
het Middelburgs Kamerkoor wenst zich niet tot één stijlperiode te beperken. Dit koor brengt
voornamelijk muziek uit de 20ste eeuw, vooral in a capella-verband. Zo werden composities
gebracht van Strategier, Manneke, Rosseau, Howells, Britten, Stanford, 1°rt, Nees en vele
anderen.

Lieven Deroo
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Thomas Tallis (ca. 1505-1585)
Salvator mundi 1
Absterge Domine
In manus tuas
Mihi autem nimis
0 nata lux
0 sacrum convivium
Derelinquat impius
Dum transisset Sabbatum
Virtus, honor et potestas
Sermone blando
Te lucis ante terminum
Salvator mundi II
Candidi facti sunt
In ieiunio et fletu
Suscipe quaeso Domine
Si enim iniquitates
Miserere nostri, Domine
uit Thomas Tal/is & William Byrd, Cantiones Sacrae, London, 1575
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Poeta nascitur, non fit: Thomas Tallis' aandeel in de
Cantiones Sacrae van 1575
"To all printers bokesellers an others officers ministers and subiects greting,
Knowe ye, that we for the especiall affection and good wil that we have and beare to the science of musicke and to the advauncement thereof, 1...1 have graunted full privilidge and licence
unto our welbeloved servaunts Thomas Tallis and William Birde Gent. of our Chappell 1...1 for
xxi yeares ensuing, to irnprint any and so many as they will of set songe or songes 1...1 that
may serve for musicke either in Churche or chamber 1...1"
Met deze woorden verleende koningin Elizabeth in 1575 aan Thomas Tallis en
William Byrd een monopolie voor 21 jaar op het laten drukken en uitgeven van muziek. Voor
Tallis (ca. 1505-1585) was dat monopolie de bekroning van een lange carrière in dienst van
het Britse vorstenhuis. Voor zijn pupil Byrd (ca. 1543-1623) betekende het patent de start van
een florissante loopbaan. Datzelfde jaar nog publiceerden Tallis en Byrd samen de Cantiones
Sacrae, een bundel met 34 Latijnse motetten voor vijf tot acht stemmen. Gescheiden door een
tijdsinterval van drie decennia mochten zowel Thomas Tallis als William Byrd zich beroemen
op de titel van 'Gentleman of the Chapel Royar. Respectievelijk in 1543 en 1572 werden beide
heren opgenomen in de Engelse hofkapel omwille van hun bedrevenheid als organist. Allicht
waren zij ook belast met de muzikale opleiding van de koorknaapjes en het organiseren van
repetities en plechtigheden.
Aangezien alle vormen van protestantisme zich juist van het katholicisme
onderscheiden door het creëren van een eredienst in de volkstaal, casu quo het Engels, mag
het verbazing wekken dat er onder de heerschappij van de Tudors zoveel muziek op Latijnse
tekst gecomponeerd werd. De positie van het anglicanisme was echter ambigu. In 1534 had
het Engelse parlement de afscheuring van Rome goedgekeurd, eerder uit een nationalistische
reflex allicht dan op weloverwogen religieuze gronden. Het bleef zeer lang onduidelijk in hoeverre de Anglicaanse Kerk zich zou modelleren naar de roomse liturgie, dan wel een gereformeerde koers zou varen. Onder Mary Tudor werd de klok radicaal teruggedraaid: enkel de
katholieke eredienst werd nog toegelaten en al wat daarvan afweek, was ketters, vervloekt en
des duivels. Haar echtgenoot, Filips II van Spanje, speelde met verve de rol van wandelend
handboek voor de inquisiteur. Ook na de korte regeerperiode van Mary Tudor bleven er vele
Latijns-katholieke restanten bewaard in de kerk. Elizabeth toonde zich weliswaar openlijk
anglicaans, maar was - terecht - niet geïnteresseerd in de doctrinaire details van de
Reformatie, zeker niet als zulks de artistieke kwaliteit zou kunnen beknotten of tegenwerken.
Componisten hoefden zich amper te bekommeren om liturgische beperkingen: zij kozen in alle
vrijheid de teksten die ze wilden toonzetten, alsook de taal. In dezelfde brief waaruit we reeds
citeerden, stelt de koningin zeer manifest dat de componisten mogen schrijven "either in
English, Latine, French, Italian, or other tongues that may serve for musicke". Elizabeths sympathie voor het Latijn blijkt ook uit het Liber Precum Publicarum, de officiële Latijnse pendant
van het Book of Cornmon Prayer, die op universiteiten gretig gebruikt werd. Ver van het hof, in
provinciale nesten zoals Lincoln, was de situatie echter grondig anders: na een dispuut - dat
waarschijnlijk berustte op het al te katholieke gehalte van zijn werken - vertrok William Byrd
in 1569 met slaande deuren naar Londen. Mogelijk dateren een aantal motetten uit de
Cantiones Sacrae uit die Lincolnse periode en werden ze geschreven met het oog op een betrekking in de kosmopool.
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Ondanks het verbod op het beleven van de katholieke godsdienst, hadden Tallis
en Byrd zeer sterke, zelfs openlijke banden met de katholieke kringen in Engeland. Allicht was
een deel van het Latijnse oeuvre van beide gentlemen ook bestemd voor stiekeme katholieke
erediensten in de familiekapellen van de Engelse landadel. Vooral Tallis wist elke openlijke
controverse daaromtrent steeds handig te ontwijken. Sommige onderzoekers suggereren dat
Byrd precies door de keuze van zijn motetteksten - in deze zowel als in latere bundels - een
stille allusie maakte op de verdrukking van de katholieken. Meer dan een hypothese is dat
echter niet. Alleszins bleef ook Byrd gevrijwaard van inquisitoriale problemen, mogelijk omdat
de koningin hem persoonlijk de hand boven het hoofd hield.
Nadat zij het monopolie op het uitgeven van muziek verkregen hadden, droegen
Tallis en Byrd in 1575 hun Cantiones Sacrae aan Elizabeth op, wellicht ter ere van de 17de
verjaardag van haar troonsbestijging op 17 november. Elk van beiden leverde zeventien motetten voor de bundel. Tallis' Si eni_rn uniquitates is het tweede deel van het motet Suscipe quaeso; in de druk uit 1575 staan ze echter vermeld onder een afzonderlijke titel. Strikt genomen
bevatten de Cantiones Sacrae dus slechts zestien motetten van de componist. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken, wisselen de componisten elkaar om de drie stukken af. De
zeventigjarige Tallis kon voor deze publicatie putten uit een brede waaier aan nooit in druk
verschenen composities. Byrd daarentegen heeft een aantal werken specifiek voor deze uitgave geschreven. Waar zijn leermeester zich tevreden kon stellen met het etaleren van zijn
kunde, streefde Byrd in zijn aandeel naar structurele eenheid en coherentie. Hij ordende zijn
werken in blokken, volgens modus en finalis. Op die manier ontstond er een grote symmetrische boog doorheen de bundel. Elk blok werd bovendien georganiseerd rond één of een aantal zelfde technische eigenschappen: imitatie, cantus firmus, bezetting, afwisseling polyfoonhomofoon, canontechnieken, en dergelijke meer.
Het concert van deze avond plaatst de bijdrage van Thomas Tallis in de schijnwerper. We gaan daarom in op een aantal opmerkelijke passages, die voor de luisteraar als leidraad door deze zeventienkoppige kluif kunnen fungeren.
Hoewel de Cantiones Sacrae de enige gedrukte verzameling is met werk van
Tallis, weten we uit talrijke handschriften dat de componist geregeld oud repertoire van onder
het stof opdiepte en dat bijschaafde. 0 sacrum convivium, allicht één van de bekendste en meest
populaire motetten die Tallis ooit schreef, zag het levenslicht als instrumentale fantasia. Later
arrangeerde de meester het werk voor vijfstemmig vocaal ensemble. Zoals in de meeste werken
die Thomas Tallis vanaf ongeveer 1540 componeerde, merken we ook hier de invloed van de
continentale techniek van de doorimitatie. Tot een eind in de 16de eeuw speelde de imitatietechniek een eerder marginale rol in de Engelse muziek: imitatie kwam weliswaar voor, maar
slechts als decoratief randverschijnsel. Onder invloed van Europese componisten als Josquin
Desprez en Nicolaas Gombert nam ook in Engeland die imitatie een meer structurele vorm aan.
In dit motet werd elke zin van een nieuw muzikaal thema voorzien, dat opeenvolgend door de
vijf stemmen werd aangesneden. Ook het tweede Salvator Mundi bestond oorspronkelijk als
driestemmige fantasia. Zoals in een 14de-eeuwse caccia zitten twee stemmen (superius en
tenor) elkaar in canon achterna boven een onafhankelijke bas. In tegenstelling tot 0 sacrurn
convivium blijft de imitatie niet beperkt tot de thema's zelf, maar is de tenor een letterlijke kopie
van de superius. In de herwerking voegde Tallis een contratenor en een discantus toe, die zich
niet mengen in het irnitatieve spel van de oorspronkelijke partijen.
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Hoewel op het vasteland de cantus firmus zeker nog tot de reeks technische
hulpmiddelen behoorde om een compositie te ordenen en er vorm aan te geven, werd zijn rol
vanaf de late jaren 1520 stilaan overgenomen door de parodietechniek: een meerstemmig
model vormde daarbij de leidraad voor een werk en niet langer één enkele melodielijn. In
Engeland daarentegen hield men hardnekkig vast aan het cantus firmus-principe. De
Cantiones Sacrae bevatten een aantal responsoria die gebaseerd zijn op de oorspronkelijke
gregoriaanse melodie: in Candidifacti sunt is het koorgedeelte meerstemmig gezet, met de gregoriaanse melodie in de tenor. De oorspronkelijke solopartij liet Tallis eenstemmig gregoriaans
uitvoeren. Dat druiste in tegen de traditionele gang van zaken: doorgaans werden immers de
gregoriaanse solofrasen polyfoon gezet en de responsoria van het koor eenstemmig gezongen.
Aangezien het links rijden een insulaire gewoonte is, draaide John Taverner (ca. 1490-1545)
die gang van zaken netjes om in tal van zijn responsoria. Tallis volgde zijn leermeester daarin.
Ook Dum transisset Sabbatum en Virtus, honor et potestas berusten op dat principe. Zij hebben dan weer als eigenaardigheid dat de cantus lil-mus niet in de tenor, maar wel in de superius ligt: als een onafhankelijke compositie haast troont de gregoriaanse melodie in die stukken boven de rest van het geheel.
Procul recedant somnia (Te lucis ante terminum) en Sermone blando trekken de
aandacht door hun soberheid: Tallis koos resoluut voor een homofone zetting van de tekst. Op
een enkele doorgangsnoot en een kleine versiering aan de cadensen na, bande de componist
elk melisme uit deze pareltjes van eenvoud. In het eerste deel van Sermone blando volgt de
cantus firmus, die andermaal in de bovenstem ligt, het ritme van de overige stemmen. De talloze tertsen, sixten en octaven maken dat het geheel als een fauxbourdon klinkt. Ook 0 nata
lux volgt dat fauxbourdonprineipe; in tegenstelling tot de twee vorige stukken echter ontbreekt
hier elke verwijzing naar een gregoriaanse melodie.
Tegenover die sobere eenvoud staat het geraffmeerde harmonische grondplan
van Derelinquat tmpius. De inzetten van de tweede zin, 'et vir iniquus', volgen elkaar niet in
kwinten of octaven op, wel in tertsen. Vanaf 'quia benignus' herhaalde Tallis de tekstblokken
progressief een secunde hoger. Samen met de septiemsprong op het woord Inisericors' geeft
dat de zin extra retorisch gewicht. Als een lawine verschijnt vervolgens het thema van
`Dominus Deus noster' telkens weer op een andere toonhoogte en culmineert het in een melismatische climax. In In ietunio et fletu gaing Tallis nog een stap verder: volgens datzelfde lawineprincipe liet de componist het eerste tekstblok gestaag afdalen naar de eerste cadens. Tallis
wendde in dit motet ook behoorlijk wat chromatiek en modusvreemde noten aan. Ook de diepe
zetting, met een bassus die regelmatig afdaalt tot de lage re, accentueert het dolente karakter
van de tekst. De afwisseling tussen homofone en polyfone passages verhoogt de dramatische
spankracht.
In het Miserere nostri Domine, het laatste stuk tilt de Cantiones Sacrae, bracht
Tallis alle compositieprincipes van de vorige werken samen. Zoals in Salvator mundi zitten de
eerste en de tweede superius elkaar in een unisono canon achterna. Thematisch hebben zij
geen enkele band met de vijf andere partijen. Die horen samen in één geheel, waarvoor de cantus firmus in de contratenor als uitgangspunt dient. De discant zingt diezelfde cantus firmus,
maar in gedirninueerde vorm: alle noten van de contratenor zijn tot een kwart van hun
oorspronkelijke waarde gereduceerd. Dat impliceert uiteraard dat de discantus na slechts een
kwart van het motet reeds is uitgezongen: voor de overige drie kwart wordt hij ingezet als harmonische opvulling. In de eerste bas gebeurt precies het omgekeerde. Ook hij vertrekt van de
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cantus firmus, maar zingt die in augmentatie: de oorspronkelijke notenwaarden worden verdubbeld. Bovendien keert hij alle intervallen om: stijgend wordt dalend en vice versa. De tweede bas oriënteert zich op de eerste: hij neemt de melodische inversie van zijn collega over, en
dat andermaal in gediminueerde vorm. Tegenover de eerste bas zingt hij in een proportie van
één op vier en tegenover de contratenor - logischerwijze - in een verhouding van één op twee.
Harmonisch komt het einde van het Miserere nostri enigszins onverwacht: Tallis brak het
motet abrupt af op de penultirna - in hedendaagse termen de dominant - en niet op de fmalis. Ook het laatste woord, Domine', ontbreekt.
De kracht van een compositie als Miserere nostri bestaat erin dat, al het architecturale vernuft ten spijt, het werk zeer natuurlijk en ongekunsteld klinkt. Dat geldt trouwens voor het hele oeuvre van Thomas Tallis: nooit heeft men als luisteraar de indruk dat de
componist ongeïnspireerd maakwerk aflevert, wel integendeel. Steeds opnieuw wist Tallis te
verrassen en te ontroeren. Zijn bijdrage aan de Cantiones Sacrae is daarom de kroon op een
rijk en gevarieerd oeuvre waarin een fijnzinnig en oorspronkelijk gevoel voor poëzie de boventoon voert. "Poeta nascitur, non fit ..."
Steven Marien

p. 124

-'

if

Salvator mundi
Salvator murtdi, salva nos,
qui per crucem et sanguin.em redemisti nos:
awciliare nobis, te deprecamur, Deus noster.

Red er van de wereld, red ons,
Gij die door uw kruis en uw bloed ons hebt verlost:
kom ons ter hulp, zo smeken wij, onze God.

Absterge Domine
Absterge, Domine, delicta mea,
(poe inscienter iuvenis feci,
et ignosce poenitenti:
nam tu es Deus meus,
tibi soli fidit anima mea:
tu es salus mea:
dolorem meam testcuitur lacrimae meae:
sis memor, Domine, bonae voluntatis tuae:
nunc exaudi preces meas,
et serviet per aevum tibi spiritus meus.
Amen.

Wis, Heer; de zonden uit
die ik onbezonnen in m'n jeugd heb begaan,
en schenk mij, de rouwmoedige, vergiffenis;
want gij zijt mijn God,
op U alleen vertrouwt mijn ziel;
gij zijt mijn heil;
mijn tranen zijn getuigen van mijn verdriet;
wees, Heer, mijn goede bedoeling indachtig,
aanhoor nu mijn smekingen,
en mijn geest zal eeuwig uw dienaar zijn.
Amen.

In manus tuas
In rnan.us tuas, Domine,
commendo spiritum meum.
Redemisti me,
Domine Deus veritatis.
Commendo spiritum meum.

In uw handen, Heer,
beveel ik mijn geest.
Gij hebt mij vrijgekocht,
Heer; God van de waarheid.
Ik beveel U mijn geest aan.

Mihi autem nimis
Mihi autem nimis honorati
sunt amici tui, Deus:
nimis confortatus est principatus eorum.

Uw vrienden, God,
staan bij mij immers hoog in aanzien,
hun gezag staat stevig gegrondvest.

0 nata lux
0 nata lux de lumine,
lesu redemptor saeculi,
dignare clemens supplicum
laudes precesque sumere.

0 licht uit licht geboren,
Jezus, redder van de wereld,
wil genadig de lofprijzingen
en de gebeden van de smekelingen aanhoren.

Qui carne quondam contegi
dignatus es pro perditis,
nos membra confer effici
tui beati corporis.

Gij die destijds hebt aanvaard
U met vlees te bekleden voor hen dir verloren waren,
iaat ons ledematen worden
van uw zalig lichaam.

p. 125

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

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

Derelinquat impius
Derelinquat impius viam suam,
et vir iniquus cogitationes suns,
et revertatur ad Dominum;
et miserebitur eius:
quia benignus et misericors est,
et praestabilis super malitia
Dominus Deus noster.

De goddeloze verlate zijn levensbaan
en de ongerechte zijn ideeën,
om terug te keren tot de Heer,
en Hij zal hem vergiffenis schenken,
want de Heer onze God is vol goede wil
en medelijden
en boven elke boosaardigheid verheven.

Dum transisset Sabbatum
(Dum transisset) Sabbatum,
Maria Magdalene et Maria Iacobt,
et Salome emerunt aromata,
ut ',ententes ungerent Iesum.
Alleluia.

Toen de sabbat voorbij was
kochten Maria van Magdala en Marie (de moeder) van Jacobus
en Salome welriekende kruiden
en kwamen (naar het graf) om Jezus te balsemen_
Alleluja.

Virtus, honor et potestas
Virtus, honor et potestas,
Et imperium sit Trirtitati in Unitate,
Unitati in Trinitate,
in perenni saeculorum tempore.

Macht, aanzien en gezag
en heerschappij aan de Drieheid in de Eenheid
en aan de Eenheid in de Drieheid
in de eeuwigheid der eeuwen.

Sermone blando
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(Sermone blarulo angelus
praedixit mulieribus:
In Galilea Dominus
iendus est quam citius.)
Illae dum pergunt concitae
apostolis hoc dicere,
videntes eum vivere,
osculantur pedes Domini.
Claro paschali gaudio,
sol mundo nitet radio,
cum Christum iam Apostoli
visu cernunt corporeo.
Rex Christe clementissime,

Met vriendelijke woorden
sprak de engel tot de vrouwen:
De Heer zal ten spoedigste
naar Gaiilea gaan.
Zij dan, alvorens vlug
naar de apostelen te gaan zeggen
dat zij gezien hebben dat Hij leeft,
kussen de voeten van de Heen
Vol heldere pa nsvreugde
schittert de zon met heldere stralen,
wanneer de apostelen weldra Christus
zien met lijfelijke ogen.
Christus, koning vol mededogen,

tu corda nostra posside,
ut tibi laudes debitas
reddamus omni tempore.
Gloria tibi, Domine,
qui surrexisti a mortuis,
cum Patre et Sancto Spiritu
in sempiterna saecula.
Amen.

neem bezit van onze harten,
zodat wij U alle verschuldigde eer
kunnen bewijzen te allen tijd.
Eer aan U, o Heer,
die zijt verrezen uit de dood,
met de Vader en de Heilige Geest
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Te lucis ante terminum
(Te Meis ante terminum
rerum creator, poscimus
ut solita clementia
sis praesul ad custodiam)

(Voor zonsondergang,
Schepper van het heelal, vragen wij U,
dat gij met de mildheid die de uwe is,
uw hoede uitstrekt over onze nachtrust.)

Procul recedant somnia
et noctium fantasmata,
hostemque nostrum comprime,
ne polluantur corpora.

Mogen de dromen ver wegblijven
en nachtelijke waanbeelden,
en houd de vijand in bedwang
dat onze lichamen niet bedoezeld worden.

(Praesta, Pater omnipotens,
per Jesum Chri.stum Dominum
qui tecum in perpetuum
regnat cum Sancto Spiritu. Amen)

(Wees onze leider; almachtige Vader;
door de bemiddeling van Jezus Christus de Heer;
die samen met U in eeuwigheid
heerst samen met de Heilige Geest. Amen.)

Candicli facti sunt
(Candidi) facti sunt Nazaraei eius.
Alleluja.
Splendorem Deo dederunt.
Alleluja.
Et sicut lac coagulati sunt.
Alleluja.

Zij werden stralend wit, zijn Nazareners.
Hun glans strooide af op God.
en zij waren als gestremde melk.
Alleluja.

In ieiunio et fletu
In ieiunio et jletu orabant sacerdotes:
Parce, DomMe, parce populo tuo,
et ne des hereditatem tuam in perditionem.
Inter vestibulum et altare
plorabant sacerdotes, dicentes:
Parce populo tuo.

Met vasten en tranen baden de priesters:
Spaar, Heer, spaar uw volk,
en geef uw erfgoed niet prijs aan de ondergang.
Tussen voorhal en altaar
smeekten de priesters zeggend:
Spaar uw volk.

Suscipe quaeso Domine
Suscipe, quoeso Domine,
vocem confitentis;
scelera mea non defendo,

Aanvaard, ik smeek U, Heer,
het woord van hem die schuld bekent;
mijn misdaden verschoon ik niet,
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peccavi.
Deus, miserere mei,
peccavi: dele cuipas meas gratia tua.

ik heb gezondigd.
Erbarm U over mij, God,
Ik heb gezondigd, delg door uw genadP mijn
schuld.

Si enim iniquitates
Si enim iniquitates recordaberis,
quis sustineat?
Quis enim iustus qui se dicere audeat
sine peccato esse?
Nullus est enim mundus
in conspectu tuo.

Als gij het onrecht niet uitwist,
wie kan er voor u standhouden?
Wie is de rechtvaardige die durft te zeggen
dat hij zonder zonde is?
Niemand immers is er zuiver
voor uw aanschijn.

Miserere nostri
Miserere nostri,
Domine, miserere nostri.

Heb medelijden met ons,
Heer, heb medelijden.
Vertaling: Jan Gijsel
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Katelijne Van Laethem
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Sopraan Katelijne Van Laethem behaalde een hoger diploma
zang aan het Lemmensinstituut in Leuven. Tijdens haar studententijd kwam
ze in contact met Paul Van Nevel, met wie ze ondertussen al zestien jaar
samenwerkt in het Huelgas Ensemble. Daarnaast zingt ze ook met heel wat
andere oudemuziekensembles en treedt ze vaak op met Oxalys en pianiste
Kristel Kessels. Een tweetal jaren geleden verleende ze haar medewerking aan
Het huis der verborgen muziekjes, een productie van Dick Van der Harst in
opdracht van Het muziek Lod.
Katelijne Van Laethem is te horen op een groot aantal cd's,
waaronder twee solo-opnamen met muziek van de renaissancecomponisten
Adriaan Willaert en Johannes Ockeghem. Ze realiseerde deze cd's met het
ensemble Romanesque onder leiding van Philippe Malfeyt.

Katelijne Van Laethem
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Patrick Van Goethem
Contratenor Patrick Van Goethem begon zijn muzikale carrière in het befaamde knapenkoor Schola Cantorum Cantate Domino onder leiding van Michaël Ghijs. Hij studeerde verder bij Marie-Thérèse Maesen en Zeger Vandersteene. Een opleiding in de barokmuziek kreeg hij bij onder anderen Paul Eswood, Julia Hamari en Andreas Scholl. Hij begon
professioneel te zingen in ensembles als de Capilla Flamenca, het Ricercar Consort, Akademia,
Ex Tempore en La Fenice.
Als solist werkte Patrick Van Goethem samen met Peter Neumann en het
Collegium Cartusianum, Hans-Christoph Rademann en Dresdner Hofmusik, Reinhard Goebel
en Musica Antigua Këln, Helmuth Rilling en het Bach Collegium Stuttgart, Jos van Veldhoven
en het Utrechts Barokconsort, Gustav Leonhardt en de Nederlandse Bachvereniging, Martin
Gester en Le Parlement de Musique, Edward Higginbottom en het New College Choir Oxford,
Odon Alonso en het Orquesta Ciudad de Málaga, Patrick Peire en het Collegium Instrumentale
Brugense, Florian Heyerick en Ex Tempore, en Dirk Vermeulen en Prima La Musica.
Patrick Van Goethem was te gast in concertzalen en op festivals in heel Europa.
Zo trad hij op in het Gewandhaus in Leipzig, de Philharmonie in Keulen, het Concertgebouw
in Amsterdam en het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Ook was hij te zien op het
Festival van Vlaanderen, het Festival de Wallonie, Musica Flandrica, het Holland Festival Oude
Muziek Utrecht, het Mozart-festival van Rijsel, het Festival de la Chaise-Dieu, het Festival di
Cremona, de Festlichen Tagen Alter Musik Knechtsteden, de Hándelfestspiele Halle, het
Bachfestival Leipzig, het Alte Musik Festival Dresden, de Hándelfestspiele Gëttingen en het
London Bach Festival.

Jan van Elsacker
zie biografie p. 117

Lieven Termont
zie biografie p. 116
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Patrick Van Goethem

Jan Van Outryve
Jan Van Outryve werd geboren in Gent in 1967.
Hij begon zijn muzikale opleiding in de kunsthumaniora van
Brussel, waar hij als hoofdinstrument gitaar studeerde. In
1987 werd hij laureaat van de gitaarwedstrijd voor de jeugd in
Aalst en in 1988 won hij een eerste prijs cum laude op de
nationale wedstrijd van het Gemeentekrediet, Pro Civitate. Eén
jaar later nam hij lessen klassieke gitaar bij Yves Storms en
Fernando Gonzalez aan het Koninklijk Vlaams
Conservatorium in Antwerpen. Na drie jaar rondde hij zijn studies met de grootste onderscheiding af. Omwille van zijn grote
interesse voor oude muziek besloot Jan Van Outryve daarna
luit te studeren. Hij kreeg een Nederlandse studiebeurs voor
Belgische studenten en ging zich vervolmaken aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Hang bij Toyohiko Satoh.
Als luitist is Jan van Outryve vooral in ensembles actief. Hij speelde concertreeksen met onder andere Les
Arts Florissants onder leiding van William Christie, het
Frankfurter Barockorchester onder leiding van Jochen
Jan Van Outryve
Martini, Concerto '91 en The spirit of Gambo onder leiding
van Freek Borstlap. In België was hij te beluisteren met de
Capilla Flamenca onder leiding van Dirk Snellings, Ex Tempore onder leiding van Florian
Heyerick en Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht. Met verschillende van deze
ensembles nam hij reeds tal van cd's op. Verder speelde Jan Van Outryve luit bij de dansproductie Oude Muziek / Nieuwe Balletten van het Nederlands Danstheater 2. Ook vormt hij
samen met de sopraan Elise Caluwaerts het vaste duo Aithra.
Jan Van Outryve is echter niet enkel actief als klassiek luitist en gitarist. Zijn
brede interesse voert hem ook naar theaters en andere muziekstijlen. Zo werkt hij sinds 1993
intensief samen met regisseur-organisator Wouter van Looy. Uit deze samenwerking groeide
onder meer Van verre zeeën, een luisterspel met sefardische muziek voor kinderen. Aan dit
project was ook een cd gekoppeld en een theater-, dans- en muziekproductie die tijdens de
zomer van 2001 op belangrijke festivals als de Zomer van Antwerpen en het Zomerfestival van
Edam in Nederland te gast was. Verder lag Jan Van Outryve aan de basis van de kinderproductie Ik vlieg, een voorstelling waarvoor hij zelf de muziek componeerde. Deze productie, in
samenwerking met Muziektheater Transparant, ging in het najaar van 2001 in première bij
Het Paleis in Antwerpen en was daarna te zien op een tournee doorheen Vlaanderen en
Nederland. Ook werkte hij samen met kinderillustrator Paul Verrept een muziekbeeld-concept
uit, dat in verschillende scholen werd voorgesteld.
Sinds vijf jaar is Jan Van Outryve vast koordirigent van de jongerenoperaproducties van Muziektheater Transparant. Bovendien is hij in de Kopergietery. van het
Speeltheater in Gent, sinds twee jaar componist en muzikaal begeleider van theaterprojecten
met jongeren. Hij realiseerde er producties als De Nacht, Zangzond en De ijsbeer die lachte. Hij
leidt er ook Ay! Dia Lima, een a cappella-zangensemble van zes jonge zangeressen. Sinds drie
jaar is hij gitaardocent bij het Aquariusproject in Antwerpen, een initiatief dat alternatief
muziekonderwijs voor kinderen aanbiedt.
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Piet Stryckers
Piet Stryckers studeerde muziekwetenschap aan de Katholieke Universiteit
Leuven en muziek aan de conservatoria van Antwerpen en Brussel. Hij speelt viola da gamba,
cello en middeleeuwse snaarinstrumenten in diverse ensembles. Enkele recente cd-releases
waaraan Piet Stryckers heeft meegewerkt, zijn de Boetepsalmen van Andrea Gabrieli met het
Nederlands Kamerkoor en instrumentalisten van het Huelgas Ensemble onder leiding van
Paul Van Nevel, Van Antwerpen tot Parijs met Rans en Flagel. Motetten van Philippus de Monte
met Currende onder leiding van Erik Van Nevel, Speelman gij moet strijken met De Meijt op
Solder, en Chansons en Lieder van Alexander Utendael met Romanesque onder leiding van
Philippe Malfeyt.
Piet Stryckers is verbonden aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium
in Antwerpen voor de vakgebieden muziekanalyse en muziekschriftuur.

Piet Stryckers
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John Dowland (1563-1626)
Disdain me still
Tell me, true Love
Were every thought an eye
Lasso vita mia
If that a sinner's sighs
Where sin sore wounding
Up merry mates
Stay, Time, awhile thy flying
Welcome black Night
uit: John Dowland, A Pilgrimes Solace, London, 1612
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A Pilgrimes Solace
"A Pilgrimes Solace. Wherein is contained Musicall Harmonie of 3. 4. and 5.
parts, to be sung and plaid with the lute and viols. By John Dowland, Batchelor of Musicke
in both the Universities: and lutenist to the Right Honourable the Lord Walden. 1612,
London."
Het belang van John Dowlands A Pilgrimes Solace kan nauwelijks worden
overschat. Hoewel de grootste van alle Engelse songschrijvers na het verschijnen van het werk
nog veertien jaar zou leven, was A Pilgrimes Solace het laatste belangrijke wapenfeit van
Dowland. De publicatie fungeert als een muzikaal portret van Dowland op vijftigjarige leeftijd,
al had de componist vele van de liederen al op jongere leeftijd gecomponeerd. De passage die
tot de luisteraar is gericht, biedt bovendien heel wat biografische informatie, zodat A Pilgrimes
Solace ook een bijzonder belangrijk sociaal document is. Het lijkt erop dat Dowland, die in de
publicatie naar troost op zoek ging, ontgoocheld was in de wereld, vooral dan in de wereld van
de professionele muziek. Jonge mannen met nieuwe luiten, nieuwe technieken en nieuwe stijlen leken immers met alle eer te gaan lopen, terwijl meesters als Dowland in de vergeethoek
terechtkwamen.
De collectie liederen die in A Pilgrimes Solace werd verzameld, bleek verschillende dingen tegelijk te vieren. De bundel was echter vooral een huldiging van Dowlands
vijftigste verjaardag, waarbij de algemene titel 'A Pilgrimes Solace op treffende wijze refereerde aan een man in de herfst van zijn leven. De actieve levensjaren van Dowland waren voorbij, het contemplatieve leven kon beginnen.
1f that a sinner's sighs behoorde tot de beste liederen die Dowland ooit heeft geschreven. De tekst van het lied was vroom en devoot en vertoonde heel duidelijk protestantse
invloeden, maar de compositie was een geïnspireerde combinatie van seculier drama en tekstuele expressie. Melodie en ritme werden bijzonder beheerst gehanteerd, een aanpak die
doorgaans voor sacrale muziek in een liturgische context was gereserveerd. 1f that a sinner's
sighs was private godsdienstige muziek met een intens persoonlijk karakter, gecreëerd voor de
componist, de vertolker en een handvol gelovigen die zichzelf tot God richtten.
De composities Disdairi me still, Were every thought an eye, Stay, Time, awhile
thy flying en Telt me, true Love zijn sensuele liefdesliederen, meesterwerkjes in het genre van
de liefdeslyriek. Teil me, true Love in het bijzonder is een geïnspireerde hymne over de platonische liefde. Het lied draait rond de vraag die Dowland zich op vijftigjarige leeftijd in elk van
zijn liefdesliederen stelde: 'True Love, where shall I seek thy being?'.
Up merry mates en Welcome Mack Night maakten deel uit van een huwelijksmaskerade. De liederen vierden het huwelijk van diegene aan wie A Pilgrimes Solace was opgedragen, Lord Walden, de zoon van de Graaf van Suffolk, die wellicht Dowlands laatste beschermheer is geweest. Vooral het prachtige lied Welcome block Night anticipeerde op de verrukkingen die bruid en bruidegom te beurt zouden vallen.
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Helemaal anders dan de overige lute songs is de compositie Lasso vita mia. Met
zijn unieke instrumentatie betekende het lied een compleet nieuwe start voor dit Engelse
genre, al zou niet op de nieuw ingeslagen weg worden verdergegaan omdat Dowland op dat
ogenblik al fin de carrière was en jongere componisten een andere smaak bleken te hebben.

Ook in een tweede opzicht echter is lasso vita mia bijzonder. De compositie lijkt op het eerste
gezicht een Italiaans declamatielied, maar blijkt bij nader toezien een behoorlijk complexe
muzikale grap te zijn. De Italiaanse tekst vertrok van de hexachord-lettergrepen la, sol en mi
en verderop fa en re, die Dowland samen met de overeenkomstige noten tot een complexe
melodie verweefde. Wat aanvankelijk dus een experiment lijkt in het componeren volgens
Italiaanse stijl - en een poging van Dowland om gelijke tred te houden met de allernieuwste
tendensen -, blijkt uiteindelijk een vernuftig voorbeeld van 'puzzle music' te zijn, een muzikaal
raadsel. Met Lasso vita mia creëerde Dowland op humoristische wijze een vernuftige compositie en liet zo zijn meesterlijke vakmanschap zien.
Anthony Rooley
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Disdain me stilt
Words ascribed to William, Earl of
Pembroke
Disdam me stal,
that I may ever love,
for who his love enjoys,
can love no more.
The war once past
with ease men cowards prove,
and ships return'd
do rot upon the shore.
And though thou frown,
say thou art most fair,
and stil/
love,
though stilt I must despair.

Minacht me steeds.
dat ik altijd mag liefhebben,
want wie zijn geliefde bezit
kan niet meer liefhebben.
Wanneer de oorlog over is,
blijken mannen makkelijk lafaards,
en schepen die terugkeerden
rotten op de oever.
En zelfs wanneerje me afwijst
zal ik zeggen dat jij de mooiste bent,
en ik zal jou steeds liefhebben,
zelfs al moet ik steeds wanhopen.

As heat to life
so is desire to love,
and these once quench'd
both Ve and love are gone.
Let not my sighs
nor tears thy virtue move,
like baser metals
do not melt too soon.
Laugh at my woes
alth.ough I ever mourn,
love sulfeits with reward
his nurse is scorn.

Zoals hitte voor het leven,
zo is verlangen voor de liefde,
en als dit eenmaal bevredigd is,
zijn leven en liefde voorbij.
Inrit noch mijn zuchten,
noch mijn tranen uw deugdzaamheid bewegen,
smelt niet te vlug
zoals minderwaardige metalen.
Lach met mijn smarten,
hoewel ik altijd treur
liefde wordt oververzadigd van beloning,
minachting is haar voedster.

Telt me, true Love
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TeU me, true Love,
where shall I seek thy being,
in thoughts or words,
in vows or promise-malcing,
in reasons, looks,
or passions never seeing,
in men on earth,
or women's minds partakirtg.
Thou canst not die,
and therefore living tell me
where is thy seat,
why, doth this age expel thee?

Zeg mij, ware Liefde,
waar zal ik uw wezen zoeken,
in gedachten of woorden,
in geloften of het maken van beloften,
in gesprekken, blikken
of blinde passies,
in mannen op aarde,
of het gemoed van vrouwen delend.
Gij kunt niet sterven,
dus vertel me, nu gij leeft,
waar zetelt gij,
en waarom verbant dit tijdperk u?

VVhen thoughts are stilt unseen
and words disguised:
vows are not sacred held,
nor promise debt:
by passions Reason's

Nu zijn gedachten nog steeds ongezien
en woorden verbloemd:
geloften worden niet heilig geacht,
en belofte maakt geen schuld:
de roem van de Rede

glory is surprised,
in neither sex
is true Love firmly set.
Thoughts feign'd, words false,
vows and promise broken
made true Love fly from earth,
this is the token.

wordt door passies overrompeld,
en in geen van beide geslachten
vindt ware Liefde een vaste plaats.
Gedachten geveinsd, woorden vals,
geloften en beloften verbroken,
zij joegen ware Liefde van de aarde weg,
en dit is er het teken van.

Mount then my th.oughts,
here is for thee no dwelling,
since Truth and Falsehood
live like twins together:
believe not sense, eyes,
ears, touch, taste or smelting,
both Art and Nature's forc'd:
put trust in neither.
One only she doth true Love
captive bind
in fairest breast,
but in afairer mind.

Klim dus op, mijn gedachten,
hier is geen plaats voor jullie,
want Waarheid en Leugen
leven als tweelingen samen:
geloof de zintuigen niet,
ogen, oren, tast, smaak of reuk,
zowel Kunst als Natuur zijn geforceerd:
vertrouw dus geen van beide.
Slechts één zij houdt
de ware Liefde gevangen
in de mooiste borst.
maar in een mooier gemoed.

0 fairest mind,
enrich'd with Love's resirling,
retain the best;
in hearts let some seed fall,
instead of weeds
Love's fruits may have aloiding;
at Harvest you shall reap
increase of all.
0 happy Love.
more happy man that fincl thee,
most happy Saint,
that keeps, restores, unbinds thee.

0, mooiste gemoed,
verrijkt door Liefdes verblijven,
hou het beste vast;
laat wat zaad vallen in de harten,
in plaats van onkruid zouden de vruchten
van de Liefde er blijvend kunnen groeien;
tijdens de oogsttijd
zal je van allen meer oogsten.
0 gelukkige Liefde,
een gelukkiger man is hij die u vindt,
een allergelukkigste heilige is hij
die u behoudt, in eer herstelt, bevrijdt.

Were every thought an eye
Were every thought an eye,
and all these eyes could see,
her subtle wiles th.eir sights would beguile,
and mock theirjealousy.
Her fires do inward burn,
they make no outward show.
And her delights arnid the dark shades,
which none discover, grow.

Als alle gedachten ogen waren,
en al deze ogen konden zien,
zouden haar sluwe listen hun zicht verleiden
en spotten met hun jaloersheid.
Haar vuur brandt innerlijk,
het toont zich niet langs buiten.
En haar verrukkingen groeien tussen
de donkere schaduwen die niemand ontdekt.

Desire lives in her heart,
Diana in her eyes.
Twere vain to wish women true 'Us well,
they prove wise.
The flow'rs growth is unseen.

Verlangen woont in haar hart.
Diana in haar ogen.
Het is zinloos te wensen dat vrouwen trouw
zouden zijn,
het is al goed als ze wijs blijken.
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Yet ev'ry day it grows.
So where her fancy is set it thrives,
but how none knows.

Haar bloemen groeien ongezien,
maar ze groeien elke dag.
Dus, waar zij haar voorkeur richt, gedijt hij goed,
maar niemand weet hoe.

Such a love deserves more grace,
than a truer heart that hath no conceit,
to make use of both time and place,
when a wit hath need of all his sleight.

Zulk een liefde verdient meer genade
dan een waarachtiger hart dat geen verwaandheid kent,
om gebruik te maken van tijd en plaats, wanneer
een scherpzinnig iemand al zijn listigheid nodig
heeft.

Lasso vita mia
Loss° vita mia, mi fa morire
crudel' amor mbo cor consume,
da mille ferite, che mi fa morir.
Ahi me, Deh, che non mi fa morire,
cruder amor, mi fa sofrir mille martire.

Ik verlaat mijn leven, ze doet mij sterven
de wrede liefde, ze verteert mijn hart
door duizend wonden, doet me sterven.
Ocharme ik toch, ze laat me niet sterven
de wrede liefde, maar doet me uitstaan duizend
kwellingen.

Ij that a sinner's sighs
If that a sinner's sighs
be Angels' food,
or that repentant tears
be Angels' wine,
accept 0 Lord
in this most pensive mood,
these hearty sighs
and doleful plaints of mine,
that went with Peter
forth most sinfully:
but not as Peter did,
weep bitterly.

Als de zuchten van een zondaar
voedsel zijn voor de Engelen,
of berouwvolle tranen
wijn voor de Engelen,
neem dan, 0 Heer,
in deze bedachtzame stemming,
mijn oprechte zuchten
en zwaarmoedige klachten van mij aan,
ik, die samen met Petrus
zeer zondig uitging:
mnnr niet. zoals Petrus wel deed,
bitter weende.

Where sin sore wounding
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Wh.ere sin sore wounding,
daily doth oppress me,
there grace abounding,
freely doth redress me.
So that resounding
stilt I shall confess Thee,
Father of mercy.

Waar zwaar verwondende zonde
mij dagelijks benauwt,
daar maakt overvloedige genade
mij vrijelijk weer goed.
Daarom zal ik U steeds
verheerlijken en belijden,
Vader van Genade.

Though sin offending,
daily doth torment me,
yet grace amending,
since I do repent me.
At my life's ending
will, I hope, present me

Hoewel de grievende zonde
mij dagelijks kwelt,
maakt genade mij beter,
omdat ik berouw heb.
Op het einde van mijn leven,
zal dit, zo hoop ik. mij

clear to Thy mercy.

zuiver aan uw goedheid tonen.

The wound sin gave me.
was of death assured,
did not grace save me,
whereby it is cured?
So wilt Thou have me
to Thy love inured,
free without merit.

De wonde die de zonde mij toebracht
verzekerde mij van de dood,
heeft genode mij niet gered,
waardoor de zonde wordt genezen?
Wilt Gij mij dan hebben,
gewend geworden aan uw liefde,
zomaar, zonder verdienste.

Sin's stripe is healed
and his sting abated;
death's mouth is sealed
and the grave amated;
Thy love revealed
and Thy grace related
gives me this spirit.

De zweepslag van de zonde is genezen
en haar steek verzacht;
de mond van de dood is verzegeld
en het graf ontmoedigd;
uw geopenbaarde liefde
en uw genode hiermee verbonden
geven me deze levenskracht.

Up merry mates
Up merry mates, to Neptune's praise
your voices high advance:
the wat'ry nymphs shall dance,
and Aeolus shall whistte to your lays.
Steerman, how stands the wind?
Full north-north-east.
What course?
Full south-south-west.
No worse,
and blow so fair,
then sink Despair,
come solace to the mind,
ere night we shall the haven find.
0 happy days,
who may contain,
but swell with proud disdain,
when seas are smooth, sails full,
and all things please?

Sta op, vrolijke gezellen, verhef uw hoge stemmen
om Neptunus te prijzen:
de waternymfen zullen dansen.
en Aeolus zal uw liedjes fluitend begeleiden.
Stuurman. hoe staat de wind?
Recht vanuit het noord - noordoosten.
Welke koers?
Recht naar het zuid - zuidwesten.
Niets slechter dan dit,
en zo'n gunstige bries,
zink dan, Wanhoop,
en Troost, kom tot ons gemoed,
voor het nacht wordt zullen we de haven vinden.
0 gelukkige dagen,
die dit kunnen bevatten,
en toch niet bol staan van trotse minachting,
wanneer de zee g ad is, de zeilen vol, en
alle dingen ons plezieren.

Stay merry mates, proucl Neptune low'rs,
your voices all deplore you;
the nymphs stand weeping o'er you:
and Aeolus and Iris bandy show'rs.
Mr Boatsman haul in the boat.
Hark, hark the rattlings.
Tis haiL
Make fast the tacklings.
Strike sail.
Make quick clespatches,
shut close the hatches.

Let op, vrolijke gezellen, de trotse Neptunus
daalt af
a/ uw stemmen beklagen u;
de nymfen wenen om u:
en Aeolus en Iris werpen buien.
Mijnheer de Bootsman, haal de boot in,
luister, luister naar het geratel,
't is hagel.
Maak de takels vast,
vier de zeilen.
Zend snelle boodschappen,
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Hold stem, cast anchor out,
this night we shall at randomfloat.
0 dismal hours,
who can forbear,
but sink with sad despair,
when seas are rough, saus rent,
and each thing low'rs?

sluit de luikgaten goed dicht,
houd de boeg, gooi het anker uit,
vannacht zullen we op goed geluk drijven.
0 sombere uren,
wie kan dit volhouden,
en toch niet zinken met droeve wanhoop,
wanneer zeeën ruw zijn,
zeilen gescheurd, en alles zinkt?

Conclusion
The golden mean that constant spirit bears,
in such extrernes that nor presumes nor
fears.

Besluit
De gulden middenweg, standvastig van gemoed,
kent in zulke uitersten geen verwaandheid of
angst.

Stay, Time, awhile thy flying
Stay, Time, awhile thy
stay and pity me dying.
For Fates and friends have left me,
and of comfort bereft me.
Come. come close mine eyes, better to die
blessed,
than to live thus distressed.

Wacht, tijd, stel uw vlucht uit,
wacht en heb medelijden met mij terwijl ik sterf.
Want Schikgodinnen en vrienden hebben me
verlaten,
en me van troost beroofd,
Kom, kom, sluit mijn ogen; het is beter
gelukzalig te sterven, dan zo diep bedroefd te
leven.

To whom shall I complain me,
when thus friends do disdain me?
'Fis Time that must befriend me,
drown'd in sorrow to end me.
Come, come close mine eyes, better to die
blessed,
Than to live thus distressed.

Bij wie zal ik mij beklagen,
wanneer vrienden mij zo verachten?
Het is de Tijd die mij tot vriend moet zijn,
verdronken in verdriet om mij te laten sterven.
Kom, kom, sluit mijn ogen; het is beter
gelukzalig te sterven, dan zo diep bedroefd te
leven.

Teams but augment this fuel,
I feed by night, (0 cruel).
Light griefs can speak their pleasure,
mine are dumb passing measure.
Quick, quick, close mine eyes, better to die
blessed,
th.an here to live distressed.

Tranen vermeerderen enkel deze brandstof
Ivoor het vuur] dat ik bij nachte voed, (0 wreed).
Licht verdriet kan nog over zijn welbehagen
spreken,
mijn smart is bovenmatig stom.
Snel, snel, sluit mijn ogen; het is beter
gelukzalig te sterven, dan hier diep bedroefd te
leven.

Welcome black Night
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Welcome Mack Night Hymen's fair day,
help Hymen Love's due debt to pay,
Love's due debt is chaste-delight.
Which if the turtles want to-night,
Hymen forfeits his deity,
and Night in love her dignity,
help, help Mack Night, Hymen's fair day,

Welkom, zwarte nacht, de klare dag van Hymen,
help Hymen aan Liefde de schuld te betalen,
de verschuldigde schuld van de Liefde is kuise
lust.
Als die de torteldutfies vannacht ontbreekt,
verliest Hymen zijn goddelijkheid,
en de Nacht haar waardigheid in de liefde.

help Hymen, Love's due debt to pay.

Help, help, zwarte nacht, de klare dag van
Hymen,
help Hymen aan Liefde de schuld te betalen.

Hymen, 0 Hymen mine
of treasures more divine,
what deity is Wee to thee.
that freest from mortality?

Hymen, 0 Hymen
die van goddelijker schatten de mijne is,
welke godheid is zoals Gij,
die mensen van hun sterfelijkheid bevrijdt?

Stay (happy pair) stay but awhile,
Hymen comes not, Love to beguile,
these sports are alluring baits,
and sauce are to Love's sweetest cates:
longing Hope doth no hart but this,
it heightens Love's attairted bliss.
Then stay (most happy) stay awhile,
Hymen comes not, Love to beguile.

Wacht (gelukkig paar) wacht nog even,
Hymen komt niet om Liefde te bedriegen,
deze pleziertjes zijn verleidelijke hapjes,
en saus voor de zoetste lekkernijen van de Liefde:
verlangende hoop doet geen ander kwaad dart dit:
het verhoogt de gelukzaligheid van de Liefde.
Wacht dan (allergelukkigste) wacht nog even,
Hymen komt niet om Liefde te bedriegen.
Vertaling: Marleen Cré
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Laurent Stewart
Laurent Stewart begon zijn muzikale opleiding aan het
Conservatoire National de Région de Lille, waar hij verschillende eerste prijzen kreeg toegekend, telkens met unanimiteit van stemmen. Om zich te vervolmaken ging hij in de leer bij Jos van Immerseel aan het Koninklijk
Muziekconservatorium in Antwerpen, waar hij met grote onderscheiding een
hoger diploma behaalde.
Als solist is Laurent Stewart reeds bij tal van grote Europese
festivals en concertorganisatoren te gast geweest, onder meer op het Festival
de La Roque d'Anthéron, het Festival van Vlaanderen, de Filharmonische
Vereniging van Brussel, de Villa Médicis en het Festival de Saintes.
Daarnaast vertolkte hij in zowat gans Europa concerten met ensembles als
La Fenice, 11 Séminario Musicale, het Ensemble Clement Jannequin, Le
Poème Harmonique, Doulce Mémoire en Les Musiciens du Louvre. Met deze
ensembles heeft Laurent Stewart intussen reeds meer dan dertig cd's opgenomen. Hij realiseerde solo-opnamen met werk van onder meer Louis
Couperin en William Byrd, en Orlando Gibbons. Deze cd's werden respectievelijk met 'Le Choc du Monde de la Musique' en 'Le Diapason d'Or'
bekroond.
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William Byrd (1543-1623)
My Lady Nevels Grownde
The Tennthe Pavian: Mr. W. Petre
The Galliarde to the Tennthe Pavian
uit: Privéverzameling, MS samengesteld door James Baldwin in 1591 (My Ladye Nevells Booke)
The Gueenes Alman
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
Fantasia
uit: Privéverzameling, MS samengesteld door James Baldwin in 1591 (My Ladye Nevells Booke)
Pavan & Galliard
The Carman's Whistle
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Baak) &
Privéverzameling, MS samengesteld door James Baldwin in 1591 (My Ladye Nevells Booke)
Pavan
uit: Privéverzameling, MS samengesteld door James Baldwin in 1591 (My Ladye Nevells Booke)
Fantasia
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
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De klaviermuziek van William Byrd
De invloed van William Byrd, door zijn tijdgenoten geprezen als 'Brittanicae
Musicae Parens' (vader van de Engelse muziek), is nauwelijks te overschatten. Zijn uitgebreide oeuvre omvat polyfone vocale muziek voor zowel de katholieke als de anglicaanse cultus,
wereldlijke en geestelijke madrigalen, en instrumentale muziek voor consort en klavier. Zijn
bijdrage aan elk van deze genres was een belangrijke stimulans voor verdere ontwikkelingen.
Vooral het 'verse anthem', een religieuze compositie voor koor afgewisseld met instrumentale
gedeelten en solistische interventies, kende onder zijn impuls een grote bloei. Ook bijzonder
invloedrijk waren zijn consort songs en de uitgebreide verzameling zettingen van het misproprium, namelijk de twee bundels Gradualia uit 1605 en 1607.
De klaviermuziek kende in de tweede helft van de 16de eeuw twee belangrijke
inspiratiebronnen. Genres als tient°, fantasia en ricercar waren nauw verbonden met de vocale muziek. De schrijfwijze van deze composities werd gekenmerkt door het gebruik van dezelfde technieken als in de aanverwante vocale motetstijl, in het bijzonder de techniek van het imiterend contrapunt. Een ander belangrijk genre, de canzona, was vanuit zijn ontstaansgeschiedenis, als imitatie van het Franse chanson, ook sterk gelieerd aan de vocale muziek.
Andere composities, zoals de intonazione en de toccata, ontstonden dan weer
vanuit de improvisatiepraktijk. In dergelijke composities verkende de componist in een vrije
vorm de instrumentaal-muzikale mogelijkheden van het eigen instrument. Vooral onder
invloed van William Byrd ging de Engelse klaviermuziek haar idioom meer en meer ontlenen
aan de mogelijkheden van het specifieke instrument. Het speelplezier van wat vingers op een
virginaal ten gehore konden brengen, zoals gebroken akkoorden, virtuoos passagewerk, figuratieve motieven met steeds terugkerende ornamentele figuurtjes, arpeggio's, en dergelijke
meer, kreeg zijn neerslag in een nieuwe schrijfwijze. Rond die tijd kwamen ook voor het eerst
verschillende beschrijvingen voor waarin de virtuositeit van componisten of klavierspelers
wordt geroemd. De `klaviermatige' schrijfwijze was reeds vroeger terug te vinden, onder meer
bij Byrds voorgangers Philip ap Rhys (fl. midden 16de eeuw) en John Blitheman (?-1591) en
bij componisten als Andrea Gabrieli (ca. 1515-1586) en Antonio de Cabezón (ca.1500-1566),
maar zou tekenend worden voor de stijl van de zogenaamde 'Engelse virginalisten'. Deze stijl
was eveneens kenmerkend voor de leerlingen van Byrd: Peter Philips (ca. 1560/61-1628),
John Bull (ca. 1562/63-1628), Thomas Tomkins (1572-1656), Thomas Weelkes (1576-1623)
en Thomas Morley (ca. 1557-1602).
De grote verdienste van William Byrd bestond hierin, dat hij als één van de
eersten deze twee benaderingen van instrumentale muziek niet alleen verder heeft ontwikkeld,
maar ook in één geheel heeft ondergebracht. In een uitgebreide compositie verzoende hij een
typisch klaviermatige uitdrukking, tot dan toe vooral verbonden met de improvisatiepraktijk,
met een grotere structurele opbouw, tot dan toe eigen aan meer vocaal gedachte, contrapuntische genres.
De samensmelting van een instrumentaal gedachte schrijfwijze met de contrapuntische vaardigheid van de imitatie werd duidelijk geïllustreerd in Byrds fantasia's. Zoals
gezegd, was dit genre op het vasteland sterk gelieerd aan het vocale motet en aan de daarin
gebruikte technieken. De Engelse lantasy' van Byrd was vrijer van opzet en kende onder zijn
impuls een laatste bloeiperiode. In 1597 nog noemde Thomas Morley de fantasia het belangrijkste instrumentale genre:
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"The most principal and chiefest kind of musicke which is made without a dittie is the fantasie , that is, when a musician taketh a point at his pleasure, and
wresteth and turneth it as he list, making either much or little of it according
as shall seeme best in his own conceit. In this may more art be showne than in
any other musicke, because the composer is tied to nothing but that he may
adde, diminish, an alter at his pleasure."
A Plaine and Easy Introduction to Musicke
Deze toelichting gaat zeker op voor Byrds fantasia's. In deze composities ging
Byrd uit van een thema, door Morley met de naam 'point' aangeduid, dat vervolgens op verschillende manieren werd voorgesteld, gevarieerd, ingekort of uitgebreid in een spel met imitatie van motiefjes, ornamentele en steeds terugkerende figuurtjes, een expressieve harmonie,
dissonanten (zoals de typisch Engelse Talse relation'), wisseling van metrum, en zo meer.
Begonnen de fantasia's van Byrd dikwijls met een statig, strikt polyfoon contrapunt waar een
motief werd voorgesteld, ontwikkeld en uitgebreid, dan eindigden ze vaak met een ingenieuze
mengeling van populaire dansdeuntjes, volksliederen en thematisch materiaal. Vaak streefde
Byrd door wisseling van het metrum en het gebruik van steeds kleinere notenwaarden of herhaalde akkoorden naar een climax, uitmondend in een virtuoze slotcadens. Dit neemt niet weg
dat Byrd, doorkneed als hij was in de strenge stijl van het imitatieve contrapunt zoals in zijn
monumentale vocale religieuze muziek, ook hier op ingenieuze manier motieven binnensmokkelde, varieerde en imiteerde in de verschillende stemmen.
De ground vond zijn oorsprong in de improvisatiepraktijk. Los van een vocaal
model en niet gebonden aan een tekst, werd in deze compositie een autonome muzikale structuur tot stand gebracht aan de hand van het procédé van een steeds herhaald basmotief:
"The Ground, is a set Number of Slow Notes, very Grave, and Stately; which
(after it is express'd Once, or Twice, very Plainly) the He that hath Good Brains,
and a Good Hand, undertakes to Play several Divisions upon lt, Time after
Time, till he has shew'd his Bravery, both of Invention, and Hand."
Thomas Mace, Musick's Moment, 1676, p. 129
In de grounds nam Byrd, in tegenstelling tot enkele vroegere voorbeelden van
dit genre, langere en duidelijker cadenserende basformules als basis. Het bekende stuk The
Bells, met een ostinaat van één maat, was een uitzondering. In Byrds vroegste grounds ging
het meestal om een motief van vier maten. Ook in deze werken al poogde de componist een
muzikaal idee te ontwikkelen dat verder reikte dan de opgelegde structuur van de herhaalde
bas. Een logische stap was dan ook het gebruik van langere basmotieven. In My I ndye Nevels
Grownde is het ostinaatmotief 24 maten lang. Dit werd zesmaal herhaald en ook hier nam
Byrd een langzame start - 'Slow notes, very grave and stately' -, om vooral in de twee laatste
variaties uit te barsten in 'Bravery' en Invention'.
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De pavans en galliards waren een constante in het oeuvre van Byrd. Deze gestileerde dansvormen, geïnspireerd op de dans maar niet bedoeld om te dansen, waren voor
Byrd een experimenteerterrein waarin hij - ook weer binnen de strikte formele vereisten van
het genre - een autonoom muzikaal discours ontwikkelde. De pavane was een statige dans in
een binaire maatsoort, die bestond uit drie delen, waarvan elk deel gevarieerd herhaald werd.
"For a grave and stately marmer of dancing... but now grown up to a height of Composition
made only to delight the Ear", schreef Christopher Simpson in A Compendium. Dezelfde structuur vinden we bij de galliarde, die sneller was en in een driekwartsmaat stond. Meestal, maar

niet altijd, vormden beide dansen een paar. Motivisch verwantschap kwam niet vaak voor,
zodat de samenhang vaak nog het duidelijkst uit de gemeenschappelijke toonaard bleek. Het
was de grote verwezenlijking van Byrd dat hij, binnen deze structuur, een eigen muzikale logica ontwikkelde. Hij slaagde erin om elk van de drie vereiste frasen een eigen gezicht te geven
en ze toch in een groter betoog onder te brengen. Een belangrijke techniek hierbij was deze
van een zorgvuldig uitgewerkte variatie. Even nauwgezet als Franse componisten later de zogenaamde 'doubles' aan hun dansen toevoegden, construeerde Byrd zorgvuldig een variatie op
de oorspronkelijke melodie. De veelheid aan technieken en de steeds veranderende schrijfwijze die hij daarbij toepaste, laten zich esthetisch verklaren in het licht van de Elizabethaanse
retorische principes in de poëzie. Deze principes werden onder meer door George Puttenham
beschreven in 'The Arte of English Poesie uit 1593. Kenmerken van deze stijl zijn `variation',
'beautification' en 'amplification', literaire stijlelementen waarvan ook Byrds klavierwerk doordrongen was.
Ook de variaties op wereldlijke liederen bieden hiervan een illustratie. Net als in
zijn grounds poogde Byrd een groter geheel te construeren: hoe korter de melodie, hoe meer
variaties er volgden. De schrijfwijze van deze liedvariaties was vergelijkbaar met de grounds,
afgezien van de positie van het ostinaat: bij de grounds bevond het ostinaat zich in de bas, bij
de wereldlijke liederen meestal in de bovenstem. In 'The Carman's VVhistie werd de melodie
eenmaal voorgesteld. Daarna volgden acht variaties, waarin Byrd afwisselde tussen meer
vocaal gedachte, imitatieve passages (derde variatie), virtuoze 'bravery' (als climaxeffect in de
voorlaatste variatie) en eenvoudige drieklank-akkoorden eigen aan de dansmuziek, waarmee
hij het stuk opende. Byrd plaatste bijna altijd in de laatste variatie een extra discant-melodie
bovenop de oorspronkelijke melodie.
De kleinere dansvormen, zoals de corante en de allemande (almain, alman),
namen in het werk van Byrd slechts een bescheiden plaats in. De eerste allemande werd in
1577 gedrukt. Het betroffen dus nieuwe genres die pas later veel populairder zouden worden.
Afgaand op Byrds schrijfwijze is het onderscheid tussen deze dansvormen en andere genres
niet altijd gemakkelijk te maken. De dansvormen konden geconstrueerd zijn met een ostinaat
in de bas en op die manier verwant zijn aan de ground, of ze konden, zoals hier het geval is,
gebaseerd zijn op een melodie in de bovenstem, zodat we ze ook onder de variaties kunnen
rekenen. De melodie die aan The Queenes A/man ten grondslag lag, was in heel Europa onder
verschillende benamingen bekend: Von Gott will ich nicht lassen, Une uierge pucelle, Ich ging
einmal en La Monica. Deze melodie wordt driemaal volledig gespeeld, waarbij echter telkens
een deeltje gevarieerd wordt herhaald, overeenkomstig de allemande-structuur.
De invloed van Byrd was anders op het vasteland dan in Engeland. Zijn leerlingen en Orlando Gibbons (1583-1625) ontwikkelden vooral in de consortrnuziek Byrds
contrapuntische verwezenlijkingen, een traditie die zich tot in de fantasia's van Henry Purcell
(1659-1695) zou manifesteren. Op het vasteland werd deze polyfone stijl minder voortgezet.
Belangrijker was echter de invloed van Byrds klavieridioom en variatietechniek op Peter
Philips en John Bull (werkzaam in Antwerpen en Brussel), via Peeter Cornet (ca. 1575-1633)
en Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), tot Samuel Scheidt (1587-1654) en Heinrich
Scheidemarm (ca.1596-1663).
Peter Strauven
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Jill Feldman
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De in Amerika geboren sopraan Jill Feldman is een toonaangevende artieste op het vlak van de barokke en klassieke muziek. Met haar
sterk expressieve stijl combineert zij een beweeglijke vocale techniek met
nauwgezette aandacht voor de dramatische inhoud, schoonheid en betekenis
van de tekst. Jill Feldman studeerde muziek aan de universiteit van
Californië en hield zich tegelijkertijd ook met Europese letterkunde bezig.
Haar liefde voor Shakespeare en zijn tijdgenoten wekte haar belangstelling
voor muziek uit het Shakespeariaanse tijdperk. Ze oefende met Lillian Loran
in San Francisco en kreeg in 1980 een Alfred Hertz-beurs om bij Andrea von
Ramm in Bazel haar interpretatie en vertolking van oude vocale muziek verder bij te schaven. Kort daarna maakte ze haar debuut op de planken in drie
producties: in Berkeley, Californië met de rol van La musica in Monteverdi's
L'Orfeo, als Clerio in Cavalli's Erismena op het festival Dei due mondi in
Spoleto, Italië, en op tournee met het ensemble Sequentia in hun veelgeprezen opvoering van het Ordo Virtutum van Hildegard von Bingen.
Op verzoek van William Christie trad Jill Feldman in 1981 toe
tot Les Arts Florissants. Met dit Parijse ensemble bracht zij een opname uit
van Charpentiers Médée, een cd die in 1985 een Gramophone Record Award,
een Grand Prix Charles Cros en een Grand Prix du Disque de Montreux won.
Na het succes van Médée werd Jill Feldman door Nicholas McGegan uitgenodigd om samen met zijn Philharmonia Baroque Orchestra door de Verenigde
Staten te toeren: op het programma stond Franse barokmuziek voor sopraan
en orkest. Ze bleef met dit orkest optreden en nam ermee tal van cd's op,
waaronder bekroonde uitgaven van HIndels oratorium Susanna en van de
cantate Clort, Tirsi e Filen° voor Harmonia Mundi USA. Sindsdien heeft Jill
Feldman meer dan veertig opnamen verzorgd, waaronder vier solorecitals met
Engelse en Italiaanse 17de-eeuwse muziek: Udite amanti met muziek van
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Monteverdi, D'India, Rossi, Strozzi en Carissimi voor Linn Records; Henry Purcell: Ayres from
Orpheus Britannicus met luitist Nigel North; Henry Purcell: Harmonia Sacra met organist Davitt
Moroney en recent nog Pianger di dolcezza, Italiaanse poëzie die op muziek werd gezet door
Giulio Caccini en Sigismondo d'India.
Jill Feldman heeft samengewerkt met gereputeerde musici als Frans Bri.iggen
in Haydns Die Scheipfun.g, Andrew Parrot in Hândels Carmelite Vespers, Jordi Savall in motetten van Delalande en René Jacobs in Cesti's Orontea en Cavalli's Xerses. Onlangs heeft zij in
het theater van Modena de rol vertolkt van Armida in Stradella's Lo schiavo liberato. Zij werkt
regelmatig samen met klavecinist Kenneth Weiss, gambist Paolo Pandolfo en zijn Ensemble
Labyrinto. Met Pedro Memelsdorff en het ensemble Mala Punica heeft zij voor de labels Arcana
en Erato vijf bejubelde opnamen verzorgd.
Op het vlak van eigentijdse muziek heeft Jill Feldman samen met het ensemble
Duix tal van concerten gegeven, onder meer in de Villa Medici in Rome, in de Santa Maria delle
Grazia in Milaan, op het Ijsbreker Festival in Amsterdam en op het festival Ars Musica in
Brussel. Ook geeft Jill Feldman les aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, aan de
Hochschule f6r Musik tmd Theater in Zürich en aan de Accademia di musiga antica in Portugal.

Roberto Gini
Roberto Gini studeerde cello bij Attillo Ranzato aan het Giuseppe Verdi-conservatorium in zijn geboortestad Milaan. Hij specialiseerde zich vervolgens in het bespelen van
oude instrumenten en ging viola da gamba studeren bij Jordi Savall in Bazel, waar hij in 1980
zijn einddiploma behaalde. Terzelfdertijd nam hij geregeld deel aan de cursussen kamermuziek van Nikolaus Harnoncourt in Salzburg.
Roberto Gini bouwde een drukke concertagenda uit, zowel als solist als met
verscheidene ensembles, waaronder negen jaar met Hespèrion XX. Hij richtte ook het ensemble Concerto op, waarmee hij tal van fel opgemerkte concerten en opnamen realiseerde, niet
in het minst met een reeks producties rond Claudio Monteverdi die een internationale erkenning oogstten. In 1991 breidde hij zijn ensemble uit tot een orkest en werkte hij mee aan een
speciale uitgave van het tijdschrift Amadeus, gewijd aan Antonio Vivaldi, door middel van de
integrale en uiterst succesvolle opname van L'estro Armonico.
Datzelfde jaar debuteerde Roberto Gini als dirigent van het koor en orkest van
de Pomeriggi Musicali di Milano, in een semi-scenische voorstelling van een oratorium van
Georg Friedrich I-Mndel, in de Verdi-zaal van het conservatorium. Sindsdien wordt hij vaak uitgenodigd om symfonische orkesten te dirigeren, waarbij hij zich toelegt op het klassieke en
romantische repertoire.
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Van 1993 tot 1996 was Roberto Gini artistiek directeur van het Festival di
Cremona. Naar aanleiding van een Monteverdi-herdenking leidde en registreerde hij hier de
eerste integrale uitvoering van de Selva Morale et Spirituale. Ook deze opname werd op vier
cd's uitgegeven door Amadeus. in een speciaal nummer gewijd aan de Cremonese componist.
In 1998 en 1999 was hij artistiek directeur van de Celebrazioni Estensi di Modena Capitale.
Samen met Cristina Miatello leidde Gini van 1992 tot 1994 een specialisatiecursus voor zangers rond Monteverdi. Verscheidene van deze zangers maken sindsdien deel uit van het
ensemble Concerto.

Roberto Gini

Roberto Gini doceert viola da
gamba aan het Centre de Musique Ancienne
van het conservatorium van Genève, waar hij
naast de gewone lessen een nieuwe workshop
uitbouwde voor het onderzoek naar en de studie van de geschiedenis van de versieringen.
Sinds 1979 was hij eveneens docent viola da
gamba en barokcello aan de Fondazione
Civiche Scuole di Milano. Gezien zijn specialisatie in het repertoire van de 16de en 17de
eeuw stichtte hij er met Cristina Miatello een
permanent laboratorium voor de Italiaanse
muziek uit de /de eeuw, bedoeld voor zangers
en instrumentalisten uit heel Europa. Uit onvrede met de politiek die in het instituut
gevoerd werd, nam hij in oktober 2001 echter
onverwacht ontslag bij de Fondazione Civiche
Scuule di Milano, waarna hij al zijn onderwijsactiviteiten, inclusief het laboratorium, overbracht naar de Accademia Musicale Franchino
Gaffurio di Lodi.
Roberto Gini blijft actief als
instrumentalist, onder meer in duo met klaveciniste Laura Alvini, in duo met gambist
Wieland Kuijken, met het gambaconsort Ii
Concerto delle Viole en met andere solisten en
ensembles.

Kees Boeke
Kees Boeke werd geboren in 1950 in Amsterdam. Aan het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag studeerde hij blokfluit bij Frans Brilggen en cello bij Anner
Bijlsma. Nadat hij in 1969 cum laude was afgestudeerd, richtte hij het Quadro Hotteterre op.
Ook was hij vele jaren lid van Kees Ottens Syntagma Musicum en was hij medeoprichter van
Sour Cream in 1972, Little Consort Amsterdam in 1978 en Mala Punica in 1989.
In 1970 startte Kees Boeke zijn onderwijsactiviteiten in Den Haag en aan het
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Sinds 1990 is hij professor blokfluit en oude
muziek aan de Hochschule fik Musik und Theater in Zürich, Zwitserland, en aan het Institut
ffir Alte Musik in Trossingen, Duitsland. Over de hele wereld gaf Kees Boeke seminaries en
masterclasses, onder meer van 1972 tot 1982 aan de Deller Academy in Lacoste, Frankrijk,
van 1975 tot 1982 aan de Corsi Internazionali di Musica Antica in Urbino, Italië, en op het
Early Music Festival in Vancouver. Ook was hij van 1983 tot 1993 artistiek directeur van de
International Early Music Courses van San Florian° in Polcenigo, Italië. Vanaf 1989 ging hij
een samenwerking aan met de Accademia Musicale Chigiana in Siena, waarvoor hij in 1994
een voorstelling van Ludovico da Viadana's Salmi a 4 con uit 1612 creëerde.
In 1996 nam Kees Boeke de artistieke leiding op zich van Cantica Symphonia,
het ensemble waarmee hij werk van Costanzo Festa en Guillaume Dufay heeft opgenomen.
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Recentelijk dirigeerde hij op het Holland Festival Oude Muziek Utrecht en het Festival van
Vlaanderen-Antwerpen het ensemble Ars Nova Copenhagen in een programma met motetten
van John Dunstable. Ook met het Hilliard Ensemble heeft Kees Boeke jarenlang nauw samengewerkt, niet enkel op concerten maar ook bij het opnemen van werk van Heinrich Isaac,
Orlandus Lassus en Philippus de Monte. Alles samen omvat de discografie van Kees Boeke
intussen meer dan veertig opnamen, onder meer voor de labels Teldec, Das Alte Werk, EMI,
RCA, Nuova Era, Channel Classics, Arcana, Symphonia, Attacca, Erato, Philips, Stradivarius
en Glossa.
Daarnaast toont Kees Boeke zich actief op het vlak van de hedendaagse muziek.
Samen met Antonio Politano vormt hij het duo Duix, dat met elektronische blokfluiten werkt.
Het ensemble specialiseert zich in uitvoeringen op basblokfluiten, waarbij de klemtoon ligt op
nieuwe muziek van Italiaanse componisten. Onlangs was Duix te gast in de Villa Medici in
Rome, in de Santa Maria delle Grazia in Milaan, op het Ijsbreker Festival in Amsterdam en op
Ars Musica in Brussel. Verder is Kees Boeke componist en uitgever van oude en hedendaagse
muziek. Hij woont in Toscane, waar hij olijfolie en wijn produceert.

II Concerto delle Viole
Ii Concerto delle Viole is een gambakwartet dat ontstond in de schoot van
Concerto, een ensemble dat werd opgericht en nog steeds geleid wordt door Roberto Gini, professor viola da gamba aan het Centre de Musique Ancienne van het conservatorium van
Genève. Dit ensemble, dat qua samenstelling varieert naargelang de vereisten van het repertoire, kan bogen op een indrukwekkend artistiek palmares.
II Concerto delle Viole neemt cd's op die gewijd zijn aan de viola da gamba-literatuur, vanaf werken voor één solist, maar soms oplopend tot stukken voor acht gamba's. Het
kwartet wordt vaak met andere instrumenten en zangers versterkt. Met sopraan Jill Feldman
realiseert Il Concerto delle Viole projecten die gewijd zijn aan de Engelse 'consort songs'.
De eerste cd van Il Concerto delle Viole, De Vitae Fugacitate, gewijd aan het
Duitse repertoire en bestaande uit lamenti, cantates en aria's van Schtitz, Krieger, Schein,
Buxtehude, Geist en Kindermarm, verscheen bij het label Glossa en kon rekenen op zeer
enthousiaste perskritieken.
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PROGRAMMA
William Byrd (1543-1623)

Orlando Gibbons

0 that we woeful wretches
uit Oxford, Bodleian Library, MS Mus. Sch. E423
Ye sacred Muses (an elegy upon the death of
Thomas Tallis, 23 november 1585)
uit London British Library, MSS Add. 29401-5

Fantasia of four parts
uit Oxford, Christ Church Library, MSS 732-35

John Ward (1571-1638)

Anoniem
Farewell the bliss (an elegie for one voice with
four violls)
uit: New York, Public Library, Drexel MSS 4180-85
(ca. 1615-30)

Fantasia â 4
uit Oxford, Bodleian Library, MSS Mus. Sch.
E437-42

Alfonso Ferrabosco 11 (voor 1578-1628)

William Byrd

Fantasia of four parts
uit London, British Library, MSS Add. 17792-96

Out of the orient crystal skies (an epiphany
carol)
uit: London, British Library, MSS Add. 29401-5
0 Lord, how vain (upon Sr. Philip Sidneis dittie)
uit: Oxford, Christ Church Cathedra) Library, MSS
984-88 no. 57 (Robert Dow's part-books, ca. 1585)

Anoniem
When Daphne from fair Phoebus did fly (ballad)
uit: London, British Library, MSS Add. 17786-91

Orlando Gibbons
In Nomine â 4
uit Oxford, Bodleian Library, MSS CD.212-6

Alfonso Ferrabosco 11
Hear me, 0 God (A himn to God the Father, written by Mr. Ben Johnson)
uit London, British Library, MSS Add. 17792-96

Orlando Gibbons (1583-1626)
Fantasia of four parts
uit Oxford, Christ Church Library, MSS 732-35

William Wigthorpe (ca. 1579-ca. 1610)
Sorrow coma (Dowland's Sorrow)
uit London, British Library, MSS Add. 17786-91
(bewerking uit John Dowland, Second Booke of
Songs, London, 1600)

John Bennet (ca. 1575/80- ?)
Venus' birds (a lullaby)
uit London, British Library, MSS Add. 17786-91

Richard Nicholson (fl. 1575-1639)
Joan, quoth John (a dialogue)
uit London, British Library, MSS Add. 17786-91
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Ye Sacred Muses
Het geliefde strijkinstrument in het 16de- en 17de-eeuwse Engeland was de
'vior of viola da gamba. Het instrument werd hier geïntroduceerd aan het hof van Hendrik VIII
door Italiaanse en Vlaamse instrumentalisten: de maandrekeningen van het hof uit 1526 vermelden twee buitenlandse gambisten. Tegen het midden van de jaren 1540 trof men aan het
hof een volledige groep Italiaanse gambaspelers aan en vanaf 1549 werden er ook Engelsen in
dienst genomen. Zoals het zingen van madrigalen groeide ook het gambaspel tegen het einde
van de 16de eeuw in de gegoede kringen uit tot een geliefde bezigheid. Gamba's hadden zes
snaren, gestemd in kwarten en één terts. Ze werden tussen de knieën bespeeld en daarom ook
wel knievedel genoemd. Gamba's bestonden in alle maten: van hoog naar laag onderscheidde
men sopraan-, alt-, kleine tenor-, tenor- en basinstrumenten. De violone of het contrabasinstrument, dat lager klonk dan de basgamba, werd in de consorts minder gebruikt.
In de Engelse instrumentale muziek onderscheidde men twee types consortmuziek. Als instrumenten van eenzelfde familie samen musiceerden, sprak men van een
'whole consort'. Bij ensembles van instrumenten uit verschillende families, bijvoorbeeld strijkers en blazers, sprak men over een 'broken consort'. Al snel combineerde men een whole
consort van gamba's met een solostem en zo ontstond de 'consort song'.
Het programma van vanavond biedt vijf instrumentale werken voor gambaconsort, waaronder enerzijds fantasia's van Ward, Gibbons en Ferrabosco Il en anderzijds een
vierstemmig In Nomine van Gibbons. Onder 'fantasia' verstonden de Italianen een contrapuntische compositie op één enkel thema, dat op de meest diverse wijzen werd voorgesteld, bijvoorbeeld in rectus en inversus, diminutio, augmentatio, enzovoort. In Engeland daarentegen
koos men eerder voor het gebruik van verschillende thema's. Volgens Thomas Morley werden
monothematische fantasia's zelden naar voor gebracht, tenzij "to see what may be done upon
a point". Hij vond het belangrijk dat een fantasia van het begin tot het einde in dezelfde modus
stond. Verder kenmerkte hij het genre als volgt:
"When a musician taketh a point at his pleasure, and wresteth and turneth it
as he list, making either much or little of it as shall seeme best in his own conceit. In this may
more art be showne then in any other musicke, because the composer is tide to nothing but
that he may adde, deminish and alter at his pleasure Other thinges you may use at your
pleasure, as bindings with discordes, quicke motions, slow motions, proportions, and what
you list. Likewise, this kind of musick is with them who practice instruments of parts in greatest use, but for voices it is but sildome used".
De polyfone fantasia werd in Engeland de favoriete compositorische vorm voor
gambaconsort. Componisten als Coprario, Dering, East, Ferrabosco H. Ford, Gibbons, Ward
en Whyte schreven met veel succes drie-, vier-, vijf- en zesstemmige fantasia's. Zo schreef Lord
North, waarschijnlijk over de vierstemmige fantasia van Ward die vanavond op het programma staat: "that stirs our bloud, and raises our spirits, with liveliness and activity, to satisfie
both aickness of heart and hand". Het grote aantal 17de-eeuwse bronnen met composities van
Ward bewijst dat zijn muziek wijd verspreid was tijdens zijn leven.
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Typisch voor de fantasia's van Ferrabosco II was de architectonische aanpak
van het tonale en thematische materiaal. Soms bijvoorbeeld bracht hij eenheid in een stuk
door zich op één bepaald element te concentreren of een beginmotief te herhalen. Bovendien
maakte hij gebruik van diminutio en augmentatio, wat doet vermoeden dat hij de Italiaanse

muziek had bestudeerd. Ook Orlando Gibbons, de meester van de virginaalfantasia's, richtte
zich met het genre op het gambaconsort. Daarnaast schreef hij ook, zoals vele tijdgenoten, In
Nomine's. Met recht en rede werd het In Nomine als het meest typische, alleen in Engeland
beoefende genre voor whole consort bestempeld. Kenmerkend voor dit genre was de cantus firmus van de antifoon Gloria tibi Trinitas, die in brede notenwaarden werd voorgedragen en
waaraan rijk versierde contrapuntische lijnen waren toegevoegd.
Het concert wordt echter gedomineerd door de consort song. Omwille van de
groei van en het verlangen naar zelfexpressie stelden zangers zich steeds minder tevreden met
een rol als korist. Velen streefden ernaar solo op te treden met een zelfstandige instrumentale begeleiding. De consort song voorzag in die behoefte, net als de lute song of ayre.
0 that we woeful wretches en 0 Lord, how vain van William Byrd waren beide
religieuze consort songs, waarbij de componist op ritmisch vlak het tekstdebiet volgde. Elk
vers werd van het volgende gescheiden door één of twee maten met instrumentale begeleiding.
Af en toe speelde de sopraan of altgamba hoger dan de stem zong. 0 Lord, how vain, op tekst
van de belangrijke dichter Philip Sidney, bestond uit drie verzen, gevolgd door een refrein dat
door zijn prachtige dalende melodie droefenis en melancholie uitademde.
Out of the orient chnistal skies en Ye sacred Muses bevonden zich semantisch
tussen de religieuze en de profane consort songs. Het eerste lied verhaalde het kerstgebeuren,
het tweede bezong de dood van Thomas Tallis, Byrds leermeester. Ye sacred Muses opent in
een contrapuntische stijl en blijft gedurende de eerste zes maten louter instrumentaal. Met de
inzet van de zangstem ontwikkelt zich de pathos. "Tallis is dead and music dies" is het culminatiepunt van het lied waarop een typisch Engels melancholisch melisme geplaatst werd.
Het anonieme When Daphnefromfair Phoebus didfly is een voornamelijk homofone consort song. Over het algemeen volgen de gamba's de rustige stem in vierde of halve
noten. Op bepaalde plaatsen maken kortere noten in de alt-, tenor- of basgamba het geheel
iets levendiger.
Sorrow come van Wigthorpe was een arrangement van Dowlands derde song,
Sorrow stay, uit The Second booke of Songs and Ayres uit 1600. Wigthorpes versie behield grotendeels de originele stempartij en de baslijn van Dowland in de basgamba, terwijl de overige
gambapartijen nieuw waren gecomponeerd. Het resultaat was eenvoudiger en homofoner dan
het oudere, eerder contrapuntische voorbeeld van Dowland.
Richard Nicholsons interessantste compositie is een madrigaalcyclus voor drie
stemmen, gebaseerd op de populaire Elizabethaanse romance tussen Joan en John. In elf secties behandelt de cyclus Joans ziekte en nakende dood, haar herstel en geluk. Slechts twee
van de drie partijen bleven bewaard. Er bestaat echter geen muzikaal verband tussen de
cyclus en de consort song Joan, quoth John van vanavond.
Het laatste werk, Hear me, 0 God, was een bewerking van de Pavan on four
notes van Ferrabosco. De tekst was afkomstig van Ben Johnson, een tijdgenoot van
Shakespeare. Het viernotenmotief met kenmerkende gepunteerde vierde noot wordt door de
zangstem voortdurend herhaald op verschillende toonhoogtes. Daaronder treft men een polyfone onderbouw van de gamba's aan met veel overgebonden noten en imitatieve inzetten.
Liesbeth Segers
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that we woeful wretches
0 that we woeful wretches could
behold how soort this Iffe doth pass;
and mark with reason, as we should,
how flesh doth wither like the grass.
Then would we not for every straw
so lightly break our Maker's law.

0 konden wij, ellendige stakkers,
zien hoe snel dit leven voorbijgaat;
en met onze rede opmerken, zoals we zouden
moeten,
hoe het lichaam verdort als het gras.
Dan zouden we niet voor elke kleinigheid
zo lichtvaardig de wet van onze Schepper breken.

But ah, the weak estate of man:
how soort we yield to frau delight;
how little care we take to scan
the secret pow'rs of Satan's might;
how few there are that bear in mind
that, dying, all is left behind.

Maar ach, de zwakke menselijke toestand:
hoe snel geven we ons over aan onkuis genot;
hoe weinig Letten we er op
de geheime krachten van Satans macht te
onderzoeken;
hoe weinig zijn er die bedenken
dat we alles achterlaten wanneer we sterven.

But oh, my God and Father dear,
lift up mine eyes that I may see
how I decay from year to year,
how sin has bound my nature free,
how I have Liv'd so wretchedly
as f I thought I should not die.

Maar; 0, mijn God en lieve Vader;
sla mijn ogen op zodat ik kan zien
hoe ik jaar na jaar aftakel,
hoe de zonde mijn vrije natuur heeft gebonden,
hoe ik zo waardeloos heb geleefd
alsof ik dacht dat ik niet zou sterven.

Ye sacred Muses
Ye sacred Muses, race of Jove,
whom Music's lore delighteth,
come down from crystal heav'ns above
to earth, where sorrow dwelleth,
in mourning weeds with tears in eyes:
Tallis is deaci and Music dies.

Gij heilige Muzen, van Jupiters geslacht,
die bekoord worden door de leer van de Muziek,
daal neer uit de hoge kristalheldere hemelen
naar de aarde, waar smart verblijft,
In treurende rouwgewarien met tranen in de ogen:
Tallis is dood en de Muziek sterft.

Out of the orient crystal skies
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Out of the orient crystal skies
a blazing star did shine,
showing the place where poorly lies
a blessed babe divine.

Uit de oostelijke kristalheldere hemelen
scheen een stralende ster,
en toonde de plaats waar
een gezegend kindje armoedig ligt.

Bom of a maid of royal Wood
who Mary hight by name,
a sacred rose which once did bud
by the grace of heav'nly flame.

Geboren uit een maagd van koninklijken bloede,
die Maria heette,
een heilige roos die eenmaal ontlook
bij de gennflP van hemels vuur.

This shining star three kings did guide,
e'en from the farthest east,
to Bethlehem where it betide
this blessed Babe doth rest.

Deze schitterende ster leidde drie koningen,
zelfs uit het verste oosten,
naar Bethlehem waar het gebeurde
en dit gezegende kindje rust.

Laid in a silly manger poor
betwbct an ox and ass,
whom these three kings dicl all adore,
as God's hight pleasure was.

Neergelegd in een simpele, arme kribbe,
tussen os en ezel, die door die
drie koningen allen aanbeden werden,
beloofd door God, en tot zijn welbehagen.

And for the joy of his great birth
a thousand angels sing:
"Glond and peace unto the earth,
where bomn is this new King."

En om de vreugde van zijn hoge geboorte
zingen duizend engelen:
"Gloria en vrede op aarde,
waar deze nieuwe Koning is geboren."

The shepherds dwelling there about
When they this news did know
Came singing all e'en in arout,
fanlantidingdido.

Wanneer de herders die in de buurt waren,
dit nieuws vernamen,
kwamen ze zingend, allemaal samen,
fanlantidingdido

0 Lord, how vain
Philip Sidney
0 Lord, how vain
are all our frail delights;
how mbc'd with sour
the sweet of our desire;
how subject oft
to Fortune's subtle sleights;
how soon consum'd
/i/ce snow against the fire.
Sith in this Life
our pleasures all be vain,
0 Lord, grant me
that I may them disdain.

0 Heer; hoe vruchteloos
zijn al onze zondige lusten;
hoe is het zoete van ons verlangen
vermengd met zuur;
hoe vaak niet onderworpen
aan de sluwe listen van het Lot;
hoe snel verteerd
zoals sneeuw vlak bij vuur.
Omdat al onze lusten
in dit leven vruchteloos zijn,
geef 0 Heer,
dat ik ze mag misprijzen.

How fair in show
where need doth force to wish;
how much they
loathe when heart hath them at wilt;
how things possess'd
do seem not worth a rish,
where greedy minds
for more do covet stilt.
Sith in this life
our pleasures all be vain.
0 Lord, grant me
that I may them disdain.

Hoe mooi zijn ze om te zien
waar behoefte ons dwingt ze te wensen;
hoezeer verafschuwd
wanneer het hart hen naar believen bezit;
hoe lijken de dingen die men bezit
volkomen waardeloos,
waar hebzuchtige geesten
steeds meer begeren.
Omdat al onze lusten
in dit leven vruchteloos zijn,
geef 0 Heer,
dat ik ze mag misprijzen.

What prince so great
as doth not seem to want;
what man so rich
but still doth covet more;
to whom so large
was ever Fortune's grant

Welke heerser is zo verheven
dat hij niets tekort schijnt te hebben;
welk rijk mens
wil toch niet altijd meer;
aan wie heeft het Lot
ooit zoveel toegekend
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as for to have
a quiet mind in store.
Stth in this Life o
ur pleasures all be vain,
0 Lord. grant me
that I may them disdain.

dat het hem
een rustige geest gaf
Omdat al onze lusten
in dit leven vruchteloos zijn,
geef 0 Heer,
dat ik ze mag misprijzen.

When Daphe from fair Phoebus did fly
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When Daphne from fair Phoebus did fly,
the west wind most sweetly did blow in her
face.
Her silken scarf scarce shadow'd her eyes;
the god cried, "0 pity", and held her in
chase.
"Stay nymph, stay nymph", cries Apollo,
"Tarry and turn thee, sweet nymph. stay!
Lion nor tiger doth thee follow,
turn thy fair eyes and look this way.
0 turn, 0 pretty sweet,
and let our red tips meet,
pity, 0 Daphne, pity me."

Wanneer Daphne van de mooie Phoebus wegvluchtte,
blies de westenwind allerzoetst in haar gelaat.
Haar zijden sjaal beschaduwde nauwelijks
aar ogen;
de god riep, "Heb meelij", en achtervolgde haar.
"Blijf; nimf blijf nimf" riep Apollo uit,
"Talm en draai je om, zoete nimf blijf toch!
Leeuw noch tijger volgen jou,
wend je mooie ogen en kijk naar hier
0 draai je om, 0 mooie zoete lief
en laat onze rode lippen elkaar raken,
heb meelij, 0 Daphne, heb meelij met mij."

She gave no ear unto his cry,
but stil did neglect him the more he did
MOart.
He stil did entreat, she stil' did deny,
and earnestly prays hirn to leave her alone.
"Never; never" cries Apollo,
"Unless to love thou do consent;
but stil with my voice so hollow,
nl cry to thee til Life be spent.
But if thou turn to me
praise thy felicity,
pity, 0 Daphne, pity me."

Ze had geen oor voor zijn smeekbede,
en hoe meer hij klaagde, hoe meer ze hem
negeerde.
Hij bleef aandringen, zij bleef hem afwijzen,
en vroeg hem dringend haar met rust te laten.
"Nooit, nooit", riep Apollo uit,
'Tenzij jij toestemt mij te beminnen.
Maar steeds met mijn holle stem,
zal ik jou toeroepen tot ik het leven laat.
Maar als je je tot mij zal keren,
zal ik jouw gelukzaligheid prijzen,
heb meelij, 0 Daphne, heb meelij met mij.'

Away like Venus' dove she fles,
the red blood her buskins did run all adown.
Her plaintive love she stil denies,
crying, "Help, help, Diana, and save my
renown.
Wanton, wanton lust is near me,
cold and chaste Diana, aid!
Let the earth a virgin bear me,
or devour me quick a maid."
Diana heard her pray,
and turn'd her to a bay;
"Pity, 0 Daphne, pity me."

Weg vloog zij zoals Venus' duif
het rode bloed stroomde langs haar laarsjes
naar beneden.
Zij wees nog steeds haar klagende minnaar af
en riep uit: "Help, help, Diana, en red mijn eer.
Buitensporige, wulpse lust zit mij op de hielen,
koele en kuise Diana, help mij!
Laat de aarde mij als maagd dragen,
of mij snel als maagd verzwelgen.
Diana verhoorde haar smeken,
en veranderde haar in een law-ierboom;
"Heb meelij, 0 Daphne, heb meelij met mij."

'

Sorrow come
Sorrow come! Lend truc repentant tears
to a woeful wretched wight.
Hence Despair! With sad tormenting fears.
Do not my poor heart affright.
Pity, help now or never:
mark me not to endless pain.
Mack, I am condemn'd:
no hope nor help there doth remain,
but down I fall
down and arise I never shalL

Kom, Droefheid! Verleen ware berouwvolle tranen
aan een ellendig, verachtelijk wezen.
Weg van hier. Wanhoop! Maak mijn arme hart
niet bang
met droeve, kwellende angsten.
Medelijden, help me nu of nooit;
bestem mij niet tot eindeloze pijn.
Helaas, ik ben veroordeeld:
geen hoop of hulp blijven over,
maar ik kom ten val,
ik stort neer, en nooit zal ik nog opstaan.

Venus' birds
Venus' birds, whose mournful tunes
sing lullyby to my unrest,
for so partalcing of my wrongs,
in my bosom build your nest.
Lulla lullaby.
Love live loyal or I die.

Venusvogels, wiens sombere melodieën
slaapliedjes zingen voor mijn onrust,
om zo te delen in het onrecht dot mij is aangedaan,
bouw uw nest in mijn hart.
Lulla lullaby (Slaap, slaap zacht).
Laat liefde loyaal leven, of laat mij sterven.

Joan, quoth John
"Joan," quoth John, "when wilt this be?
Teil me when wilt thou marry me?
My cow and eke, my calf and rent,
my land and all my tenement.
Say, Joan, say Joan, what wilt thou do?
I cannot come every day to woo."

"Joan," zei John, "wanneer zal het zijn?
Zeg me, wanneer zal je met mij trouwen?
Mijn koe en zo, mijn kalf en huur,
mijn land en heel mijn pachtgoed.
Zeg, Joan, zeg Joan, wat ga je doen?
Ik kan je niet elke dag het hof komen maken."

"John", quoth Joan, "is there such haste?
Look ere you leap, lest you make waste.
If haste you have with me to wed,
more belongs to a bride's bed.
Wherefore, wherefore thus must you do:
day and night come every hour to woo."

"John," zei Joan, "is er dan zo'n haast bij?
Kijk voor je springt, of je zal nog verlies lijden.
Als je haast hebt om met mij te trouwen:
er hoort wel meer dan haast in het bruidsbed.
Daarom, daarom is dit wat je moet doen:
mij elk uur van de dag en de nacht het hof
komen maken."

"John, if you will needs me have,
this is that which I do crave:
to let me have my will in all,
and then with thee I'll never brawl.
Say John, say John, shall this be so?
Then you need not come every hour to woo."

"John, als je me echt wil hebben,
dit is waar ik naar hunker:
dat je me in alles mijn zin geeft,
en dan zal ik nooit op je kijven.
Zeg John, zeg John, zal het zo zijn?
Dan moet je niet elk uur komen om mij het hof te
maken."
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Farewell the Miss
Farewell the bliss that once I had,
farewell the end of strife,
and welcome, Hate, thou mak'st me glad
bij short'ning of mij Life.

Vaarwel gelukzaligheid die ik eens had,
vaarwel het einde van twist,
en welkom, Haat, je maakt me blij
omdat je mijn leven inkort.

What shall I say? Where should I rest?
From Death I cannot fty.
My friend is lied, who hath opress'd,
the heart that yields to die.

Wat zal ik zeggen? Waar moet ik rusten?
Van de Dood kan ik niet wegvluchten.
Mijn vriend is weg, die het hart heeft
bezwaard
dat zich overgeeft aan de dood.

And shall he live to triumph then,
that wounded hath mij heart,
to have the bliss, and I the blow:
the joy, and I the smart?

En zal hij dan blijven leven en triomferen,
hij die mijn hart heeft verwond,
zal hij gelukzaligheid kennen, en ik tegenslag:
hij de vreugde, en ik het verdriet?

Then grief bring care, bring sisters three
to cut rny th.read in twain;
for care brings woe, and woe brings death,
and death brings Life again.

Dan, verdriet, breng zorg, breng drie zusters,
om mijn levensdraad in twee te snijden;
want zorg brengt ellende, en ellende brengt
dood,
en dood brengt opnieuw leven.

Come Death! Sweet Death! I wilt not fty.
Strike out thy stroke, for now I die.

Kom. Dood! 7flete Dood! Ik zal niet wegvluchten.
Breng uw slag toe, want nu sterf ik.

Hear me, 0 God
Ben Johnson
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Hear me, 0 God,
a broken heart
is mij best part;
use stiU Thy rod,
that I may prove
therin Thy love

Verhoor mij, 0 God,
een gebroken hart
is mijn beste deel;
gebruik nog uw gesel,
dat ik hierin
uw liefde mag ervaren.

Who more can crave
than Th.ou hast done?
Thou gav'st a Son
to free a slave
first made of nought;
with all since bought.

Wie kan hunkeren naar meer
dan wat Gij hebt gedaan?
Gij gaf een Zoon
om een slaaf te bevrijden,
eerst geschapen uit niets:
sindsdien met allen verlost.

Sin, Death and Heil
His glorious Name
quite overcame,
yet I rebel
and slight the same.

Zonde, Dood en Hel
Zijn roemrijke Naam
overwon hen,
maar ik ben opstandig
en minacht hen.

'11

But l'U come in
before my loss
me further toss
as sure to win
under His Cross.

Maar ik zal thuiskomen
voor mijn verlies
blijf me door elkaar schudden
zeker dat U mij zal winnen
onder Zijn Kruis.
Vertaling: Marleen Cré
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Rebecca Stewart
zie biografie p. 259

Stratton Bull
Contratenor Stratton Bull studeerde zang aan het Royal
Conservatory van zijn geboortestad Toronto en vervolgens bij tenor Marius Van
Altena aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Bij de eminente bariton Max van Egmond in Amsterdam rondde hij zijn studies af. Stratton Bull
trad op met verscheidene toonaangevende ensembles in Europa en NoordAmerika, onder meer met Tafelmusik Toronto, Hespèrion XX, de Cappella
Pratensis, Cantus Ctilln en de Capilla Flamenca. Als solist werkte hij met dirigenten als Andrew Parrot, Sigiswald Kuijken en Bernard Labadie. De interesse
van Stratton Bull gaat in het bijzonder uit naar de vertolking van renaissancemuziek uit oude notatie. Hij is niet alleen zanger, maar ook dirigent van het
vocaal ensemble Thamyris. Als docent en medeorganisator was hij betrokken bij
tal van renaissancecursussen, onder andere in Alden Biezen.

Toonmoment masterclass Engelse polyfonie
Tijdens dit toonmoment wordt de Engelse polyfonie in al zijn
facetten naar voor gebracht. Het is het resultaat van drie dagen intensief werken met deelnemers aan de masterclass van Rebecca Stewart en Stratton Bull.
Beide musici zijn gedreven en reeds jaren bezig met de uitvoeringswijze van
14de tot 16de-eeuwse muziek, met specifieke aandacht voor de originele bronnen en de historisch verantwoorde uitvoering daarvan. De deelnemers van de
masterclass worden als het ware ondergedompeld in een wereld van oude
noten, een wereld van Engelse zangtraditie en bijbehorende stijlkenmerken, en
dit vanuit verschillende bronnen.
Voor meer informatie over de masterclass, zie p. 49
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Peter Van Heyghen
Peter Van Heyghen studeerde blokfluit, zang, kamermuziek en
muziekgeschiedenis aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Gent.
Aansluitend volgde hij meestercursussen bij onder meer Frans Brilggen en
Kees Boeke aan de Accademia Chigiana in Siena. Ook was hij enkele jaren lang
student bij Bruce Dickey in Bologna en aan de Schola Cantorum in Bazel.
Als blokfluitist concerteert Peter Van Heyghen wereldwijd
solistisch, met zijn eigen ensemble More Maiorum en met het ensemble
Fontainebleau, een samenwerking met barokdanseres Sigrid T'Hooft. Zijn
persoonlijke discografie omvat onder meer muziek van Pierre Phalesius,
Georg Friedrich Handel, Jean De Castro en Pietro Antonio Fiocco voor labels
als Vanguard-Passacaille, Accent en Passacaille.
Daarnaast is Peter Van Heyghen ook als onderzoeker, zanger
en dirigent actief. Als onderzoeker publiceert hij hoofdzakelijk over uitvoeringspraktijk en over de geschiedenis en het repertoire van de blokfluit. Als
zanger wordt hij regelmatig uitgenodigd door renaissance- of vroegbarokensembles zoals de Capilla Flamenca en Weser Renaissance. Als dirigent
wordt hij onder meer geregeld gevraagd om het barokorkest van het
Collegium Marianum in Praag te leiden. Als leraar blokfluit, ensemblemuziek en historische uitvoeringspraktijk van renaissance- en barokmuziek is
hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarnaast
wordt hij vaak uitgenodigd voor het geven van masterclasses en lezingen en
het leiden van workshops doorheen Europa en de Verenigde Staten. Zo verleent hij onder meer zijn medewerking aan de jaarlijkse zomercursus Oude
Muziek in Mateus, Portugal.
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More Maiorum
De naam 'More Maiorum' verwijst naar het gewoonterecht van de voorouders uit
de antieke Romeinse geschiedenis. Het mos maiorum' was een geheel van ongeschreven wetten die aanvankelijk het enige houvast vormden in de Romeinse rechtspraak, maar ook later
richting bleven geven in het dagelijkse leven, als teken van eerbied van de Romeinen voor hun
verleden. More Maiorum betekent dus eigenlijk zoveel als: zoals onze voorouders het deden.
De kamermuziekgroep die nu de naam More Maiorum draagt, startte aanvankelijk als een initiatief van enkele studenten aan het Koninklijk Conservatorium en de
Rijksuniversiteit van Gent, die zich toelegden op het verantwoord uitvoeren van barokmuziek
met een historisch instrumentarium. Sinds 1993 wordt More Maiorum geleid door Peter Van
Heyghen. De bezetting van de groep is flexibel en varieert naargelang de aard van het programma. Het repertoire beslaat de ensemblemuziek met blokfluit uit de 16de, 17de en 18de eeuw.
Gedurende de voorbije negen jaar verzorgde More Maiorum concerten in België,
Nederland, Duitsland, Zwitserland, Italië, de Verenigde Staten en Japan. Hoogtepunten waren
onder meer het live concert voor de Europese Radio Unie in november 1993, de concerttournees door Nederland voor het Netwerk Oude Muziek in maart 1995 en november 1998 en door
Japan in november 2001. Het ensemble gaf ook enkele concerten op het Festival van
Vlaanderen-Brugge in juli 1999 en augustus 2001.
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Peter Philips (1560/61-1628)

Richard Dering

Regina caeli laetare
uit Peter Philips, Cantiones sacrae,
Antwerpen, 1612

In lectulo
uit Richard Dering, Cantiones Sacrae,
Antwerpen, 1617

Richard Dering (ca. 1580-1630)

Peter Philips

Vidi speciosam
uit Richard Dering, Cantiones Sacrae,
Antwerpen, 1617

Conceptio tua
uit Peter Philips, Cantiones sacrae,
Antwerpen, 1612

Peter Philips

Peeter Cornet (ca. 1575-1633)

Cluae est ista
uit. Peter Philips, Deliciae Sacrae,
Antwerpen, 1616

Salve regina

Richard Dering
Indica mihi
uit Richard Dering, Cantiones Sacrae,
Antwerpen, 1617

Peter Philips
0 dilecte
0 Maria domina nostra
uit Peter Philips, Paradisus Sacris Cantionibus,
Antwerpen, 1628
Quae est ista
uit Peter Philips, Cantiones sacrae,
Antwerpen, 1612

Peter Philips
Ave Maria
uit Peter Philips, Cantiones sacrae,
Antwerpen, 1612
Gloriosae virginis
Salve virgo torens
uit: Peter Philips, Paradisus Sacris Cantionibus,
Antwerpen, 1628
Ave Regina caelorum
uit Peter Philips, Cantiones sacrae,
Antwerpen, 1612

Richard Dering
Ave Virgo gratiosa
uit Richard Dering, Cantiones Sacrae,
Antwerpen, 1617

John Bull (1562/63-1628)
Fantasia in the Eighth Mode
uit London, British Library, MS Add. 23623

Peter Philips
Assumpta est Maria
uit Peter Philips, Cantiones sacrae,
Antwerpen, 1612

Richard Dering
Ave Maria
uit Richard Dering, Cantiones Sacrae,
Antwerpen, 1617

Peter Philips
Laetamini cum Maria
Cluae est ista
Cluae est ista
uit Peter Philips, Paradisus Sacris Cantionibus,
Antwerpen, 1628
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Paradisus Sacris Cantionibus: geestelijke vroegbarok
muziek in de Zuidelijke Nederlanden
Bij het begin van de 1 7de eeuw, tijdens de regering van de aartshertogen
Albrecht en Isabella, werden de Zuidelijke Nederlanden uitgebouwd tot een waar bastion van
de Contrareformatie. Onze gewesten fungeerden daarbij niet alleen als uitvalsbasis voor de
militaire campagnes tegen de nog steeds opstandige noordelijke provincies; ze vormden tevens
een geliefd toevluchtsoord voor buitenlandse politieke en religieuze dissidenten. Bovenal echter moesten onze gewesten dienen als uitstalraam van het koninklijke gezag en de katholieke
orthodoxie. Vanuit de belangrijkste wereldlijke, geestelijke en intellectuele machtscentra - het
aartshertogelijk hof in Brussel, de talrijke bisdommen en kloosters, en de universiteit in
Leuven - werd het programma van de Contrareformatie met grote zorgvuldigheid gecoördineerd, gerealiseerd en geïmplementeerd op alle maatschappelijke niveaus. De essentie van dit
programma bestond uit het opwekken en stimuleren van de spiritualiteit en devotie van de
gelovige via zowel intellectuele als emotionele prikkels. Ook was het de bedoeling de gelovige
aan te zetten tot volledige aanvaarding en erkenning van de katholieke dogma's en van de
roomse Kerk als Gods unieke instrument op aarde. Terwijl de verstandelijke aspecten van dit
proces werden ingevuld via een grondig uitgebouwde onderwijsstrategie, werden de
emotionele doelstellingen op de eerste plaats bewerkstelligd via een doordacht gebruik van
zintuiglijke prikkels, of met andere woorden, via de kunsten.
De kunststroming waarvan de Contrareformatie zich bediende, is men later de
barok gaan noemen. Deze kunststroming laat zich niet zozeer definiëren op basis van puur
uiterlijke kenmerken. Het wezenlijkste kenmerk van barokkunst is haar methode. Die is uitgesproken retorisch en uitdrukkelijk gericht op het publiek dat dient onderwezen, geroerd en
behaagd te worden. De Contrareformatie verkoos deze stijl omdat op die manier een perfectie
alliantie ontstond tussen woord, toon, beeld en vorm, waardoor rede en gevoel op een vergelijkbare wijze werden aangesproken. De Contrareformatie verkoos deze stijl ook omwille van
de flexibiliteit in het gebruik van haar uitdrukkingsmiddelen: elke boodschap diende immers
aangepast te kunnen worden aan de aard en het karakter van het doelpubliek. Barokke kunst
kon inderdaad grootschalig zijn of kleinschalig, dynamisch of statisch, extrovert of introvert,
vernieuwend of klassiek, chaotisch of ordelijk, zolang ze maar in staat was om het beoogde
doelpubliek te bereiken, te treffen en te overtuigen van de boodschap. De contrareformatorische kunst verkoos deze stijl tenslotte ook omwille van het vocabularium waarvan de barok
zich graag bediende: het vocabularium van de Italiaanse hoogrenaissance dat multidimensionaliteit, levensechtheid en menselijkheid nastreefde en op die manier op grotere en meer
rechtstreekse verstaanbaarheid kon rekenen.
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Ook in de Zuidelijke Nederlanden werden de uiterlijke kenmerken van de vroegbarok in ruime mate bepaald door sociologische factoren. Vooreerst had de reeds veertig jaar
durende oorlog het land en zijn bevolking behoorlijk uitgeput en verarmd, zodat er, algemeen
gesteld, maar weinig fondsen beschikbaar waren voor nieuwe grootschalige artistieke projecten. Alleen het hof in Brussel was het aan zichzelf verplicht om zich met het nodige decorum
te manifesteren en ook de rijke Jezuïetenorde kon zich het een en ander veroorloven. Groots
opgezette projecten zoals de koepelbasiliek in Scherpenheuvel of de Sint-Ignatiuskerk (later de
Sint-Carolus Borromeuskerk) in Antwerpen, de reusachtige doeken van Rubens, de dubbelkorige muziek van Philips en andere, hoofdzakelijk Italiaanse componisten, moeten dan ook
uitsluitend in deze context worden gezocht.

De kerngroep waarnaar de Zuid-Nederlandse kunstnijverheid zich reeds meer
dan een eeuw richtte, werd echter gevormd door de handeldrijvende middenklasse, wier mentaliteit eerder conservatief was en gekenmerkt werd door een zekere spaarzaamheid, wars van
overdreven uiterlijk vertoon. De situatie bij het begin van de 17de eeuw was weliswaar enigszins gewijzigd aangezien nu de middenldasse werd gevormd door enerzijds die handelaars die
zich ondanks de zware economische gevolgen van de oorlog hadden weten te handhaven, maar
anderzijds ook (veelal lage) edellieden die aangetrokken werden door en een rol probeerden te
spelen in de hofcultuur om en rond de aartshertogen. Ook zij beschikten echter niet steeds
over het grote kapitaal. Bovendien waren ze veelal van Spaanse komaf of opgevoed met
Spaanse esthetische normen die traditioneel ook eerder behoudsgezind waren. Dit verklaart
wellicht ook het feit dat er in de Zuidelijke Nederlanden van wereldlijke barokkunst aanvankelijk niet echt veel sprake was. Gezien het eerder besproken programma van de
Contrareformatie vormde de geestelijkheid een iets dankbaarder afretgebied, maar ook hier
betrof het vaak eerder kleinschalige projecten: de herinrichting in barokstij1 bijvoorbeeld van
het interieur van een kerk- of kloostergebouw dat soms reeds eeuwen tevoren gebouwd was in
gotische stijl. Waar de barok dus al ingang vond in de Zuidelijke Nederlanden was ze hoofdzakelijk geestelijk getint en daarbij veelal gematigd en enigszins terughoudend qua opzet en
stijl. Tenslotte mag niet vergeten worden dat de kunststroming als dusdanig uitheems van
oorsprong was en dat haar Italiaanse vocabularium niet altijd even goed aansloot bij de smaak
van het Zuid-Nederlandse cliënteel. Bovendien was het voor inheemse kunstenaars maar
mogelijk om zich in deze moderne kunststroming te bekwamen via een studiereis naar Italië.
Slechts zeer weinigen vonden daarvoor de nodige fondsen. Rubens vormde hierop uiteraard
een zeldzame, maar notoire uitzondering.
In het muziekleven was de situatie niet anders: alleen aan het aartshertogelijk
hof en misschien ook in enkele welvarende kerken werd er geregeld groots opgezette meerkorige muziek uitgevoerd. De wereldlijke muziek die van Phalesius' Antwerpse drukpersen rolde,
bestond grotendeels nog uit bundels renaissancechansons en -madrigalen. Moderne begeleide monodie en instrumentale ensemblemuziek zouden pas later en slechts met mondjesmaat
ingang vinden. Grofweg de helft echter van alle gedrukte muziek tussen 1600 en 1630 bestond
uit bundels motetten en missen, niet zelden betiteld met de term 'Cantiones Sacrae' of een
variant daarvan. Aanvankelijk betrof het nog hoofdzakelijk muziek gecomponeerd in traditionele polyfone stijl, maar in 1613 verscheen de eerste bundel 'echte' geestelijke barokmuziek:
Peter Philips' Gernrnulae Sacrae (geestelijke juwelen), een verzameling motetten voor twee en
drie stemmen met basso continuo. Philips gaf hiermee een voorbeeld dat snel veel bijval genoot.
Hijzelf zou onder meer vóór zijn dood in 1628 nog twee gelijkaardige en bijzonder populaire collecties publiceren: in 1616 de Deliciae Sacrae (geestelijke genoegens) en in 1628 zijn monumentale Paradisus Sacris Carttionibus (Paradijs aan/met/door/voor geestelijke gezangen), een
titel die meteen het karakter van de gehele vroegbarokke muziekcultuur in de Zuidelijke
Nederlanden uitermate goed typeert. In 1617 en 1625 voorzag hij daarenboven basso continuo
partijen voor twee reeds eerder gepubliceerde collecties motetten, respectievelijk de vijfstemmige Cantiones Sacrae van 1612 en de dubbelkorige Cantiones Sacrae van 1613.
In vele opzichten kan Philips beschouwd worden als het archetype van de vroegbarokke kunstenaar werkzaam in de Zuidelijke Nederlanden. Vooreerst was hij een inwijkeling: hij had zijn geboorteland Engeland verlaten omwille van zijn katholieke geloof. Vervolgens
had hij zich in Rome bekwaamd in de klassieke geestelijke compositiestijl van Palestrina en
Anerio. Uiteindelijk had hij zich in de Zuidelijke Nederlanden gevestigd waar hij aanvankelijk
zijn brood verdiende met het geven van privé-lessen klavecimbel en met het publiceren van
madrigalen. In 1597 verwierf hij een baan als organist aan het hof in Brussel. Gedurende de
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laatste drie decennia van zijn leven legde hij zich tenslotte toe op het componeren van geestelijke muziek en introduceerde daarmee de muzikale barok in de Zuidelijke Nederlanden.
Philips' jongere landgenoot Richard Dering had een zeer gelijkaardige loopbaan.
Ook hij was een Engelse katholiek, ook hij had in Italië gestudeerd (in Venetië en Rome), ook
hij had zich in de Zuidelijke Nederlanden gevestigd en ook hij publiceerde er madrigalen, de
Canzonette van 1620, en een aantal bundels geestelijke muziek, de vijfstemmige Cantiones
Sctcrae van 1617 en de zesstemmige Cantica Sacra van 1618, alle met basso continuo. In
tegenstelling tot Philips echter, verwierf Dering geen baan aan het hof. Hij was werkzaam als
organist aan het klooster van de Engelse zusters in Brussel. Bovendien zou hij rond 1625 de
Nederlanden reeds verlaten voor een aanstelling aan het katholieke hof van koning Karel I in
Londen. Zijn Cantica Sacra voor twee en drie stemmen met basso continuo zouden pas in
1662, 32 jaar na zijn dood, in Londen worden gepubliceerd.
De carrières van Philips' beide collega's-organisten aan het aartshertogelijk hof,
John Bull en Peeter Cornet, vertoonden daarentegen slechts oppervlakkige overeenkomsten.
Ook Bull was een Engels katholiek die zich in de Zuidelijke Nederlanden vestigde en er op
verschillende plaatsen werkzaam was als organist, maar - voor zover geweten - had hij niet in
Italië gestudeerd. Hij verzorgde ook geen enkele publicatie. Het enige wat de Zuid-Nederlandse
componist Peeter Cornet met Italië verbindt, is het feit dat een groot deel van zijn klaviermuziek bewaard bleef in een handschrift van Italiaanse oorsprong. Ook van hem echter is geen
enkele gedrukte publicatie bekend.
Met het voorliggende programma werd gepoogd om een accuraat beeld te schetsen van de muzikale productiviteit en activiteit op het gebied van de vroegbarokke geestelijke
muziek in de Zuidelijke Nederlanden. Omdat de keuze aan stukken echter zo 'paradijselijk'
ruim was, werd geopteerd voor twee, onderling verwante tekstuele thema's: de Maagd Maria
en het Hooglied van Salomo. Beide thema's zijn bijzonder representatief voor het sensuele,
bijna erotische karakter van de contrareformatorische spiritualiteit en één ervan sluit toevallig ook goed aan bij een ander hoofdthema op dit festival, met name de virginalisten. Op het
einde van de 16de eeuw pasten katholieke exegeten het Hooglied meer en meer toe op de verhouding van Christus en de kerk of Christus en Maria. Dit blijkt onder meer uit het feit dat
fragmenten uit het Hooglied zoals Quae est ista, quae processit of Quae est ista, quae ascendit
op regelmatige basis gebruikt werden in de liturgie voor Maria-feestdagen. Voor nieuwe motetteksten zoals Tota pulchra es Maria (Philips, 1628) werden zelfs af en toe fragmenten uit het
Hooglied geparafraseerd.
Ook het optreden van de blokfluit in dit programma moet in deze context worden
verstaan. In de - weliswaar Italiaanse - vroegbarokke geestelijke muziek werden blokfluiten
slechts uitzonderlijk ingeschakeld, maar dan wel uitsluitend in samenhang met tekstfragmenten uit het Hooglied of teksten die betrekking hadden op de Maagd Maria. Het gebruik van melodie-instrumenten überhaupt voor de uitvoering van vroegbarokke geestelijke vocale muziek werd
onder meer gepropageerd in Lodovico Grossi da Viadana's Cento Concerti Ecclesiastici uit 1602,
wellicht de grote inspiratiebron voor Philips' Paradisus Sacris Cantionibus.
Peter Van Heyghen
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Regina caeli laetare
Regina caeli Laetare, alleluja,
quia meruisti portare,
resurrexit, sicut dixit, alleluja.
Ora pro nobis Deum, alleluja.

Koningin van de hemel, verheug u, halleitga,
want Hij die gij hebt mogen dragen, halleluja,
is verrezen zoals Hij voorzegd had, halleluja.
Bid voor ons God, halleluja.

Vidi speciosam
Vidi speciosam,
sicut columbarn ascendentem
super rivos aquarum,
cuius inestimabilis odor erat nimis
in vestimentis circurndabant eam,
flores rosarum et lilia convallium.

Ik zag haar; schitterend mooi,
als een duif nederdalen
op het water;
onvergelijkelijk was haar geur,
zij was bekleed met
rozen en leliën-der-dalen.

Quae est ista
Quae est ista, quae processit sicut Sol,
et formosa tamquam Ierusalem?
Viderunt eamfiliae Syon,
et beatam dixerunt
et Reginae laudaverunt eam.
Et sicut dies verni circumdabant eam,
flores rosarum et lilia convallium.

Wie is zij die daar naderde als de Zon
en mooi als Jeruzalem?
De dochters van Sion zagen haar
en prezen haar zalig,
en de koninginnen loofden haar.
En zoals een lentedag was zij gehuld
in rozen en leliën-der-dalen.

Indica mihi
Indica mihi quem diligit anima rrtea,
ubi pascas,
ubi cubes in meridie,
ne vagari incipiam
post greges sodalium tuorum.
0 quam tu pulcher
es dilecte mi et decorus.
Averte oculos a me,
quia ipsi avolare fecerunt.
Veni dilecte mi,
egrediamur in agrum,
commoremur in villis,
ego dilecto meo,
et ad me conversio eius.

Zeg mij, mijn zielsbeminde,
waar laat gij uw kudde grazen,
waar legt gij u 's middags te ruste,
opdat ik niet verdwaal
als ik de kudde van uw vrienden zoek.
0, hoe mooi zijt gij,
mijn beminde, hoe bevallig.
Wend uw ogen van mij af
want zij brengen mij in verwarring.
Kom, mijn beminde,
laten we het veld in wandelen,
laten we vertoeven in de dorpen.
Ik ben er voor mijn lief
en naar mij gaat zijn verlangen uit.

0 dilecte
0 dilecte, o charorum
omnium charissirne,
o amor meu.s unice,

0, mijn beminde, o dierbaarste
van alles wat mij dierbaar is,
o, mijn enige liefde,
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sponse floride,
sponse melliflue,
dulcedo cordis mel,
et vitae artimae meae.
Accende concrema
et transforma me,
ut nihil praeter te vivat in me.
Eia vulnera cor meum,
pro fundissime ictculo amoris tui.

o, mijn stralende bruirlPgom,
honingzoete bruidegom,
zoete honing van mijn hart
en ziel van mijn leven.
Kom, steek mij in brand
en vervorm mij helemaal,
zodat buiten jou er niets meer leeft in mij.
Welaan, verwond mijn hart tot in het binnenste
met de speer van jouw liefde.

0 Maria domina nostra
0 Maria domina nostra
misericordiosissima,
admiranda
et omrti honore dignissima,
felix Maria,
genitrbc gloriosa,
felicissima domina nostra,
teneamus te
nec dimittamus
donec tu benedixeris nobis, alleluja.

0, Maria, onze meesteres,
heel en al vervuld van deernis,
o, bewonderenswaardige
en alle eer ten volle waardig,
o, gelukzalige Maria,
o, moeder vol glorie,
o, allergeluiczaligste meesteres van ons,
laten we aan jou verknocht blijven,
en jou nooit loslaten,
totdat gij ons hebt gezegend, alleluja.

Ave Maria
Ave Maria,
gratia plenct, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus verttris tui leusus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Wees gegroet, Maria,
vol van genade, de Heer zij met u,
gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en tot het uur van onze dood.
Amen.

Laetamini cum Maria
I netamini cum Maria,
omnes qui diligitis eam,
quoniam in prole Mater in partu virgo,
gaude, et Laetare
virgo mater Domini, alleluja.

Verheugt u met Maria,
julllie allen die van haar houden,
want zij is moeder en maagd,
verheug u, jubel,
maagd en moeder van de Heer; alleluja.

In lectulo
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In lectulo meo per noctes
quaesivi quem diligit anima mea,
quaesivi illum et non inveni.
Sw-gam et circuibo civitatem,
per vicos et plateas

's Nachts, in mijn bed,
zocht ik hem, mijn zielsbeminde,
zocht ik hem, maar vond hem niet.
Ik zal opstaan en de stad rondgaan,
door wijken en pleinen

qucteram quem di/git anima mea.
Invenerunt me vigiles
qui custodiunt civitatem;
num quem diligit anima mea vidistis?
Paululum cum pertrartsissem eos,
inveni quem diligit anima mea.

zal ik mijn zielsbeminde zoeken.
Zij vonden mij,
de wachters die de stad bewaken:
"Hebben jullie mijn zielsbeminde niet gezien?"
En wat later, nadat ik alles doorkruist had,
heb ik mijn zielsbeminde gevonden.

Conceptio tua
Conceptio tua, Dei genitrix virgo,
gaudium annurttiavit in urtiverso mundo.
Ex te enim ortus est
sol iustitiae, Christus Deus noster.
Qui solvens maledictionern,
dedit benedictionem
et confu.ndens mortem,
donavit nobis vitam sempiternam.

Uw ontvangenis, maagd en moeder van God,
verkondigde blijdschap voor heel de wereld.
Uit u immers is geboren
de zon der gerechtigheid, Christus de Heer
Die de verdoemenis heeft weggenomen
en de zegen heeft gebracht,
en door de dood te overwinnen
ons het eeuwige leven heeft geschonken.

Gloriosae virginis
Gloriosae virginis Marine ortum,
dignissimum recolarnus,
cuius Dominus humilitatem respexit,
quae Angelo artuntiante
concepit Salvatorem mundi.
Beatissimae virginis Mariae
nativitatem devotissime celebremus,
allehtia.

Laten wij de geboorte van de glorievolle maagd
op waardige wijze gedenken,
de Heer heeft haar nederigheid gewaardeerd.
Door de woorden van de engel
werd zij zwanger van de Verlosser van de wereld.
Laten we dus vol vroomheid de geboorte
van de allergelulczaligste Maagd Maria vieren,
alleluja.

Salve virgo florens
Saive virgo florens,
Mater illibata,
Regina clementiae,
stellis coronata
super omnes angelos pura,
irnmaculata, atque ad Regis dexteram
stans veste deaurata,
per te. Mater gratiae,
dulcis spes reorum,
fulgens stella mans,
portus naufragorum,
patens caeli ianua,
salus infirmorum,
videamus Regem
in aula sanctorum.

Gegroet, bloeiende maagd,
maagdelijke Moeder;
Koningin van medelijden,
getooid met sterren,
zuiverder dan alle engelen,
ongerept, staande aan de rechterhand van de
Koning
in een gouden gewaad.
Door uw toedoen, Moeder van genade,
zoete troost van allen die met schuld beladen zijn,
schitterende ster van de zee,
haven voor schipbreukelingen,
wijdopen hemelpoort,
herstel van de zieken,
hopen wij de Koning te aanschouwen,
in het paleis van de heiligen.
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Ave regina caelorum
Ave Regina caelorum,
ave Domina angelorum:
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gaude Virgo gloriosa,
super omnes speciosa:
vale, o aaide decom
Et pro nobis Christum exora.

Gegroet, Koningin van de hemelen,
gegroet, Meesteres van de engelen,
gegroet levensbron, gegroet poort
waaruit het licht voor de wereld is voortgekomen.
Verheug u, roemvolle maagd,
kostbaar boven allen:
ten zeerste, o, ten zeerste stralend schoon.
En spreek voor ons bij Christus ten beste.

Ave Virgo gratiosa
Ave Virgo gratiosa,
favo mellis dulcion
Mater Dei gloriosa,
Stella Sole clarior,
TU es illa speciosa,
qua nulla est puichrior,
rubicunda plus quam Rosa,
lilio candidor.

Gegroet, teergeliefde Maagd,
zoeter dan bijenhoning,
roemvolle Moeder Gods,
ster schitterender dan de Zon,
Gij zijt die bevallige
die de schoonste is van allen,
roder dan de roos,
witter dan de lelie.

Assumpta est Maria
Assumpta est Maria in caelum:
gaudent angeli,
laudarttes bertedicunt Dominum.
Maria Virgo assumpta est
ad aetherum tha/amum,
in quo Rex regum
stellato sedet solio.
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Maria werd opgenomen in de hemel:
de engelen verheugen zich,
zij loven en prijzen de Heer.
De Maagd Maria werd opgenomen
in het paleis der hemelen,
waar de Koning der koningen
zetelt op zijn met sterren getooide troon.
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toegang op onze holebifuif van zaterdag 3 augustus (vanaf 23u)
in Zaal Jacob, Sudermanstraat 5 in Antwerpen.
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Erik Van Nevet

Dinsdag, 27 augustus 2002

20.00 uur

Augustinus

Erik Van Nevel

algemene leiding

Inge Van de Kerckhove
Marina Smolders
Nele Geerinckx
Amaryllis Dieltiens

sopraan (koorsolist)
sopraan
sopraan
sopraan

Elena Pozhidayeva
Gunter Vandeven
Godfried Van de Vyvere

alt (koorsolist)
contratenor
contratenor

Patrick Debrabandere
Wouter Bossaer
Lode Somers
Gunter Claessens

tenor (koorsolist)
tenor
tenor
tenor

Job Boswinkel
Walter Van der Ven
Joachim Brackx

bas (koorsolist)
bas
bas

Piet Stryc kers
Susanne Braumann
Herman Hickethier
Christine Kyprianides
Jean-Paul Everts
Herman Stinders

viola da
viola da
viola da
viola da
violone
orgel

CONCERT 11
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gamba
gamba
gamba
gamba

p. 181

Erik Van Nevel
Erik Van Nevel studeerde instrumentale en vocale disciplines aan het
Lemrnensinstituut in Leuven en aan de koninklijke conservatoria van Brussel en Antwerpen.
Nadien volgde hij specialisatiecursussen in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland. Hij is
stichter en dirigent van Currende, dat regelmatig te gast is op tal van grote Europese festivals.
In solistische bezetting werkt Van Nevel met het Currende Consort. Daarnaast concerteert hij
ook met het barokorkest Concerto Currende. Van 1983 tot 2000 was Erik Van Nevel kapelmeester van de Brusselse kathedraal, waar hij de Capella Sancti Michaelis heeft opgericht.
Ook was hij van 1980 tot 1985 assistent-dirigent van het toenmalige BRT-radiokoor.
Zowel met Currende als met het Brusselse kathedraalkoor realiseerde Erik Van
Nevel verschillende cd-opnamen, die door de internationale muziekpers erg positief werden
onthaald. Zo nam hij werk op van onder anderen Giacomo Carissimi, Orlandus Lassus, Peter
Philips, Heinrich Schtz, Jaches De Wert, Girolamo Frescobaldi, Domenico Scarlatti, de familie Bach, Dietrich Buxtehude, Hans Leo Hassler en Luca Marenzio. Ook bracht hij een reeks
van tien cd's uit met een ruim geografisch overzicht van de Nederlandse polyfonisten.
Erik Van Nevel doceert koordirectie, kamermuziek en oudemuziekpraktijk aan
het Lemrnensinstituut in Leuven. Jaarlijks geeft hij stages en cursussen voor koor- en ensemblezangers en voor dirigenten. Zo was hij al te gast in Nederland, Spanje, Israël, Zweden,
Malta, Slovenië en Frankrijk. Zowel algemene koor- en dirigeertechniek als de meer specifieke uitvoeringspraktijk komen op dergelijke stages aan bod. Sinds 1994 draagt Erik Van Nevel
samen met Currende de titel 'Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen'. In 1999 was hij met
Currende de Festivalster van het Festival van Vlaanderen.

Capella Currende & Currende Consort
De Capella Currende werd in 1974 door Erik Van Nevel opgericht en bestaat uit
een selectie van uitstekende koristen. De zangstij1 van Currende is herkenbaar aan de diepgaande uitvoeringspraktijk en - vooral - aan de levendige voordracht van zowel de 16de-eeuwse polyfonie als de barokke en klassieke literatuur. Het ensemble heeft niet enkel een speciale affiniteit met de grillige 17de eeuw, maar maakt er ook een punt van het schitterende maar
helaas weinig bekende patrimonium van de Vlaamse polyfonisten te promoten. Aan de hand
van een interessante en originele programmering slaagt Currende erin deze 'oude muziek'
nieuw leven in te blazen. Het ensemble realiseerde verschillende opnamen voor de VRT, de
NOS, WDR en France Musique en gaf concerten in Italië, Duitsland, Japan, Zweden,
Nederland, Frankrijk, Israël, Spanje en Portugal. Ook andere orkesten deden op de Capella
Currende een beroep, waaronder Anima Eterna onder leiding van Jos van Immerseel, La Petite
Bande onder leiding van Sigiswald Kuij ken, Concerto Ktiln onder leiding van René Jacobs,
Concerto '91 uit Amsterdam en Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini.
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De discografie van de Capella Currende oogt bijzonder indrukwekkend Voor het
label Accent werden opnamen verzorgd met onder meer muziek van Orlandus Lassus en Peter
Philips, oratoria van Giacomo Carissirni, motetten van Heinrich Schiftz, groots koorwerk van
Domenico Scarlatti, de meesterlijke Musica Religiosa van Jaches De Wert en indrukwekkende
muziek van Giovanni Gabrieli, Adriaan Willaert en Joan Cererols. Bij het label Eufoda

verschenen opnamen met muziek van Orlandus Lassus, Johannes Le Fébure, Hans Leo
Hassler, Luca Marenzio en de Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude.
Het Currende Consort is een ensemble van vier tot zes vocale solisten.
Afhankelijk van het programma en de stilistische noden krijgen deze solisten versterking van
een uitgebreide continuo-groep of een renaissance-instrumentarium. Ook is er naast de
Capella Currende en het Currende Consort nog het Concerto Currende, het eigen barokorkest
van Erik Van Nevel.
Sinds 1994 is Currende 'Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen', een titel die
door de Vlaamse Gemeenschap is toegekend. Ook werd het ensemble in 1999 uitgeroepen tot
'Ster van het Festival van Vlaanderen'.

Currende
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John Coprario (ca. 1570/80-1626)

PAUZE

I'll lie me down to sleep in peace

Orlando Gibbons (1583-1625)
Robert Jones (1597-1615)
Lam ent my soul

Thy beauty Israel is gone
uit Oxford, Christ Church, MS 365

Thomas Lupo (?-1628)
0 Lord give ear

0 clap your hands
uit York, York Minster Library, The Gostling part-books

John Ward (1571-1638)
0 Lord consider my great moans
uit William Leighton, The Teares or Lamentacions of
a Sorrowful Soule, London, 1614

Thomas Tomkins (1572-1656)
Pavan
uit London, British Library, Egerton MS 3665
Alman
uit Oxford, Bodleian Library, MSS Mus. Sch. c.64-69
0 God, wonderful art thou
uit Musica Deo sacra et ecclesiae, London, 1668
Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La
uit Oxford, Bodleian Library, MSS Mus. Sch. c.64-69
Blessed be the Lord God of Israel
uit Musica Deo sacra et ecclesiae, London, 1668
Fantasia in d
uit Dublin, Marsh's Library, MS
Music divine
uit: Thomas Tomkins, Songs of 3, 4, 5 and 6 parts,
London, 1622
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0 Lord in thy wrath rebuke me not
uit London, Royal College of Music, MSS 1045-1057
Fantasia in C
uit: Oxford, Christ Church, MSS 419-422 & MSS 432-435
Blessed are all they
uit Oxford, Christ Church, MS 21
Drop, drop, slow tears
uit: A Solemn Hymn
Hosanna to the son of David
uit Durham, Cathedra, Library, MSS C2-C19
See, see, the word is incarnate
uit London, British Library

The sermon done, a good anthem followed...
'Anthem is een Oudengelse vervorming van het Griekse woord 'antiphon' en
had in het middeleeuwse spraakgebruik ook die betekenis. Na de Engelse Reformatie in de
16de eeuw kreeg het echter de betekenis van een niet-liturgische koorcompositie in de volkstaal, vergelijkbaar met het motet in de Latijnse Kerk. De tekstbronnen van de anthems zijn
zeer verscheiden, maar toch voornamelijk afkomstig uit de bijbel (psalmteksten) en uit het
Book of Common Prayer.
Een eerste bloeiperiode van het genre rond 1550 omvatte, naast een groot aantal anonieme componisten, werk van William Mundy, Thomas Tains, Christopher Tye en
William Whytbroke. Het waren haast allemaal vierstemmige imitatieve koorwerken in een eenvoudig noot-tegen-noot contrapunt. De vroege anthems hadden een duidelijk plechtstatig en
afgemeten karakter, waarin nog geen plaats was voor tekstschilderende elementen. De typische eenvoud van deze muziek werd bewust nagestreefd omwille van de heldere declamatie
van de tekst.
De ontwikkeling van de zogenaamde 'verse' anthem rond 1565, waarin passages voor solostemmen en instrumentale begeleiding afgewisseld werden met koorfragmenten,
betekende een belangrijke stap in de evolutie van het genre. In deze 'verse' anthem werd een
korte orgelintroductie gevolgd door een passage voor solostem(men), ondersteund door een
volledig onafhankelijke instrumentale begeleiding. Daarna volgde een eerste koorfragment
waarin de stemmen verdubbeld werden door de instrumentale partijen. De daaropvolgende
afwisselingen tussen 'verse' en 'chorus' werden uiteraard bepaald door de onderliggende
tekststructuur. In sommige anthems herwerkte de componist de tekst van het vers in de daaropvolgende koorpassage of werden muzikale ideeën herhaald en ontwikkeld. De meeste
anthems echter vertoonden een doorgecomponeerde structuur.
Het genre van de verse anthem is uiteraard voornamelijk gegroeid uit de
metrische psalmzettingen van het full anthem, maar was tegelijkertijd ook schatplichtig aan
de zogenaamde Elizabethaanse consort songs. Daarom kiest Currende ervoor dit concertprogramma in te zetten met een kleine selectie uit de bundel The Teares or Lamentacions of a
Sorrowful Soule. Deze bundel verscheen in 1614, geruime tijd dus na het ontstaan van de
verse anthems, maar schept een treffend beeld van de gelijktijdige ontwikkeling van beide
genres. Hoewel de bundel ook songs bevat van Orlando Gibbons en Thomas Tomkins, beperken we onze selectie tot enkele minder bekende tijdgenoten. John Cooper - alias Giovanni
Coprario, een naam die hij meebracht van zijn talrijke Italiaanse reizen - werkte als componist en leraar in dienst van onder anderen James I en Prince Charles. Hoewel hij doorgaans
eerder herinnerd wordt als componist van fantasia's - bij Coprario een soort 'instrumentale
madrigalen' -, getuigen zijn 'songs' van een persoonlijke benadering in een gedragen declamatorische stijl. Robert Jones publiceerde vijf bundels met songs, met voorsprong het voornaamste genre uit zijn oeuvre. Meer dan zich te concentreren op muzikale expressiviteit,
onderscheidde Jones zich door een geslaagde eenheid van de tekstdeclamatie en een
aantrekkelijke melodie. In het voorwoord van zijn eerste bundel lezen we al: "ever since I
practised speaking, I have practised singing". Thomas Lupo was de jongst telg van een EngelsItaliaans muzikaal geslacht. Zijn vader Joseph was in Antwerpen actief als gambist, vooraleer
hij in Londen werd aanvaard bij het Court Consort. Enige jaren later zou ook zijn zoon Thomas
tot dit Consort toetreden. Het merendeel van zijn muziek componeerde Thomas Lupo voor het
hof van Prince Charles, zelf een begenadigd gamba-amateur en broodheer van onder anderen
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Currende Cortsort

Orlando Gibbons, Alfonso Ferrabosco en Giovanni Coprario, die samen met Lupo het Engelse
`viol consort'-repertoire schreven. De vocale output van Lupo was eerder bescheiden, maar
omvatte zowel Latijnse motetten als Engelse songs en anthems. John Ward, tenslotte, was
privé-musicus bij Henry Fanshawe. Wards vocale werken waren doorgaans redelijk lang, maar
hij integreerde in de structuur van deze werken allerhande subtiele thematische verwijzingen.
Ook in het gebruik van dissonanten - met tekstexpressieve doeleinden - toonde hij zich zeer
vooruitstrevend.

p. 186

Thomas Tomkins studeerde bij William Byrd, toen hij organist werd van
Worcester Cathedral. Geleidelijk aan kwam hij ook in contact met de Chapel Royal in Londen,

zodat hij occasioneel zijn tijd verdeelde tussen Worcester en Londen, waar onder andere
Orlando Gibbons was aangesteld als 'senior organist'. Na de dood van Gibbons in 1625 zou
Tomkins hem in deze functie opvolgen. Een groot deel van de anthems van de hand van
Thomas Tomkins hebben waarschijnlijk zowel in Worcester als in de Royal Chapel in Londen
dienst gedaan. De teksten waren voornamelijk psalmen, fragmenten uit het Oude Testament,
de Openbaring en het Book of Common Prayer. Zowel inhoudelijk als inzake accentuering koos
de componist voor een gepaste, zelden dramatische tekstdeclamatie. Minder consciëntieus
echter ging hij om met de globale structuur van tekst en muziek: een tweeledige tekst kon bijvoorbeeld makkelijk gekoppeld worden aan een driedelige muzikale structuur. De full anthems
van Thomas Tomkins getuigden steeds van een duidelijke feeling voor tonale structuren.
Sommige critici maken gewag van overdreven herhalingen in de slotpassages, maar ook in dergelijke herhalingen ging het steeds om doelmatige climaxeffecten. Thomas Tomkins maakte
heel vaak gebruik van contrapuntische stemimitaties, maar deze compositorisch-technische
virtuositeit ging nooit ten koste van de muzikale expressie. Ongeveer de helft van zijn anthems
schreef Tomkins in verse-vorm. Deze begonnen steeds met een solo-openingspassage, gevolgd
door alternerende full- en solodelen. In dit zeer eenvoudige frame etaleerde Tomkins een aanzienlijke verscheidenheid inzake textuur, schrijfwijze en structuur. Vergeleken met zijn tijdgenoten Coprario, Ferrabosco, Ward en Jenkins schreef Tomkins betrekkelijk weinig consort
music: slechts een 35-tal werkjes. Deze consort music circuleerde bovendien enkel in een paar
manuscriptjes om en rond Gloucester - waar Tomkins zijn kinderjaren doorbracht - en
Worcester. Wellicht was deze muziek uitsluitend bedoeld voor huiselijk gebruik in Tomkins'
onmiddellijke omgeving.
Thomas Tomkins' jongere tijdgenoot Orlando Gibbons haalde helaas niet de
leeftijd van Tomkins, maar bleef anderzijds gespaard van de Puriteinse pesterijen en kon zijn
hele leven lang zijn carrière onbelemmerd verder uitbouwen. Op twintigjarige leeftijd trad hij
als musicus toe tot de Chapel Royal, waar hij aan het einde van zijn leven maar liefst vier voorname posten bekleedde: als hofcomponist, als senior organist, als virginalist in 'the royal privy
chamber' en als organist van Westrninster Abbey. Hoewel deze vier functies nauw verbonden
waren met het klavier, bleef zijn reputatie als componist toch voornamelijk verbonden met zijn
vocale kerkmuziek. Gibbons werd geëerd als meester van de ernstige polyfone muziek, met bijzondere lof voor zijn full anthems. De ernst en de contrapuntische handigheid van deze werken werden echter rijkelijk gecompenseerd door de vitaliteit van zijn verse anthems. Gibbons'
aandacht voor de tekstdeclamatie was permanent, zelfs in kortere of eerder eenvoudige
anthems. Zijn achtstemrnig 0 aap your hands is bijzonder interessant omwille van de motivische klaarheid, de polyfone rijkdom, de wisselende textuur en zelfs de ritmische energie. Ook
zijn verse anthems behoorden tot de beste in hun genre. Gibbons toonde weinig interesse in
expliciete toonschilderende elementen, maar de expressieve declamatie, de ritmische behandeling van de schriftuur en de vocale `bravoure' in sommige korte passages zijn handelsmerken van Gibbons' vitaliteit en moderniteit die bij hedendaagse uitvoeringen helaas niet altijd
even duidelijk worden onderstreept.
De eerste uitdrukkelijke vermelding van de 'anthem' vinden we in de agenda
van Charles II uit 1662, die nog steeds de officiële agenda is van de Engelse Kerk. De tekst
luidt als volgt: "In Quires (= choirs) and Places where they sing here followeth the Anthem".
Wanneer in de kerkdienst twee anthems voorkwamen, werd de ene vóór en de andere na de
preek gezongen. Dit werd in Pepys' dagboek bevestigd met de woorden: The sermon done, a
good anthem followed'.
Koen Jambon
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I'll lie me down to sleep in peace
III lie me down to sleep in peace.
for Th.ou Lord or/1y mak'st me dweil
in safety with great quietness,
and dost dl dreams from me expel.

Ik zal me neerleggen om in vrede te slapen,
want alleen Gij, Heer, doet mij wonen
in veiligheid met grote rust
en jaagt boze dromen van mij weg.

I hope of this I lie me down,
depending on 'Thy providence:
I care not ff the world do frown,
for I am safe by Thy defence.

Hierop hopend leg ik mij neer,
ik reken op uw voorzienigheid:
ik geef er niet om dat de wereld mij afkeurt,
want ik ben veilig door uw bescherming.

Lord, let it be, for I am Thine,
my rest make sweet and comfortable:
to Thee I do myseV resign,
Lord grant all this, for thou art able.

Heer; zo zij het, want ik ben de uwe,
maak mijn rust zoet en behaaglijk:
ik onderwerp me aan U,
Heer verleen mij dit alles, want het ligt in uw
macht.

Lament my soul
Lament, lament my soul, cry, o cry,
sweet Jesu pity, pity me;
help, help, for sin I die,
sweet Christ come ease my misery.

Weeklaag, mijn ziel, ween, o ween,
zoete Jesus, heb melij, heb melij met mij,
help, help, ik sterf om mijn zonden,
zoete Jesus, kom mijn lijden verzachten.

0 Lord give ear
0 Lord give ear to my complaint
attend my tears and hear my cry:
my sinews shrink, my limbs do faint,
I languish in my malady.

0 Heer, aanhoor mijn klacht
zie mijn tranen en hoor mijn geween:
mijn zenuwen krimpen, mijn ledematen verzwakken,
ik kwijn weg in mijn ziekte.

0 Lord consider my great moarts
0 Lord consider my great moans,
prevent the dangers coming nigh me:
my heart is rent with griefs and groarts,
I fly to Thee 0 Lord,
0 Lord stand by me.

0 Heer beschouw mijn groot gejammer,
voorkom dat de gevaren dicht bij mij komen:
mijn hart wordt verscheurd door verdriet en
gekreun,
ik vlucht tot U, o Heer,
o Heer sta mij bij.

0 God, wonderful art thou
0 God, wondeiful art thou.
in thy holy places, even the God of Israël.
He will give strenght and power unto his
people.
Blessed be God.
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0 God, Gij zijt wonderbaarlijk,
in uw heilige plaatsen, ja, Gij, de God van IsraëL
Hij zal zijn volk kracht en macht geven.
Geprezen zij God.

Blessed be the Lord God of Israel
Blessed be the Lord God of Israel
from everlasting, and world without end.
And let all the people say Amen,
and praise the Lord, Amen.

Geprezen zij de Heer; God van Israël
sedert het begin der tijden en in de eeuwen der
eeuwen.
En laat alle mensen "Amen" zeggen,
en de Heer prijzen, Amen.

Music divine
Music divine, proceedin.g from above,
whose sacred subject oftentimes is love,
in this appears her heavenly Harmony,
where tuneful concords, sweetly do agree,
and yet in this her stander is urijust,
to call that love which is indeed but lust.

Goddelijke muziek, die haar oorsprong vindt
hierboven
en die vaak over de heilige liefde gaat,
hierin verschijnt haar hemelse Harmonie,
waar klankvolle akkoorden zoet met elkaar overeenstemmen,
en toch, hierin wordt zij onterecht belasterd
wanneer men wat eigenlijk lust is, liefde noemt.

Thy beauty Israel is gone
Thy beauty Israel is gone;
slain in the places high is he:
the mighty now are overthrown.
Oh thus how cometh it to be.

Uw schoonheid, Israël, is verdwenen;
op hoge plaatsen is hij vermoord:
nu zijn de machtigen omvergeworpen.
Oh, hoe kan het zo toch gebeuren.

0 clap your hands
0 clap your hands together all ye people:
sing unto God with the voice of melody.
For the Lord is high and to be feared:
He is the great King of all the earth.
He shall subdue the people under us:
and the nations under our feet.
He shall ch.00se out an heritage for us:
even the worship of Jacob, whom he loved.

0 klap in de handen, gij alle volkeren:
zing voor God met melodieuze stem.
want de Heer is verheven en moet gevreesd worden:
Hij is de grote koning van de hele aarde.
Hij zal de volkeren onder ons onderwerpen:
en de naties onder onze voeten.
Hij zal ons een erfgoed uitverkiezen:
ja, zelfs het aanzien van Jacob, die Hij liefhad.

God is gone up with a merry noise:
and the Lord with the sound of the trumpet.
0 sing praises unto our God:
sing praises unto the Lord our King.
For God is the King of all the earth:
sing ye praises with the understanding.
God reigneth over the heathen:
God sitteth upon his holy seat.
For God, which is higly exalted,
doth defend the earth as it were with a shield.
Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now
and ever shall be world without end.
Amen.

God is opgestegen met een vreugdevol geluid:
en de Heer met trompetgeschal.
0 zing lofzangen voor onze God:
zing lofzangen voor de Heer onze Koning.
want God is de Koning van de hele aarde:
prijs hem met uw verstand.
God heerst over de heidenen:
God zit op zijn heilige troon.
Want God, die hoog verheven is,
verdedigt de aarde als was het met een schild.
Eer aan de Vader, en de Zoon,
en de Heilige Geest;
zoals het was in het begin, nu
en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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0 Lord in thy wrath rebuke me not
0 Lord in thy wrath rebuke me not:
neither chasten me in thy displeasure.
Have mercy upon me 0 Lord, for I am weak:
for my bones are vexed.
My soul is also sour troubled:
but Lord, h.ow long wilt thou punish me?
0 save me ,for thy mercy's sake.

0 Heer, berisp mij niet in uw toorn:
en kastijd mij niet in uw ongenoegen.
Heb melij met mij 0 Heer, want ik ben zwak:
want mijn lichaam wordt gekweld.
Ook mijn ziel wordt zwaar verontrust:
maar Heer, hoe lang zult gij mij straffen?
0 red mij omwille van uw barmhartigheid.

Blessed are all they
Blessed are all they that fear the Lord:
and walk in his ways.
For thou shalt eat the labour of thy hands:
0 welt is thee, and happy shalt thou be.
Thy wife shall be as the fruitfull vine
upon the walls of thine.
Thy children like the olive branches,
round about thy tctble.
Lo thus shall the man be blessed that
feareth the Lord.
The Lord from out of Sion shall so bless thee,
that hou shalt see Jerusalem
in prosperity all thy life long;
Yea that thou shalt see thy children's
children,
and peace upon Israël.
Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning. is now
and ever shall be world without end.
Amen.

Gezegend zijn zij, allen die de Heer vrezen:
en zijn wegen bewandelen.
Want Gij zult eten van het werk van uw handen:
o goed gaat het u, en gelukkig zult gij zijn.
Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok op
uw muren.
Uw kinderen als de olijftakken, rondom uw tafel.
Zie, zo zal de man die God vreest gezegend wonden.
Uit Sion zal de Heer u zo zegenen,
dat gij Jeruzalem in welvaart zult zien, heel uw
leven lang;
ja, dat gij de kinderen van uw kinderen zult zien,
en vrede over Israël.
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest;
zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de
eeuwen der eeuwen.
Amen.

Drop, drop, slow tears
Drop, drop, slow tears,
and bathe those beauteous feet
which brought from heaven
the news and Prince of Peace:
cease not, wet eyes
His mercies to entreat;
to cnd for vengeance
sin doth never cease:
in your deep floods
drown all my faults and fears;
nor let His eye see sin,
but through my tears.
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Val, val, langzame tranen,
en was die prachtige voeten
die vanuit de hemel
het nieuws en de Prins van de Vrede brachten.
Hou niet op, vochtige ogen
zijn genade af te smeken;
de zonde houdt nooit op
het uit te roepen om wraak:
verdrink in uw diepe stromen
al mijn fouten en angsten;
en laat Zijn oog geen zonde zien,
tenzij doorheen mijn tranen.

Hosanna to the son of David
Hosanna to the son of David.
Blessed be he that cometh in the name of the
Lord.
Blessed be the King of Israël, blessed be the
King that cometh,
blessed be the Kingdom that cometh in the
name of the Lord.
Peace in heav'n and gtory in the highest
places.
Hosanna in the highest heav'ns.

Hosanna aan de Zoon van David.
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer
Gezegend zij de Koning van Israël, gezegend de
Koning die komt,
gezegend zij het Koninkrijk dat komt in de naam
van de Heer.
Vrede in de hemel en glorie in de hoogste plaatsen.
Hosanna in de hoogste hemelen.

See, see the word is incarnate
See. see the word is incarnate:
God is made man in the womb of a Virgin.
Sheperds rejoice, wise men adore, and
angels sing:
glory be to God on high:
peace on earth, good will towards men.
The law is cancelled, Jews and Gentiles all
converted
by the preaching of glad tidings of salvation.
The blind have sight and cripples have their
motion;
diseases cured, the dead are raised and miracles are wrought.
Let us welcome such a guest with Hosanna.
The Paschal Lamb is Offered,
Christ Jesus made a sacrifice for sin.
The earth quakes, the sun is darkened,
the pow'rs of heli are shaken;
and lo, He is risen up in victory.
Sing Alleluja.
See, o see the fresh wounds, the goring
blood,
the pricks of thorns, the print of nalLs,
and in the sight of multitudes a glorious
ascension.
Where now He sits on God's right hand,
wh.ere all the choir of heav'n all jointly sing:
glony be to the Lamb that sitheth on the
throne.
Let us continue our wonted note with
Hosanna:
blessed be He that cometh
in the name of the Lord with Alleivia:
we triumph in victory:

Zie, zie, het woord is vlees geworden;
God is mens geworden in de schoot van een
Maagd.
herders verheugen zich, wijzen aanbidden, en
engelen zingen:
eer aan God in den hoge:
vrede op aarde, en aan de mensen goede wil.
De wet wordt opgeheven, Joden en Heidenen worden allen bekeerd
door het goede nieuws van de verlossing.
De blinden kunnen zien, en lammen kunnen bewegen;
ziekten worden genezen, doden worden opgewekt
en wonderen verricht.
Laat ons zo'n gast verwelkomen met Hosanna.
Het Paaslam wordt geslacht,
Jesus Christus wordt een slachtoffer voor de zonden.
De aarde beeft, de zon verduistert,
de machten van de hel worden dooreengeschud;
En kijk, Hij is opgestaan als overwirtaar.
Zing Alleluja.
Zie, 0 zie de verse wonden, het stollende bloed,
de steekwonden van de doornen, de indruk van
de nagels,
en voor het oog van de menigten een glorierijke
hemelvaart.
Waar Hij nu zit aan Gods rechterhand,
waar alle hemelkoren allen samen zingen:
eer aan het Lam dat op de troon gezeten is.
'nat ons onze gebruikelijke zang verderzetten met
Hosanna:
gezegend Hij die komt
in de naam des Heren met Alleluia:
wij triomferen in de overwinning:
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the serpent's head bruised,
Christ's Kingdom exalted
and heav'n laid open to sinners.
Amen.

het hoofd van de slang is verbrijzeld,
het Koninkrijk Gods is verheven
en de hemel is opengemaakt voor zondaars.
Amen.
Vertaling: Marleen Cré

p. 192

Woensdag, 28 augustus 2002 12.00 uur

Kapel Elzenveld

CONCERT 12

C) Fabels en Klaterwater: muzikale kinderopvang (zie p.78)
Gustav Leonhardt

klavecimbel

p.193 -> p.197

Gustav Leonhardt
Reeds meer dan een halve eeuw behoort klavecinist, organist
en dirigent Gustav Leonhardt tot de meest gerespecteerde specialisten, in
zowel de theorie als de praktijk, van de oude muziek. Geroemd om zijn talrijke opnamen - van de ldavierrneesterwerken uit de late Renaissance en de
vroegbarok tot de sonates van Mozart - heeft hij ervoor gezorgd dat uitvoeringen op authentieke instrumenten binnen de `mainstream' van de klassieke muziek een volwaardige plaats hebben gekregen. Als telg van een door
muziek begeesterde familie begon Gustav Leonhardt zich op jonge leeftijd voor
het orgel en het klavecimbel te interesseren. Dit zette hem ertoe aan in de
jaren 1947-50 voor beide instrumenten les te volgen bij Eduard Miiller aan de
Schola Cantorum in Bazel. Daarna maakte hij zijn concertdebuut met Bachs
Die Kunst der Fuge in Wenen. Na studies musicologie werd hij in 1952 aangesteld tot professor klavecimbel aan de Weense Musikhochschule.
In 1955 keerde Gustav Leonhardt terug naar Amsterdam,
waar hij lesgaf aan het conservatorium en organist werd van de Nieuwe
Kerk. Datzelfde jaar stichtte hij het Leonhardt Consort, waarmee hij een
zeer belangrijke rol speelde in de heropleving van de oude muziek en
Nederland tot een centrum van de historische uitvoeringspraktijk maakte.
Hij werkte in die tijd geregeld met de gebroeders Kuijken samen. Als solist
en als dirigent heeft Gustav Leonhardt een indrukwekkende collectie van
meer dan 180 platen cd's op zijn naam staan. Hij maakte vooral naam met
de uitvoering van de integrale Bach-cantaten en realiseerde ook opnamen
met het Orchestra of the Age of Enlightenment.
In 1969 en 1970 bekleedde Gustav Leonhardt een leerstoel aan
de universiteit van Harvard. In 1980 mocht hij de Erasmus-prijs in ontvangst
nemen. Vervolgens kreeg hij verschillende eredoctoraten toegekend, onder
meer van de universiteiten van Dallas, Amsterdam, Harvard, Metz en Padua.
Verder publiceerde hij een invloedrijke studie over Bachs The Art of Fugue en
heeft hij het eerste volume van het oeuvre van Jan Pieterszoon Sweelinck uitgegeven. In 1967 vertolkte Gustav Leonhardt de rol van Johann Sebastian
Bach in Jean-Marie Straubs film over de geniale componist.
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Gustav Leonhardt

John Dowland (1563-1626)
Lachrymae Pavan
uit: Wien, Minoritenkonvent, Klosterbibliothek und Archiv, MS 699
Nicholas Strogers (fl. 1560-1575)
Fantasia
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
Martin Peerson (ca. 1571/73-1651)
Alman
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
John Dowland
Lachrimae Pavan & Galliard Can she excuse, set by Mr. Randall
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, MS 52.D.25
Giles Farnaby (ca. 1563-1640)
Toy
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
Robert Johnson (ca. 1583-1633)
Pavan, set by Giles Farnaby
Alman, set by Giles Farnaby
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
Giulio Caccini (ca. 1545-1618)
Amarilli, set by Peter Philips
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
Orlando Gibbons (1583-1625)
The King's Jewell
Fantasia
uit London, British Library, MS R.M.23.1.4 (The Benjamin Cosyn's Virginal Book)
Ground
Pavan
uit: New York, The New York Public Library: Library and Museum of the Performing Arts, Research Division,
Ms. Drexel MS 5612
Giles Farnaby
Loth to depart
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
Peter Philips (1560/61-1628)
Pavan and Galliard Paget
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
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The English Virginalists
Op de werken van Orlando Gibbons en John Dowland na, put dit concertprogramma uitsluitend uit het Fitzwilliam Virginal Book, de belangrijkste collectie Engelse
klaviermuziek uit de Elizabethaanse en Jakobijnse periode. Het manuscript werd tussen 1609
en 1618 samengesteld door Francis Tregian de Jongere (1574?-1618). Het kreeg de naam van
de laatste eigenaar, Richard Viscount Fitzwilliarn, die het bij zijn overlijden in 1816 samen met
andere waardevolle boeken en schilderijen naliet aan de universiteit van Cambridge.
Het opgenomen repertoire biedt een belangrijk overzicht van de klaviermuziek uit
de laatste helft van de 16de eeuw en de eerste helft van de 17de eeuw. De oudste werken die erin
voorkomen zijn van Thomas Tallis (ca. 1505-1585) en William Blitheman (ca. 1520-1591), de
meest recente van onder anderen Thomas Tomkins (1572-1656). Het jongste werk waarvan de
datering vaststaat, is een compositie van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) uit 1612.
Vooral het repertoire van William Byrd (1543-1623), John Bull (1562 / 63-1628),
Peter Philips (1560/61-1628) en Giles Farnaby (ca. 1563-1640) is goed vertegenwoordigd.
Daarnaast zijn er ook componisten opgenomen van wie de historische sporen veel moeilijker
te traceren zijn, zoals William Oldfield of Jehan Ostermayre. Verschillende componisten zijn
ons slechts bekend door de aanwezigheid van hun werken in het Fitzwilliam Virginal Book. De
meeste muziek in het boek is van Engelse componisten, maar er zijn ook enkele stukken opgenomen van Jan Pieterszoon Sweelinck en een toccata van Giovanni Picchi (fl. 1600-1625). Ook
de meer continentaal (Italiaans) geïnspireerde werken van Peter Philips staan enigszins los van
de andere genres.
De keuze van samensteller en kopiist Tregian weerspiegelde de smaak van die
tijd: bijna de helft van de 247 opgenomen werken zijn dansen, waarvan tweederde pavanes en
galliardes. De tweede plaats wordt ingenomen door variaties op wereldlijke liederen, hoewel de
steeds belangrijke variatietechniek zich ook doorzet in andere genres. De rest van het manuscript is, nog steeds in kwantitatieve volgorde, gewijd aan fantasia's, cantus firmus-zettingen
- waaronder een aantal typisch Engelse In Nomine's -, descriptieve muziek en transcripties
van vocale muziek.
Wanneer we dit overzicht vergelijken met de inhoud van het oudere MuUtner
Book uit 1545-1585, waar ongeveer de helft van de 121 opgenomen werken gebaseerd is op
cantus firmi - vooral dan op de antifoon Gloria tibi Trinitas - en bijna de hele andere helft vasthoudt aan een vocale schrijfwijze, stellen we duidelijk de emancipatie van de instrumentale
muziek vast. Er werd nu bewust een onderscheid gemaakt tussen vocaal gedachte werken en
muziek bedoeld om op instrumenten uitgevoerd te worden.
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Zulk een instrumentale transcriptie is Peter Philips' zetting van Amarilli, mia
bella, uit Le Nuove Musiche van Giulio Caccini (ca. 1545-1618). Dit bekende werk in de
Italiaanse monodische stijl kende al zeer snel een grote verspreiding over heel Europa. Zoals
zovele anderen was Philips omwille van zijn katholieke geloofsovertuiging Engeland ontvlucht
en bracht hij het grootste deel van zijn leven op het vasteland door. Meer dan bij zijn collega's
in Engeland weerspiegelden zijn werken - waaronder composities in monodische stijl, meerkorige werken en madrigalen - Europese, en dan vooral Italiaanse. invloeden. De pavane en
galliarde van Philips waren opgedragen aan de katholieke Engelse landheer Lord Thomas
Paget, die hij in 1585 in Rome ontmoette.

Hoewel er vocale muziek van Nicholas Strogers (fl.1660-1675) bewaard is gebleven - waaronder een Short Service en enkele consort songs -, kennen we van zijn klaviermuziek
enkel drie werken in het manuscript van Christ Church in Oxford en een korte fantasia uit
het Fitzwilliam Virginal Book. In deze fantasia wordt het thema eerst in de verschillende stemmen voorgesteld in een vrij strikte imitatie. Na een korte overgangspassage volgt er een vrijere
en levendiger uitwerking.
Robert Johnson (ca. 1583-1633) was in zijn tijd bijzonder bekend als luitspeler
en componist. Zijn composities - vooral consort songs en instrumentale muziek - waren, ook
tot lang na zijn dood, terug te vinden in verschillende verzamelbundels, van onder meer Hilton,
Playford en Durfey. Net zoals ook Byrd een transcriptie maakte van de oorspronkelijk voor luit
geschreven pavan-galliarde Delight, zo hei-werkte Farnaby de pavan en alman die vandaag
worden gebracht.
De sterkte van Giles Farnaby's variatiekunst, zoals die in de vijf variaties op
Loth to depart tot uiting komt, ligt in tegenstelling tot die van 'The Nightingale' Byrd - met wie
hij zich bescheiden vergeleek als een zwaluw - niet in de motivisch-contrapuntische imitatie.
Veel meer dan Byrd integreerde Farnaby korte, uitgesproken klaviermatige figuren met een
vaak virtuoos karakter. De grote sprongen in snelle notenwaarden in de slotmaten van Toy zijn
daar een kleine illustratie van. Veel meer ook dan Byrd, die vaak langere en eerder lyrische
melodieën verkoos, deed Farnaby - zoals in Toy - een beroep op korte, goed in het oor liggende
motieven.
Martin Peerson (ca. 1571/73-1651) was vooral bekend als componist van
anthems, madrigalen en muziek voor consort. Naast de Alman die vandaag op het programma
staat, bevat het Fitzwilliam Virginal Book nog twee genrestukken, waaronder het bekende Fall
of the Leafe. Ook Peerson maakte een transcriptie van een werk van Dowland, The Pipers
Pavan.
In de fantasia's van Orlando Gibbons (1583-1625) vinden we minder dan bij
Byrd of Farnaby de typisch dansachtige, ritmische en figuratieve elementen terug. Gibbons
gebruikte lange, over het verwachtingspatroon heen volgehouden melodieën. De textuur van
de contrapuntische schrijfwijze - waaraan meestal slechts drie stemmen deelnemen - bracht
helderheid en liet tevens virtuozer passagespel toe. Net als in de fantasia's van Byrd streefde
Gibbons in dit genre naar een climax op het einde. Deze climax bekwam hij echter niet door
een toename van het stemmenaantal of het gebruik van snellere notenwaarden, zoals vaak bij
Byrd het geval was, maar door een langzaam opwaartse beweging, vaak in een sequensmatige
herhaling. Zijn aandacht voor een volgehouden melodische curve bleek ook uit de Pavan,
waarvan de strikte, formele vereisten van herhalingspatronen deze schrijfwijze juist in de weg
lijken te staan. De Ground, die in zeven variaties wordt uitgewerkt, herinnert aan het harmonisch tonica-dominant-schema van de passamezzo antico. De uitwerking van de variaties is
duidelijk geïnspireerd op Byrds motivisch-contrapuntische werkwijze. Opvallend is wel dat
niet alleen de bovenstemmen gevarieerd werden, maar dat Gibbons tevens het basmotief in
het variatieprocédé betrok, zodat alleen het harmonische fundament onveranderd bleef.
Peter Strauven
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Montserrat Figueras
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Montserrat Figueras werd geboren in een familie van hartstochtelijke muziekliefhebbers. Al op erg jonge leeftijd nam zij zanglessen bij
Jordi Albareda en hield zich daarnaast ook met toneel bezig. Haar ontmoeting met Jordi Savall en hun huwelijk in 1968 waren het begin van een
artistiek en persoonlijk verbond dat beide musici sterk zou beïnvloeden.
Datzelfde jaar trok Montserrat Figueras naar de Schola Cantorum
Basiliensis, waar zij les volgde bij Kurt Widmer, Thomas Binkley, Andrea
von Rahrn en later ook bij Eva Krasznai. In 1974 stond zij - samen met Jordi
Savall, Hopkinson Smith, Lorenzo Alpert en een aantal andere gelijkgestemde muzikanten - aan de basis van het ensemble Hespèrion XX. Later,
in 1987, was zij ook betrokken bij de oprichting van La Capella Reial de
Catalunya.
Montserrat Figueras toont vooral belangstelling voor de
oorspronkelijke vocale technieken die vanaf de tijd van de troubadours tot
het einde van de 17de eeuw werden gehanteerd. Ook is zij gefascineerd door
de traditionele Catalaanse, Iberische en mediterrane zangstijlen en de
Spaanse religieuze polyfonie. De wisselwerking tussen deze elementen
inspireert haar tot een erg persoonlijke benadering van deze muziekgenres,
een benadering die niet werd beïnvloed door het post-romantische model.
Het oeuvre dat zij brengt, omvat een waaier aan genres en stijlen, van
Spaanse muziek uit de middeleeuwen tot de Franse en Italiaanse muziek uit
de 18de eeuw. Zij begon haar carrière met renaissance- en barokmuziek,
maar heeft haar repertoire intussen sterk uitgebreid tot een aanbod aan
werken dat onder meer El Canto de Ia Sybilla, `tonadillas' en de muziek van
Fernando Sor omvat.
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In zowat alle Europese landen, maar ook in Canada, de Verenigde Staten, ZuidAmerika, Azië en Australië geeft Monserrat Figueras concerten. Daarnaast heeft zij meer dan
vijftig cd's op haar palmares staan, waarvan verschillende werden bekroond, onder meer met
de Edison Klassiek prijs, de Grand Prix de l'Académie du Disque en de Grand Prix de
l'Académie Charles Cros. Haar meest succesvolle opnamen zijn onder meer een cd met het
achtste madrigaalboek van Claudio Monteverdi, een uitgave met aria's en caprici van
Tarquinio Merula en een cd met het derde boek van Alonso Mudarra. Bij het label Aliavox heeft
zij José Marins Tonos Humartos, EI Cant de ia Sibilla Mallorca - Valencia uitgebracht, net als
de cd Battaglie & Lamenti en de dubbel-cd met sefardische muziek Diaspora Sefardf. Deze laatste cd, die samen met Hespèrion XXI werd uitgebracht, was in 2001 genomineerd voor een
Grammy Award. Verder heeft Montserrat Figueras meegewerkt aan de uitvoering van de opera
L'Orjeo van Claudio Monteverdi in het Gran Teatre de Liceu in Barcelona. Tijdens het seizoen
1999-2000 werd deze opera ook in het Teatro Real in Madrid opgevoerd.

Jordi Savall
Jordi Savall werd geboren in Igualada, nabij Barcelona, in 1941. Zijn muzikale
carrière ging van start toen hij zes jaar oud was. Hij kwam voor het eerst met muziek in
contact als koorknaap in het kinderkoor van zijn geboortestad. Later ging hij muziek en cello
studeren aan het Conservatori Superior de Mtisica de Barcelona, waar hij in 1965 zijn studies
voltooide. Vanaf 1968 ging hij zich vervolmaken aan de Schola Cantorum Basiliensis, waar hij
in 1973 zijn leraar August Wenzinger opvolgde. Als pionier die steeds nieuwe horizonten wou
verkennen, realiseerde hij zich algauw het grote belang van oude muziek. Hij zag snel in dat
het nodig was een bijna vergeten instrument als de viola da gamba te herwaarderen en de
belangrijke maar vaak verwaarloosde muzikale erfenis van het Iberische schiereiland opnieuw
onder de aandacht te brengen. Vanaf 1970 begon Jordi Savall opnamen te maken en presenteerde hij zich bij het publiek als solist in alle grote werken van het gambarepertoire. Al snel
werd hij door de internationale kritiek erkend als één van de grootste en meest getalenteerde
garnbaspelers. Hij was een onvermoeibaar ontdekker van vergeten composities en stichtte in
de periode 1974-1989 verschillende ensembles, waarmee hij een breed repertoire zou vertolken: van muziek uit de Middeleeuwen tot werken uit de eerste jaren van de 19de eeuw. In
1974 richtte hij het gezelschap Hespèrion XX op, samen met Montserrat Figueras, Hopkinson
Smith en Lorenzo Alpen. In 1987 stond hij met een groep solozangers aan de basis van La
Capella Reial de Catalunya, een gezelschap dat Catalaanse, Spaanse en mediterrane muziek
uit de periode vóór 1800 wou brengen. In 1989 was hij betrokken bij de oprichting van Le
Concert des Nations, een barok- en klassiek orkest van jonge muzikanten, die vooral uit zuidelijke landen afkomstig waren en die gespecialiseerd zijn in het bespelen van de instrumenten die in dergelijke landen werden aangetroffen.
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Tegenwoordig wordt Jordi Savall beschouwd als één van de belangrijkste vertolkers van oude muziek en als één van de meest veelzijdige muzikale persoonlijkheden van
zijn generatie. Als gambaspeler, dirigent en grondlegger van een onnavolgbare stijl, heeft hij
met zijn vele concerten en zijn pedagogische en wetenschappelijke kwaliteiten een cruciale rol
gespeeld voor de heropleving van oude muziek. Met zijn essentiële bijdrage tot Alain Corneaus
film Tous les matins du monde - die zeven Césars kreeg toegekend, waaronder die voor de beste
soundtrack - heeft hij bewezen dat oude muziek niet noodzakelijk elitair hoeft te zijn of voor
een klein publiek bestemd. Het feit dat de soundtrack van de film zowel in Frankrijk als in het
buitenland bijzonder populair is geworden, toont aan dat oude muziek ook een jonger en breder publiek kan boeien.

Tijdens zijn meer dan 25 jaar lange carrière kreeg Jordi Savall verschillende
prijzen en titels toegekend. In 1988 werd hij benoemd tot 'Officier de l'Ordre des Arts et Lettres'
door het Franse ministerie van Cultuur. In 1990 kende de Generalitat de Catalunya hem de
'Creu de Sant Jordi' toe. In 1992 werd hij door Le Monde de la Musique tot 'Musician of the
Year' uitgeroepen en in 1993 was hij `Soliste de l'Année' ter gelegenheid van de '8èmes Victoires
de la Musique'. In 1998 kreeg Jordi Savall van het Spaanse ministerie van Cultuur en
Onderwijs de Nedalla de Oro de las Bellas Artes' toegekend en in 1999 werd hij 'Honorary
Member of the Vienna Konzerthaus'. Sinds mei 2001 is Jordi Savall Doctor Honoris Causa aan
de Katholieke Universiteit van Leuven.
In alle exclusiviteit heeft Jordi Savall een eigen platenmaatschappij opgericht:
Aliavox. Tot dusver verschenen bij dit label veertien titels. De laatste release was de cd
Battaglie & Lamenti. Alle veertien titels werden met verschillende internationale prijzen
bekroond, waaronder de `Midem Classical Award'. In 2001 werd de cd Diáspora Sefardí, met
Montserrat Figueras en Hespèrion XXI, genomineerd voor een Grammy Award.
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Hespèrion XXI
In de klassieke oudheid verwees de naam Ilesperia' naar de twee meest westelijke schiereilanden van Europa: Italië en het Iberische schiereiland. In het Grieks betekende
Hesperio: van één van deze twee schiereilanden. Ook was Hesperio de naam die aan de planeet Venus werd gegeven wanneer die 's nachts in het westen verscheen. Met eenzelfde doelstelling voor ogen - de studie en interpretatie van oude muziek op basis van nieuwe en hedendaagse premisses - en gefascineerd door de enorme rijkdom van het Iberische en Europese
muzikale repertoire uit de periode vóór 1800, richtten Jordi Savall, Montserrat Figueras,
Lorenzo Alpert en Hopkinson Smith in 1974 het ensemble Hespèrion XX op. Bedoeling van dit
ensemble was de essentiële aspecten van het vermelde repertoire opnieuw te interpreteren en
te herwaarderen.
Al meer dan 25 jaar lang is Hespèrion trouw gebleven aan deze initiële doelstelling. Het ensemble heeft tal van tot nog toe onbekende composities en programma's live
gebracht en verzorgde ook opnamen en radio- en televisieproducties, onder meer voor EMI,
Astrée, Philips, DG-Archiv, Fontalis en Alia Vox. De naam Hespèrion werd aangevuld met de
Romeinse cijfers XX, die verwijzen naar de 20ste eeuw. Het ensemble wilde met deze aanduiding laten zien dat hun zoektocht naar en hun fascinatie voor oude muziek steeds ook een
hedendaags karakter hebben. Met de intrede van het nieuwe millennium blijft Hespèrion het
live onderzoek vooropstellen. Het ensemble heeft daarom de naam Hespèrion aangevuld met
het Romeinse getal dat naar de 2 1 ste eeuw verwijst en staat intussen al enige tijd als
Hespèrion XXI bekend.
De geest waarin Hespèrion werkt, wordt vooral gekenmerkt door de eclectische
manier waarop het ensemble artistieke keuzes maakt. Deze aanpak laat de groep toe niet
enkel Spaanse middeleeuwse werken te brengen, maar bijvoorbeeld ook het Engelse renaissance-, barok- en consortrepertoire van Dowland, Tye, Coprario en anderen. Daarnaast vertolkt de groep ook andere Europese muziek, waaronder stukken van bekende componisten als
Bach en Purcell maar ook een groot aantal onbekende werken. Dat deze nauwelijks gekende
composities door Hespèrion tal van keren werden uitgevoerd, heeft de componisten van deze
werken - figuren als Jenkins, Rosenmuller en Scheidt - een groeiende populariteit bezorgd.
Bij het nieuwe platenlabel van Jordi Savall, Aliavox, heeft Hespèrion XXI volgende cd's uitgebracht: Batalles, Tientos & Passacalles met muziek van Cabanilles,
Elizabethan Consort Music, het dubbelalbum Diáspora Sefardi, dat in 2001 werd genomineerd
voor een Grammy Award, The Tears of the Muses met muziek van Anthony Holborne, Carlos
V, La Mille Regretz: La Canción del Emperador, Battaglie & Lamenti, Bachs Musikalisches Opfer
en Die Kunst der Fuge, en Ostinato.
Een dergelijk uitgebreid repertoire vereist van de vertolkers een exceptionele virtuositeit en een diepgaande kennis van verschillende stijlen en periodes. Op die manier is
Hespèrion XXI een internationaal ensemble geworden dat uit de beste solisten bestaat. De originaliteit van het ensemble ligt in de vrijpostigheid en doortastendheid bij het maken van artistieke keuzes. Hespèrion XXI staat voor een combinatie van individuele creativiteit en teamwork, voor het zoeken naar een dynamische synthese tussen muzikale expressie en stylistische en historische kennis enerzijds en de creatieve verbeeldingskracht van hedendaagse
musici anderzijds.
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Sophie Watillon
Sophie Watillon studeerde viola da gamba aan het conservatorium van
Maastricht in de klas van Philippe Pierlot en behaalde met grootste onderscheiding een diploma kamermuziek aan het conservatorium van Luik. Ook studeerde zij bij Wieland Kuijken aan
het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel, waar zij een hoger diploma viola da gamba
behaalde. Zij ging zich verder vervolmaken bij Paolo Pandolfo aan de Schola Cantorum
Basiliensis. Tijdens haar studies volgde Sophie Watillon ook verscheidene masterclasses,
onder meer bij Jordi Savall in Spanje en bij Pandolfo in Italië. Al op jonge leeftijd was zij een
veelgevraagd kamermuziekspecialiste en werd zij in de muziekwereld geïntroduceerd.
Tegenwoordig geeft zij concerten in Europa, Japan, de Verenigde Staten, ZuidAfrika, Australië, Israël, Hongkong, Taiwan en tal van andere landen. Tijdens deze concerten
treedt zij op met verschillende ensembles van oude muziek, onder meer met Hespèrion ,OC1 ,
La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations, het Huelgas Ensemble, het Nederlands
Kamerkoor, 11 Seminario Musicale, La Fenice et le Choeur de Chambre de Namur, Le Poème
Harmonique, Daedalus, Capilla Flamenca, Cantus CCilln, het Ricercar Consort en
Romanesque. Ook heeft zij meegewerkt aan de realisatie van verschillende radio-, televisie- en
DVD-opnamen en aan meer dan 85 cd's bij - onder andere - de labels Aliavox, Auvidis, Virgin,
Ricercar, Musifrance, Accent, Fontalis en Alpha. Omdat zij ernaar streeft de muzikale erfenis
van haar thuisland te laten herleven, heeft zij ook verschillende opnamen gewijd aan muziek
van Belgische componisten als Henri Dumont, Orlandus Lassus, Adriaan Willaert en
Johannes Ockeghem.
Naast oude muziek weet ook hedendaagse klassieke muziek Sophie Watillon te
boeien. Zo heeft zij enkele wereldcreaties vertolkt van componisten als Bernard Foccroulle en
Pierre Bartolomée. In december 1993 kreeg zij, vanuit de Fondation Prométhéa, een beurs van
Alken-Maes toegekend. Deze beurs, die jonge Belgische artiesten financieel wil ondersteunen,
bood haar de kans een cd met Italiaanse muziek op te nemen: L'art de la viola bastarda. In
1997 kwam een solo-cd uit met gambawerken van Nicholas Hotman. Sophie Watillon heeft
grote belangstelling voor pedagogie en geeft gambales aan de Escuela Superior de ~ca de
Catalunya in Barcelona en aan de muziekacademie van Sint-Lamberts-Woluwe. Zij wordt vaak
gevraagd als jurylid in België. Frankrijk en Luxemburg en geeft ook stages voor consorts en
masterclasses in België, Engeland, Holland, Hongarije en Spanje.

Sophie Wattilon
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Sergi Casademunt
Sergi Casademunt werd geboren in Barcelona en kreeg een opleiding aan de
Escolania de Montserrat. Al sinds zijn kindertijd is hij gefascineerd door alles wat met muziek
heeft te maken. Hij maakt deel uit van de ensembles die door Jordi Savall worden geleid:
Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya en Le Concert des Nations. Zelf is Sergi
Casademunt dirigent van La Confraria de Musics en L'Orquestra Barroca Catalana, twee
ensembles waarin hij ook als cellist en gambaspeler actief is.
Sergi Casademunt is musicoloog en publiceert vaak artikels en transcripties.
Ook is hij lid van de Societat Catalana de Musicologia van het instituut voor Catalaanse studies. Als instrumentenbouwer is hij één van de weinige gambaspelers die zijn eigen instrumenten bespeelt.

Philippe Pierlot
Philippe Pierlot werd in Luik geboren. Nadat hij gitaar en luit had gestudeerd,
besloot hij zich volledig op de viola da gamba te concentreren. Hij is leider van het Ricercar
Consort, een ensemble dat voornamelijk werk uit de 17de eeuw brengt en het publiek graag
verrast met onbekende composities. Ook is hij één van de zeldzame bespelers van de baryton,
een heel bijzonder instrument, waarvoor Haydn meer dan honderdvijftig trio's en andere stukken schreef.
Philippe Pierlot bracht verschillende cd's uit: onder meer Auferstehung met oratoria van Schtitz, German 17th Centu.ry Works for Vlots en Défense de la Basse de Vio1e. In
1995 begon hij met de opnamen van het volledige oeuvre van Marin Marais. In 1998 realiseerde hij een bewerking voor gamba's en tokkelinstrumenten van de Monteverdi's opera 11
raout° d'Ulisse, een voorstelling die op verschillende belangrijke Europese festivals enthousiast werd onthaald. Vaak wordt Philippe Pierlot gevraagd werken te dirigeren die hij zelf heeft
gereconstrueerd of geadapteerd. In 1999, bijvoorbeeld, bracht hij de opera Sémété van Marin
Marais, een compositie die driehonderd jaar lang niet meer was opgevoerd en waarvan de ontbrekende delen door Philippe Pierlot werden herschreven.
Philippe Pierlot is professor aan de Hochschule fr Musik in Trossingen in
Duitsland. Hij woont in de Belgische Ardennen, waar hij tuiniert, ganzen fokt en zijn drie kinderen grootbrengt.

Lorenz Duftschmid
Lorenz Duftschmid is uit de Oostenrijk afkomstig. Hij studeerde in Linz en
Wenen en behaalde een einddiploma viola da gamba aan de Schola Cantorum Basiliensis bij
Jordi Savall. Vandaag behoort hij zonder twijfel tot de meest fascinerende persoonlijkheden
van een generatie jonge artiesten die de oude muziek centraal stellen. Als één van de meest
gevraagde gambaspelers treedt hij op in concertzalen en op festivals over de hele wereld. Hij
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Claudio Abbado, Michael Giehlen, Rolf Lislevand, Fabio Biondi, René Clemencic en Montserrat
Figueras. Ook stelt hij zijn talent in dienst van zijn eigen ensemble Armonico Tributo Austria.
Voortdurend gaat Lorenz Duftschmid in archieven op zoek naar oude en vergeten werken. Zo zette hij tijdens het festival in het kasteel Arolsen en tijdens de week van de
oude muziek in Krieglach een prachtige reconstructie op van Balletto a cauallo van Schmelzer,
een oeuvre dat werd gecomponeerd naar aanleiding van het huwelijk van Leopold I met
Margarita Teresa van Spanje in 1667. Tijdens het Styriarte Festival in Graz presenteerde hij
in een ideaal kader, het barokke mausoleum van Ferdinand II, zijn buitengewone project
Memento Mori. De leidraad in al zijn programma's is het onuitgegevene en het originele.
Tijdens de concerten in het slot Ambras is de sonate Alla turca van Mozart de aanleiding om
naar de oorsprong van deze muziek op zoek te gaan bij de kamermuziek van componisten als
Schmelzer, Biber, Fux en Haydn. En in de Hofburg in Wenen verweven de serenades van
Mozart zich met nachtmuziek van zijn barokke voorgangers Schmelzer. Biber en Fux tot een
fascinerend spektakel van vermenging van stijlen.
Lorenz Duftschmid creëerde producties met scenische uitvoeringen, onder meer
voor de festivals van Innsbruck en Ambras. Styriarte in Graz en voor de internationale muziekdagen van Raumberg. Telkens ging het om producties waarin zijn muzikale eclecticisme tot
uiting kwam. Als solist en met zijn ensemble was hij te gast op alle belangrijke podia over de
hele wereld. Ook is hij begonnen met de uitgave van een reeks van cd's met gambamuziek. De
eerste cd's in deze serie omvatten werk van Georg Philip Telemarm, Johann Sebastian Bach
en Paul Peuerl.
Verder is Lorenz Duftschmid een groot voorstander van artistieke uitwisseling
en samenwerking, onder meer in het kader van zijn werk als leraar viola gamba en historische
uitvoeringspraktijk aan de universiteit van Graz en als muzikaal directeur van twee festivals
van oude muziek. In 2001 werd hij voor zijn culturele activiteiten bekroond met de Grote Prijs
'Josef Krainer' van de Oostenrijkse staat.

Sergi Casademunt

Philippe Pierlot

Lorenz Duftschmid
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Xavier Diaz-Latorre
Xavier Diaz-Latorre werd geboren in Barcelona. Hij studeerde gitaar bij Oscar
Ghiglia aan de muziekacademie van Bazel en studeerde er af in 1993. Sindsdien heeft hij,
vanuit zijn interesse voor oude muziek, luit gestudeerd bij Hopkinson Smith aan de Schola
Cantorum Basiliensis. Zowel in Frankrijk als in Spanje kreeg hij verschillende internationale
prijzen toegekend.
Xavier Diaz-Latorre is regelmatig te gast op de grote internationale festivals in
Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Hij is lid van kamermuziekensembles en orkesten als Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya en Le Concert des Nations. Ook heeft hij
Goyesca opgericht, een vocaal en instrumentaal ensemble dat gespecialiseerd is in het repertoire van de 19de eeuw, en is hij medestichter van La Terza Patrica, een kamermuziekensemble dat zich toelegt op de studie en de uitvoeringspraktijk van Italiaanse muziek uit de
17de en 18de eeuw.
Sinds 1995 is Xavier Diaz-Latorre bijzonder actief op het terrein van de barokopera. Zo werkte hij mee aan een uitvoering van Handels Semele in de Staatsoper van Berlijn,
samen met de Akademie fr Alte Musik en onder leiding van René Jacobs. Ook was hij, samen
met het Concerto Vocale, betrokken bij een prestigieuze voorstelling van Monteverdi's L'Orfeo,
die werd opgevoerd in het Goldoni-theater van Firenze, de Muntschouwburg in Brussel,
Covent Garden in Londen, Le Théátre des Champs Elysées in Parijs, en de Brooklyn Academy
of Music in New York. Verder nam hij deel aan een uitvoering van Oriceo met Le Concert des
Nations in het Teatro Real in Madrid, en aan een uitvoering van So/imano van Hasse met het
Concerto Keiln in de Staatoper van Berlijn en in de Dresden Opera. Hij heeft samengewerkt
met La serva Padrona en met het Neumann Ensemble onder Thomas Hengelbrock in de
Deutsches Philharmonie van Berlijn en in het kasteel van Ludwigsburg.
Diaz' vertolkingen van Rodrigo's Concierto de Aranjuez, met het Basic
Symphony Orchestra onder leiding van Jost Meier en met het European Symphony Orchestra
onder leiding van Cristian Florea, werden door de critici unaniem geprezen. Xavier DiazLatorre heeft meegewerkt aan tal van cd-opnamen voor Aliavox, Deutsche Harmonia Mundi en
Corund Productions en voor het label van het oudemuziekfestival van Curitiba in Brazilië.
Daarnaast heeft hij opnamen verzorgd voor verschillende Europese radio- en televisiestations.
Momenteel doceert hij luit en kamermuziek aan de Escola Superior de Mnsica de Catalunya.

Xavier Diaz-Latorre
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Alfonso Ferrabosco II (voor 1578-1628)

Giacomo Gorzanis (ca. 1520-1575/79)

Heer me, o God (The Four Note Pavan)
uit: London, British Library, MSS Add. 17792-6

La Barca d'amore (gallarda)

Giulio Caccini
Anthony Holborne (fl. 1584-1602)
The teares of the Muses (galliard)
uit: Anthony Holbome, Pavans, Galliards, Almains
... in Five Paris, London, 1599

Non hal ciel con tanti lumi (aria)
uit: Nuove musiche e nuova inaniera di scrivirle,
Firenze, 1602

John Dowland (1563-1626)
Giulio Caccini (ca. 1545-1618)
Torna, deh torna (aria)
uit: Nuove musiche e nuova maniere di scrivirle,
Firenze, 1602

Semper Dowland semper dolens (pavan)
The King of Denmark's Galliard
uit John Dowland, Lachrimae or Seven Teares,
London, 1604

William Byrd (1543-1623)

Anoniem

In Nomine â 5
La virginella (canzonetta)
uit: Psalmes, Sonets, & Songs of Sadnes and
Pietie, London, 1588

0 Lord, turn not away thy face (In Nomine)

Christopher Tye (ca. 1505-?1572)
In Nomine XII, 'Crye'

Anoniem

Anoniem

Browning

When Daphne from fair Phoebus did fly
uit: London, British Museum, MSS Add. 17786-91

Cipriano de Rore (1515/16-1565)
Ancor che col partire (madrigal passegiato da
Giovanni Battista Bovicelli)
uit: Peter Phalesius, Musica divina, Antwerpen,
1583

Orlando Gibbons (1583-1626)
In Nomine â 4
uit: Oxford, Bodleian Library, MS ???

Anoniem
The dark is my delight (canzonetta)

Innocentio Alberti (ca. 1535-1615)
Pavin of Albarti - Gallyard

William Byrd
Ye sacred Muses (elegie)
uit London, British Museum, MS Add. 29401-5
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The Tears of the Muses: de gouden eeuw van de vocale muziek en de consortmuziek in het Elizabethaanse Engeland
Lang voor het 17de-eeuwse Europa had Engeland de tranen al verheerlijkt, die
er geassocieerd werden met de wrange zoetheid van de trage en melancholische Renaissance.
Deze emblematische fijngevoeligheid van het Elizabethaanse Engeland laat toe verschillende
genres en stijlen te confronteren en de Engelse muziek in verband te brengen met werken van
de meest beroemde Italiaanse componisten uit die tijd, waaronder Giulio Caccini. Deze Caccini
was een florentijnse zanger en componist, die in 1601 Le nuove musiche uitbracht, een bundel die in heel Europa bijzonder invloedrijk werd.
Tijdens de Elizabethaanse periode kende Engeland een indrukwekkende muzikale bloei. De legende vertelt dat kappers die bezorgd waren om hun cliënteel, de wachtende
edellieden en bourgeoisie een luit ter beschikking stelden zodat zij zich aangenaam konden
bezighouden.
Naast de kunst van het contrapunt, die van de Vlamingen werd geërfd en snel
onderdeel werd van de klaviermuziek en het religieuze repertoire, werden ook de Italiaanse
vormen in de virginaalmuziek en orgelmuziek overgenomen. De fantasia's of Tancies' van
William Byrd, een virtuoos klavecimbelspeler en de meest bekende componist van zijn generatie, waren geïnspireerd door de Italiaanse `ricercare', maar werden in een lossere stijl
gecomponeerd.
Onder de opvolgers van Byrd was er de suprematie van het consort, een verzameling van vier tot vijf instrumenten van dezelfde familie, van de basgamba tot de discantgamba. Enerzijds omvatte het repertoire van consortmuziek composities die specifiek voor een
dergelijk ensemble en een dergelijke sonoriteit waren geschreven, een particuliere klankkleur
die vaak met de menselijke stem vergeleken werd. Anderzijds waren er ook polyfone werken,
zoals het 'In Nomine', die net zo goed op klavier als in een consort konden worden gespeeld.
Bovendien waren er de dansen, die heel vaak aan een door het publiek gekend lied refereerden. De meest bekende dansen waren: de almain of allemande, die werd overgeërfd uit de
eerste helft van de 16de eeuw, en vooral het danspaar bestaande uit de pavane (binair, langzaam en majestueus) en de gaillarde (ternair, snel en vaak virtuoos voor de dansers), die beide
vaak op hetzelfde thematische materiaal teruggingen.
In de tijd van John Dowland hadden de collecties madrigalen en aria's die enkel
voor vocale stemmen waren bestemd, zich dankzij een merkwaardige diffusie in de hele huiselijke muziekpraktijk verspreid. Deze praktijk maakt toen nog een belangrijk deel uit van het
sociale weefsel. Het was een invloedrijk artistiek milieu. Het grote vocale genre was de lute
song, die erg eenvoudig was opgebouwd en vaak in een strofische vorm was gecomponeerd.
Net zoals de songs waren de ayres schatplichtig aan de de canzonetta en het transalpijnse
madrigaal en droegen zij in belangrijke mate bij tot de ontwikkeling van de luit in Engeland.
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Vocale en instrumentale muziek waren in de Elizabethaanse tijd niet volledig
gescheiden. De instrumentale muziek bleef steeds onderworpen aan een vocale referentie. De
oorspronkelijk Italiaanse traditie van de 'aria passeggiata' berustte op de improvisatie van virtuoze versieringen of 'passagi', die tot doel hadden één of meerdere stemmen van een polyfoon
lied of een madrigaal te versieren of te verlevendigen. Het beroemde madrigaal van Cipriaan
de Rore Anchor che col partire behoort, samen met de madrigalen van Orlandus Lassus en

Giovanni Pierluigi Palestrina, tot de grote successen uit het begin van de 1 7de eeuw.
Geleidelijk aan werd de polyfonie ook aan een enkel klavier toevertrouwd, of aan enkele zangers, of ook nog aan een consort. De 'diminutie' of versiering zelf kon worden uitgevoerd door
een zanger of een instrumentalist: een cornetspeler, een violist, een orgelist, een gambaspeler
of vanzelfsprekend een luitist.
A. P.
Met dank aan La Cité de la Musique, Parijs
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Hear me, o God
Hear me, o God,
a broken heart
is my best part;
use stilt Thy rod,
that I may prove
there-in Thy love.

Luister naar mij, o God,
een gebroken hart
is het beste wat ik heb;
gebruik uw gesel,
dat ik zo mijn liefde voor U
kan bewijzen.

If Thou had'st not
been stern to me,
but let me free,
I had forgot
my seV and Thee.

Als U voor mij
niet zo streng was geweest,
maar mij vrijer had gelaten,
dan zou ik mezelf
en U vergeten zijn.

For sin's so sweet
as minds if bent
can not repent
until they meet
their punishment.

Maar de zonde is zo zoet
en de harten zijn zo tot het kwaad geneigd
dat zij pas berouw kunnen hebben
wanneer zij hun straf
ondergaan.

Torna, deh torna
Torna, deh torna pargoletto mio,
torna, che senza te son senza corei.
Dove t'ascondi, ohimè? Che t'ho fait' io
ch'io non ti veggio e non ti sento, Amore?
Corrimi in braccio ornai, spargi d'oblio
questo, che'l cuor mi strugge, aspro dolore.
Senti de la mia voce il jlebil suono
tra'pian.ti e tra'sospir'chieder perdono.

Keer toch weer, mijn kind,
want zonder jou ben ik mijn hart kwijt.
waar verberg je je toch? wat heb ik jou misdaan
omje niet meer te mogen zien of horen, mijn lief?
Kom in mijn armen, laat mij mijn smart vergeten,
want nu is het pijn die mijn hart voelt.
Hoor je 't zwakke geluid van mijn stem
die jou, zuchtend en wenend, vergeving vraagt?

La virginella
La virginella e simil'alla rosa
ch'in bel giardin sulla nativa spina,
mentre sola é, sicura si riposa.
Né grege, né pastor se la avvicin.a:
l'aura soave e l'alba rugiadosa,
i'acgua, la terra, al suo favor s'inchina:
Giovani vaghi e donn'inamorate,
amano averne e sent e tempie ornate.

Een meisje is als een roos
die, in de mooie tuin, eenzaam en zelfzeker,
boven haar doorn uitsteekt en rust.
Geen ki ,drie of herder waagt zich in haar buurt:
de zachte bries, de ochtenddauw,
het water en d'aarde, alles buigt zich voor hoor neer:
smachtende jongelieden en verliefde vrouwen
houden ervan borst en slapen met hoor te bedekken.

Ancor che col partire
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Ancor che col partire
io mi sento morire,
partir vorrei ogn'hor, ogni momento,
tant'e ii piacer ch'io sento

Ook al voel ik mij
sterven bij het vertrek,
toch wil ik op elk uur vertrekken, op elk ogenblik.
Zo groot is het genot dat ik voel,

de la vita ch'acquisto nel ritorno.
E cosi mill'e mille vont giorno,
partir da voi vorrei,
tanto son dolci gli ritorni miei.

van het leven dat ik bij de terugkeer verkrijg;
en daarom wil ik wel duizend
en duizend keer per dag van jou weggaan,
zo zoet is telkens mijn terugkeer

The dark is my delight
The dark is my delight,
so is the nightingale's;
my music's in the night,
so is the nightingale's;
my body is but Utile,
so is the nightingale's;
I love, love to sleep,
against the prickle,
so, so doth the nightingale.

Het duister is mijn verrukking
zoals het dat voor de nachtegaal is;
mijn muziek stijgt op in de nacht,
zoals die van de nachtegaal;
mijn lichaam is maar klein,
zoals dat van de nachtegaal;
ik hou er zoveel van te slapen
tegen de doornen van het struikgewas,
net als de nachtegaal dat doet.

Ye sacred Muses
Ye sacred Muses, race of Jove,
whom Music's love clelighteth,
come down from crystal heav'ns above
to earth where sorrow dwelleth,
in mourning weeds with tears in eyes;
Tallis is dead and music dies.

Gij heilige Muzen, van Jupiters geslacht,
die bekoord worden door de leer van de Muziek,
daal neer uit de hoge kristalheldere hemelen
daar de aarde, waar smart verblijft,
in treurende rouwgewaden met tranen in de ogen:
Tallis is dood en de Muziek steift.

Non ha'l ciel con tanti lumi
Non hal ciel con tanti lumi
tante stelle mare e fiumi,
non l'April gigli e viole,
tanti raggi non ha il Sole,
quant'ha doglie e pen'ogni hor
cor gentil che s'innamora.

De hemel heeft niet zóveel sterren,
zeeën en stromen niet zóveel druppels,
april niet zóveel lelies of viool ijes,
en de zon al evenmin zóveel stralen
als 't verliefde noble hart
smart en pijnen lijdt, ten allen tijd.

Penar lungo e gioir corto,
morir vivo e uiver morto
spem'incerta e van desire,
mercè poca a gran languire,
falsi risi e verf pianti
e la vita degli amanti.

Langdurige pijn en kort genot,
levend sterven en leven als dood,
onzekere hoop en hopeloos verlangen,
weinig erbarmen en lang gesmacht,
leugenachtig gelach en ware tranen,
dat is het leven van wie liefheeft.

Neve al sol e nebbia al vento
e d'Amor gioia e contento;
degli affanni e delle pene
ahl chel fin giet mai non viene,
giel oi morte estingue ardore
ch'in un'alma accende amore.

Als sneeuw voor de zon en nevel voor de wind
van die aard is 't genot en 't plezier van Amor:
maar iaat, van smart en pijn,
het einde toch maar nooit komen,
want kilte en dood doven 't vuur
dat Amor in een ziel ontsteekt.
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Ben soll'io che'l morir solo
puè dar fine al mio gran dual°,
ne di voi gia mi dogl'io
del mbo stato acerbo e riso
sol'Amor tiranno accuso,
occhi betij., e voi ne scuso.

Ik weet maar a/ te goed dat alleen de dood
een eind kan stellen aan mijn grote lijden.
ook beklaag ik me niet over jou
voor mijn bitter en vijandig lot.
Alleen Amor; die tiran, beschuldig ik,
en jouw mooie ogen verontschuldig ik graag.

0 Lord, turn not away thy face
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0 Lord, turn not away thy face
from him that lieth prostrate,
lamenting sore his sinful Life
befory thy mercy gate,
which gate thou op'nest wide to those
that do lament their sin;
shut not that gate, against me Lord,
but let me enter in.

0 Heer, keer u niet af van hem
die verslagen neerligt,
en bedroefd zijn zondige leven beweent
voor uw genadepoort,
de poort die u wijd openzet
voor hen die om hun zonden treuren;
sluit niet, Heer, deze poort voor mij,
maar laat mij binnenkomen.

And can me not to mine account
how I have lived here,
for then I know right welt,
0 Lord, how vile I shall appear.
I need not to confess my life,
I am sure thou canst telt
what I have been, and what I am,
I Icnow thou know'st it well.

En roep mij niet ter verantwoording
voor de manier waarop ik heb geleefd,
want ik besef al te goed, 0 Heer,
hoe miserabel ik zal blijken.
Ik hoef niets te bekennen, ik weet
dat u het zeil' kunt zeggen
wat ik ben geweest, en wat ik ben, ik ben zeker
dat u dat alles weet.

0 Lord, thou know'st what things be past,
and'eke the things that be;
thou know'st what is to come,
nothing is hid from thee,
before the heavens and earth were made,
thou know'st what things were then,
as all things else that have been
since among the sons of men.

0 Heer, u weet wat vroeger is gebeurd,
en wat nu gaande is,
u weet wat de toekomst brengen zal,
niets blijft voor u verborgen.
nog vóór de hemel en aarde waren gemaakt,
wist u wat er toen was,
zoals u alle dingen kent die sindsdien
temidden van mensen zijn gebeurd.

And can the things that I have done
be hidden from the then?
Nay, nay, thou know'st them all,
0 Lord, where they were done, and when.
VVherefore with tears I come to thee
to beg and to entreat.
e'en as a child that hath done
and feareth to be beat.

Kunnen de dingen die ik heb gedaan
dan voor u verborgen blijven?
Nee, nee, u kent ze allemaal, 0 God,
waar ze zijn gebeurd en wanneer.
daarom kom ik in tranen tot u
om u te smeken en te bidden,
zoals een kind dat kwaad heeft gedaan
en bang is geslagen te worden.

So come I to thy mercy gate,
where mercy doth abound,
requiring mercy for my sin
to haal my deadly wound.

Zo kom ik bij uw genadepoort,
waar mededogen in overvloed is,
ik verzoek u om vergiffenis
die mijn dodelijke wond moet helen.

0 Lord, I need not to repeat
what I do beg or crave;
Thou know'st, 0 Lord;
before I ask the thing that I would have.

0 Heer, ik hoef niet te herhalen
waar ik om bid en smeek;
u weet het reeds, 0 Heer; nog voor ik mijn verzoek
tot u heb gericht.

Mercy, good Lord, mercy I ask,
this is the total surn;
for mercy, Lord, is all my suit;
Lord, let thy mercy come.

Vergiffenis, goede Heer, vergfffenis vraag ik u,
het is mijn enige verzoek;
want vergiffenis, Heer; is al wat ik vraag;
Heer; laat uw genade komen.

When Daphne from fair Phoebus did fly
When Daphne from fair Phoebus diclfly,
the west wind most sweetly (lid blow in her face.
her silken scarf scarce sh.adow'd her eyes;
the god cried,"0 pity", and held her in chase.
"Stay nymph, stay nymph", cries Apollo,
"tarry and turn thee, sweet nymph, stag/
Lion nor tiger doth thee follow,
turn thy fair eyes and look this way.
0 turn, 0 pretty sweet,
and let our red lips meet,
pity, 0 Daphne, pity me."

Wanneer Daphne van de mooie Phoebus wegvluchtte,
blies de westenwind all- rzoetst in haar gelaat.
haar zijden sjaal beschaduwde nauwelijks haar
ogen;
de god riep, "Heb meelij", en achtervolgde haar
"Blijf nimf blijf nimf," riep Apollo uit,
"talm en draai je om, zoete nimf blijf toch
Leeuw noch tijger volgen jou,
wend je mooie ogen en kijk naar hier.
0 draai je om, 0 mooie zoete lief,
en laat onze rode lippen elkaar raken,
heb melij, 0 Daphne, heb meelij met mij."
Vertaling: Walter Geerts (Italiaans) & Griet Plets
(Engels)
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Steve Dugardin
Steve Dugardin werd geboren in Oostende in 1964. Hij studeerde zang bij Marie-Thérèse Maesen, een assistente van Lucienne Van
Deyck. Daarnaast behaalde hij een eerste prijs notenleer aan het Koninklijk
Conservatorium in Gent en een eerste prijs zang aan het Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium in Antwerpen.
Steve Dugardin verleende zijn medewerking aan producties
onder leiding van Sigiswald Kuijken, Jos van Immerseel, Ton Koopman,
Gustav Leonhardt, Philippe Herreweghe en Frans Braggen. Als solist wordt
hij steeds vaker uitgenodigd door ensembles als I Fiamminghi, het Ricercar
Consort, het Clemencic Consort, Tragicomedia van Stephen Stubbs, 11
Seminario Musicale van Gerard Lesne, Les Arts Florissants van William
Christie, 11 Fondamento van Paul Dombrecht, het Huelgas Ensemble van
Paul Van Nevel, het Choeur de Chambre de Namur, Currende, Ex Tempore,
La Petite Bande, Musica Antigua Kaln, De Nederlandse Bachvereniging en
het Bach Ensemble onder leiding van Joshua Rifkin. Op scenisch vlak
werkte hij mee met Opera Mobile aan opera's van Scarlatti en met
Transparant aan werk van Haendel. Het is echter niet alleen de oude
muziek die Steve Dugardin boeit. Zijn passie voor nieuwe muziek lag aan de
basis van de oprichting van het mannenkwartet Touchant, dat gespecialiseerd is in close harmony. Ook is Steve Dugardin docent aan de Studio
Herman Teirlinck en vervolmaakt hij zich verder bij Ashley Stafford.
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Fred Brouwers
Fred Brouwers werd geboren in Leuven op 29 januari 1948. Na middelbare studies aan het College van de Heilige Drievuldigheid deed hij Germaanse Filologie aan de KU
Leuven. Reeds tijdens zijn studententijd was hij actief in diverse folk- en bluesbands en als
cabaretier in het toen beruchte ensemble Mam'sel.
Na zijn studies doceerde Fred Brouwers Engels en Nederlands in de
Normaalschool van Bokrijk en begon hij parallel met zijn werk in het onderwijs een freelance
carrière bij de VRT. Hij presenteerde 'Bij Bach op de koffie' op Radio 2 , 'De Lange Mars' op
Radio 1 en de Engelstalige uitzendingen van Radio Vlaanderen Internationaal. Driemaal werd
hij genomineerd voor de Prijs van de Radiokritiek. Sinds 1994 doceert hij radioproductie en presentatie aan de Erasmus Hogeschool-RITCS. Midden jaren zeventig werd Fred Brouwers
gevraagd als presentator muziek bij de Vlaamse televisie. Hij tekende er voor programma's als
Diapason, voor concerten als het Paleisconcert en 'Parlando Ma Non Troppo' en vanaf 1980
ook voor het succesnummer de Koningin Elisabethwedstrijd. In 1984 werd hij voor zijn tvwerk bekroond met de Ha! van Hurno. Daarnaast heeft hij ook voor buitenlandse tv-stations
als NOS en ZDF gewerkt.
Als recitant heeft Fred Brouwers met diverse dirigenten samengewerkt, onder
meer met Mikis Theodorakis - in zijn Canto General -, Dirk Brossé, Dirk Vermeulen, Nicholas
Cleobury, Mendi Rodan, Giinter Neuhold en Walter Boeykens. Ook levert Fred Brouwers bijdragen voor Muziek en Woord, Feeling en Plusmagazine en bracht hij een zestal boeken uit:
Brouwerijen, een driedelige een bundeling van bijdragen voor Radio 3, de misdaadroman
Tornasino, componistenportretten voor de jeugd, en De Koninginnenwedstrijd bij Houtekiet/Altiora/VRT. Sinds december 2000 presenteert Fred Brouwers op cultuurzender Klara
elke dag tussen tien en twaalf het programma dat zijn naam draagt.
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Fred Brouwers

Flanders Recorder Quartet 'Vier op 'n Rij'
Sinds zijn ontstaan in 1987 is het Flanders Recorder Quartet 'Vier op 'n Rij'
naar de absolute wereldtop doorgegroeid. In 1990 kaapte het kwartet de eerste prijs weg op
het prestigieuze concours Musica Antigua van het Festival van Vlaanderen-Brugge, wat
meteen het begin was van een internationale carrière. Het ensemble bestaat uit vier gerenommeerde blokfluitisten, die op befaamde concertpodia hun sporen hebben verdiend. Met een
palmares van meer dan duizend concerten in vijf continenten is het Flanders Recorder Quartet
intussen niet meer weg te denken uit de wereld van de oude muziek. Het ensemble concerteerde in wereldberoemde zalen als de Opera City Hall in Tokio, de Phoenix Hall in Osaka, The
Cloisters en het Frick Museum in New York en De Doelen in Rotterdam. Bovendien is het
kwartet regelmatig te gast op toonaangevende oudemuziekfestivals over de hele wereld: van
Helsinki, Parijs, Genève en Salzburg tot Mexico City, Boston, Vancouver en Singapore. Tijdens
het seizoen 2002-2003 viert het ensemble zijn vijftienjarig jubileum met het programma
Magie, dat wordt uitgevoerd in tal van Europese landen, in de Verenigde Staten en in Japan.

Flanders Recorders Quartet 'Vier op 'n Rij'

Daarnaast bracht 'Vier op 'n Rij' verschillende cd's uit, onder meer bij de labels
Deutsche Grammophon en Harmonia Mundi. In 1997 ging het kwartet een intensieve samenwerking aan met het Franse cd-label Opus 111. De laatste drie cd's van het ensemble Armonia di Flauti, Bassarto en Magie - vielen één voor één in de prijzen. Verder heeft het
Flanders Recorder Quartet de artistieke leiding in handen van blokfluitfestivals in Mechelen
(België), Kaapstad (Zuid-Afrika) en Austin (Texas, de Verenigde Staten). Tijdens demonstratieconcerten en meestercursussen tonen de leden van het kwartet hun pedagogische kwaliteiten,
waarbij ze het naast elkaar plaatsen van oude en eigentijdse muziek niet schuwen. In het verlengde van deze pedagogische activiteiten ligt de publicatie van het boek The Finishing Touch
of Ensemble Playing, dat in 2000 bij Alamire is verschenen.
Het Flanders Recorder Quartet brengt een instrument voor het voetlicht dat
tweehonderd jaar lang miskend is geworden. De uitgebreide verzameling instrumenten - alles
samen zo'n 150 blokfluiten - en de virtuoze vertolking van een gevarieerd programma maken
van elk concert een onvergetelijke gebeurtenis. In de uitzonderlijke collectie van het ensemble
bevinden zich onder andere kopieën van blokfluiten naar Virdung uit 1511, gebouwd door
Adrian Brown; tien instrumenten uit de collectie van Henry VIII, gebouwd door de beroemde
Italiaanse instrumentenbouwers Bassano en voor het kwartet gekopieerd door Bob Marvin en
Adriana Breukink; de 2,30 meter hoge barokke grootbas gebouwd door Friedrich von Huene;
en moderne instrumenten van Hans Coolsma. Deze unieke en uiterst zeldzame instrumenten
bekoren niet enkel oog en oor, maar vormen ook de pijler waarop het kwartet zijn pleidooi voor
de blokfluit heeft gebaseerd.
'Vier op 'n Rij' staat bekend om zijn fijn uitgewerkte arrangementen - van een
middeleeuwse estampie tot Johann Sebastian Bach - en de meer dan veertig composities die
aan de groep zijn opgedragen. Het ensemble wordt ook geroemd om zijn gedurfde en unieke
programmering, expressieve voordracht, virtuoze vertolking en eigenzinnige profilering. De
American Recorder vatte de carrière van het ensemble accuraat samen: "The Flanders
Recorder Quartet has been winning contests, playing concerts and making recordings in the
marmer of the best string quartets”.
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Estampitta

Consort Music & Consort Songs

Anoniem
Retrove
uit London, British Library, MS Add. 28550
(Robertsbridge Codex, ca. 1325-1350)

Hugh Aston (ca. 1485-1558)
Hugh Ashton's Maske
uit Oxford, Christ Church, MS 979-83

Consort Music & Consort Songs
Richard Farrant (ca. 1525/30-1580)
0 Jove, from stately throne
uit London, British Library, MSS Add. 17786-91

John Bennet (1575/80-?)
Eliza, her name gives honour
uit London, British Library, MSS Add. 17786-91
William Byrd (1543-1623)
Ye sacred Muses
uit William Byrd, Songs of Sundrie Natures,
London, 1589

Nathaniel Patrick (fl. ca . 1590-1595)
Prepare to die
uit London, British Library, MSS Add. 17786-91

At the court of Henry VIII

Robert Parsons (ca. 1530-1570)
Ut Re Mi Fa Sol La
uit London, British Library, MSS Add. 17786-91

Henry VIII (1491-1547)
Pastyme with good companye
uit London, British Library, MS Add. 31922

Richard Nicholson (fl. 1595-1639)
In a merry May momn
uit London, British Museum, Add. MS 17797

Anoniem
Tandernack
uit Vienna, Osterreichische Nationalbibliothek,
Mus. Ms. 18810
Madame d'amours
uit London, British Library, MS Add. 31922
Let us not that young men be
uit London, British Library, MS Add. 31922

Consort of Fower Parts
Matthew Locke (1621/22-1677)
Suite II in d
Fantazie
Courante
Ayre
Saraband
uit Matthew Locke, The Consort of Fower Parts,
London, 1660
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A Consort of Excellent Musicke
Bij het begin van het concert wordt als muzikale aperitief een 'estampie' of
'estampitta' geserveerd. Estampies waren oorspronkelijk dansliederen van Provençaalse troubadours, maar werden al in de 13de eeuw in de instrumentale muziek overgenomen. Een aantal van deze dansen zijn bewaard gebleven en behoren tot de oudst overgeleverde, zuiver
instrumentale vormen in de West-Europese muziekgeschiedenis. Op dit ogenblik zijn ruim vijftig estampies bekend, die onder meer zijn terug te vinden in Le manuscrit du rot, de
Robertsbridge Codex en het Noord-Italiaanse Lo-manuscript. De estampie die vandaag wordt
gespeeld, werd in een versie voor orgel teruggevonden in de Engelse Robertsbridge Codex, die
dateert uit de 14de eeuw, en door Joris Van Goethem naar een ensemblestuk omgezet.
Verder staan deze middag ook verschillende 'consort songs' op het programma:
0 Jove, from stately throne, Prepare to die, In a merry May mom, Eliza, her name gives honour
en Ye sacred Muses. De term 'consort song' verwijst naar composities die geschreven werden
in de late 16de en de vroege 17de eeuw en die bestemd waren voor één of meer solostemmen,
met begeleiding van gamba's, blokfluiten of andere instrumenten. Het is een typisch Engels
genre dat vermoedelijk rond 1540, tijdens het bewind van Tudor-koning Henry VIII, is ontstaan. Polyfone chansons in Franse stijl, waarbij de hoogste stem de belangrijkste partij kreeg
en de andere stemmen een eerder 'begeleidende' functie hadden, waren in die tijd erg populair. De stap om de eerder begeleidende partijen door instrumenten te laten uitvoeren, was bijzonder klein in een context waarin de zuiver instrumentale consort-muziek in volle bloei was.
In het luikje 'muziek aan het hof van Henry VIII' experimenteert Vier op 'n Rij met deze vroege
vorm van de consort song. Overigens, één van de meest interessante types van de consort song
- vanuit zuiver compositorisch oogpunt althans - was de elegie. Omdat blokfluitklanken vroeger niet enkel met de liefde maar ook met de dood werden geassocieerd, is een
blokfluitkwartet bijzonder goed geplaatst om een dergelijke consort song te brengen. Hét
absolute hoogtepunt wat de compositie van elegieën betreft, is Byrds Ye sacred Muses,
geschreven voor de dood van Thomas Tallis.
Robert Parsons was een componist die voor de consort-muziek erg belangrijk is
geweest. Een citaat van Robert Dow (ca. 1580) laat zien dat zijn geniale composities ook vroeger reeds naar waarde werden geschat: "Qui tantus primo Parsone in flore fuisti, Quantus in
autumno in morere fores" (Parsons, jij die reeds zo groot was in de lente van je leven.
Hoe groot zou je in de herfst niet geweest zijn als de dood er niet was tussengekomen). Hij
verdronk in de rivier Trent. Bijzonder boeiend is Parsons' extravagante Ut Re Mi Fa Sol La. Een
melodie met lange notenwaarden, de zogenaamde cantus firmus, herhaalt steeds de noten van
het hexachord, de toenmalige toonladder. De andere stemmen weven intussen rond deze cantus firmus een aantal rijke en steeds sneller gebrachte melodieën. Ook in Hwgh Ashton's
Maske is een dergelijk procédé terug te vinden. Bovendien bouwde de componist hier verder
op een herhaalde baslijn, wat in een bijzondere compositie resulteert.
De instrumentale consorts bleven zowel in de huismuziek als aan het hof tot ver
in de 17de eeuw floreren. Eén van de laatste componisten die in de typische 'oude stijl' schreef,
was Matthew Locke. Met de formulering 'oude stijl' wordt hier verwezen naar de contrapuntische muziek voor een consort of een familie van instrumenten. Van Locke werd gezegd dat
hij een genie was, maar ook een moeilijk en opvliegend man. In een uitbarsting van woede en
xenofobie zou hij ooit hebben beweerd: "I have never seen any forain instrumental composip. 220

tion - a few French corants excepted - worthy an Englishmaris transcribing ...". Zijn Consort
of Fower Parts schreef Locke waarschijnlijk tijdens de jaren 1650. Op dat ogenblik was hij in
Londen aan het werk en werd hij bewonderd door zijn tijdgenoten, waaronder de meest vooraanstaande Engelse componisten. Deze bundel bestaat uit zes suites, die elk een fantasie
omvatten en een sequentie van drie dansen: een courante, een ayre en een sarabande. Deze
consorts zijn eigenlijk voor gamba's geschreven, maar krijgen in de versie van het Flanders
Recorder Quartet een heel eigen kleur door het gebruik van een erg lage contrabasblokfluit.
Dit instrument werd door Friedrich von Huene speciaal voor Vier op 'n Rij gebouwd.
Toen Henry VIII in 1509 in Engeland aan de macht kwam, trof hij aan het hof
een muzikaal establishment aan dat gedurende eeuwen zo goed als onveranderd was gebleven. Tijdens zijn bewind (1509-1547) slaagde de vorst er echter in de muzikale activiteiten aan
het hof nieuw leven in te blazen en tot ver over de landsgrenzen erkenning te bezorgen. In 1540
stelde de vorst zelfs de vijf broers Bassano, Venetiaanse blokfluitspelers, tot hofmusici aan. De
bedoeling was dat zij hem dagelijks met hun muziek zouden vermaken, bijvoorbeeld tijdens de
maaltijd of bij dansgelegenheden. Naast dit blokfluitensemble waren er aan het hof nog tal van
andere 'consorts' met diverse instrumenten. De koning zelf was een verdienstelijk musicus die
zong en danste en harp, orgel, luit, virginaal, fluit én blokfluit speelde. Hij componeerde ook
een beetje, alhoewel de meeste werken uit het Henry VIII-manuscript bewerkingen zijn van
reeds bestaande werken. Zo is de melodie van Pastyme with good company e bijna identiek aan
De mon biste desplaisir uit Pierre Attaignants Trente et quatre chansons van 1529 en was
T'Andernaeken een erg bekend Oudnederlands lied tijdens de 15de of 16de eeuw. Het lied is
terug te vinden in de tenorpartij van Tandernack en wordt met veel zwier omringd door adembenemende improvisatorische melodieën in de drie andere stemmen. In het anonieme Madame
d'amours, een vierdelig lied, creëren de klanken van de lage blokfluiten een sfeer van typisch
Engelse melancholie, terwijl Let not us that young men be dan weer een sterk danskarakter
heeft.
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0 Jove, from stately throne
0 Jove, from stately throne
cast down thirte heav'nly eye,
and search the secrets of my h.eart
accused wrongfulty.
Aye me! ff you in heav'n
regard the faithful wight,
defend, 0 God, my rightful cause,
and bring the truth to light;
&as, alas, • Ins! To your request
your gracious grant, ah, yield,
that my Altages may perceive
how truth my hearth doth shield.

0 Jupiter; vanop je verheven troon,
laatje goddelijke blik naar omlaag gaan,
en onderzoek de geheimen van mijn hart,
vals beschuldigd.
Helaas! Als jij in de hemel
dit trouwe schepsel ziet,
verdedig clan, 0 God, mijn rechtvaardige zaak,
en breng de waarheid aan het licht;
helaas, helaas, helaas. Ah, lever mij over aan
uw genadige gunsten en verzoeken.
Dat mijn voorvaderen mogen zien
hoe de waarheid mijn hart beschermt.

Prepare to die
Prepare to die: Life lingers but a time.
0 sighs, sobs and grievous groans surcease!
what trickling tears could cleanse such cruel
crime:
this sinful soul on earth shall flnd no peace.
In blackest heU my guilty ghost must pine;
death draw near, no lift so loth as mine.

Bereid je voor op het sterven: het leven duurt
maar een tijdje.
0 zuchten, snikken en triest gekreun, hou op!
Welke vergoten tranen kunnen zo'n wrede
misdaad wegwassen:
deze zondige ziel zal op aarde geen vrede vinden.
In de zwartste hel moet mijn schuldige geest
wegkwijnen;
dood, kom naderbij, geen leven is zo weerzinwekkend als het mijne.

In a merry May momn
In a merry May momn
when the flelds the jlow'rs adorn,
the cuckoo chants it cheerfully,
and ev'ry bird doth sing for joy
of such a pleasant Spring
with chirping notes most merrily.
Then said the good man to his wife:
"The cuckoo lives a pleasant Life: Cuckoo!"

In de vrolijke maand mei
wanneer de bloemen de velden sieren
zingt de koekoek vreugdevol
en alle vogels bezingen met vreugd
de geneugten van de lente
met kwetterend gefluit.
Toen zei de goede man tot zijn vrouw:
"De koekoek heeft een goed leven: koekoek."

Eliza, her name gives honour
Eliza, her name gives honour to my singing,
whose fame and glory are still springing;
her name all Miss,
with voice demiss I sing adoring,
humbly imploring
that my rude voice may please her sacred ears,
whose skill deserves the music of the spheres.
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Eliza, haar naam verleent eer aan mijn gezang,
wiens faam en glorie steeds blijft groeien,
wiens naam één en al gelukzaligheid is,
met nederige stem zing ik vol bewondering,
nederig hopend
dat mijn ruwe stem haar gewijde oren mag
bevallen,
van zij die de muziek der sferen waardig is.

Ye sacred Muses
Ye sacred Muses, race of Jove
whom Music's lore delighteth,
come down from crystal heav'ns above
to earth, where sorrow dwelleth,
in mourning weeds with tears in eyes:
Tallis Is dead, and music dies.

Gewijde Muzen, dochters van Jupiter
jullie die door de kunst van de Muziek in verrukking worden gebracht,
kom naar beneden, vanuit jullie kristallen hemel,
naar de aarde, waar niks dan verdriet
en rouw en tranen zijn:
Tallis is dood, en de muziek sterft.

Pastime with good companye
Pastime with good companye
I love and shall until I die.
Gruch who lust, but none deny;
so God be pleas'd, thus live wilt I;
for my pastance,
hunt sing and dan.ce;
my heart is set
all goodly sport
for my comfort:
who shall me let?

De tijd doorbrengen in goed gezelschap,
daar blijf ik van houden tot ik sterf
Inrit ze zeuren, die het ons benijden; maar
niemand ontkent dit:
zo bevalt het God en zo wil ik ook leven.
Als vermaak,
jagen, zingen en dansen;
mijn hart gaat uit
naar een gezonde ontspanning
mezelf een beeije verwennen
wie zal het me beletten?

Youth must have some dalliance,
of good or III some pastance;
company me thinlcs then best
All thoughts and fancies to digest,
for icllenes
is chief mistress
of vices all:
then who can say
but mirth and play
is best of all?

De jeugd moet soms een beeije tijd verdoen
op een al dan niet goede manier;
gezelschap lijkt me het aangenaamst
om al die ideeën en fantasieën te overdenken,
want aangezien nietsdoen
de moeder
aller ondeugden is,
kan toch niemand ontkennen
dat vrolijkheid en spel
het best van al is?

Madame d'amours
Madame d'amours
all times or hours
from dole doleurs
our lord you gy;
in all socours
unto my powers,
to be as yours
untill I die.

Madame d'amours,
Moge God u
elk moment
voor elke pijn bewaren.
in alles wat
in mijn macht ligt
zal ik u bijstaan
tot ik sterf.

And malce you sure
no creature
shall me solure
nor yet retain;

Wees ervan overtuigd
dat geen enkel schepsel
mij van dit voornemen
kan afhouden.
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but to endure
ye rrtay be sure,
whiles Life endure,
toyal and plain.

Ik zal volhouden
wees daarvan overtuigd,
loyaal en oprecht,
gedurende de rest van mijn leven.

Let not us that young men be
Let not us that young men be
from Venus' ways banish'd to be:
though that age with great disdain
would have youth love to refrain
in their minds considPr they must
how they did in their most lust.

Laten wij, jonge mannen,
ons toch niet van Venus' pad laten afhouden.
De oude garde, hooghartig als ze zijn,
wil de jeugd ver van de liefde weg houden.
Ze zouden zich beter herinneren
wat ze vroeger allemaal zelf uitgespookt hebben.

For if they were in like case
and would the have gotten grace,
they may not now, then, gairtsay
that which then was most their joy;
wherefore indeed the truth to say
it is for youth the meetest play.

Want toen ze in onze schoenijes stonden
gebeurden er wel andere dingen!
Ze zullen het nu niet meer willen bekennen
wat vroeger hun grootste pleziertjes waren.
Moraal van het verhaal:
de liefde behoort toe aan de jeugd.
Vertaling: Marleen Cré
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Inleiding en voorstelling van de
beoordelingscommissie door
Lut Van der Eycken,
Jill Feldman & Kees Boeke

14.10 uur
14.35 uur
15.00 uur
15.25 uur

de vinea
Trio Fifferi
Liber unUsualis
Aeolos

16.15 uur
16.40 uur
17.05 uur
17.30 uur

Les yeux dans l'oreille
Stella Mans Basilea
The Fairie-round consort
Cappella

Het concept
De International Young Artist's Presentation-Early Music is aan
zijn derde editie toe. Dit gezamenlijk initiatief van Laus Polyphoniae en Musica,
impulscentrum voor muziek, wil een lans breken voor jonge ensembles die zich
specialiseren in muziek van vóór 1600. Naast een presentatie voor publiek,
afvaardigingen van internationale festivals van oude muziek en radiostations
worden alle ensembles twee dagen gecoacht door Jill Feldman en Kees Boeke.
Deze coaching heeft als doel om die aspecten, die vaak niet in de professionele
opleidingen aan bod komen, te behandelen en uit te diepen. Zo is er aandacht
voor de opbouw van een concertprogramma, het contact tussen de musici en
het publiek, de podiumopstelling, enzovoort.
Dankzij de steun van Bouwonderneming Vooruitzicht krijgt het
winnende ensemble een aanmoedigingsprijs. Dankzij Klara wordt het na zijn
selectie voorgesteld in een avondprogramma op de radio en dankzij de verschillende participerende festivals krijgt het de kans om te musiceren op verschillende gerenommeerde festivals.
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De beoordelingscommissie van deze derde IYAP-Early Music is samengesteld uit
Pieter Andriessen (voormalig nethoofd VRT Radio 3, voorzitter), Herman Baeten (Musica,
impulscentrum voor muziek), Klaus L. Neumann (voormalig producer WDR), Jan Nuchelmans
(Conservatoire National Supérieur de Paris) en Delma Tomlin (York Early Music Festival).
Er is een korte pauze tussen 15.45 uur en 16.15 uur. De uitspraak van de
beoordelingscommissie wordt verwacht rond 18.15 uur. Aansluitend is er de mogelijkheid om
na te praten met de ensembles en de leden van de commissie.
Voor het gedetailleerde programma van elk ensemble zie p. 57
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Andrew Carwood
Andrew Carwood bekleedt in de wereld van de Britse muziek
een unieke positie. Hij is één van de weinige musici die erin slagen een carrière als professioneel solo- en ensemblezanger uit te bouwen én tegelijkertijd op internationaal niveau een eigen ensemble te leiden. Andrew Carwood
begon zijn muzikale loopbaan als koorknaap in St John's College in
Cambridge en als lekenkoster van de Christ Church in Oxford en
Westrninster Cathedral in Londen, waarna hij muzikaal directeur werd aan
het Londense Brompton Oratory.
Als koorzanger heeft Andrew Carwood met verscheidene
Britse ensembles samengewerkt, onder andere met de Tallis Scholars, het
Orlando Consort, de Oxford Camerata, The Parley of Instruments en Pro
Cantione Antigua. Ook heeft hij solorollen vertolkt onder leiding van Roger
Norrington, Harry Christophers, Richard Hickox, Paul McCreesh, Phillipe
Herreweghe, Robert King en Christopher Hogwood. Andrew Carwood staat
vooral bekend als een voorvechter van het barokke en het 20ste-eeuwse
Engelse repertoire. Zo verzorgde hij bijvoorbeeld samen met de Britten
Sinfonia de eerste opname van The Healing Fountain van Christopher
Headington. Daarnaast omvat zijn discografie werk van Hassler, Vivaldi,
Haydn, Warlock, Howells en Poulenc. Recente solo-initiatieven zijn onder
meer uitvoeringen van Bachs Matthilus-Passion met Roger Norrington,
Purcells The Fairy Queen in Raverma, Schuberts Messe in Es-Dur met het
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National Orchestra of Wales, Monteverdi's Vespers uit 1610 onder leiding van Harry
Christophers, Elgars Dream of Gerontius en Brittens The Rape of Lucretta.
Als dirigent werkt Andrew Carwood intensief samen met het vocaal ensemble
The Cardinall's Musick, dat geroemd wordt om zijn doorvoelde uitvoeringen, zowel tijdens
concerten als bij opnamen Enige tijd geleden al bracht The Cardinall's Musick bij ASV
Records - het label waarmee het ensemble een exclusief contract heeft afgesloten - een aantal
cd's uit waarin een overzicht wordt geboden van zowat alle Engelse muziek uit de eerste helft
van de 16de eeuw. Momenteel werkt de groep aan een nieuw project, dat erin bestaat alle werken van William Byrd op cd te brengen. Hun uitvoering van de Three Masses is intussen de
meest geprezen en aanbevolen beschikbare versie geworden. Daarnaast wil The Cardinall's
Musick ook hedendaagse muziek promoten. Zo kreeg het gezelschap al opdrachten toegewezen van componisten als Michael Firmissey en Simon Whalley.
Ook was Andrew Carwood in 2001 bij het National Theatre muzikaal adviseur
voor de productie Luther van John Osborne. Zijn toekomstplannen omvatten onder meer het
dirigeren van verschillende programma's op het festival van Girona in Spanje en een uitvoering van Bachs Weihnachtsoratorium met het Aarhus Symphony Orchestra en het Aarhus
Choir. Verder gaat The Cardinall's Musick ook op tournee, niet enkel in Engeland, maar ook
in Spanje, Frankrijk, België en de Verenigde Staten.
In 1995 kreeg Andrew Carwood de Gramophone Award for Early Music toegekend en in 2000 en 20001 werd hij in diezelfde categorie telkens tweede. Ook won hij reeds
een Franse Prix du Disque, een Duitse Schallplatten Kritik Preis en een Schallplatten Echo Preis.

The Cardinall's Musick
In 1989 werd The Cardinall's Musick opgericht door Andrew Carwood en David
Skinner en was sindsdien steeds een bijzonder succesvol en vernieuwend ensemble. Het
gezelschap ontleent zijn naam aan de 16de-eeuwse Engelse kardinaal Thomas Wolsey en verwierf bekendheid omwille zijn uitgebreide studie van muziek uit de Engelse Renaissance.
Oorspronkelijk was The Cardinall's Musick een a capella-groep, maar tegenwoordig heeft het
gezelschap zijn eigen ensemble met oude instrumenten en brengt het een waaier aan stijlen
en periodes: van een complete reconstructie van een Tudor-mis in Hampton Court tot wereldpremières van opdrachten die door Michael Firmissy en Simon Whalley werden gecomponeerd.
Ook brengt The Cardinall's Musick een repertoire dat muziek uit heel wat verschillende landen omvat en staat de groep bekend om zijn stimulerende en thematische programma's. Het
ensemble wil grenzen verleggen, maar kijkt ook met een frisse blik naar grote standaardwerken.
Zoals critici al hebben opgemerkt, ligt de kracht van The Cardinall's Musick in
de eerste plaats in het solide academische onderzoek waarop alle programma's zijn gebaseerd.
Ook stellen de zangers zich op als solisten die van een team deel uitmaken. Bovendien vertrekt het ensemble steeds vanuit een oprechte liefde voor de muziek en vanuit een diep verlangen om sterke live-uitvoeringen te brengen. Het gezelschap was reeds op verschillende
prestigieuze Engelse festivals te gast, waaronder Spitalfields, Aldeburgh, de South Bank en de
Londense Proms. Het trad ook tal van keren in Europa op. In 2002 gaat het gezelschap voor
het eerst in de Verenigde Staten op tournee.
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The Cardinall's Musick heeft een exclusief contract met ASV Records en bracht
reeds verschillende cd's uit, onder meer met werk van Engelse componisten als Nicholas
Ludford, William Cornysh en Robert Fayrfax, naast composities van Giovanni Pierluigi da
Palestrina en Tomás Luis de Victoria. Momenteel werkt het ensemble aan een opmerkelijk project dat erin bestaat al het werk van William Byrd op cd uit te brengen. Wereldwijd heeft deze
baanbrekende serie al bijzonder veel bijval geoogst omwille van de hoge uitvoeringsstandaard,
de integriteit en het diepgaande academische onderzoek. Voor een eerste cd met muziek van
Fayrfax kreeg The Cardinall's Musick een Gramophone Award. In 2000 en 2001 werd het
ensemble bij de uitreiking van diezelfde prijs telkens tweede, met uitgaven van respectievelijk
Victoria's Missa Gaudeamus en Byrds Music for Passiontide and Easter. Ook heeft The
Cardinall's Musick een Franse Diapason d'Or ontvangen, een Duitse Schallplatten Kritik Preis
en een Schallplatten Echo Preis.
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The Cardinall's Musick

PAUZE

gregoriaans
Loquebar de testimoniis (introïtus)
William Byrd (1543-1623)
Mass for Four Voices
Kyrie
Gloria
uit: London, ca. 1592/93 (printed without title
page)
gregoriaans
Justus germinabit (alleluia)
William Byrd
Mass for Four Voices
Credo
uit London, ca. 1592/93 (printed without title
page)
gregoriaans
In virtute tua (offertorium)
William Byrd
Mass for Four Voices
Sanctus
Ben edictus
uit: London, ca. 1592/93 (printed without title
page)
gregoriaans
Posuisti Domine (communio)
William Byrd
Mass for Four Voices
Agnus Dei
uit London, ca. 1592/93 (printed without title
page)
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William Byrd
0 God whom our offences
uit: New York, Public Library, Drexel MSS 4180-85
(ca. 1615-30)
Benedictus
uit: Durham, Cathedra( Library, MSS E4-11 (The
Great Service, ca. 1635)
0 Lord, make thy servant Elizabeth our Queen
uit: Oxford, Christ Church Library, MSS 984-88, no.
57 (Robert Dow's part-books, ca. 1585)
Magnificat
uit Durham, Cathedral Library, MSS E4-11 (The
Great Service, ca. 1635)
0 God, the proud are risen against me
uit: Cambridge, Peterhouse Library, Caroline MSS
(ca. 1635) & Durham, Cathedra' Library, MSS C1-16
(ca. 1640)
Nunc dimittis
uit: Durham, Cathedral Library, MSS E4-11 (The
Great Service, ca. 1635)

Het genie van William Byrd (1543-1623):
Mass for Four Voices met propria voor het Feest van de
Onthoofding van Johannes de Doper (29 augustus)
The Great Service en anthems
Als je een boek over de geschiedenis van de muziek openslaat en naar het
hoofdstuk over de late 16de-eeuwse muziek gaat, dan keren steeds vier namen terug:
Palestrina, Lassus, Victoria en Byrd. Van deze monumentale figuren is William Byrd wellicht
het minst begrepen. Terwijl Palestrina, Lassus en Victoria voor de katholieke liturgie schreven
en in het beoefenen van hun kunst vrij ongebonden waren, werd de Latijnse of katholieke polyfonie van Byrd in heel andere omstandigheden gecomponeerd.
Het grootste deel van Byrds muziek werd tijdens het lange bewind van Elizabeth
1(1558-1603) geschreven, toen Engeland na meer dan twintig jaren van religieuze verwarring
uiteindelijk een protestantse natie werd. Terwijl je zou verwachten dat Byrd zich op muziek
voor de gereformeerde kerk ging toeleggen, bleek de componist andere plannen te hebben. De
beschikbare statistieken zijn in dit opzicht bijzonder verhelderend. Als gevolg van Byrds
connecties met de Chapel Royal en met machtige beschermheren, was bijna de helft van zijn
oeuvre aan profaan en hoofs entertainment gewijd: klaviermuziek, consort songs, madrigalen,
sonnetten en dergelijke meer. Zijn overige werken schreef hij voor de kerk. Byrd componeerde
bijna tweehonderd Latijnse werken - waarvan het overgrote deel in hedendaagse gedrukte edities is terug te vinden - en drie toonzettingen van de ordinarium van de mis. Zijn muziek voor
de Engelse kerk daarentegen, waarvan tijdens zijn leven geen enkele noot werd gedrukt, bleef
beperkt tot vier services, drie toonzettingen van de Preces and Responses, een korte Litany en
ongeveer twee dozijn anthems. Deze twee erg verschillende aspecten van Byrd komen in het
concert van deze avond uitgebreid aan bod. In de Mass for Four Voices vatte Byrd het intense
mystieke karakter van de katholieke eucharistie en beschreef hij bijzonder treffend de pijn en
zorgen van de Engelse roomse katholieken, die van het recht op vrije geloofsbeleving waren
beroofd. In de muziek voor de gevestigde Engelse Kerk toonde hij zich zelfverzekerd en intelligent, vooral dan in de monumentale compositie die als The Great Service bekend staat.
Hoogstwaarschijnlijk begon William Byrd zijn muzikale carrière als koorknaap
bij één van de grote muzikale instellingen tijdens de laatste jaren van het bewind van Henry
VIII. Uit geschriften van de 17de-eeuwse antiquair - en notoir roddelaar - Anthony â Wood,
leren we dat Byrd "werd opgevoed voor muziek" door zijn mentor en vriend Thomas Tallis. Het
staat vast dat Byrd bijzonder goed vertrouwd was met de kerk uit de pre-Reformatie, die tijdens de jaren 1530 en 1540 tot een erg complex ritueel was uitgegroeid. In dezelfde periode
had ook de Engelse polyfonie haar meest verfijnde en gedetailleerde vorm bereikt. Als jongvolwassene experimenteerde Byrd met verscheidene compositorische vormen: tijdens de
onstandvastige jaren van de Reformatie, onder de regering van de protestantse Edward VI en
zijn katholieke halfzus Mary I. Pas tijdens het bewind van Elizabeth I kwam de componist echt
tot ontplooiing.
In 1563 ging Byrd uit Londen weg en kreeg in Lincoln Cathedral de post van
orgelist en oefenmeester van de koorknapen. Veel van zijn Engelse kerkmuziek moet in die
periode zijn gecomponeerd. De zogenaamde The Great Service omvatte muziek voor de ochtend- en avonddiensten en voor de heilige communie. De compositie had symfonische proporties en was zowat het enige werk waarin Byrd alle registers openzette. De drie andere 'services'
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en anthems waren prachtig geconstrueerd en bijzonder sereen, maar misten niettemin de
spirituele diepgang die zo duidelijk in zijn Latijnse werken tot uiting kwam. Vooral echter in
zijn Engelse anthems toonde Byrd zich onovertroffen, in het bijzonder in die anthems die
waren geschreven voor een patrones als de Queen, die hem erg na aan het hart lag. Zo was
bijvoorbeeld 0 Lord, make thy servant Elizabeth één van de meest populaire anthems uit die
tijd. Toen Byrd in 1572 naar Londen terugkeerde als 'Gentleman of the Chapel Royar - hij nam
de plaats in van Robert Parsons, die dat jaar in de rivier de Trent was verdronken -, was hij
al een gerespecteerd componist. Een voorsmaakje van zijn muzikale kunnen gaf Byrd met zijn
eerste collectie van gedrukte motetten, de Cantiones Sacrae uit 1575, die hij samen met
Thomas Tains publiceerde. Ook al zijn volgende publicaties voor de kerkelijke eredienst zouden in het Latijn worden geschreven.
De vraag kan worden gesteld waarom Byrd met zijn omvangrijke oeuvre van
Latijnse polyfonie voor composities koos die in de kerken en de koninklijke kapellen van
Elizabethaans Engeland geen enkele officiële plaats hadden. De katholieke mis en ceremonie
waren immers bij straf verboden, het erkennen van de paus als hoofd van de Kerk was een
gerechtelijke misdaad die als hoogverraad kon worden bestempeld, de sacramenten mochten
niet meer worden toegediend, en relieken, beelden en kunst die met de oude religie verband
hielden - ook muziek - werden verbannen. In een dergelijke context situeerden zich het leven
en de carrière van Byrd. De componist maakte deel uit van een grote en invloedrijke clandestiene gemeenschap van mensen die weigerden naar anglicaanse erediensten te gaan. En terwijl vele van zijn beschermheren langs politieke weg voor de katholieke zaak ijverden, bracht
Byrd zijn boodschap via het medium van de muziek.
De jaren 1580 zorgden voor grote veranderingen in het Engelse politieke klimaat en waren vooral voor de katholieke gemeenschap een bijzonder moeilijke periode.
Zendelingen kwamen uit het buitenland terug om de katholieke zaak te verdedigen.
Samenzweringen en tegenlisten werden beraamd om Mary Queen of Scots op de troon te krijgen, maar zij werd in 1587 in Fotheringhay geëxecuteerd. De katholieke verering werd naar de
illegaliteit verdrongen en priesters werden uit hun schuilplaatsen verdreven en daarna vermoord. Ook Byrd stond op de lijst van opstandelingen, maar omdat hij één van de favoriete
muzikanten van de Queen was, kreeg hij telkens weer clementie. Ondanks die moeilijke situatie bleef Byrd echter op Latijnse teksten componeren. Wel mag niet uit het oog worden verloren dat niet het Latijn maar wel de religieuze context voor ergernis zorgde. Katholieke teksten
die aan Maria en de heiligen waren gewijd, werden ontmoedigd en de bijbel - het 'Verbum Dei'
-, met vooral het psalmboek, werd hét uitgangspunt voor muzikale composities. Byrd en vele
anderen wisten echter hoe met deze problemen om te gaan en vonden in de bijbel verschillende passages over ballingschap en verdriet. Van deze passages maakten zij gebruik om
op krachtige wijze uitdrukking te geven aan hun spijt over het verlies van hun eredienst en
alle bijhorende muziek.
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Op latere leeftijd raakte Byrd steeds nauwer bij de katholieke zaak betrokken
en vanaf 1593 trok hij zich steeds meer uit het Londense leven terug om met zijn huishouding
in Stondon Massey in Essex te gaan wonen. Zoals Philip Brett aantoondde, had Byrd daar "the
benefit of joining a well-established and reasonably secure Roman Catholic community under
the aegis of his old friend and patron, Sir John Petre". De residenties van Sir Petre in West
Horndon en Ingatestone lagen maar een paar mijlen van Stondon Massey af en het lijdt weinig twijfel dat de ouder wordende componist en de katholieke magnaat heel vaak met elkaar
over religieuze zaken spraken. In de periode 1592-1595 bracht Byrd zijn drie Masses voor
respectievelijk drie, vier en vijf stemmen, in eigen beheer uit.

Het staat vast dat, wat de missen betreft. Byrd in een genre componeerde dat
sinds de dood van Mary I in 1558 in Engeland ter ziele was gegaan. Toch bestaat geen zekerheid over het aantal clandestiene composities voor de Latijnse mis die ook werkelijk in de
Engelse gemeenschap van opstandelingen werden gebruikt. Waarschijnlijk trok Byrd nog eenmaal naar het continent om er inspiratie op te doen en raakte hij er vertrouwd met de missen
van Palestrina, Clemens non Papa en vele andere componisten. Zeker is dat zijn drie Masses
veeleer op continentale, en niet zozeer op Engelse invloeden wezen. Zo voegde Byrd bijvoorbeeld ook een toonzetting van het Kyrie toe, dat in het Engeland van de pre-Reformatie als een
gregoriaanse trope werd gezongen. Toch is het niet moeilijk in elk van de composities ook
Byrds onmiskenbare 'Englishness' te herkennen: de grote vocale reikwijdte, de sprongsgewijze melodische bewegingen, de avontuurlijke harmonische sequenzen en de alomtegenwoordige 'cambiata'-figuren bij cadenzen. Ook is het zo goed als zeker dat Byrd zijn Mass for Four
Voices componeerde naar het model van de Meane Mass van John Taverner, die zo'n vijftig jaar
eerder was geschreven. Vooral in de opening van het Sanctus van beide missen kwamen de
gelijkenissen tot uiting. De continentale invloeden manifesteerden zich vooral in een ander
begrip van het werk en van de manier waarop het werd gecomponeerd. Woordaccentuering
werd erg belangrijk: Byrd zette bepaalde woorden of frases zo in de verf dat over de betekenis
ervan geen enkele twijfel mogelijk was. `Genitum non factum' werd geproclameerd met een heldere homofone textuur, terwijl de stijgende melodie van 'Et ascendit in caelum' een natuurlijke verbintenis met de woorden aanging. Van bijzonder belang is de aangrijpende compositie
van het 'Crucifixus', net als het 'et in unam sanctam Catholicam et apostolicam Ecclesiam',
waar nadruk werd gecreëerd door de ongewone segmentatie en herhaling van de tekst.
Of je nu naar Byrds muziek voor de katholieke kerk, dan wel naar zijn composities voor de Engelse kerk luistert, onmiddellijk word je getroffen door het genie van een componist die niet alleen alle bestaande vormen meester was, maar die ook in elk van zijn composities een absolute intellectuele integriteit en een onmiskenbare bedrijvigheid aan de dag
legde. Het allerbelangrijkste was voor Byrd het verbond tussen woord en muziek. Terwijl
Engeland misschien laat in de Renaissance kwam, de grootste van alle Engelse componisten
slaagde erin die verloren tijd helemaal goed te maken.
David Skinner
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Mass for Four Voices
'oor de misteksten zie p. 92
Loquebar de testimoniis
Loquebar de testimoniis tuis
in conspectu regum
et non confundebar:
et meditabar in mandatis tuis,
quae dilexi nimis.
Ps. Bonum est confiteri Domino:
et psallere nomini tuo Altissime.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Ik sprak over uw getuigenissen
voor het oog van koningen
en ik werd niet vernederd:
en ik mediteerde over uw geboden,
waarin ik welbehagen heb.
Psalm: Het is goed de Heer te loven:
en uw naam te verheerlijken, 0 Gij Allerhoogste.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Justus germinabit
Alleluja.
Justus germinabit sicut lilium:
et florebit in aeternum ante Dominum.
Alleluja.

De rechtvaardigen zullen opschieten als de lelie:
en zullen voor eeuwig bloeien in het aanschijn
van de Heer.
Alleluja.

In virtute tua
In virtute tua Domine,
laetabiturjustus,
et super salutare tuum exsultabit vehementer:
desiderium animae eius tribuisti ei.

In uw kracht, 0 Heer,
zal de rechtvaardige zich verheugen,
en over uw verlossing za/ hij zich bovenal verheugen.
Gij hebt het verlangen van zijn hart vervuld.

Posuisti Domine
Posuisti Domine in capite eius
coronam de lapide pretioso.

0 Heer, Gij hebt zijn hoofd gekroond
met een kroon van edelstenen.

0 God whom our offences
0 God whom our offences have displeased,
and with our repentanyce wilt be appeased,
we hurnbly beseech Thee
with mercy to hear the prayers of Thy peopie,
and turn from us
the scourges of Thy wra.th,
which our sins have justly deserved.
Amen.
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0 God, die wij hebben ontstemd door onze zonden,
en die verzoend zal zijn met ons berouw,
wij vragen U nederig
de gebeden van uw volk met barmhartigheid te
aanhoren,
en de gesel van uw wrok,
die onze zonder rechtmatig hebben verdiend,
van ons af te keren.
Amen.

Benedictus
Blessed be the Lord God of Israel:
for He hath visited and redeemed His people.
and hath raised up a mighty saivationfor us:
in the house of His servant David.
As he spoke by the mouth of His holy prophets:
which hath been since the world begon.
That we should be saved from our enemies:
and from the hands of all that hate us.
To pedsorm the mercy
promised to our forefathers:
and to remember His holy covenant.
To perform the oath
which He sware to our forefather Abraham:
that He would give us.
That we being delivered out of the hands of
our enemies:
might serve Hirn without fear.
In holiness and righteousness before Him:
all the days of our
And thou, child, shalt be called the Prophet
of the Highest:
for thou shalt go before the face of the Lord
to prepare His ways.
To give lcnowledge of salvation unto His people:
for the remission of their sins.
Through the tender mercy of our God:
whereby the dayspring from on high hath
visited us.
To give light to them
that sit in darlcness and in the shadow of
death:
and to guide our feet into the way of peace.
Glonj be to the Father and to the Son:
and to the Holy Ghost.
As it was in the beginning, is now and ever
shall be:
world without end.
Amen.

Gezegend zij de Heer, God van Israël:
want Hij heeft zijn volk bezocht en verlost.
En Hij heeft een machtige verlossing voor ons
opgewekt:
in het huis van Zijn dienaar David.
Zoals Hij gesproken heeft bij monde van Zijn heilige profeten:
zoals het is geweest sinds de wereld begon.
Opdat we zouden gered worden van onze vijanden:
en uit de handen van allen die ons haten.
Om de barmhartigheid te tonen,
die Hij beloofde aan onze voorvaderen:
en om Zijn heilig verbond te herdenken.
Om de eed waar te maken
die Hij zwoer aan onze voorvader Abraham:
dat Hij ons zou geven.
Dat wij, verlost uit de handen van onze vijanden:
Hem zouden dienen zonder vrees.
Voor Zijn aanschijn in heiigheid en gerechtigheid:
alle dagen van ons leven.
En gij, kind, zult de Profeet van de Allerhoogste
worden genoemd.:
want gij zult uitgaan voor het gelaat van de Heer
om Zijn wegen te bereiden.
Om aan Zijn volk de boodschap van verlossing
te brengen:
voor de vergeving van hun zonden.
Door de tedere barmhartigheid van onze God:
waardoor de opgaande zon ons uit den hoge
heeft bezocht.
Om het licht te brengen aan hen
die in duisternis leven en in de schaduw van de
dood:
en om onze voeten op de weg van de vrede te
leiden.
Eer aan de Vader en de Zoon:
en aan de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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0 Lord, make thy servant Elizabeth
our Queen
0 Lord, make thy servant Elizabeth our Queen
to rejoice in thy strength,
give her her heart's desire
and deny not the request of her tips;
but prevent her with Thine evertasting blessing
and give her a long life,
even for ever and ever.
Amen.

0 Heer, maak dat uw dienares Elizabeth, onze
koningin,
zich verheugt in uw kracht,
vervul het verlangen van haar hart,
en wijs het verzoek van haar lippen niet af
maar behoed haar met uw eeuwigdurende zegen
en geef aar een lang teven,
ja voor eeuwig en altijd.
Amen.

Magnificat
My soul doth magnffy the Lord
and my spirit hath rejoiced in God my Saviour
For He hath regarcled
the lowliness of His handmaiden.
For behold, from henceforth
all generations shalt call me blessed.
For He that is mighty
hath magnffied me,
and holy is His name.
And His mercy is on them that fear Him,
throughout all generations.
He hath shewed strength with His arm,
he hath scattered the proud in the imcujination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat
and hath eacalted the humble and meek.
He hath filled the hungnj with good things,
and the rich He hath sent empty away.
He remembering His mercy
hath holpen His servant Israel.
As He promised to our forefathers,
Abraham and His seed for ever.
Glory be to the Father and to the San;
and to the Holy Ghost.
As it was in the beginning, is now and ever
shall be:
world without end.
Amen.
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Mijn ziet prijst hoog de Heer
en mijn geest jubelt blij om God, mijn redder
Want Hij keek neer
op de nederigheid van Zijn dienstmaagd.
Kijk, vanaf heden
prijst immers elk geslacht mij zalig.
Want Hij die machtig is,
heeft aan mij grote dingen gedaan
en heilig is Zijn Naam.
Zijn barmhartigheid gaat van geslacht tot
geslacht
voor zij die Hem eerbiedig vrezen.
Zijn arm is machtig:
de hoogmoedigen heeft Hij uiteengeslagen,
de machthebbers stootte Hij van hun troon
en de nederigen heeft Hij verheven.
De dorstigen overlaadde Hij met goede gaven;
de rijken zond Hij met lege handen heen.
Hij heeft Israël, zijn volk, opgenomen,
zijn barmhartigheid indachtig.
Zo heeft Hij gesproken tot onze vaderen,
Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.
eer aan de VodPr en de Zoon
en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin, nu en altijd
en tot in de eeuwigheid.
Amen.

0 God, the proud are risen against
me
0 God, the proud are risen against me
and the assemblies of violent men have
sought my soul
and have not set Thee before them.
But 'Thou, 0 Lord, art a pinful God and a
merciful,
slow to anger and great in kindness and truth.

0 Heen de hoogmoedigen zijn tegen mij opgestaan
en de benden van gewelddadige mannen hebben mijn ziel gezocht,
en Gij stond hen niet voor de geest.
Maar Gij, 0 Heer, zijt een medelijdende en barmhartige God,
niet gauw vertoornd en groot in goedheid en
waarheid.

Nunc dimittis
Lord, now lettest 'Thou Thy servant depart in
peace,
according to Thy word.
For mine eyes have seen 'Thy salvation:
which Thou has prepared before the face of
all people.
To be a light, to lighten the gentiles,
and to be the glory of Thy people, Israel.
Giory be to the Father and to the Son:
and to the Holy Ghost.
As it was in the beginnirtg, is now and ever
shall be:
world without end.
Amen.

Heer, laat nu uw dienaar vertrekken in vrede:
volgens uw woord.
Want mijn ogen hebben aanschouwd uw heil:
dat Gij hebt bereid in het zicht van alle mensen.
Om een licht te zijn om de heidenen te verlichten,
en om de glorie te zijn voor uw volk Israël.
Eer aan de Vader en de Zoon,
en aan de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu en altijd,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Vertaling: Marleen Cré (Engels) & Jan Gijsel
(Latijn)
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0Fabels en Klaterwater: muzikale kinderopvang (zie p. 78)
Colin Tilney

klavecimbel
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Colin Tilney
Colin Tilney is een internationaal gekend vertolker van
muziek voor klavecimbel, klavechord en pianoforte. Hij heeft tal van opnamen op zijn actief, onder meer voor labels als Deutsche Grarnmophon
(Archiv), EM1 Electrola, Decca, Hyperion, Dorian en CBC. Colin Tilney studeerde muziek en talen aan de universiteit van Cambridge. Hij werkte
verscheidene jaren in Londen als begeleider en opera repetitor, vooraleer hij
definitief de beslissing nam zich in oude muziek te specialiseren. Zijn kwaliteiten als continuo-speler strekten hem algauw tot aanbeveling bij de voornaamste Londense orkesten en kamermuziekensembles, net als bij buitenlandse artiesten zoals Jaap Schrëder, Wieland Kuijken en Frans Brggen.
Tegelijkertijd leverden zijn vele solorecitals, tv-uitzendingen en cd-opnamen
hem bijval op bij critici in zowat heel Europa en Noord-Amerika. Meerdere
malen al is Colin Tilney jurylid geweest op internationale wedstrijden in
Brugge en Parijs. Ook heeft hij lesgegeven op zomercursussen in tal van
Europese landen, de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië.
Colin Tilneys repertoire omvat alle standaard meesterwerken
die voor oude klavierinstrumenten werden geschreven. Zo heeft hij in
Londen al tweemaal het integrale Wohltemperiertes Klavier van Johann
Sebastian Bach vertolkt, een keer in de Purcell Room en een keer in de
Wigmore Hall. Bovendien heeft hij dit werk bij het label Hyperion opgenomen op twee instrumenten van de 18de-eeuwse Hamburgse instrumentenbouwer J. A. Hass: boek één op klavechord en boek twee op een eenmanualig klavecimbel uit de Russell collectie in Edinburgh. Daarnaast heeft
Colin Tilney een aantal moderne werken voor klavecimbel in première
gebracht, waaronder de Lucy Escott Variations van Henze. Hij bestelde ook
werken bij componisten Elisabeth Lutyens en Priaulx Rainier, die voor hem
respectievelijk de composities Pietet en Quinque schreven. Bovendien werd
hij gevraagd om de klavecimbelpartij te spelen in de CBS opname van
Stravinskf s The Rake's Progress, een opname die door de componist zelf
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werd gedirigeerd. Tot zijn favoriete concertsolo's behoren Ligeti's Pas sacaglia ungherese, Louis
Andriessens Ouverture to Orpheus en een werk van de Canadese componist Rodney Sharman,
getiteld Kore.
Colin Tilney staat erom bekend in zijn opnamen van muziek uit de barok en de
late Renaissance een weloverwogen combinatie van klank en stijl tot stand te brengen, telkens
wanneer de beschikbare instrumenten dat toelaten. Hij was een pionier in het combineren van
bijvoorbeeld Georg Friedrich ~del met Duitse klavecimbels en Henry Purcell met een laat
17de-eeuws Engels spinet. Ook bracht hij Louis Couperin op een 17de-eeuws, in de plaats van
op een 18de-eeuws, instrument en vertolkte hij Scarlatti op grote Italiaanse klavecimbels uit
Firenze, de stad die aan de Spaanse koninklijke familie leverde. Verder speelde hij orgelmuziek van de Engelse virginalisten op een klein orgel met vier registers en bracht hij vroege
muziek van Bach - de Engelse suites en toccatas - op een hedendaags instrument dat niet met
Ijzer maar met koper was besnaard.
In 1991 publiceerde Colin Tilney bij de Londense uitgeverij Schott het boek The
Art of the Unmeasured Prelude. Dit boek wil een definitieve tekst zijn voor de vaak raadselachtige Franse 17de-eeuwse improvisaties en wil tegelijkertijd ook een gids zijn bij de uitvoeringsinstructies die in de muziek zelf zitten vervat. In de drie volumes staan de preludes zowel
in facsimile als in moderne transcriptie afgedrukt en wordt daarnaast ook een uitgebreide
commentaar aangeboden. Verder heeft Colin Tilney de klavecimbelsuites van Antoine
Forqueray uitgegeven bij Le Pupitre en adviseerde hij Walther Dehnhards bij de uitgave van
de Engelse suites van Bach door uitgeverij Wiener Urtext.
In 1979 verhuisde Colin Tilney naar Canada om er aan het Royal Conservatory
in Toronto les te geven. Later richtte hij er een klein kamermuziekgezelschap op, Les Coucous
Bénévoles, dat programma's brengt bestaande uit een mix van barok, klassiek en hedendaagse muziek, maar wel op oude instrumenten speelt. De groep heeft tal van werken besteld bij
voornamelijk Canadese componisten. Verschillende van deze werken zijn op tv uitgezonden en
een aantal zijn op cd verschenen. Sinds een tweetal jaar verzorgt Colin Tilney - naast zijn
andere activiteiten en verbintenissen - opnamen voor de maatschappij Doremi in Toronto.
Twee cd's met pianowerken van Mozart zijn al uitgebracht onder de titel Colin Tilney plays
Mozart en een derde uitgave moet normaal gezien dit jaar verschijnen. Deze derde cd zal, naast
tal van andere werken, onder meer de Sonata in a, KV 310, het Rondo, KV 511 en de Fantasia
in c, KV 396 bevatten. Ook heeft Doremi zopas de cd Jewels uitgebracht, een selectie van Colin
Tilneys favoriete 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse klaviermuziek. Twee van de werken die vandaag worden gespeeld, zijn te beluisteren op Dorians DOR-90195: het gaat om Go from my
window en The Barley Break. Vanaf september 2002 woont Colin Tilney in Victoria, in Brits
Columbia.
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William Byrd (1543-1623)
A Pavion
The Galliard to it
The Maidens Songe
uit: Privé verzameling, MS samengesteld door James Baldwin in 1591 (My Ladye Nevells Booke) & Cambridge,
Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
Pavana Lachrymae
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu, MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
All in a Garden Grine
uit Privéverzameling, MS samengesteld door James Baldwin in 1591 (My Ladye Nevells Booke) & Cambridge,
Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
The Passing Mesures (Passamezzo): The Ninthe Pavian
The Galliarde to the Ninthe Pavian
uit: Privéverzameling, MS samengesteld door James Baldwin in 1591 (My Ladye Nevells Booke) & Cambridge,
Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
The Fitte Pavian
The Galliarde to the Fitte Pavian
uit: Privé verzameling, MS samengesteld door James Baldwin in 1591 (My Ladye Nevells Booke)
The Barlye Breake
uit Privéverzameling, MS samengesteld door James Baldwin in 1591 (My Ladye Nevells Booke)
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William Byrd: dansen, variaties en een spel
Door zijn tijdgenoten werd William Byrd niet als een soort 'primus inter pares'
beschouwd. Veeleer noemden ze hem 'Britarmicae Musicae Parens', "a man never without
reverence to be named of the musicians". Ook waren zij van mening dat Byrd in Europa zijn
gelijke niet had: "in Europe is none like to our English man: with fingers and with pen he hath
not now his peer". Voor hen was Byrd hét voorbeeld van de homo universalis: meester van de
lute-song', van de 'consort music', van het madrigaal, de religieuze composities en de klavierwerken. Hij werd geprezen voor zijn kennis en zijn uitvoeringen, gerespecteerd omwille van zijn
levenslange weigering het katholieke geloof af te zweren en geliefd omwille van zijn oprecht
karakter en zijn genereuze houding tegenover collegae en vrienden. Een dergelijke appreciatie
van de mens William Byrd moet ook Henry Peacham ertoe hebben aangezet in The Compleat
Gentleman een lofrede op de componist te schrijven. Deze lofrede dateert uit 1622, het laatste
volledige jaar van Byrds leven, toen de componist vele van zijn eigen leerlingen had overleefd
en een gerespecteerde nationale figuur was geworden: "For Motetts and Musicke of pietie and
devotion, as well for the honour of our Nation, as the merit of the man, I prefer above all our
Phoenix M. William Byrd, whom in that kind I know not whether any may equar.
Net als bij Bach was ook voor Byrd de verering van God de essentie van zijn bestaan. Zijn missen, motetten en liturgische composities vertegenwoordigen, zowel wat aantal
als wat impact betreft, het grootste en belangrijkste deel van zijn oeuvre. Woorden, zowel heilig als profaan, waren altijd Byrds eerste bekommernis. In een opvallende passage uit de inleiding tot zijn Gradualia uit 1605 onthulde Byrd enkele aspecten van het creatieve proces:
"Moreover, in these words, as I have learned by trial, there is such a profound and bidden
power that to one thinking upon things divine and diligently and earnestly pondering them,
all the fittest numbers occur as if of themselves and freely offer themselves to the mind which
Is not indolent or inert". In 1563, op twintigjarige leeftijd, werd Byrd aangesteld tot organist
van de kathedraal van Lincoln en vanaf 1570 tot het einde van zijn leven was hij één van de
organisten van de Chapel Royal. In beide functies heeft hij vocale muziek voor de erediensten
geschreven en moet hij verscheidene koorknapen en koorzangers hebben getraind: zijn fascinatie voor de menselijke stem hoeft dus niet te verbazen. Bovendien mag niet worden vergeten dat deze fascinatie ook aan de basis ligt van alle instrumentale muziek die Byrd heeft
geschreven. Tussen Byrds klavierwerken zijn weliswaar geen directe transcripties van chansons of motetten terug te vinden - een dergelijke louter decoratieve vorm van overnemen zou
zijn scrupuleus gevoel voor het instrumentale idioom hoogstwaarschijnlijk hebben beledigd maar elke ontroerende lijn in zijn fantasia's of pavanes is een woordloze stem, die verschillende registers omvat en adem nodig heeft.
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Juist vanuit zijn voorliefde voor het stijgen en dalen van melodieën, zag Byrd
heel gauw in wat een beperking de cantus firmus was. Daarom liet hij nog vroeg in zijn carrière 'de labyrinthen van deze gevangenis' aan jongere componisten als John Bull over. Als
alternatief voor de cantus firmus zocht Byrd - na enkele vroege orgelwerken die door het
oeuvre van zijn leraar en latere zakenpartner Thomas Tallis waren beïnvloed - zijn toevlucht
tot andere manieren om groots opgezette abstracte muziek te structureren: de ground, de sectionele fantasia, de danssequentie en de variatiereeks. In elk van deze nieuwe domeinen waren
zijn experimenten zelden onhandig: zijn pogingen waren bijna steeds erg overtuigend en vaak
zelfs perfect. In het boek The Consort and Keyboard Music of William Byrd vindt Oliver
Neighbour de perfecte woorden om Byrds vakkundigheid te beschrijven: "His sensitivity to the
power of the top line as a shaping agent brought unity to the constantly chang,ing textures;

his acute feeling for cadential degree weight and timing made the remotest transition appear
inevitable; and at all times the interplay of a varying harmonic pulse with fluctuating rates of
division enabled him to control the progress of the music by means of the fmest nuances of
pace and density".
Twee bronnen zijn van groot belang voor Byrds klaviermuziek: Parthenia en My
I ndye Nevells Booke. Beide verzamelingen zijn bijna zeker door de componist verbeterd. De
ene bundel fungeerde als koninklijk huwelijksgeschenk in de winter van 1612/1613; de andere was een in het net overgeschreven anthologie van zijn beste werk, bedoeld om een weldoener - misschien ook een leerling - plezier te doen, namelijk de Lady Neven uit de titel van het
werk. Voor het samenstellen van dit geschenk voerde Byrd een rigoureuze selectie door,
waarbij hij zich ontdeed van de werken die hij was ontgroeid - misschien zelfs werken die zo
hoogstaand waren als de Qundran Pavan, alhoewel de chronologie onzeker is. De collectie kan
worden samengevat als de verwezenlijkingen van Byrd in zijn `middle period', de periode tussen de jaren 1570 en 1591, het jaar waarin klerk John Baldwin of Windsor het laatste deel
van het manuscript voltooide. Met uitzondering van het eerste paar pavane - gaillarde en de
setting van Dowlands Lachrgmae werd alle muziek van Byrd die vandaag nog wordt gespeeld,
in My Ladye Nevells Booke teruggevonden.
My Indge Nevells Booke omvat twee delen, waarbij elk deel het opschrift "for my
ladye nevell" draagt. Het eerste deel bestaat voornamelijk uit een reeks van negen pavanes en
zeven gaillardes, het tweede deel uit een mix van fantasia's, grounds en variations.
De The Fifte Pauian staat in c en is een 'lange' pavane, gebouwd op een schema
van zestien hele noten dat terugkeert in elk van de drie secties. Elke sectie candenseert op C,
G en C, hoewel de tweede en derde sectie - met een frisheid die bijna shockerend is - beginnen in F en e, een favoriete tactiek van Byrd om harmonische stilstand te vermijden. Bij het
begin van de pavane creëren twee tragen canons een sombere stemming: een stijgende
hexachord tussen bovenstem en bas, gevolgd door een soort van 'nota cambiata' in bovenstem,
alt en bas. In de versierde hernemingen geraakt een dergelijke contrapuntische imitatie echter verborgen tussen de ornamentele 'passaggf in korte noten. In de levendige 'The Galliarde
to the Fifte Pavian, een meer overtuigende uitnodiging tot dansen dan de pavane, ligt de
nadruk op de contrasterende maatsoorten 3/2, 3/1 en3/4, en op vreemde accenten.
The Passing Mesures, of het negende paar pavane - gallairde, is in feite een bijzonder ingewikkelde en werkelijk verbluffende improvisatie op een Italiaanse basso ostinato:
de 'passamezzo antico'. Byrd behield de maat en de algemene stemming van de dansen, net
als de evenredige lengte tussen beide dansen: zes variaties in de pavane en negen variaties in
de gaillarde. De driedelige structuur van de echte dans verdween echter door de toenemende
intensiteit van de variatietechniek, die de terugkerende harmonische bas nog respecteerde
maar er nooit door werd beperkt. Dit is Byrd op zijn best, volop geïnspireerd, met een verbeelding die zich verheft zelfs boven die andere grote variaties als de Qundran Pavan and
Galliard op de 'passamezzo moderno', Walsingham en de Second Ground. Op bepaalde momenten doet het stuk denken aan Mozart, maar even later introduceert Byrd dan weer onbeschaamd een populair lied.
A Pavion in G, die vanmiddag eerst wordt gespeeld, fungeert als een introductie op de pavanes die volgen, zowel wat sfeer als wat oorsprong betreft. Het is een vroeg werk.
dat niet goed genoeg werd bevonden om in My Indye Nevens Booke te worden opgenomen. De
openingsfrase echter, met de dalende kwart, verwijst al naar de sereniteit die in de muziek van
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Byrd zo vaak terugkeert. De plotselinge veranderingen in harmonie in het tweede deel van
zowel de pavane als The Galliard to it laten deze dansen boven het alledaagse uitstijgen.
De andere pavane is evenmin terug te vinden in My Lady Nevelrs Book, niet
omdat die niet goed genoeg zou zijn geweest, maar wel omdat ze pas later werd geschreven.
Het stuk zet in met een dalende kwart, de meest bekende in heel Europa: het gaat om Byrds
toonzetting van John Dowlands Lachrymae Pavan, een luitsolo die ook voor zang werd gearrangeerd en werd opgenomen in Dowlands Second Book of Songs and Airs uit 1604. In zijn
bewerkingen van muziek van andere componisten behield Byrd altijd de originele harmonie,
maar varieerde hij de muziek vaak vroeg in het stuk, omdat de compositie doorgaans al goed
gekend was. In Byrds toonzetting van Dowlands Lachrymae Pavan bereikt de hoogte van de
stem een bijna ondraaglijke spanning in de laatste herhaling, wanneer de kwart uit de inleiding een reeks van dalende sixten wordt, die losjes boven een non-conformistische bas hangen.
My Iiidye Nevelis Booke bevat beide variaties die vandaag te horen zijn. Van The
Maidens Songe is blijkbaar nooit een tekst genoteerd, wat verbazend is voor een dergelijk lieflijk wijsje. De acht variaties presenteren de melodie zesmaal in de hoogste stem, met een wisselende begeleiding. Na de tweestemmige zesde variatie wordt de melodie verplaatst, eerst naar
de tenor en daarna naar de alt. In zijn 'finale statement' verliet Byrd zijn vertrouwd massief
eindbetoog en koos hij voor een lichtere, meer lyrische beweging, met een bijzonder beminnelijk karakter, wellicht een laatste blik op de `maiden' zelf.
De woorden van de andere variatie zijn uit verschillende bronnen bekend: "All
in the Garden Green two lovers sat at Ease, Withdrawn where they could scarce be seen
among the Leafy Trees". De aantrekkelijke melodie, in een golvende 3/2-maat, wordt vier
variaties lang in de hoogste stem gehouden, daarna in de vijfde variatie door versieringen
overschaduwd en uiteindelijk in de laatste variatie opnieuw naar de alt stem overgeplaatst. De
versieringen zijn zeer subtiel aangebracht om de contrasten tussen de maatsoorten 3/2 en
6/4 te accentueren.
The Barlye Breake verdient een paragraaf op zich. Dit is Byrds muzikale beschrijving van een Elizabethaans spel voor zes spelers, waarbij in het midden van een veld een
paar de handen vasthoudt en aan elk uiteinde van het veld een paar staat dat vrij is om afzonderlijk te lopen. Er bestaan tal van literaire referenties naar dit spel, waarbij het koppel dat in
het midden van het plein staat één van de andere koppels moet aantikken en hen moet dwingen de middenpositie - bekend als 'de hel' - in te nemen. Byrd introduceert de strijdende partijen aan de hand van telkens een paar galliards, jigs en almans. Daarna kondigen trompetten en trommels het begin van de strijd aan en volgt een bekende `battle tune'. De vier volgende dansen - fragmenten van almans - stellen korte schermutselingen voor. Uiteindelijk
wordt een wapenstilstand afgekondigd met de melodie van een pavane in G. die vrede en verzoening uitstraalt: de spelers keren naar huis terug. Hier, helemaal op het einde van het stuk,
in de verrukkelijke dalende frases, horen we wat we al bij de langzaam dalende openingslijn
van de eerste pavane hadden gehoord en weten we wel zeker waarom de naam van Byrd door
muzikanten nooit zonder ontzag en diepe eerbied werd en wordt uitgesproken.
Colin Tilney
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Paul Van Nevel
Paul Van Nevel is bekend als stichter en leider van het
Huelgas Ensemble, dat in 1970 werd opgericht. Aanvankelijk bracht het
ensemble veel hedendaagse werken, maar vandaag legt het zich vooral toe
op muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Met zijn ensemble voert
Paul Van Nevel veelal onbekende composities uit, waarbij het accent vooral
op de Vlaamse polyfonie komt te liggen. Hij 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. In zijn interpretaties tracht Paul Van Nevel de tijdgeest waarin de werken zijn geschreven, zo accuraat mogelijk weer te geven. Hij bestudeert dan ook intensief
oude uitspraak, tijdservaring en tempo, geïmproviseerd contrapunt, voordrachtattitudes en zo meer.
Naast zijn drukke bezigheden met het Huelgas Ensemble is
Paul Van Nevel gastdirigent van een aantal befaamde formaties als het
Collegium Vocale uit Gent, het Nederlands Kamerkoor en het koor van de
Nederlandse Bachvereniging. Tot voor kort was hij ook gastdocent aan het
Sweelinck Conservatorium van Amsterdam, waar hij aan de sectie 'koorleiding' een cursus notatie en interpretatie gaf. Bij de Duitse uitgeverij
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Brenreiter publiceerde Paul Van Nevel verschillende transcripties van renaissancemuziek. Ook
schreef hij een aantal artikels en boeken over muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance,
waaronder een monografie over Johannes Ciconia en het voor een breed publiek bedoelde werk
Nicolnn s Gombert en het avontuur van de Vlaamse polyfonie. Momenteel bereidt hij een publicatie voor over de Frans-Vlaamse componisten in Noord-Frankrijk tijdens de 15de en 16de eeuw.
In 1994 mocht Paul Van Nevel in Parijs de prestigieuze Prix In Honorem van de
Académie Charles Cros in ontvangst nemen. In 1996 werd hem voor de cd Utopia Triumphans
opnieuw een vermaarde prijs toegekend: de Diapason d'Or de l'Année' in de categorie vocale muziek.

Het Huelgas Ensemble
Het Huelgas Ensemble is een van Europa's meest gerenommeerde groepen voor
de uitvoering van middeleeuwse en renaissancistische polyfone muziek. De interpretaties van
het 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.
Het Huelgas Ensemble streeft ernaar de oude muziek, die is gegroeid uit een
symbiose met het milieu en de maatschappij. haar karakter als tijdsfenomeen mee te geven.
Zo wordt het ensemble in zijn interdisciplinaire zoektocht geholpen door - bijvoorbeeld - de
oude temperamentenleer van Albertus Magnus, het geheugentheater van Ciulio Camillo, de
studie van de redenaarskunst en de diverse literaire stromingen in Europa.
Steeds weer loven pers en media de spontane levendigheid waarmee het
Huelgas Ensemble zijn repertoire brengt en waarmee het voortdurend nieuwe normen vestigt.
De palmares van de groep is dan ook indrukwekkend te noemen. In 1981 al was het Huelgas
ensemble laureaat van de wedstrijd van de Europese Radio Unie met een programma over
Johannes Ciconia. Vijf jaar later ontving het ensemble voor zijn opname van het verzameld
werk van diezelfde componist de speciale 'Cinque Clés de sol'-onderscheiding van de Canadese
Radio. Ook verleende de groep in 1988 zijn medewerking aan het televisieprogramma De
Polyfonisten, dat op het Internationaal Televisiefestival van Praag de 'Golden Prague' won.
Voor het label Sony Classical verzorgde het Huelgas Ensemble in de reeks
Vivarte verscheidene cd-opnamen met muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Voor
Harmonia Mundi realiseerde het ensemble in 1999 de succesvolle opname Lamentations de la
Renaissance. Bij datzelfde label verschenen ook de vespers van Christophorus Demantius en
de cd 0 Gemma Lux met de dertien isoritmische motetten van Guillaume Dufay. Voor deze
laatste opname kreeg de groep in 2000 een 'Diapason d'Or de l'Année' en een Caecilia-prijs.
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Verder sleepte het Huelgas Ensemble nog heel wat andere prijzen in de wacht,
waaronder de Edison-prijs en de Snepvangers-prijs van de Belgische Muziekpers, in 1991 voor
de cd met Antoine Brumels twaalfstemmige mis Et ecce terrae motus en in 1993 voor de opname van Nicolas Gomberts Muziek aan het hof van Karel V. Ook kreeg het ensemble voor zijn
opname van de 15de-eeuwse miscyclus La dissection d'un homme armé in 1991 de `First Prize'
van de CD Compact Records. Dit jaar verscheen van het Huelgas Ensemble reeds de Missa et.
24 van Annibale Padovano en staan nog opnamen op stapel met werk van Jean Richafort,
Cipriano de Rore en Costanzo Festa.

Huelgas ensemble
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Robert Whyte (ca. 1538-1574)
Lamentations â 6
Incipit Lamentationes
Heth
Teth
Jod
Jerusalem
Caph
Lamed
Mem
lerusalem
uit Oxford, Christ Church Library, MSS 979-83
Thomas Ashwell (ca. 1478-na 1513)
Missa Ave Maria â 6
Gloria in excelsis Deo
Credo in unum Deum
Sanctus - Benedictus - Osanna
Agnus Dei
uit Oxford, Bodleian Library, Forrest-Heyther MSS Mus. Sch. E 376-81
Robert Whyte
Lamentations â 5
Incipit Lamentationes
Heth
Teth
Jod
Jerusalem
Caph
Lamed
Mem
lerusalem
uit Oxford, Bodleian Library, MS Mus. Sch. E 1-5
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Moesta sonant plangentis verba propheta
Over Thomas Ashwells levensloop (ca. 1478 - na 1513) is weinig bekend. Hij
zong een tijd als koorknaap aan de St George's Chapel in Windsor en gaf tussen 1502 en 1503
les aan het Tattershall College in Lincolnshire. Vanaf 1513 was hij cantor aan de kathedraal
van Durham. De enige volledig overgeleverde werken van Ashwell zijn twee zesstemmige missen: de Missa Ave Mankt, die vanavond wordt uitgevoerd, en de Missa Jesu Christe. De Missa
Ave Maria stamt uit het Forrest-Heyther manuscript, dat uitsluitend Engelse cantus firmusmissen bevat. Naast de mis van Ashwell omvat de collectie ook miscomposities van Richard
Alwood, John Taverner, Robert Fayrfax en Hugh Aston. Net als de Missa Ave Maria werd de
meeste Engelse muziek uit die tijd ter ere van de Heilige Maagd geschreven. Typisch Engels
waren ook de grote bezetting en het geregeld wisselende stemmenaantal Al sinds de eerste
polyfone Engelse missen (eind 14de eeuw-begin 15de eeuw) valt het ontbreken van Kyrie-delen
op. Waarschijnlijk werden die in Engeland niet polyfoon, maar eenstemmig uitgevoerd. Deze
gewoonte bleef bewaard tot in de 16de eeuw. Terwijl op het vasteland de cantus firmus-mis
gestadig plaats ruimde voor nieuwere tendensen als de parafrasemis, de imitatiecanon en
ostinatomotieven, was dat in Engeland lang niet het geval: daar hield men hardnekkig vast
aan de cantus firmus-technieken. In de Missa Ave Maria wordt de antifoon als cantus firmus
verwerkt in de koorpassage en in de solosecties.
Ashwells flamboyante muziek stond in schril contrast met de rustige muziek
van Robert Whyte (ca. 1538-1574). Whyte begon zijn muzikale carrière aan het Trinity College
in Cambridge, waar hij als zangknaap en later als cantor actief was. In 1562 volgde hij zijn
schoonvader Christopher Tye op en werd organist en dirigent van de koorknaapjes - 'Master
of the Choristers' - aan de kathedraal van Ely. Hij bleef in deze stad tot 1566 en trok daarna
naar de kathedraal van Chester, waar hem een gelijkaardige functie wachtte. In 1569 verliet
hij ook die post en kwam in Westminster Abbey terecht. Daar bereidde hij het koor muzikaal
voor op de diensten. Hij stierf in 1574 aan de pest.
Whytes oeuvre omvat, naast instrumentale muziek voor onder andere luit en
orgel, voornamelijk religieuze vocale muziek, deels in het Engels, deels in het Latijn. De tekst
van de Lamentaties komt uit het Boek der Klaagliederen van Jeremiah en bestaat uit vijf
hoofdstukken. Het middelste hoofdstuk telt 66 verzen, de andere vier elk 22. In elk hoofdstuk
vormen de eerste letters van elk vers samen een acrostichon van het Hebreeuwse alfabet dat
bestaat uit 22 medeklinkers. In hoofdstuk drie worden de 66 verzen per drie gegroepeerd en
begint ieder vers uit hetzelfde groepje met dezelfde letter. Dat gebeurt 22 maal, opnieuw in
alfabetische volgorde. De openingswoorden van de vijf eerste verzen van ieder hoofdstuk zijn
steeds: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Heth. In het derde hoofdstuk is dat Aleph, Aleph, Aleph, Bet, Bet.
De lamentaties werden gebruikt als lezingen tijdens de eerste nocturne van de
metten van het Triduum Sacrum': witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. De klaagzangen accentueerden de indolente sfeer van de veertigdagentijd en in het bijzonder van de
Goede Week. Vaak sprak men ook over de 'Tenebrae' of 'LeQons de Ténèbres'. De naam
Tenebrae' (duisternis) of 'Donkere Metten' ontleende het nachtofficie van deze dagen aan het
langzaam doven van de kaarsen die op een driehoekige kandelaar bij het altaar werden
geplaatst. De laatste kaars die werd gedoofd, veroorzaakte volledige duisternis en stond symbool voor Jezus' dood. Een Tenebrae-officie bestond uit drie nocturnes. Iedere nocturne vatte
aan met drie psalmen. Aangezien de vasten nog niet voorbij was, werden die zonder doxologie
gezongen. Elk van de psalmen werd voorafgegaan en gevolgd door dezelfde antifoon. Na deze
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drie psalmen volgde een vers uit de bijbel. In de eerste nocturne kwam daarna nog het Onze
Vader. Iedere nocturne werd afgesloten met drie lezingen, gevolgd door een responsorium.
Voor de lezingen uit de eerste nocturne putte men uit de lamentaties van Jeremiah, voor die
van de tweede nocturne uit Sint-Augustinus (de kerkvader, niet die uit de bijbel) en voor die
van de derde nocturne uit Sint-Paulus.
Eerste nocturne
drie psalmen, zonder doxologie, elk voorafgegaan en gevolgd door dezelfde antifoon
vers uit de bijbel plus Onze Vader
drie lezingen uit de lamentaties van Jeremiah, elk gevolgd door een responsorium
Tweede nocturne
drie psalmen, zonder doxologie, elk voorafgegaan en gevolgd door dezelfde antifoon
vers uit de bijbel (geen Onze Vader)
drie lezingen uit Sint Augustinus (nooit op muziek gezet), elk gevolgd door een responsorium
Derde nocturne
drie psalmen, zonder doxologie, elk voorafgegaan en gevolgd door dezelfde antifoon
vers uit de bijbel (geen Onze Vader)
drie lezingen uit Sint-Paulus (nooit op muziek gezet), elk gevolgd door een responsorium
Tot de 16de eeuw kon in muzikale zettingen het aantal verzen uit het Boek der
Klaagliederen en de keuze ervan regelmatig veranderen. Het Concilie van Trente (1545-1563)
legde echter een geordend systeem vast dat bepaalde welke verzen op welke dag gebruikt
moesten worden. In dat systeem kwamen niet alle verzen uit de klaagliederen aan bod. Elke
lezing sloot af met "Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum", een vers dat niet uit de
Klaagliederen afkomstig was.
witte donderdag:
goede vrijdag:
stille zaterdag:

lezing 1
hoofdstuk 1, 1-5
hoofdstuk 2, 8-11
hoofdstuk 3, 22-30

lezing 2
1, 6-9
2, 12-15
4, 1-6

lezing 3
1, 10-14
3, 1-9
5, 1-11

Toch hielden componisten zich vaak niet aan die indeling. Soms trof men zelfs
letters aan bij het verkeerde vers.
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Hoewel de geschiedenis van de polyfone lamentaties teruggaat tot het midden
van de 15de eeuw, maakte het genre op het vasteland pas echt opgang na het verschijnen van
twee muziekbundels, uitgegeven door Petrucci in 1506 en met werk van onder anderen
Agricola en Tinetoris. In beide bundels treft men precies die ongestructureerde behandeling
van de verzen aan die zonet werd aangestipt. Het aantal verzen verschilde van stuk tot stuk,
evenals de keuze ervan. De polyfone lamentaties bleven de hele 16de eeuw populair, voornamelijk bij de Franco-Vlaamse en mediterrane componisten. Engelsen hielden zich minder met
het genre bezig, maar het concert van deze avond bewijst dat ze minstens zo onderlegd waren
als hun continentale collegae. Uit het 16de-eeuwse Engeland zijn met name lamentaties
bekend van William Byrd, Thomas Tallis, Osbert Parsley, John Mundy, Alfonso Ferrabosco de
oudere en Robert Whyte. Geen enkele reeks daarvan was opgebouwd volgens de regels van het
Concilie van Trente, met uitzondering van één anonieme verzameling. Bovendien blijkt het
toonzetten van lamentaties een 'Elizabethaans' fenomeen te zijn geweest: na de regeerperiode
van Elizabeth verdween het genre. Ook de zesstemmige lamentaties van Robert Whyte, die we

vanavond als eerste te horen krijgen, volgden de gangbare structuur van het Concilie niet. In
Whytes versie herkennen we het patroon van een grote antifoon. Het stuk bestond uit twee
delen: één in een drieledige, het ander in een tweeledige maat. Elk van die delen omvatte op
zijn beurt uit twee solosecties (vers 1,2, 4 en 5) voor verschillende groepen, gevolgd door een
koorsectie (vers 3 en 6). Het gebruik van koorsecties op de Hebreeuwse letters contrasteerde
met de soloverzen. Whyte maakte dankbaar gebruik van het `varietas'-principe: hij combineerde steeds andere stemmen. Typisch Engels was het uitgesproken gebruik van contrapunt
en tekstherhaling. De enige plaats waar echte homofonie opdook, bevond zich aan het einde
van het stuk in het Ierusalem-refrein.
De structuur van de meer continentaal geïnspireerde vijfstemmige lamentaties
was enigszins anders. In tegenstelling tot de zesstemmige zetting werd het Ierusalem-refrein
in de vijfstemmige lamentaties tweemaal gezongen: eenmaal na de eerste drie verzen, een
tweede maal na verzen vier, vijf en zes. In deze zetting werd geen gebruik gemaakt van solosecties. Ongewone intervallen, zoals de verminderde kwart, werden benut omwille van hun
emotionele impact, typisch voor de toenmalige polyfonie van het vasteland. Andere continentale invloeden waren onder meer het regelmatiger gebruik van homofone passages: geregeld
zong een bovenstem een bepaald fragment voor, dat daarna homofoon door de andere stemmen werd beantwoord. Beide werken stonden in de Frygische modus (E-F-G-A-B-C-D-E), herkenbaar aan de kleine secunde en de kleine terts als eerste intervallen. De modus klonk intens
droef en werd door renaissancecomponisten vaak gebruikt om een sombere gemoedstoestand
te benadrukken. Naast lamentaties werden bijvoorbeeld ook Misereres geregeld in de
Frygische modus geschreven. Voor beide zettingen koos Whyte verzen acht tot dertien uit het
eerste hoofdstuk.
Een vergelijking met het Tridentijnse systeem onthult onmiddellijk dat de
lamentaties van Whyte niet kunnen worden ondergebracht bij een bepaalde lezing tijdens één
van de metten van het Triduum Sacrum. Whyte maakte immers een willekeurige selectie uit
de verzen. Eerder werd vermeld dat in de zesstemmige versie het Ierusalem-refrein alleen aan
het einde te horen was, terwijl dit refrein in de vijfstemmige versie tweemaal werd gezongen,
telkens na drie verzen. Ook dit wijst op continentale invloeden bij de vijfstemmige versie. In de
lamentaties op het continent was het de gewoonte niet meer dan drie verzen te zingen alvorens het refrein Ierusatem aan te heffen. Voor de uitvoering van de zesttemmige lamentaties
heeft het Huelgas Ensemble ervoor geopteerd dit refrein ook na het derde vers te zingen,
omwille van de liturgische gebruiken op het vasteland.
Hoewel nu minder bekend, valt het niet te ontkennen dat Whyte in hoog aanzien stond bij zijn tijdgenoten. Dat blijkt ook uit het manuscript van de Lamentations waarin
een leerling het volgende schreef: "Non ita moesta sonant plangentis verba prophetae, Quam
sonat authoris musica moesta mei." (De woorden van de klaagprofeet klinken niet zo droevig
als de droevige muziek van mijn componist).
Liesbeth Seghers
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Lamentations
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Heth.
Peccatum peccavit Ierusalem,
propterea instabilis facta est:
omnes qui glorificabant
eam spreverunt
quia viderunt ignominiam eius:
ipsa autem gemens
et conversa est retrorsurn.

Jeruzalem heeft gezondigd,
daardoor is zij losgeslagen:
allen die haar vroeger verheerlijkten,
verfoeien haar nu,
omdat zij haar eerloosheid zien:
zij echter keert zich
zuchtend om.

Teth.
Sordes eius in pedibus eius,
nec recordata est finis sui:
deposita est vehementer,
non habens consolatorem :
Vide, Domine,
afflictionem meam,
quoniam erectus est inimicus.

Haar besmeurde kleed ligt aan haar voeten,
aan dit einde heeft zij nooit gedacht:
neergeslagen is zij
en zij heeft niemand om haar te troosten.
Zie, Heer,
mijn ellende,
want tegen mij staat opgericht mijn vijand.

Iod.
Manum suam misit hostis
ad omnia desiderabilia eius,
quia vidit gentes ingressas
sanctuarium suum,
de quibus preceperas,
ne intrarent in
ecclesiam tuam.

Haar vijand heeft de hand geslagen
aan alles wat haar dierbaar is,
zij heeft de heidenen
haar heiligdom
zien binnendringen,
hoewel Gij verboden hebt,
dat zij uw kerk betreden.

Ierusalem
Ierusalem, lerusalem,
convertere ad Dominum,
deum tuum.

Jeruzalem. Jeruzalem,
keer terug
tot de Heer uw God.

Caph.
Orrtnis populus eius gemens,
et querens panem,
dederunt preciosa quaeque pro cibo
ad refocillandarn animam:
vide, Domine,
et considera,
quoniam facta sum vilis.

Heel het volk zucht
en is op zoek naar brood;
alle kostbaarheden
heeft het geruild voor voedsel,
om terug op krachten te komen.
Zie, Heer en aanschouw,
hoe ik een vod geworden ben.

Lamed.
0 vos omnes,
qui transitis per viam,
attendite, et vide
si est dolor sicut dolor meus :
quoniam vindemiavit me,

0, jullie allPn,
die hier voorbijkomt,
kijkt en ziet
of er een smart is zoals de mijne,
want de Heer heeft mij vertrapt,

ut locutus est Dominus,
in die irae furoris sui.

zoals hij het heeft voorspeld,
vertrapt op de dag van zijn woede.

Mem.
De excelso misit ignem
in ossibus meis
et erudivit me:
expandit rete pedibus meis,
convertit me retrorsum,
posuit me desolatam
tota die merore confectarn.

Vanuit het uitspansel
slingerde hij zijn vuur in mijn gebeente
een hij heeft mij murw gemaakt:
hij heeft een net gespannen voor mijn voeten
en mij tot rechtsomkeer gedwongen,
hij maakte mij eenzaam,
dag in dag uit verteerd door verdriet.

lerusalem
Ierusalem, Ierusalem,
convertere, convertere,
ad Dominum Deum tuum,

Jeruzalem, Jeruzalem,
keer terug
tot de Heer uw God.

Voor de misteksten, zie p. 92
Vertaling: Jan Gijsel
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Rebecca Stewart
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Rebecca Stewart
Sinds haar oprichting in 1987 staat de Cappella Pratensis
onder leiding van 'maestro di cappella Rebecca Stewart. Haar artistieke
intuïtie en haar specialistische achtergrond als zanger. (etno)musicoloog en
kenner van buiten-Europese zangtradities geven het ensemble zijn unieke
signatuur. Rebecca Stewart studeerde muziekwetenschap en etnomusicologie aan de University of California in Los Angeles, aan de Stanford
University en aan de University of Hawai. Tijdens haar zangstudie concentreerde zij zich vooral op diverse Aziatische vocale tradities en specialiseerde zij zich in de Noord-Indische klassieke muziek. Als autoriteit in de wereld
van de oude muziek heeft Rebecca Stewart diverse publicaties op haar naam
staan en geeft zij regelmatig cursussen en lezingen. Ook is zij hoofd van de
Schola Cantorum Brabantiae, de afdeling oude vocale muziek van het
Brabants Conservatorium.

Cappella Pratensis
De Cappella Pratensis werd in 1987 opgericht door 'maestro
di cappella' Rebecca Stewart. De cappella bestaat uit acht tot tien zangers
en brengt Frans-Nederlandse polyfonie uit de vroeg- en hoogrenaissance. In
het bijzonder het werk van Josquin Desprez en tijdgenoten draagt de voorkeur van het ensemble weg.
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De Cappella Pratensis streeft ernaar de bedoelingen van de componist zoveel
mogelijk te respecteren en de oorspronkelijke uitvoeringspraktijk zo dicht mogelijk te benaderen. Vanuit deze idee houdt de cappella bij de interpretatie en de uitvoering van de muziek een
aantal basisprincipes voor ogen. Zo fungeert het gregoriaans voor de Cappella Pratensis als
primaire inspiratiebron voor de polyfone traditie en wordt steeds vanuit de oorspronkelijke
notatie gezongen. Daarin staan de verschillende stemmen immers afzonderlijk genoteerd, wat
een auditief gedragen interpretatie en een optimale 'horizontale' beleving van elke stem bevordert. Ook wordt gezongen vanuit één centraal geplaatst koorboek, waardoor de zangers een
kleine en compacte groep vormen. Iedere zanger staat midden in de polyfonie en kan zijn stem
op die manier optimaal aanpassen. Bovendien vervult ook de maestro di cappella zijn functie
al zingend in de groep, niet zwijgend ertegenover.
Bijzonder belangrijk is de idee dat spraakklank en spraakritme in het concept
van een compositie een wezenlijke rol spelen. Vanuit deze overtuiging gaat de Cappella
Pratensis op zoek naar een authentieke uitspraak van het Latijn, een werkwijze die ook op
klankvorming en frasering een grote invloed heeft. Eveneens typerend voor de aanpak van de
cappella zijn de hoge en flexibele stemmen. In de Frans-Nederlandse traditie schreven de componisten voor mannen, die speciaal waren opgeleid om hun hoge stemmen ook na de puberteit te kunnen blijven gebruiken. De leden van de cappella trachten de stilistische normen van
timbre en stemtechniek zo dicht mogelijk te benaderen en krijgen hiervoor een aangepaste
opleiding. Ook wordt naargelang de aard en functie van de compositie telkens een wisselend
aantal zangers per stem gebruikt. Speciale aandacht heeft de Cappella Pratensis tenslotte voor
de akoestische eigenschappen van de ruimte waarin gezongen wordt: tijdens uitvoeringen
wordt ernaar gestreefd de mogelijkheden van deze akoestiek optimaal te gebruiken.
De Cappella Pratensis wordt gesteund door het Brabants Conservatorium, waar
Rebecca Stewart de afdeling oude vocale ensemblemuziek, de Schola Cantorum Brabantiae,
leidt. Ook krijgt de cappella, waar nodig, wetenschappelijk advies van de afdeling muziekwetenschap van de Rijksuniversiteit Utrecht. De programma's van de Cappella Pratensis worden
onder meer mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie Noord-Brabant en van de
gemeente Tilburg.
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Cappella Pratensis

Richard Davy (2de helft 15de eeuw - begin 16de eeuw)
Dominica in ramis palmarum: Passio domini a 4

William, monk of Stratford (? - ?)
Magnificat a 4

William Horwud (? - 1484)
Salve regina a 5
uit: Windsor, Eton College Library, MS 178 (Eton Choirbook)
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Een passiefragment en enkele Mariamotetten uit het
Eton Choirbook
Tot voor kort richtte de Cappella Pratensis haar aandacht vooral op het FrancoVlaamse polyfone repertoire van de 15de eeuw. Alleen al deze traditie is immers bijzonder
groot en nog steeds niet algemeen bekend of begrepen. Bovendien was de cappella altijd van
mening dat de grote Engelse polyfone traditie, niettegenstaande de historische verwantschap
met de Franco-Vlaamse moedertraditie, in de eerste plaats aan de vermaarde Engelse ensembles toebehoort. Hoewel dit ongetwijfeld nog steeds geldt, heeft nieuwsgierigheid het uiteindelijk van bescheidenheid gewonnen en waagt de Cappella Pratensis zich voor het Festival van
Vlaanderen-Antwerpen toch aan de Engelse polyfone traditie. Graag wil de cappella ontdekken welke karakteristieken van de moedertraditie terug te vinden zijn in een vrijwel geïsoleerde Engelse traditie: het einde van de Honderdjarige Oorlog in 1453 betekende immers meteen
ook het einde van alle banden tussen Engeland en het Franco-Vlaamse vasteland. Ook stelt
de cappella zich de vraag of de Franco-Vlaamse stilistische achtergrond een rol kan spelen bij
het interpreteren en uitvoeren van een typisch Engels repertoire, dat door het Eton Choirbook
op fascinerende wijze wordt vertegenwoordigd.

Eton College en het Eton Choirbook
Eton College werd, net als King's College in Cambridge, opgericht door Henry VI
in de jaren veertig van de 15de eeuw. Het college was een centrum van scholing, devotie en
liefdadigheid in een periode van grote politieke onrust. Engeland werd in die tijd immers door
de zogenaamde Rozenoorlogen geteisterd en later ook door de religieuze hervormingen en
contrareformaties van Henry VIII en zijn kinderen. De onrust die er heerste, betekende onder
meer het einde van vele bibliotheken, en precies dit historische gegeven maakt de 126 bewaard
gebleven pagina's van de oorspronkelijke 224 pagina's uit het Eton College Manuscript zo waardevol. Het manuscript is één van de schaarse vertegenwoordigers van enkele generaties
Engelse muziek in een periode van snelle en indrukwekkende vooruitgang. Pas tijdens het
bewind van Henry VII beleefde het repertoire van het Eton Choirbook zijn bloeitijd en werd de
muziek ook verzameld en gekopieerd voor gebruik in de Eton College Chapel.
Volgens Frank Lloyd Harrison, de eerste autoriteit op het gebied van het Eton
Choirbook, werd het boek geschreven voor het koor van het college in de periode tussen 1490
en 1500. De collectie zou oorspronkelijk 67 votiefantifonen voor de Maagd hebben bevat,
samen met 24 Magnificats, een passie van Richard Davy en een dertienstemmig Credo van de
apostelen van Robert Wylkynson. Hoewel bijna de helft van de bladzijden is verdwenen,
weerspiegelt de overgebleven muziek heel duidelijk het uitzonderlijke niveau dat de Engelse
polyfonie tussen 1460 en 1520 had bereikt. Ook laat de muziek van het Eton Choirbook zien
hoezeer het leven in Eton College op toewijding en aanbidding was gestoeld. Elke dag werden
zeven missen opgedragen of gezongen, rond de persoon van Maria waren tal van gewoontes en
rituelen ontstaan, en op de vele feestdagen moest nog uitvoeriger worden gebeden. In 1444
voorzagen de statuten van het college onder meer in zestien koorknapen en tien 'clerks' of volwassen zangers. Zij moesten over een goede stem beschikken en vaardig zijn in lezen, psalmodie en polyfonie.
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De componisten en hun stijlen
In het programma dat de Cappella Pratensis op Laus Polyphoniae brengt, zijn
drie van de oorspronkelijk 24 in het Eton Choirbook vertegenwoordigde componisten terug te
vinden. Van deze drie componisten behoort William Horwud tot de vroegste generatie. Hij was
actief in de kathedraal van Lincoln in de periode tussen 1476 en 1484, het jaar van zijn overlijden. De tweede generatie manifesteerde zich tijdens het vierde kwart van de 15de eeuw en
wordt deze avond vertegenwoordigd door Richard Davy. Over William, monk of Stratford, is bijzonder weinig bekend, behalve dat hij één Magnificat op zijn naam heeft staan. De laatste
generatie van het Eton Choirbook tenslotte, met componisten als William Cornysh, Robert
Wylkynson en Robert Fayrfax, vertegenwoordigt de typisch Engelse polyfone compositiestijl,
maar komt hier niet aan bod.
Het programma van dit concert koppelt de Passio Domini van Davy aan Stratfords
Magnificat en Horwuds Salve regina, de twee voornaamste teksten in de traditie van de
Mariaverering. Opmerkelijk is dat aan het einde van het Salve regina een aantal getropeerde verzen zijn toegevoegd, die een soort middeleeuwse 'glossa' vormen: een intensivering van de
beroemde aanroepen '0 clemens, o pia, dulcis Maria'. In een praktijk die duidelijk verschilt van
de continentale traditie zijn deze drie werken volledig vrij gecomponeerd. De tendens om de
modale beperkingen inherent aan het gebruik van gregoriaanse gezangen te vermijden, verwijst
heel duidelijk naar de Engelse voorkeur voor volle samenklanken met een diatonisch karakter.
Van de drie componisten stond Richard Davy als de meest progressieve bekend.
Zijn Passio Domini kan de eerste grote passie worden genoemd, maar is jammer genoeg onvolledig: enkel de tweede helft van het werk is compleet. De passages waarin de evangelist aan
het woord is, werden overgenomen uit de Sarum-ritus, die destijds in Engeland werd uitgevoerd. Hoewel deze traditie al vóór de tijd van Davy bekend was, bleven de voorlopers steeds
zuiver functioneel. Davy's passie omvat echter een waaier aan muzikale affecten die de dramatische kracht van de verzen nog versterken. Zowat alle korale responsoria van Pilatus, het
volk, de schrijvers en de soldaten zijn vierstemmig, maar ze klinken als een geheel en beklemtonen op die manier de tragedie van Christus' dood. Bijzonder aan deze Passio Domini is dat
uit diezelfde periode in de Franco-Vlaamse traditie geen enkel gelijkaardig werk bekend is. De
cadans van het Latijn, die vooral vanuit Engels linguïstisch perspectief wordt gezongen, zorgt
ervoor dat de Passio Domini op zichzelf staat, zonder aanwijsbaar verband - de contrapuntbehandeling buiten beschouwing gelaten - met continentale voorgangers.
Aan de hand van slechts één werk kan over een componist weinig algemeens
worden gezegd. Specifiek valt aan William Stratfords Magnificat echter wel heel wat op te merken. Net als Lambe bewoog Stratford tussen de noten F en g en schreef hij voor een bereik van
veertien tonen, waarin voortdurend werd gevarieerd tussen twee-, drie- en vierstemmigheid.
Anders dan in het werk van Lambe echter waren de melodieën bij Stratford volledig harmonisch en diatonisch en werden heel vaak lieflijke triolen en het gepunteerde lang-kort-kort
figuur gebruikt. In combinatie met een voorkeur voor de 'rapsodische' drieslag, die sterk verschilt van de continentale tempus perfectum, resulteren deze karakteristieken in een fascinerende Engelse carol. Vanwege het alternatim-karakter van de Magnificat-vorm en de beperke
omvang van het stuk heeft de cappella ervoor geopteerd een oude uitvoeringspraktijk nieuw
leven in te blazen.
p 263

Terwijl de inleidende passie van Davy als de modernste compositie kan worden
omschreven, is het Salve regina van William Horwud veeleer de illustere voorganger van de
twee andere werken. Zijn contrapunt is bij momenten bijna middeleeuws in de scherpte van
de dissonanten, het gebruik van parallelle kwinten en octaven, het aanbrengen van versieringen en ouderwetse cadenzen, én het gebrek aan duidelijke imitatiepassages. Ook van groot
belang is de duidelijke invloed van de Franse traditie: heel vaak herinnert dit Salve Regina aan
passages in Ockeghems mis, met de neumatische tekstplaatsing - waarbij aparte lettergrepen
over enkele noten worden verdeeld -, de typisch Franse melodieën met de reeksen overlappende kwarten of tertsen, de off beat-ritmes, de voortdurende beweging tussen minstens zes
modale centra en de proportionele verhouding tussen een tempus perfectum en een alla breve.
Toch bevat het Salve regina vanzelfsprekend ook Engelse kenmerken, zoals de keuze voor twee
baspartijen en de neiging om modale melodische geraamtes op te vullen met trapsgewijs bewegende tonen.

Beschouwingen over de uitvoeringspraktijk
Het interpreteren en uitvoeren van een werk als het Eton Choirbook is geen sinecure. In de traditie van het boek werd immers soms met zestien koorknapen en tien volwassenen samengezongen. Bovendien hadden verscheidene stukken een bereik van drie octaven
voor een aantal stemmen dat van twee tot negen kon variëren. Ook werd gezongen in een
Latijn dat weliswaar nog door het oude Franse model beïnvloed was, maar waarin toch al de
accenten en uitspraak van de 15de-eenwse Engelse `upper-class' tot uiting kwamen.
Het lijkt voor de hand te liggen om de normale aanpak van het Frans-Latijn aan
te passen aan een Engelse variant uit dezelfde periode, aangezien veel klinkers in het Engels
even voorin geplaatst en helder zijn. Toch levert een dergelijke aanpak problemen op. In de
eerste plaats begon de onbeklemtoonde 1' in de periode van het Eton Choirbook al te klinken
als in 'it', terwijl de beklemtoonde 'i' reeds tot 'ai' dreigde te verworden. Bovendien vond ook
een verschuiving plaats van het 'accent tonique' aan het einde van een woord of een frase naar
de typisch Engelse klemtoon. Het gevolg was dat de Franse 'inégalite' door een echte Engelse
'lilt' - een zangerig accent - werd vervangen en dat de bijzonder heldere Franse klank verruild
werd voor de warme en rijke maar veeleer statische Engelse 'frisque concordance'. Uit het aantal en de types stemmen die in het Eton Choirbook aan bod komen en de combinatie van compacte omvangen met expansief grote bereiken, blijkt heel duidelijk dat de componisten bijzonder trots waren op deze typisch Engelse klank. Het lijdt bijgevolg weinig twijfel dat zij vastbesloten waren deze Engelse sound tot de uiterste grenzen te exploreren.
Ook interessant om weten - en waarschijnlijk weinig bekend - is dat vele
Engelse gotische kathedralen en kapellen bijzonder geschikt zijn voor het versterken van lage
tonen, in tegenstelling tot de meeste Franse gotische kerken die zich het beste lenen voor hoge
boventonen. De Engelse componisten was deze karakteristiek van Engelse kerken en kathedralen echter welbekend: bijna de helft van de uit het Eton Choirbook overgebleven werken zijn
voor minstens een bariton en een bas geschreven. Ook de verhouding van zestien koorknapen
tegenover tien volwassenen lijkt deze akoestische omstandigheid te bevestigen. Bovendien zijn
de motetten met een bereik van nog geen twee octaven zo compact dat het uiteindelijke resultaat bijzonder rijk moet zijn geweest.
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Omwille van de expressie heeft de Cappella Pratensis ervoor geopteerd in
Stratfords Magnificat de lage en hoge tonen alternatim in te zetten. De cappella is er immers
van overtuigd dat vroeger, met het grote aantal jongensstemmen, duidelijk de mogelijkheid
bestond dergelijke werken in hoge, lage of verdubbelde ligging uit te voeren. Deze derde optie
is toegepast bij het laatste vers van het Magnificat. Ook heeft de cappella beslist een lage bas
extra in te zetten, hoewel onder de zangers geen zestien/tien verhouding bestaat. Voor het overige kan de Cappella Pratensis alleen werken in de geest van het Eton Choirbook, in de hoop
dat zij met haar kennis van zowel de Engelse als de Franse traditie het publiek de kans kan
bieden volop van dit unieke repertoire te genieten.
Rebecca Stewart
Vertaling: Suzanne van der Helm
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Dominica in ramis palmarum:
Passio domini
(Mattheus 27, 1-54)
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Evangelist
Mane autem facto,
consilium inierunt omnes principes sacerdotum
et seniores populi adversus Jesum,
ut eum morti traderent.
Et vinctum addwcerunt eum,
et tradiderunt Pontio Pilato presidi.
Tunc videns Judas, qui eum tradidit,
quod damnatus esset,
penitentia ductus,
retulit triginta argenteos
prin.cipibus sacerdoturn et senioribus,
dicens:
"Peccavi,
tradens sanguinemjustum."
At uh dixerunt:
"Quid ad nos? Tu videris."
Et projectis argenteis in templo recessit:
et abiens laqueo se suspendit.
Principes autem sacerdotum,
acceptis argenteis, dixerunt:

Evangelist
's Morgens vroeg
namen alle hogepriesters
en oudsten van het volk
het besluit om Jezus te doden.
Ze boeiden Hem, voerden Hem weg
en leverden Hem over aan Pilatus, de gouverneur
Toen Judas, die Hem had overgeleverd,
zag dat Hij veroordeeld was,
kreeg hij spijt
en bracht hij de dertig zilverstukken
naar de hogepriesters en oi (risten terug,
met de woorden:
"Ik heb een misdaad begaan
door onschuldig bloed over te leveren."
Maar ze zeiden:
"Wat gaat ons dat aan? Dat moet u zelf maar
zien."
En hij gooide de zilverstukken in de tempel
en ging zich ophangen.
De hogepriesters namen de zilverstukken
en zeiden:

Hogepriesters
"Non licet mittere eos in corbanam:
quia pretium sanguinis est."

Hogepriesters
"We mogen ze niet bij de offergave doen,
omdat het bloedgeld is."

Evangelist
Consilio autem inito,
emerunt ex eis agrum figuli,
in sep ulturam peregrinorum.
Propter hoc vocatus est ager ille.
Acheldemach,
hoc est, ager sanguinis,
usque in hodiernum diem.
Tunc impletum est qu.od dictum est
per Jhieremiam prophetam,
dicentern:
"Et acceperunt triginta argenteos
pretiurn appretiati,
quem apretiaverunt a filiis Israel,
et dederunt eos in agrumfiguli,
sicut constituit mihi Dominus."
Jesus autem stetit ante presidem,
et interrogavit eum preses, dicens:

Evangelist
Ze besloten
er het land van de pottenbakker van te kopen,
om er de vreemdelingen te begraven.
Daarom wordt dat land,
AlciPmach,
Bloedakker genoemd,
tot op de dag van vandaag.
Toen werd het woord vervuld
dat bij monde van de profeet Jeremia
gesproken is:
"En ze namen de dertig zilverstukken,
de fraaie prijs
waarop de zonen van Israël Hem geschat hadden,
en ze gaven die voor het land van de pottenbakker
zoals de Heer mij had opgedragen."
Jezus werd voor de gouverneur geleid.
Die stelde Hem de vraag:

Pilatus
"Tu es rex Judeorum?"

Pilatus
"Bent U de koning van de Joden?"

Evangelist
Dicit Wi Jesus: "Tu dicis."
Et cum accusaretur
a principibus sacerdotum
et senioribus,
nihil respondit.
Tunc dicit LUI Pilatus:

Evangelist
Jezus zei: "U zegt het zelf."
Op de beschuldigingen
die door de hogepriesters en oudsten
tegen Hem werden ingebracht,
antwoordde Hij niets.
Toen zei Pilatus tegen Hem:

Pilatus
"Non audis quanta adversum te
dicunt testimonia?"

Pilatus
"Hoort U niet
waar ze U allemaal van beschuldigen?"

Evangelist
Et non respondit ei ad ullum verbum,
ita ut miraretur preses vehementer.
Per diem autem solemnem
consueverat preses populi dimittere unurn
vinctum,
quem voluissent:
habebat autem tunc unum vinctum insignem,
qui dicebatur Barabbas,
qui propter homicidium missus fuerat in carcerem.
Congregatis ergo illis,
dixit Pilatus:

Evangelist
Hij gaf hem nergens antwoord op,
zodat de gouverneur zeer verbaasd stond.
Het was de gewoonte van de gouverneur om bij
een feest
één gevangene vrij te laten,
en wel degene die het volk wilde.
Ze hadden toen een beruchte gevangene,
die Barabbas heette,
en die wegens manslag in de kerker was geworpen.
Omdat ze nu toch bij elkaar waren,
zei Pilatus hun:

Pilatus
vultis dimittam vobis:
Barabbam, an Jesum, qui vocatur Christus?"

Evangelist
"Wie wilt u dat ik vrijlaat,
Barabbas of Jezus die Messias genoemd wordt?"

Evangelist
Sciebat enim
quod per invidiam tradissent eum.
Sedente autem Wo per tribunali,
misit ad eum uxor eius, dicens:

Evangelist
Want hij wist
dat ze Hem uit afgunst overgeleverd hadden.
Terwijl hij rechtszitting hield,
stuurde zijn vrouw hem het bericht:

Vrouw van Pilatus
"Nihil tibi, e justo iii
multa enim passa sum hodie
per visum propter eum."

Vrouw van Pilatus
"Laatje niet in met die rechtvaardige man,
want ik heb vandaag in een droom
veel om Hem moeten verduren."

Evangelist
Principes autem sacerdotum et seniores
persuaserunt populis
ut peterent Barabban.
Jesum vero perderent.
Respondens autem preses, ait

Evangelist
De hogepriesters en oudsten
haalden de menigte over
om Barabbas te vragen
en Jezus te laten doden.
De gouverneur vroeg hen opnieuw:
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Pilatus
"Quem vultis vobis e duobus dimitti?"

Pilatus
"Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?"

Evangelist
At uh dixerunt:

Evangelist
En ze zeiden:

Het volk
"Barabban!"

Het volk
"Barabbas!"

Evangelist
Dicit fitis Pilatus:

Evangelist
Pilatus zei tegen hen:

Pilatus
"Quid igitur faciam de Jhesu,
qui vocatur Cristus?"

Pilatus
"Wat moet ik dan met Jezus doen.
die Messias genoemd wordt?"

Evangelist
Dicunt omnes:

Evangelist
Ze riepen allemaal:

Het volk
"Crucifigatur!"

Het volk
"Kruisig Hem."

Evangelist
Ait illis preses:

Evangelist
Maar hij zei:

Pilatus
"Quid enim maii fedi?"

Pilatus
"Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?"

Evangelist
At illi magis clamabant, dicentes:

Evangelist
Ze schreeuwden nog harder:

Het volk
"Crucifigatur!"

Het volk
"Kruisig hem!"

Evangelist
Videns autem Pilatus
quia nihil prqficeret,
sed magis tumultus ft.eret:
accepta aqua,
lavit manus snels coram populo,
dicens:

Evangelist
Toen Pilatus zag
dat het niets hielp.
maar dat de onrust steeds groter werd,
nam hij water
en waste zijn handen voor de ogen van het volk.
Hij zei:

Pilatus
"Innocens ego sum
a saruguine justi hufus:
vos videritis."

Pilatus
"Ik ben onschuldig
aan dit bloed.
U moet zelf maar zien."

Evangelist
Et respondens universus populus, dixit:

Evangelist
Heel het volk riep als antwoord:

Het volk
"Sanguis ejus super nos,
et super filios nostros."

Het volk
"Zijn bloed op ons
en onze kinderen!"

Evangelist
Tunc dimisit fitis Barabbam:
Jesum autemflagellatum tradidit eis,
ut crucifigeretur
Tunc milites presidis
suscipientes Jesum in pretorium,
congregaverunt ad eum universum cohortem,
et exuentes eum,
chlamydem coccineam circumdederunt ei,
et plectentes coronam de spinis,
posuerunt super caput ejus,
et arundinem in dextera ejus.
Et genu jlexo ante eum,
illudebant ei, dicentes:

Evangelist
Toen liet hij Barabbas vrij,
maar Jezus liet hij geselen en leverde hij over
om gekruisigd te worden.
Toen namen de soldaten van de gouverneur
Jezus mee naar het pretorium
en haaldPn er heel de cohort bij.
Ze trokken Hem zijn kleren uit
en hingen Hem een rode mantel om;
ze vlochten een krans van doorns,
zetten die op zijn hoofd,
gaven Hem een rietstok in de rechterhand,
vielen voor Hem op de knieën
en dreven de spot met Hem door te zeggen:

Het volk
"Ave rex judPorum!"

Het volk
"Gegroet, koning van de Joden!"

Evangelist
Et expuentes in eum,
acceperunt arundinem,
et percutiebant caput ejus.
Et postquam illuserunt ei,
exuerunt eum chlamycle,
et induerunt eum vestimenti-s ejus,
et dwcerunt eum ut crucifigerent.
Exeuntes autem
invenerunt hominem Cyreneum,
nomine Simonem:
hunc angariaverunt
ut tolleret crucem ejus.
Et venerunt in locum
qui dicitur Golgota,
quod est Calvarie locus.
Et dederunt ei vinum bibere
cum felle mistum.
Et cum gustasset,
no/uit bibere.
Postquam autem crucifixerunt eum,
diviserunt vestimenta ejus, sortem mittentes:
ut impleretur quod dictum est
per prophetam dicentem:
Diviserunt sibi vestimenta mea,
et super vestem meam miserunt sortem.
Et sedentes servabartt eum.
Et imposuerunt super caput ejus

Evangelist
En ze spuwden hem in het gezicht,
pakten de rietstok
en sloegen Hem op zijn hoofd.
Toen ze zo de spot met Hem gedreven hadden,
namen ze Hem de mantel af
en deden Hem zijn eigen kleren weer aan.
Ze leidden Hem weg om Hem te kruisigen.
Toen ze de stad uitgingen,
kwamen ze een man uit Cyrene tegen
die Simon heette.
Hem dwongen ze
zijn kruis te dragen.
Ze kwamen bij een plaats
die Golgota heet,
wat Schedelveld betekent,
en daar gaven ze hem een mengsel te drinken
van wijn en gal.
Toen Hij geproefd had,
wilde Hij niet drinken.
Ze kruisigden Hem
en verdobbelden zijn kleren.
Toen werd het woord vervuld
wat bij monde van de profeet gezegd was:
Ze zullen mijn kleren verdelen,
door erom te dobbelen.
Daar hielden ze zittend de wacht bij Hem
Boven zijn hoofd hadden ze geschreven
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causam ipsius scriptam:
'Hic est Jesus Rex Judeorum.'
Tune cructrud sunt cum eo
duo latrones:
unus a dextris, et unus a sinistris.
Pretereuntes autem blasphemabant eum
moventes capita sua, et dicentes:

waaraan Hij schuldig bevonden was:
'Dit is de koning van de Joden.'
Tegelijk met Hem
werden er twee bandieten gekruisigd,
een rechts en een links van Hem.
De voorbijgangers lasterden Hem
en zeiden hoofdschuddend:

De voorbijgangers
"Vath qui destruit templum Dei,
et in triduo reedfficas illud:
salvate ipsum.
Si Filius Dei es,
descende nunc de cruce."

De voorbijgangers
"Jij, die de tempel afbreekt
en in drie dagen opbouwt,
red jezelf
als je de Zoon van God bent,
en kom van het kruis af."

Evangelist
Similiter et principes sacerdotum illudentes,
cum scribis et senioribus decebant:

Evangelist
In diezelfde trant dreven ook de hogepriesters
samen met de schriftgeleerden en ow-Igten de
spot met Hem:

Hogepriesters
"Alios salvos fecit,
se ipsum non potest salvum fctcere:
si rex Israel est,
descendat nunc de cruce,
et credimus ei:
confidit in Deo:
liberet eum, si vult;
dixit enim:
Quia Filius Dei sum."

Hogepriesters
'Anderen heeft Hij gered,
zichzelf kan Hij niet redden.
Hij is koning van Israël,
lont Hij dan nu van het kruis afkomen
en wij zullen in Hem geloven.
Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld,
iaat die Hem redden, als Hij hem mag.
Hij heeft toch gezegd:
Ik ben de Zoon van God."

Evangelist
Id ipsum autem et latrones,
qui cructfuci erant cum eo,
improperabant ei.
A sexta autem hora
tenebre facte sunt super universam terram
usque at horam nonam.
Et circa horam nonam
clamavit Jesus voce magna, dicens:
"Heloy, Heloy, lama zabathani?"
hoc est:
"Deus meus, Deus meus,
ut quid dereliquisti me?"
Quidam autem illic stantes,
et audientes, dicebant:

Evangelist
Op dezelfde manier maakten ook de bandieten
die samen met Hem gekruisigd waren
beledigende opmerkingen tegen Hem.
Vanaf het zesde uur
viel er duisternis over het hele land,
tot aan het negende uur
Rond het negende uur
riep Jezus met luide stem uit:
"Eli. Eli, lema sabachtani?"
Dat betekent:
"Mijn God, mijn God,
waarom hebt U Mij in de steek gelaten?"
Sommigen die daar stonden,
hoorden dat en zeiden:

Het volk
"Helyarn vocabit iste."

Het volk
"Hij roept Elia."

Evangelist
Et continuo currens unus ex eis,
acceptam spongiam implevit aceto,
et imposuit arundini,
et dabat ei bibere.
Ceteri vero dicebant:

Evangelist
Meteen rende een van hen weg
om een spons te halen, doopte die in wijn,
stak hem op een rietstok
en wilde Hem te drinken geven.
Maar de anderen zeiden:

De anderen
"Sine videamus
si veniet Helyas liberare eum."

De anderen
"Niet doen! Laten we eens kijken
of Elia Hem komt redden."

Evangelist
Jesus autem iterum clamans voce magna,
emisit spiritum.
Et ecce velum. templi scissum est
in duas partes a summo usque deorsum:
et terra mota est,
et petre scisse sunt.
Et monumenta aperta sunt:
et muita corpora sanctorum qui dormierant,
surrexerunt.
Et exeuntes de monumentis
post resurrectionem ejus,
venerunt in sanctam civitatem,
et apparuerunt multis.
Centurio autem, et qui cum eo erant,
custodientes Jesum,
viso terremotu et his que fiebant,
timuerunt vulde,
dicentes:

Evangelist
Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels
en gaf de geest.
Op dat ogenblik scheurde het voorhangsel in de
tempel
van boven tot beneden in tweeën.
De aarde beefde,
de rotsen spleten uit elkaar,
de graven gingen open
en de lichamen van vele heiligen die ontslapen
waren,
werden tot leven gewekt.
Toen Jezus zelf tot leven was gewekt,
kwamen ze uit de graven
en gingen naar de heilige stad,
waar ze aan velen verschenen.
Toen de centurio en zijn mannen,
die bij Jezus de wacht hielden,
de aardbeving zagen en wat er allemaal gebeurde,
werden ze vreselijk bang.
Ze zeiden:

De soldaten
"Vere Filius Dei erat iste."

De soldaten
"Werkelijk, Hij was de Zoon van God."

Evangelist
Erant autem ibi mulieres multae a longe,
quae secutae erant Jesum a Galileae,
ministrantes ei:
inter qi ins erat Maria Magdnlene,
Maria Jacobi, et Joseph mater,
et mater frliorum Zebedaei.
Cum autem sero factum esset,
venit quidam homo dives ab Arimathea,
nomine Joseph.
qui et ipse discipulus erat Jesu.
Hic accesit ad Pilatum,
et petiit corpus Jesum.
Tunc Pilatum iussit

Evangelist
Er waren, op een afstand, ook vele vrouwen bij,
die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren
om voor hem te zorgen:
onder hen bevonden zich Maria Magdalena
en de moeder van Jacobus en Jozef
en de moeder van de zonen van Zebedeas.
Toen het avond was geworden,
kwam er een rijke man van Arimathea,
genaamd Jozef
die zelf ook een leerling van Jezus was.
Hij ging naar Pilatus
en vroeg om het lichaam van Jezus.
Toen beval Pilatus
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reddi corpus.
Et accepto corpore,
Joseph irtvolvit illud in sindone munda.
Et posuit il/ud in monumento suo novo,
quod exciderat in petra.
Et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti,
et abiit.
Erant autem ibi Maria Magdalene, et altera
Maria,
sedentes contra sepulchrum.

dat het lichaam hem gegeven moest worden.
Toen hij het lichaam ontvangen had,
wikkelde Jozef het in een smetteloze lijkwade.
En hij legde het in zijn nieuwe graf,
dat hij in een rots had uitgehouwen.
En hij rolde een grote steen voor de ingang van
het graf
en ging heen.
Maria Magdalena en de andere Maria waren erbij
en zaten tegenover het graf
Nederlandse vertaling: Willibrord

Magnificat
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Magnificat anima mea Dominum.

Mijn ziel prijst hoog de Heer.

Et exultavit spiritus meus
in Deo, salutari meo.

En mijn geest heeft zich verheugd
in God, mijn redder

Quia respexit humilitatem
ancille sue:
ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.

Omdat Hij de nederigheid
van Zijn dienstmaagd gezien heeft:
want zie, van nu af aan
zullen alle generaties Mij zalig prijzen.

Quiafecit mihi magna
qui potens est,
et sanctum nomen ejus.

Omdat Hij aan Mij grote dingen verricht,
Hij die machtig is,
en heilig is Zijn naam.

Et misericordia ejus
a progenie in progenies
timentibus eum.

En Zijn barmhartigheid
gaat van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.

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

Hij heeft macht uitgeoefend met Zijn arm,
en hen uiteengeslagen
die trots zijn in het denken van hun hart.

Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.

Machtigen heeft hij van de troon gestoten
en bescheiden mensen verheven.

Esurientes implevit bonis
et divites dimisit irtanes.

Behoeftigen heeft hij overladen met gunsten
en de rijken met lege handen weggestuurd.

Suscepit Israel, puerum suum
recordatus misericordie sue.

Gesteund heeft hij Israël, zijn knecht,
(en) zijn barmhartigheid kenbaar gemaakt.

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

Zoals hij aan onze voorvaderen gezegd heeft.
Abraham en zijn nageslacht voor eeuwen.

Gloria patri et ftlio

Ere aan de Vader en de Zoon

et spiritui sancto.

en de Heilige Geest.

Sicut erat in principio
et nune et semper
et in secula seculorum
Amen.

Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in alle eeuwigheid
Amen.

Salve regina

Nederlandse vertaling: Ank Reinders

Salve regina,
mater misericordie;
vita, dulcedo,
et spes nostras, salve!

Wees gegroet, Koningin,
van barmhartigheid;
ons leven, onze zoetheid,
en onze hoop, wees gegroet!

Ad te clamamus,
exsules filit Eve.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum vatte.

Tot U roepen wij.
ballingen, kinderen van Eva.
Tot U smeken wij,
zuchtend en wenend
in dit tranendal.

Eya ergo, advocata nostra,
il/os tuos misericordes oculos
ad nos converte.

Daarom dan, onze voorspreekster,
richt op ons
uw barmhartige ogen.

Et Jhesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.

En Jezus,
de gezegende vrucht van Uw schoot,
toon ons na deze ballingschap.

Virgo mater ecclesie,
eterna porta glorie,
esto nobis refugium
apud patrem et filium.

Maagd. Moeder van de kerk,
eeuwige poort naar de heerlijkheid,
wees voor ons een toevlucht
bij de Vader en de Zoon.

0 clemens!
Virgo clemens, Virgo pia,
Virgo dulcis, 0 Maria,
exaudi preces omnium
ad te pie clamancium.

0 Goedertierene!
Genadige Maagd, liefdevolle Maagd,
zoete Maagd, 0 Maria,
hoor de gebeden van allen,
die vroom tot U roepen.

0 pial
Funde preces tuo nato
crucifix°, vulrterato,
et pro nobis flagelinto,
spinis puncto,
felle potato.

Oh Vrome!
bid tot uw Zoon
die gekruisigd is, verwond,
en voor ons gegeseld,
met doornen gekroond,
die gal gedronken heeft.

Dulcis Maria, Salve.

Zoete Maria, wees gegroet.
Vertaling: Chantal Coppens
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Patrick Denecker
Patrick Denecker begon zijn muziekstudies in Antwerpen,
waar hij studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium. In
1989 won hij de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor de interpretatie
van hedendaagse muziek. Ook op internationale wedstrijden, zowel voor
oude als nieuwe muziek, behaalde hij tal van onderscheidingen. Vandaag
geeft Patrick Denecker concerten met ensembles die het experiment niet
schuwen: hij opteert ervoor samen te werken met muzikanten die bereid zijn
grenzen te verleggen op het gebied van de uitvoeringspraktijk, om op die
manier tot nieuwe inzichten te komen. In 1995 richtte hij het ensemble La
Caccia op, waarin hij verschillende blaasinstrumenten bespeelt en waarmee
hij muziek programmeert uit de late Middeleeuwen en de Renaissance.
Patrick Denecker was te gast op belangrijke Belgische festivals, zoals het Festival van Vlaanderen en het Festival de Wallonie. Hij treedt
ook regelmatig in het buitenland op, bijvoorbeeld in Nederland, Frankrijk,
Spanje, Duitsland, Finland, Zwitserland, Oostenrijk, Engeland, Brazilië en
Japan. Hij heeft verschillende cd's op zijn actief staan, onder andere bij het
label Ricercar en bij het Spaanse label Cantus.

p. 215

La Caccia Consort
In 1995 richtte Patrick Denecker het ensemble La Caccia op met de bedoeling
muziek uit de late Middeleeuwen en de Renaissance uit te voeren. Er stonden hem
thematische programma's voor ogen, die de toehoorder een idee zouden geven van een componist, een genre of de muziek uit een bepaalde streek. Precies deze projectmatige aanpak verklaart de wisselende bezetting van La Caccia: het aantal zangers en muzikanten dat aan de
concerten van het ensemble meewerkt, staat niet vast, maar verandert voortdurend. Ook stelt
La Caccia zich tot doel de alta capella-bezetting uit te diepen. Deze combinatie van riet- en
koperblazers - schalmei, pommer, trombone en dulciaan - was bijzonder geliefd aan de hoven
van de 15de en 16de eeuw.
La Caccia stelde reeds verschillende programma's samen, onder meer met
muziek uit het zogenaamde Montecassino-manuscript en uit het Aragonese koninkrijk Napels.
Voor het Festival van Vlaanderen-Antwerpen bracht het ensemble in 1997 een bundel chansons van Benedictus Appenzeller, een leerling van Josquin Desprez. In 1997 volgde het programma Vita et Fortuna, met `biografische' muziek uit de tijd van Johannes Ockegem en een
concert met Spaanse muziek uit de 16de eeuw. In 1998 verleende La Caccia zijn medewerking
aan enkele concerten in de reeks Musica Imperialis, een initiatief naar aanleiding van de
viering van de Habsburgse hofkapel. In juli 2001 was het ensemble in Noord-Duitsland te gast om
er de muziek te verzorgen bij het Redentiner Osterspiel, een Middelnederduits passiespel uit 1460.
Op het label Ricercar verscheen van La Caccia de cd Salve Antverpia, met
muziek gewijd aan de Antwerpse stadsspeellieden van de 16de eeuw. Ook heeft het ensemble
op tal van andere cd-opnamen het alla capella-aandeel verzorgd. Zo is La Caccia te horen op
de cd 'The A-La-Mi-Re Manuscripts, verschenen bij het label Naxos, en op een dubbel-cd met
muziek rond Maximiliaan I, een uitgave van de Oostenrijkse radio. Opnameprojecten rond het
Brusselse muziekleven in de 17de eeuw en de 'ministriles' van de Spaanse kathedralen van de
16de eeuw zijn gepland voor de toekomst.
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Thomas Morley (1557/58-1602)
Now is the Month of May
uit Phillip Rosseter, Lessons for Consort, London,
1609
The Frog Galliard
uit Thomas Morley, The First Booke of Consort
Lessons, London, 1599/1611
Richard Allison (f1.1592-1606)
The Lady F. Sidney's Goodnight
The Lady F. Sidney's Almain
uit Huil, Brynmor Jones Library, MS DDHO/20/1-3 &
Oakland, California, Mills College Library, MS cittem partbook (Walsingham Consort Books, 1588)
Daniel Bachiler (ca. 1574?-na 1610)
The Lady F. Sidney's Felicity
uit Hult Brynmor Jones Library, MS DDHO/20/1-3 &
Oakland, California, Mills College Library, MS cittem partbook (Walsingham Consort Books, 1588)
Orlando Gibbons (1583-1625)
Pavan and Galliard
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29
(Fitzwilliam Virginal Book)

Richard Allison
De la Tromba Pavin
uit Thomas Morley, The First Booke of Consort
Lessons, London, 1599/1611
Anthony Holborne (f1.1584-1602)
The Honeysuckle
Noel's Galliard
Heigh Ho Holiday
uit Anthony Holborne, Pavans, Galliards, Almains
... in Five Parts, London, 1599
Thomas Morley
Joyne hands
uit Thomas Morley, The First Booke of Consort
Lessons, London, 1599/1611
Richard Nicholson (ca. 1595-1639)
The Jew's Dance
uit Cambridge, University Library, MSS Dd.3.18,
Dd.14.24, Dd.5.20-21 (Matthew Holmes's Consort
Books / Cambridge Consort Books, ca. 1595)

Elway Bevin (ca. 1554-1638)
Browning
London, British Library, MS Add. 29996
John Dowland (1563-1626)
Lachrimae Pavin
uit: Thomas Morley, The First Booke of Consort
Lessons, London, 1599/1611
M. G. Whitehead his Almand
uit John Dowland, Lachrimae or Seaven Teares,
London, 1604
John Bull (1562/63-1628)
The King's Hunt
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29
(Fitzwilliam Virginal Book)

p. 277

For Private Pleasures: rond Thomas Morleys Books of
Consort Lessons
Uitgegeven instrumentale muziek was rond het jaar 1600 in Engeland, net als
elders In Europa, bijzonder schaars. Een van de meest opvallende, maar vaak vergeten bronnen is Thomas Morleys The First Booke of Consort Lessons. Van deze collectie zijn twee drukken verschenen, een eerste in 1599 en een tweede postuum in 1611. Het samenvoegen van de
verschillende zogenaamde partbooks of stemboekjes, die nu over tal van bibliotheken in
Amerika en Engeland verspreid liggen, geeft ons een idee van de aan het Elizabethaanse hof
zo geliefde sound van het zogenaamde 'broken consort'. In het typische broken consort is een
combinatie te vinden van discantgamba, fluit, basgamba, luit. cister en pandora: een aantrekkelijk ensemble dat veel ruimte laat voor improvisatie. Op het einde van de 16de eeuw
werd deze combinatie de standaardbezetting.
Vandaag verstaat men onder 'broken consort' een ensemble dat is samengesteld
uit instrumenten van verschillende families, bijvoorbeeld gamba's met blokfluiten. De tegenhanger van dergelijk gemengd ensemble is een 'whole consort', een homogeen ensemble met
instrumenten van eenzelfde familie, bijvoorbeeld enkel violen. Op het einde van de 16de eeuw
echter stond het woord 'broken' voor het breken of opsplitsen van lange notenwaarden in
kleine, beweeglijke figuren: de zogenaamde diminutiepraktijk of de Engelse divisions. Deze
division-praktijk was een vorm van variatiekunst, een courante manier om bestaande melodielijnen te omspelen. De praktijk bestond niet alleen op Engelse bodem, maar was ook op het
Europese vasteland wijd verbreid. Verwarring ontstond toen men de termen met elkaar ging
combineren. We kurmen daarom spreken van een broken consort dat broken music speelt.
Verschillende manuscripten werden teruggevonden met divisions op liederen en
grounds. Vaak zijn deze divisions eenstemmig omdat de begeleiding zo voor de hand lag dat
notatie overbodig werd. In vele gevallen lag de oorsprong en de aard van de melodieën in het
theater of de volksmuziek. De bekendste uitgaven voor deze bezetting zijn het reeds genoemde The First Booke of Consort Lessons van Thomas Morley en Phillip Rosseters Lessons for
Consort uit 1609. In Teares and Lctmentations of a Sorrowfull Soule uit 1614 voegde William
Leighton dit consort aan vocale partijen toe.
Het broken consort leende zich tot vrijwel elke muziekvorm die aan het
Elizabethaanse hof werd beoefend. Naast de originele stukken die speciaal voor deze bezetting
waren uitgedacht, werden volksmelodieën, hofdansen, country dances en grounds maar ook
madrigalen en canzonetten met het grootste gemak aangepast. Uit het voorwoord van Morleys
boek blijkt ook dat hij als ideale uitvoerders de City Waits - speellieden in officiële stadsdienst
- voor ogen had. Deze City Waits waren veelgevraagde musici die zich op alle fronten van het
muziekleven actief toonden. Buiten de officiële plechtigheden engageerden zij zich in theaters
en speelden bij private aangelegenheden.
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Dat de kleurrijke sound van het broken consort bijzonder geliefd was, blijkt uit
verschillende uitspraken en getuigenissen. In poëzie werd dit ensemble als 'the heavenly
consort', 'the heavenly noyse' en 'the celestial harmony' omschreven. En een verslag van feestelijkheden in koninklijke kring uit het jaar 1591 meldt: "After supper was ended hir Majestie
graciously admitted into her presence a notable consort of six Musitions, which the Earle of
Hartford had provided to entertain her Majestie... Their Musicke highly pleased her, that in

grace and favour thereof, she gave a new name unto one of their Pavans, made long since by
Maister Morley, then organist at Paule's Church" en 'The Fairy Queene and her maides
daunced about the Garden, singing a Song of sixe parts, with the musicke of an exquisite
consort; wherein was the lute, pandora, base violl, citterne, treble viol and flute...This
spectacle and musicke so delighted her Majestie, that shee commanded to heere it sung and
to be daunced three times over and called for divers Lords and Ladies to behold it".
Dat er een standaardbezetting bestond, impliceerde echter niet dat er geen wijzigingen mogelijk waren. Soms werd de discantgamba vervangen door de viool, de blokfluit
door de fluit, de pandora door het virginaal. Ook zijn er voorbeelden bekend waar één of meer
instrumenten weggelaten werden. Overigens is het niet ondenkbaar dat Queen Elisabeth zelf
op sommige momenten aan muzieksessies zou hebben deelgenomen: de koningin stond
immers als een voortreffelijke virginaliste bekend. Het broken consort was met andere woorden een uiterst flexibel consort, waarbij algemeen gesproken twee instrumentengroepen tegenover elkaar werden geplaatst: de tokkelinstrumenten luit, cister en pandora enerzijds en de
melodie-instrumenten gamba en fluit anderzijds.
Thomas Morley was de eerste die het repertoire voor broken consort in druk liet
verschijnen in 1599, maar het was de componist Richard Allison die het initiatief aanmoedigde. Daarom kan gerust worden gesteld dat vooral deze laatste een spilfiguur is geweest. Ook
wordt aangenomen dat Richard Allison de anonieme gentleman was die de drukkosten van de
bundel op zich nam: het financieren van de druk van het werk bood de componist immers de
gelegenheid ook stukken van eigen hand te laten opnemen. Het is bijgevolg waarschijnlijk dat
de vermelding op het titelblad: “Newly set forth at the coast & charges of a gentle-man, for his
private pleasure, and for divers others his friends which delight in Musicke", naar Richard
Allison verwijst.
De cister was tijdens de 16de eeuw één van de meest verspreide tokkelinstrumenten. Het was een klein instrument met vier metalen snaren dat in heel Europa, maar vooral in Engeland en Italië erg in trek was. Het timbre van de snaren maakte de cister bijzonder
geschikt voor ritmische functies: in de 17de eeuw werd de cister vaak als continuo-instrument
gehanteerd.
Ook de pandora was voorzien van zes metalen snaren. Het was een bladvormig
instrument dat in 1562 werd uitgevonden door de vioolbouwer John Rose. Het kwam enkel in
Engeland voor en werd omwille van zijn lage stemming vooral als begeleidingsinstrument gebruikt.
Patrick Denecker
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The Consort of Musicke
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Anthony Rooley
Aangezien hij gedurende meer dan dertig jaar de wereld heeft
rondgereisd en luit speelde voor de meest verscheiden luisteraars kan
Anthony Rooley terecht als een doorwinterde, moderne minstreel worden
beschouwd. Een vergelijking tussen de snelheid van de ezel van John
Dowland in 1597 en het huidige reisritme gaat wellicht niet op, maar de liefde voor het communiceren met het aanwezige publiek bleef onveranderd. De
wereld in een ijltempo rondtrekken om verfijnde contemplatieve muziek te
brengen is zo ironisch en paradoxaal, een voortdurende bron van humor
voor Rooley. Maar het veroorzaakt ook frustraties: onophoudelijk reizen is
niet bevorderlijk om te schrijven of om research te doen, twee noodzakelijke activiteiten om het repertoire te kunnen uitbreiden en vernieuwen. Toch
wordt telkens opnieuw, tussen twee tournees door, juist voldoende tijd
gevonden om de British Library te bezoeken en levert een halve dag een half
dozijn nieuwe thema's en programma's op. Enige tijd geleden nog is onderzoek rond Daniel Purcell en John Eccles bijzonder vruchtbaar gebleken en
ook de vroege 18de eeuw lonkt. De meeste recente passie van Anthoney
Rooley betreft het repertoire dat voor Anne Bracegirdle werd gecomponeerd,
de zingende actrice uit de jaren 1690 die het Londense publiek stormenderhand veroverde. Met tal van nieuwe plannen en projecten die zich aandienen,
zal de moderne minstreelkunst ongetwijfeld moeten worden geherdefmieerd.
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Evelyn Tubb
Evelyn Tubb is een grote naam geworden onder de vele gelukkige muzikanten
die zich toeleggen op het herontdekken van vergeten schatten en een meer kleurrijke benadering willen brengen van beter bekende meesters. Ze vatte deze zoektocht reeds aan terwijl ze
nog aan de Guildhall School of Music studeerde. Vandaag wordt Evely Tubb wereldwijd
bewonderd om haar expressieve en invloedrijke interpretaties, waarin zij de oude muziekstijlen combineert met de gestiek en dramatische kenmerken van de zingende actrices uit het verleden. Terwijl ze verschillende betekenisniveaus van de teksten ontrafelt, spant ze zich ook in
om diepere verbanden te leggen tussen de gevoelens die in deze miniatuur-theaterstukjes worden uitgedrukt.
Als lid van The Consort of Musicke en als duo met gitarist-luitist Michael Fields
heeft Evelyn Tubb tientallen cd's opgenomen, waaronder zes solo-cd's, en heeft ze concerten
en radio-opnamen verzorgd in de hele wereld. Ze treedt ook regelmatig op in oratoria, onder
leiding van bekende dirigenten, en werkt geregeld mee aan televieprogramma's voor de
Engelse, Nederlandse, Zwitserse en Italiaanse omroepen. Op het vlak van opera en muziektheater vertolkte ze rollen van Hildegard von Bingens Ordo Virtutum, over Claudio Monteverdi
en Henry Purcell, tot Wolfgang Amadeus Mozart en Peter Maxwell-Davies. Recentelijk creëerde ze de titelrol in Semele, in de versie van John Eccles uit 1707, een productie van de
Mayfield Chamber Opera Company.
Evelyn Tubb was steeds een eclectische muzikante, die graag uitstapjes naar
rock, jazz en volksmuziek ondernam. Naar eigen zeggen is hieruit haar persoonlijke stijl
gegroeid. Door haar ervaring met dans, en meer recent met tai-chi en spirituele dans, kwam
zij in contact met verscheidene inspirerende leraars, die haar veel bijbrachten om een echte
muzikante te worden. Intussen werd Evelyn Tubb zelf een gewaardeerde zanglerares. Ze wordt
vaak uitgenodigd voor cursussen en workshops over de hele wereld, onder meer aan de Scola
Cantorum Basiliensis en de Dartington International Summer School.

Lucy Ballard
Lucy Ballard vatte haar zangcarrière aan toen zij nog studeerde in Oxford. Na
het behalen van een diploma archeologische conservatie aan de Cardiff University ging ze les
volgen bij Margaret Cable, Nigel Rogers en Bob Spencer aan de Royal College of Music.
Sinds ze haar opleiding voltooide in 1985, heeft Lucy Ballard een carrière als
soliste en ensemblezangeres uitgebouwd, met specialisatie in de oude muziek. Haar optredens
in oratoria worden aangevuld met uitvoeringen met haar eigen ensemble Jouissance des
Dames - bestaande uit luit, renaissancefluit, zang en percussie - en koorprojecten in Engeland
en Europa. Zo werkte ze mee met het Monteverdi Choir onder leiding van John Elliot Gardiner,
The Clerks' Group van Edward Wickham, het Gabrieli Consort onder leiding van Paul
McCreesh, en Florilegium.
Lucy Ballard debuteerde in Spanje met The Consort of Musicke in een programma met songs van John Dowland, dat werd opgenomen in februari 1998. Sindsdien
p. 282 werkte ze ook mee aan opnamen van Hildegard von Bingens Ordo Virtuturn onder leiding van

Michael Fields, Vox Animae op cd en video, de religieuze muziek van Thomas Weelkes met The
Consort of Musicke, Ludwig van Beethovens Leonora en Igor Stravinski's 'The Rake's Progress
met het Monteverdi Choir, en missen van Johannes Ockeghem, Jacob Obrecht en Johannes
Tinctoris met The Clerks' Group. Voorts staan uitvoeringen van Ordo Virtutum en concerten
met Jouissanee des Dames op de festivals van Ripon en York op het programma.

Andrew King
Andrew King staat bekend als een uitstekend vertolker van renaissance- en
barokmuziek. Hij wordt veel gevraagd als oratoriumzanger, vooral in de rol van de Evangelist
in Johann Sebastian Bachs passies. In het repertoire van de hedendaagse muziek bracht hij
verschillende wereldpremières, waaronder Leaving van Mark-Anthony Turnage met het City of
Birmingham Symphony Orchestra. Af en toe staat hij op het operapodium, zoals recentelijk in
de rol van Aminta in Peri's Euridice in het Zweedse Drottningholm.
Andrew Kings voorliefde voor kamermuziek wordt het best geillustreerd door
zijn werk met The Consort of Musicke, het New London Consort, de Musicians of the Globe en
Pro Cantione Antigua. Hij is de leider van The Renaissance Ensemble, waarmee hij in 1997
een fel opgemerkt debuut maakte in St John's Square in Londen.
Andrew King is geregeld op de radio te horen en hij maakte ontelbare opnamen
voor Decca, EMI, Etcetera, Hyperion, Musica Oscura, Philips en Virgin Classics. De meest
recente uitgaven waaraan hij meewerkte, omvatten The Mask of Oberon met de Musicians of
the Globe, cantates van Bach met het London Consort en de cd Charming Strephon met
muziek omtrent het leven van John Wilmot, de tweede Earl of Rochester, met The Consort of
Musicke. Vele tournees brachten Andrew King naar Australië, Canada, Japan. het MiddenOosten, de Verenigde Staten en vrijwel heel Europa. Hij was te gast op de festivals van Brugge,
Edinburgh, Vlaanderen, Praag, Salzburg, Utrecht en York, en werkte vaak mee aan de
Londense Proms.

Simon Grant
Simon Grant studeerde zang aan de Guildhall School of Music en zette zijn carrière in als lid van de BBC Singers. Gedurende vele jaren trad hij op met de Swingle Singers
en hij volgde Ward Swingle op als muziekdirecteur van de groep.
De warme basbaritonstem van Simon Grant ligt goed in de markt op het vlak
van middeleeuwse, renaissance- en barokmuziek. Hij verleende zijn samenwerking aan enkele van de meest gespecialiseerde ensembles, zoals Les Arts Florissants, Tragicomedia, The
Taverner Consort, The Gabrieli Consort en het New London Consort. Hij is een vast lid van
The Consort of Musicke, waarmee hij uitgebreide tournees in Europa, Japan, Australië en de
Verenigde Staten ondernam.
Simon Grant maakte solo-opnamen voor Decca, Musica Oscura, Erato, Philips,
Teldec en EMI, onder meer van Claudio Monteverdi's Vespers onder leiding van Philip Pickett,
Bachs Magnficat met Andrew Parrott and Charpentiers Te Deum en de Missa Assumpta est
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Maria met de St James's Baroque Players onder leiding van Ivor Bolton. Hij vertolkte ook rollen in John Blows Venus and Adonis, Matthew Lockes Psyche en Monteverdi's Ode°. Hij is
geregeld te gast op de festivals van York, London, Bath, Aldeburgh and Spitalfields. In 1996
zong hij in een originele uitvoering van de Carmina Burana in de Deutsche Oper Berlin en in
1997 vertolkte hij de rol van Caronte in een scenische productie van Peri's Orfeo in het slottheater van Drottningholm in Stockholm.
Simon Grant is even goed thuis in de muziek van de 20ste eeuw. Hij zong werken van Luciano Berio in zalen als de Carnegie Hall in New York City, het Dorothy Chandler
Pavilion in Los Angeles en La Scala in »laan. Meerdere keren vertolkte hij Kurt Weill's Seven
Decid1y Bias, onder meer in het Londonse Barbican Centre met Ute Lemper en in de Royal
Albert Hall met Maria Ewing. Hij zette de rol van Pitkin neer in een uitvoering van Leonard
Bernsteins On the Town. gedirigeerd door Michael Tilson Thomas in het Barbican Centre. Hij
solieerde eveneens in Candide voor de BBC Radio 3. Daarnaast is hij vaak te beluisteren op
de BBC Radio 2. Hij speelde de stationschef in de wereldpremière van Howard Blakes opera
The Station en creëerde de rol van Parson Snakepiece in Kate en Mike Westbrooks opera Good
Friday 1663, die verfilmd werd door Charmel 4-televisie.

The Consort of Musicke
The Consort of Musicke staat al geruime tijd bekend om zijn 'gravitas': een ernstige, diepgaande benadering van het repertoire, gebruik makend van de artistieke toewijding
die de inbreng van elk van zijn leden karakteriseert. Onder leiding van artistiek directeur
Anthony Rooley heeft het enthousiasme van het ensemble muziekliefhebbers over de hele
wereld bereikt, met vaak onbekende en esoterische programma's voor de nietsvermoedende
luisteraars.
Om zijn vurige enthousiasme voor het obscure in evenwicht te houden, brengt
The Consort of Musicke een lichte 'touch' aan, een zekere behaaglijke theatraliteit die het
nieuwsgierige oor uitnodigt tot het spel. De programma's van The Consort of Musicke monden
niet zelden uit in gelach of in brede glimlachen van plezier. Anthony Rooley houdt van paradoxen: wanneer het publiek twijfelt tussen lachen of wenen, betekent dit dat de interactie tussen uitvoerders en publiek ongeveer goed zit!
In zijn nieuwste programma, Earth, Water, Ayre and Fire, keert The Consort of
Musicke terug naar een vroegere passie, namelijk de muziek van John Dowland. Maar vandaag kan de interpretatie bogen op twintig jaar uitvoeringspraktijk, waardoor een nieuw licht
en een energieke behandeling hun weerklank vinden in dit uiterst verrukkelijke repertoire.
Van de eerste fluwelen, verleidelijke noten van Simon Grants rijke basstem in Come again! tot
de aangehouden dissonant in de slotcadens van Thou mighty God wordt de luisteraar betoverd
door een etherisch mooie klankwereld, terwijl het oog verrukt wordt door de gestiek en theatraliteit van de voorstelling, die als het ware organisch uit de muziek te voorschijn komt.
The Consort of Musicke realiseerde de voorbije 25 jaar ongeveer honderd cd's.
Dit programma werd uitgebracht door het label ASV Gaudeamus, met de meest vooruitstrevende technieken om de fijnste klanken te kunnen weergeven. Chris Thorpe is de ingenieuralchemist die het ensemble opneemt in de uitzonderlijk natuurlijke akoestiek van Forde
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John Dowland (1563-1626)
Come again!
uit: John Dowland, The First Booke of Songs or
Ayres of Four Parts with Tableture for the Lute,
London, 1597
Claudin de Sermisy (ca. 1490-1562)
Las, je m'y plains
John Dowland
Would my conceit
uit: John Dowland, The First Booke of Songs or
Ayres of Four Parts with Tableture for the Lute,
London, 1597
Thomas Tomkins (1572-1656)
0 let me live for true love
uit: Thomas Tomkins, Songs of 3,4, 5& 6 parts,
London, 1622
Thomas Morley (1557/58-1602)
Deep lamenting
uit Thomas Morley, Canzonets, or Little Short
Songs to Three Voyces, London, 1593
Leave now mine eyes
uit Thomas Morley, The First Booke of Canzonets
to Two Voyces, London, 1595
Thomas Weelkes (1576-1623)
Cease sorrows now
uit Madrigals to 3, 4, 5 & 6 Voyces, London, 1597
Thomas Tomkins
Weep no more, thou sorry boy
uit Songs of 3, 4, 5 & 6 parts, London, 1622

John Dowland
Shell I strive
uit John Dowland, A Pi/grimes Solace, London, 1612
Woeful heart
uit John Dowland, The Second Booke of Songs or Ayres
of 2, 4 and 5 parts, London, 1600
Sleep, wayward thoughts
uit John Dowland, The First Booke of Songs or
Ayres of Four Parts with Tableture for the Lute, London,
1597
Matthew Locke (1621/2-1677)
Break, distracted heart

PAUZE

John Dowland
Toss not my soul
uit John Dowland, The Second Booke of Songs or Ayres
of 2, 4 and 5 parts, London, 1600
From silent night
Go nightly Cares
uit John Dowland, A Pi/grimes Solace, London, 1612
Sorrow stay
uit: John Dowland, The Second Booke of Songs or Ayres
of 2, 4 and 5 parts, London, 1600
In darkness let me dweil
uit: John Dowland, The Third and Last Booke of Songs or
Aires, London, 1603
Thou mighty God
uit: John Dowland, A Pi/grimes Solace, London, 1612
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Earth, Water, Ayre and Fire: a new look at John
Dowland and friends
Het is meer dan vierhonderd jaar geleden dat John Dowlands baanbrekende The
First Booke of Songs gedrukt werd. Sindsdien was het landschap van de Engelse muziek nooit
meer hetzelfde, want Dowland vestigde een volledig nieuw gevoel van stijl en inhoud. Hij introduceerde licht, leven, gevoel en magie in de Engelse compositie. Zijn tijdgenoten erkenden hem
onmiddellijk en dit programma onthult de cirkel van muzikale vrienden die hij beïnvloedde.
Maar eerst verklaren we de titel: de vier elementen kwamen overal in de Engelse
poëzie uit die tijd voor, zij verheerlijkten Engeland als een echt Arcadië en het innerlijk van de
minnaar, triomfantelijk of in pijn, was het slagveld waarop de subtiele elementen een wisselwerking konden hebben. Deze poëzie was zo rijk aan metaforen dat Dowland en zijn omgeving
erin zwelgden. Verwant aan de elementen waren de gemoedsgesteldheden: optimistisch,
opvliegend, onverstoorbaar en melancholisch. Dowland nam deze laatste aan als zijn artistieke persoonlijkheid - belichaamd door zwarte humor, kwellingen, wenen, tegenspoed in de liefde en het leven, het noodlot enzovoort -, waarmee hij zijn grootste creaties naar voren bracht.
Het was precies door de sfeer van uitzinnige melancholie dat zijn vrienden de grootsheid van
zijn muziek bewonderden, zijn melodieën imiteerden en een onzichtbare cirkel vormden, een
soort 'school van de nacht', die geleid werd door een zwaarmoedige inspiratiebron.
Dit betekent echter niet dat het John Dowland ontbrak aan humor en vrolijkheid. Volgens een tijdgenoot was hij "a cheerful man living his life in lawful merriment". Hoe
kon hij anders werken schrijven als Come again!, waarmee het concert begint? Zelden werden
zoveel licht en leven in poëzie en muziek uitgedrukt. Misschien ontleende hij deze doorschijnende kwaliteiten aan de invloed van het Franse chanson, want Dowland had Parijs bezocht
op achttienjarige leeftijd. Zelfs in zijn meest sombere composities zou dit licht blijven schijnen.
Thomas Tomkins, Thomas Morley, Thomas Weelkes en John Danyel waren zijn
muzikale broers, stimulerende collega's die ervan hielden met John Dowland in dialoog te treden. Matthew Locke stamt uit een latere generatie, maar de 'zwarte komedie' van de wanhopige geliefden in Break distracted heart illustreert duidelijk de invloed van de nog steeds niet vergeten Elizabethaanse meester waarmee alles begon. Ongetwijfeld zou Dowland genoten hebben
van de vermakelijkheden van de geliefden, want hij begreep waarin goed toneel bestond.
Het laatste stuk komt echter uit Dowlands zwanenzang, de bundel A Pilgrimes
Solace uit 1612, waarin centraal vijf religieuze liederen staan. Thou mighty God is een zeer sterke trilogie, die de deugd van het geduld aanbeveelt als een essentiële manier om met dit sombere en moeilijke leven om te gaan. Echte melancholie en wanhoop worden op een afstand gehouden door deze verstandige, geïnspireerde zegswijze om te zetten in muziek, poëzie en vertolking.
Anthony Rooley
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Come again!
Come again! sweet love doth now invite
thy graces, that refrain
to do me due delight,
to see, to hear, to touch, to kiss, to die
with thee again in sweetest sympathy.

Kom terug! de zoete liefde nodigt
jouw gratiën uit, die ervan afzien
mij de verschuldigde verrukking te geven,
zien, horen, aanraken, kussen, sterven
met jou weer in de zoetste genegenheid.

Come again! that I may cease to mourn
through thy unkind disdain.
For now left and forlorn
I sit, I sigh, I weep, Ifaint, I die
in deadly pain and endless misery.

Kom terug ! dan kan ik ophouden te treuren
om jouw wrede minachting.
Want nu, verlaten en troosteloos,
zit ik, zucht ik, ween ik val ik in zwijm, stof ik
in dodelijke pijn en eindeloze ellende.

All the day the sun that lends me shine
by frowns do cause me pine,
and feeds me with delay;
her smiles my springs that makes my joys to
grow;
her frowns the winters of my woe.

De hele dag geeft de zon die me glans verleent
hartzeer door haar afkeurende blikken,
en voedt me met uitstel;
haar glimlachjes zijn mijn bronnen die mijn
vreugde doen groeien;
haar strenge blikken de winters van mijn
verdriet ellende.

AU the night my sleeps are full of dreams,
my eyes are full of streams;
my heart takes no delight
to see the fruits and joys that some do find,
and mark the stoms are me assigned.

De hele nacht is mijn slapen vol dromen,
mijn ogen vol stromen,
mijn hart vindt er geen genoegen in
de vruchten en de vreugde te zien die sommigen wel vinden
en te merken dat de stormen mij zijn toebedeeld.

Out alns! my faith is ever true;
yet will she never rue,
nor yield me any grace.
Her eyes of fire, her heart of flint is made,
whom tears nor truth may once invade.

Weg, helaas! Mijn trouw is steeds oprecht;
moor zij zal nooit berouw hebben,
of mij enige genade verlenen.
Haar ogen zijn van vuur; haar hart van graniet,
tranen en waarheid kunnen nooit tot haar
doordringen.

Gentle Love, draw forth thy wounding dart,
thou canst not pierce her heart;
for 1, that do approve,
by sighs and tears more hot than are thy
shafts
did tempt, white she for triumph laughs.

Tedere Liefde, haal uw verwondende pijl
tevoorschijn.
gij kunt haar hart niet doorboren;
want ik, die dit kan aantonen,
probeerde het met zuchten en tranen heter
dan uw pijlen,
terwijl zij lacht om hoor triomf.

Las, je m'y plairts
Ins,je mij plains, maudite soit fortune
quant pour aimer je n'ai que desplaisir
venez regrets, venez mon coeur sisir

Helaas, ik /daag om mijn vervloekte lot
omdat ik in de liefde enkel leed ken.
Kom, spijt, kom en neem bezit van mijn hart,

p. 287

et le montrez a ma dame importune.

en toon het aan mijn moeilijke geliefde.

Would my conceit
Would my conceit that first enforced my woe,
or else mine eyes which stilt the same increase,
might be extinct, to end my sorrows so,
which now are such as nothing can release,
whose life is death, whose sweet each
change of sour,
and eke whose helt reneweth every hour.

Konden mijn gedachten die eerst mijn verdriet
veroorzaakten,
of anders mijn ogen die ze nog steeds doen toenemen,
uitgedoofd zijn, om mijn smarten zo te
beëindigen,
die nu zo zijn dat niets ze kan verlossen,
mijn leven is dood, mijn zoet elke vorm van zuur,
en ook mijn hel wordt elk uur hernieuwd.

Each hour amidst the deep of helt I fry;
each hour I waste and wither where I sit;
but that sweet hour wherein I wish to die
my hope, alas, may not eryoy it yet,
whose hope is such, bereaved of the bliss
which unto all save me allotted is.

Elk uur brand ik in de diepte van de hel;
elk uur wordt ik verteerd en verwelk ik waar ik zit,
maar dat zoete uur waarin ik wens te sterven,
kan, helaas, mijn hoop nog niet genieten.
Deze hoop is zo dat hij beroofd is van de gelukzaligheid
die wordt toebedeeld aan allen behalve mij.

To all save me is free to live or die;
to all save me remaineth hap or hope;
but all perforce I must abandon, I,
sith Fortune stilt directs my hap a-slope.
Wherefore to neither hap nor hope I trust,
but to my thralls I yie/d, for so I must.

Allen behalve ik staat het vrij te leven of te sterven;
voor allen behalve ik blijft er geluk of hoop;
maar ik moet alles gedwongen opgeven, ik,
omdat het Lot nog steeds mijn geluk scheef richt.
Daarom vertrouw ik op geluk noch hoop,
maar geef me over aan mijn ellende, want dat
moet ik doen.

0 let me live for true love
0 let me live for true love! Fa la.
Yet let me live no longer
than that my lffe may make my love the stronger
0 let me die for true love! Fa la.
Let not Hope or old Time come to end my woe.

0 laat mij leven voor de ware liefde! Fa la.
Maar laat me niet langer leven
dan dat mijn leven mijn liefde sterker kan maken.
0 laat mij sterven voor de ware liefde! Fa la.
Inrit Hoop noch de oude Tijd komen om mijn
ellende te beëindigen.

Deep lamenting
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Deep lamenting, grief bewraying,
poor Amyntas thus sat saying:
glut now thine eyes white I lie dying,
killed with disdain, and pity crying.
Now may'st thou laugh full merrily,
for deacl is thy mortal enemy.
0 no, weep not, I cartnot bide this blindness,
all too late now, God wot, comes this your
kindness.
But you would that death should of lffe

Diep weeklagend, droefheid tonend,
aldus zat die arme Amyntas, zeggend:
Verslind me nu met je ogen terwijl ik lig te
sterven,
gedood door minachting, en roepend om
medelijden.
Nu kanje hartelijk lachen,
want jouw aartsvijand is dood.
0 nee, ween niet, ik kan niet wachten op deze
blindheid,

deprive me,
weep not, alas, lest you thereby revive me.
Ah, cease to bewail me,
my life now doth fail me.

God weet dat jouw vriendelijkheid nu veel te
laat komt.
Maar als je wil dat de dood mij van het leven
berooft,
ween dan niet, ach, ofje zal me nog met je tranen doen herleven.
Ah, hou op mij te bewenen,
nu ontglipt mijn leven mij.

Leave now mine eyes
Leave now, mine eyes, lamentin.g;
your tears do but augment this mij tormenting.
Death, Death, come thou relieve me.
Alas! to live forsaken thus doth grieve me.
Ah! see now where he liethl
Then fareweU, false unkind, thy Flora dieth!

Hou nu op met wenen, mijn ogen;
uw tranen vermeerderen enkel mijn kwelling.
Dood, dood, kom mij verlossen.
Ach! In de steek gelaten te leven doet me zo'n
verdriet.
Ah, zie nu waar hij ligt!
Vaarwel dan, gij ontrouwe harteloze, uw Flora

Cectse sorrows now
Cease, sorrows, now, for you have done the
deed.
Lo. Care hath now consumed my carcase
quite.
No hope is left, nor help can stand instead,
for doleful Death doth cut off pleasure quite.
Yet whilst I hear the knoUing of the beul,
before I die, Ill sing my faint farewell.

Ga nu over, smarten, want jullie hebben jullie
werk gedaan.
Kijk, Zorgen hebben nu mijn lichaam uitgeteerd.
Geen hoop blijft over; en hulp kan er niet meer
komen.
Want de naargeestige Dood zet de vreugde
volledig stop.
Toch, terwijl ik het luiden van de doodsklok
hoor,
zing ik mijn zwakke afscheidslied voor ik sterf.

Weep no more, thou sorry boy
Weep no more, thou sorry boy,
love's pleased and angered with a toy.
Love a thousand passions brings,
laughs and weeps, and sighs and sings.
If she smiles, he dancing goes,
not thinking on his future woes;
she chide with angry eye,
sits down and sighs, 'Ay me, I die'.

Ween niet meer, jij droevige jongen,
de Liefde kan blij en boos zijn door een liejlcozing.
Liefde brengt duizend hartstochten,
lacht en weent en zucht en zingt.
Als ze lacht gaat hij dansen,
en denkt niet aan zijn toekomstige smarten.
Als ze hem afkeurt met boze blik,
zet hij zich neer en zucht "Wee mij, ik sterf".

Shall 1 strive
Shall I strive with words to move
when deeds receive not due regard?
Shall I speak and neither please
nor be freely heard?

7n1 ik proberen met woorden te ontroeren
wanneer daden niet de gepaste aandacht krijgen?
Zal ik spreken en noch behagen.
noch vrij gehoord worden?
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Grief alas, though all in vain,
her restless anguish must reveal.
She alone my wound shall know
though she will not heal.

Verdriet, zelfs wanneer het helnag tevergeefs is,
moet haar rusteloze leed onthullen.
Zij alleen zal mijn wonde kennen,
ook al zat ze ze niet genezen.

All woes have end though awhile delayed,
our patience proving.
0 that Time's strange effects
could but make her loving.

Alle smarten hebben een einde, hoewel een
tijdje uitgesteld
ons geduld op de proef gesteld
o, konden de vreemde invloeden van de tijd
haar maar liefhebbend maken!

Storms calm at last, and why rnay not
she leave off her frowning?
0 sweet Love, help her hands,
my affection crowning.

Stormen worden uiteindelijk kalm, dus waarom zou zij
haar afkeuring niet laten?
0 zoete Liefde, help haar handen,
mijn liefde bekronend.

1 wooed hen 1 loved hen
and none but her admire:
o come, dearjoy,
and answer my desire.

Ik maakte haar het hof ik hield van haar
en bewonder haar alleen.
0 kom lieve vreugde
en beantwoord mijn verlangen!

Woeful heart
Woeful heart with grief oppressed,
since my fortunes most distressed
from my joys hath me removed,
follow those sweet eyes adored,
those sweet eyes wherein are stored
all my pleasures best beloved.

Ellendig hart, bedrukt door verdriet,
sinds mijn zeer angstige lotgevallen
me van mijn vreugde hebben verwijderd,
volg die zoete, bewonderde ogen,
die zoete ogen waarin a/ mijn
meest geliefde genoegens liggen.

Fly my breast, leave me forsaken,
wherein grief his seat hath taken,
all his arrows through me darting.
Thou mayest live by her sun-shining,
I shall suffer no more pining
but thy Loss than by her parting.

Vlucht uit mijn borst, laat me verlaten achter,
waarin verdriet zich gevestigd heeft,
en al zijn pijlen door mij heen heeft geschoten.
Jij kan leven door haar zonneschijn,
ik zal geen ander leed meer lijden
dan het verlies van jou door haar vertrek.

Sleep, wayward thoughts
Sleep, wayward th.oughts, and rest you with
my love.
Let not my Love be with my love diseased.
Touch not, proud hands, lest you her anger move,
but pine you with my longings long displeased.
Thus white she sleeps 1 sorrow for her sake,
so sleeps my Love, and yet my love doth wake.
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Slaap, onvoorspelbare gedachten, en leg jullie
te ruste bij mijn geliefde.
Lont mijn Liefste niet ziek zijn door mijn liefde.
Raak haar niet aan, vurige handen, opdat jullie haar woede niet opwekken,
maar hunker met mijn lang onvervilIde verlangens.
Terwijl zij slaapt treur ik om haat;
zo slaapt mijn Liefste, en toch is mijn liefde
wakker.

But 0 the fury of mij restless fear;
the hidden anguish of my flesh desires;
the glories and the beauties, that appear
between her brows near Cupid's closed fires.
nus while she sleeps moves sighing for her
sake.
So sleeps mij Love, and yet mij love doth wake.
Mij love doth rage, and yet mij Love doth rest.
Fear in mij love, and yet mij Love secure.
Peace in mij Love, and yet mij love oppressed,
impatient yet of perfect temperature.
Sleep, dainty Love, white I sigh for thy sake.
So sleeps mij Love, and yet my love doth
wake.

Maar 0 de furie van mijn rusteloze angst;
het verborgen lijden van mijn lichamelijke verlangens;
de pracht en de schoonheden die verschijnen
tussen haar wenkbrauwen, dicht bij Cupido's
gesloten vuren.
Terwijl zij slaapt, beweegt [mijn verlangen] zuchtend om haar.
Zo slaapt mijn Liefste, en toch is mijn liefde
wakker.
Mijn liefde roost, en toch rust mijn Liefste.
Angst voor mijn liefde, en toch is mijn Liefste
veilig.
Vrede in mijn Liefste, en toch is mijn liefde
bedrukt,
ongeduldig, maar van perfecte matigheid.
Slaap, gracieuze Liefste, terwijl ik omje zucht.
Zo slaapt mijn liefste, en toch is mijn liefde
wakker.

Break, distracted heart
Two despairing Men, and two despairing
Women sing as follows.
1. Man.
Break, break distracted heart, there is no cure.
For Love, mij minds too raging Colenture.
Wom.
Sighs which in other passions vent,
and give them ease when they lament,
are but the bellows to mij hot desire.
Wom.
And tears in me not quench, but nourish fire.
2. Man.
Nothing can molltfie mij grief
or give mij passion a relief.
Man.
Love is not like our earthly fire;
you soon may smother out that flame;
concealing does increase desire,
No opposition Love can tame.
Wom.
Despair in Love transcends all pain,
lost hope will ne'r return again.
1. Wom.
In Heil there's no such misery,
as now oppresses me.
I this one pang alone

Twee wanhopige Mannen, en twee wanhopige
Vrouwen zingen als volgt.
1. Man.
Breek, breek, radeloos hart, er is geen medicijn.
Voor Liefde, mijn geest een te razende Passie.
Vrouw.
Zuchten, die bij andere mensen de passies afreageren,
en hen verlichting geven wanneer zij klagen,
zijn juist als blaasbalgen voor mijn hete verlangen.
Vrouw.
En mijn tranen doven het vuur in mij niet, moor
voeden het.
2. Man.
Niets kan mijn verdriet bedaren,
of mijn passie verlichten.
Man.
Liefde is niet zoals ons aardse vuur;
zulk een vlam kan je snel uitdoven;
als je verlangen verbergt neemt het toe,
geen enkele tegenstand kan Liefde temmen.
Vrouw.
Wanhoop in de Liefde overstijgt alle pijn,
hoop die verloren is zal nooit meer terugkeren.
1. Vrouw.
Verdriet zoals mij nu benauwt
bestaat niet in de hel.
Enkel deze hartepijn
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wou'd change for Sisyphus his Stone.

zou ik ruilen voor Sisyphus' Steen.

2. Man.

2. Man.
Ik zou de kwellingen die ik voel

I would the torments which I feel
change for Ixion's Wheel.

ruilen voor bcions Wiel.

2. Wom.

2. Vrouw.

The Vulture should on me for ever feed,
rather than thus my heart for Love should
bleed.

Ik wou dat de gieren zich voor eeuwig met mij
konden voeden,
eender dan dat mijn hart zo moet bloeden om de
Liefde.

1. Man.

1. Man.
0 Tantalus! Voor jouw eeuwige Dorst;
ik ben op de Aarde meer vervloekt dan jij in de

Oh Tantalusl for thy eternal Thirst;
I'm more on Earth then thou in Helt accurst.

Hel.
Wom.
Was ever grief like mine?

Wom.
Like mine?

Man.
Like mine?

Man.

Vrouw.
Zoals het mijne?

Man.
Zoals het mijne?

Man.

Like mine?

Zoals het mijne?

Chorus.

Koor.

Was ever grief like mine?
Was ever, etc.

Was er ooit verdriet zoals het mijne?
Was er ooit, enz.

2. Wom.

2. Vrouw.
Niets dan de dood kan onze ellende genezen.
1. Vrouw.

Nothing but death can cure our misery.
1. Wom.
I'U die.

Man.
111 die.

Man.

Ik zal sterven.

Man.
Ik zal sterven.

Man.

I'll die.

Ik zal sterven.

Chorus.

Koor.

Nothing but death can cure our misery.
Nothing bat, etc.

Niets dan de dood kan onze ellende genezen.
Niets dan de dood, enz.

Man speaks.
How long shall I for this dull Serpent stay,
ere I become his prey?
Come forthfrom out thy pois'nous Den:
dost thou despise the flesh of men?

Man.
The lazy Serpent breakfasted to day;
1 wilt not for his waking stomach stay:
111 b'Author of my fate, and make mij se1f
away.
[Falls on his sworcij

1. Wom.
Your Sex no more in courage shall excel,
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Vrouw.
Was er ooit verdriet zoals het mijne?

for I can die as welt.

Man spreekt.
Hoe lang zal ik wachten op deze langzame
Slang
voor ik zijn prooi word?
Kom uit uw giftig Nest:
heb je afkeer van mensenvlees?

Man.
De luie Slang heeft vandaag ontbeten;
ik ga niet wachten tot zijn maag ontwaakt;
ik neem mijn lot in eigen handen, en maak mijzelf van kant.
[Valt op zijn zwaard'

2. Vrouw.
Jouw Geslacht zal niet meer uitblinken door
moed,

I in this Dagger my Relief will find,
and kilt my Body thus to cease my mind.
herself1

Man.
I to the top of all the Rock will climb;
and lf in little time
the Serpent there I cannot see,
I'ilflnd a way to follow thee.
Wom.
My heart that office will perform for me.
A death-Uke pang I feel,
I have no need of steel.
A faint cold sweat besmears my face,
I can make hast and dye apace.
And these are the last words I e're shall speak,
farewel my cruel Love, for thee my heart does
break.
[She dies. Then he on the top of the Rock
falls headlong into the Sea.]

want ik kan ook sterven.
Ik zal in deze Dolk Verlichting vinden,
en zal mijn lichaam doden om zo mijn geest
tot rust te brengen.
[Pleegt zelfmoord]
Man.
Ik zal tot op de top van de Rots klimmen;
en als ik na een tijdje
de Slang daar niet kan zien,
vind ik wel een manier om jou te volgen.
Vrouw.
Mijn hart zal deze plicht voor mij vervullen.
Ik voel een stekende pijn als de dood,
ik heb geen staal nodig.
Een vreemd, koud zweet bedekt mijn gezicht,
ik kan me haasten en snel sterven.
En dit zijn de laatste woorden die ik ooit zal
spreken,
vaarwel, mijn wrede Liefste, voorjou breekt
mijn hart.
[Ze sterft. Dan valt hij die op de top
van de Rots zit voorover in de Zee.]

Toss not my soul
Toss not my soul, 0 Love, 'twixt hope and fecu:
Show me some ground where I may firmly
stand
or surely fall; I care not which appear,
so one wilt close me in a certain band.

Slinger mijn ziel niet heen en weer, 0 Liefde,
tussen hoop en vrees.
Toon mij grond waarop ik vast mag staan
of zeker mag vallen; het kan me niet schelen
wat zich voordoet,
als een van beide mij maar in een band van
zekerheid zal sluiten.

Take me, Assurance, to thy blissful hold,
or thou, Despair, unto thy darkest cell.
Each hathfull rest, the one in joys enrolled,
th'other, in that he fears no more, is weU.

Neem mij mee, Zekerheid, naar uw gelukzalige schuilplaats
of gij, Wanhoop, naar uw donkerste cel.
Elk van hen kent volledige rust, de ene opgenomen in vreugde,
de andere, voor zover hij niet meer vreest heeft
het goed.

L'envoi

Envoi

When once of ill the uttermost is known,
the strength of sorrow quite is overthrown.

Wanneer eens van iets slechts het uiterste
wordt gekend,
wordt de kracht van de smart erdoor omvergeworpen.

From silent night
From silent night, true register of moans;
from saddest soul, cortsumed with deepest sins;

Vanuit de stille nacht, ware bewaarplaats van
geklaag;
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from heart quite rent with sighs and heavy
groans
my waiiing Muse her woeful work begins,
and to the world brings tunes of sari despair,
sounding naught else but sorrow, grief and care.

vanuit de droefste ziel, verteerd door de diepste
zonden;
vanuit het hart verscheurd door zuchten en
zwaar gekreun
begint mijn klagende Muze haar ellendig werk,
brengt melodieën van droeve wanhoop aan de
wereld,
en verklankt niets anders dan smart, verdriet en
zorgen.

Go nightly Cares
Go, nightly Cares, the enemy to rest,
forbear awhile to vex my grieved sprite.
So long your weight hath lain upon my breast
that, lo, I live of Ijle bereaved quite.
0 give me time to draw my weary breath,
Or Iet me die, as I desire the death
Welcome. sweet Death! 0 Ltfe no Life, a heil!
Then thus and thus I bid the world farewell.

Sorrow stay
Sorrow, stay! lend true repentant tears
to a woeful wretched wight.
Hence, Despair! with thy tormenting fears
do not my poor heart affright.
Pity, help! rtow or never,
mark me not to endless pain.
Alas, I am condemned ever,
no hope, no help there doth remain.
But down, down, down I fall,
and arise 1 never shall.
In darkness let me dweil
In darkness let me dweU, the ground shall
sorrow be;
the roof despair to bar all cheetful light from me:
the watts of marble black that moistened still
shall weep;
my music hellishjarring sounds to banish
friendly sleep.
Thus wedded to my woes, and bedded to
my tomb,
let me living, living die, tilt death do come.
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Ga heen, nachtelijke zorgen, de vijand tot rust,
hou even op mijn gegriefde geest te treiteren.
Zie, zo lang heeft jullie gewicht op mijn borst
gelegen
dat ik leef nagenoeg van het leven beroofd.
0 geef me de tijd om vermoeid adem te halen,
of laat me sterven, want ik verlang naar de dood.
Welkom, zoete Dood! 0, Leven is geen leven, maar
de hel!
Dan zo en zo zeg ik de wereld vaarwel.
Droefheid, blijf! Verleen ware berouwvolle
tranen
aan een ellendig, verachtelijk wezen.
Weg van hier, Wanhoop ! maak mijn arme hart
niet bang
met uw kwellende angsten.
Medelijden, help me nu of nooit;
bestem mij niet tot eindeloze pijn.
Heloag, ik ben veroordeeld:
geen hoop of hulp blijven over,
maar ik val naar beneden, beneden, beneden,
ik stort neer, en nooit zal ik nog opstaan.

Laat mij in duisternis wonen, de grond zal smart
zijn;
en het dak wanhoop om al het opgewekte licht
van mij te verjagen:
de muren van zwart marmer dat vochtig steeds
zal wenen:
mijn muziek helse valse klanken om de
vriendelijke slaap te verbannen.
0 laat me zo, gehuwd met mijn ellende,
en slapend met mijn graf
levend, levend sterven, tot de dood komt.

Thou mighty God
Thou mighty God, that rightest every wrong,
listen to Patience in a dying song.
When Job had lost his children, lands, and
goods,
patience assuaged his excessive pain;
and when his sorrows came as fast as floocls,
hope kept his heart tin Comfort came again.

Gij machtige God, die elk kwaad weer goed
maakt,
luister naar Geduld in een stervenslied.
Toen Job zijn kinderen, land en bezittingen
verloren was,
verzachtte Geduld zijn extreme pijn;
en wanneer zijn smarten kwamen, snel als
vloedgolven,
bleef Hoop in zijn hart tot Troost weer kwam.

When David's life by Saul was often sought,
and worlds of woes did compass him about,
on dire revenge he never had a thought,
bul in his griefs Hope stil did help him out.

Toen Davids leven door Soul vaak bedreigd
werd,
en werelden van ellende hem omgaven,
dacht hij geen moment aan ijselijke wraak,
moor in zijn verdriet hielp Hoop hem er bovenop.

When thE poor cripple bij the pool did lie
full many years in misery and pain,
no sooner he on Christ had set his eye
but he was wel, and comfort came again.
No David, Job, nor cripple in more grief
Christ, give me patience and rny hope's relief

Toen de arme lamme bij de poel lag
in ellende en pijn, vele jaren lang,
was hij, vlak nadat hij Christus even had
gezien
weer beter, en vertroosting kwam weer.
Geen David, Job of lamme nog met verdriet,
Christus, geef me geduld en de vervulling
van mijn hoop.
Vertaling: Marleen Cré
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Menno van Delft
Menno van Delft was leerling klavecimbel van Gustav
Leonhardt en Bob van Asperen. Bij Piet Kee en Jacques van Oortmerssen studeerde hij orgel. In 1988 won Menno van Delft de klavechordplijs op het Carl
Philipp Emmanuel Bach-concours in Hamburg. Kort daarna maakte hij zijn
debuut op het Holland Festival Oude Muziek in Utrecht.
Inmiddels gaf hij concerten en masterclasses in heel Europa en
de Verenigde Staten en maakte hij talrijke opnamen voor radio en televisie.
Als continuospeler en solist concerteerde Menno van Delft met onder anderen
Pieter Wispelwey, Bart Schneemann en Jacques Zoon. Verder werd hij geëngageerd door de Nederlandse Opera, Al Ayre Espatiol, het Combattimento
Consort, het Koninklijk Concertgebouworkest, het Nederlands Kamerkoor, de
Nederlandse Bachvereniging en Cantus CCilln. Hij realiseerde cd-opnamen
voor verscheidene labels, waaronder Globe, Deutsche Harmonia Mundi,
Chandos, Chanel Classics, Capriccio, EIVEI en Decca.
Met het Schtinbrunn Ensemble, bestaande uit Johannes
Leertouwer, Maarten Root en Viola de Hoog, nam Menno van Delft Johann
Sebastian Bachs zes vioolsonates en het Musikalisches Opfer op. Vorig jaar verschenen opnamen van Bachs Die Kunst der Fuge en Idaviertoccata's. Dit jaar volgen nog een cd met klavierwerken van Jan Pieterszoon Sweelinck en de eerste cd
van een reeks klavechordopnamen op belangrijke historische instrumenten.
In 1992 richtte Menno van Delft Das Zimmermannsche Caffee
op, een ensemble dat zich toelegt op kamermuziek uit de rococo. Met zijn
vocale ensemble Jan van Ruusbroec voert hij muziek uit de late Renaissance
uit, van componisten als William Byrd, Peter Philips en Sweelinck. Menno van
Delft doceert klavecimbel, klavechord en basso continuo aan het
Conservatorium van Amsterdam.
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Thomas Tomkins (1573-1656)
Prelude in a
Pavan & Galliard in a (1650)
uit: Paris, Bibliothèque nationale, département de la musique, fonds conservatoire, MS
Réserve 1122
John Bull (1562/63 - 1628)
Les Buffons
uit: London, British Library, MS Add. 23623
My Grief
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book) & London, British
Library, MS R.M.23.1.4 (The Benjamin Cosyn's Virginal Book)
Go from my window
uit: New York, Public Library, Ms. Drexel MS 5612
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Fantasia Chromatica
uit: Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, Lqbbenauer Orgeltabulaturen, MS Lynar Al & Wien,
Minoritenkonvent, Klosterbibliothek und Archiv, MS 714
Malle Sijmen
uit: Leningrad, Naucno-issledovaterskij Institut, MS ON 204
Pavana Lachrimae
uit: Budapest, Nationalmuseum, MS 27
Echo Fantasia in C
uit Berlin, Deutsche Staatsbibliothek, L0bbenauer Orgeltabulaturen, MS Lynar A 1 & B1
John Bull
Coranto 'Alarm'
Dutch Dance
uit: London, British Library, MS Add. 23623
In Nomine V
uit Paris, Bibliothèque nationale, département de la musique, fonds conservatoire, Réserve
MS 1184, 1185
Thomas Tomkins
Barafostus Dream
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
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Drie portretten: Jan Pieterszoon Sweelinck, John Bull
& Thomas Tomkins
Het zwaartepunt van dit recital ligt op de figuur van Sweelinck. Hij werd geboren in Deventer als oudste zoon van Peter Swybbertszoon en diens vrouw Elske Sweeling. Kort
na zijn geboorte verhuisde de familie naar Amsterdam. Zijn vader was er organist in de SintNicolaaskerk. Maar na de Beeldenstorm van 1566 werd de kerk herdoopt tot Oude Kerk. De
'zuivering' van het gebouw werd grondig doorgevoerd, maar omwille van hun uitzonderlijke
waarde werden de twee orgels gespaard. De gemeente Amsterdam huurde Peter, Jan en diens
zoon Dirck in om orgelrecitals te spelen. Concreet was de familie Sweelinck titularis van het
orgel vanaf 1564 tot in 1652.
Hollandser kon zo'n oplossing niet zijn: Jan Pieterszoon Sweelinck speelde zijn
fantasia's, toccata's en koralen voor en na de protestantse erediensten in de Oude Kerk. Maar
ook buiten de kerk speelde hij op banketten of thuis bij de burgemeester en de leden van het
hof. Op het klavecimbel gaf hij dan improvisaties ten beste, liedvariaties, dansen, enzovoort.
Hij was zo verknocht aan de Oude Kerk dat hij weinig reizen ondernam. Uitzonderlijk was zijn
bezoek aan Antwerpen, waar hij in 1604 bij de familie Ruckers een klavecimbel kocht voor de
stad Amsterdam. Honkvast als hij was, bleef hij via zijn vele contacten op de hoogte van de
allernieuwste ontwikkelingen in Italië en Engeland. Zijn kennis van de Engelse muziek was
zeer diepgaand, onder meer via zijn band met John Bull.
Van groot belang was Sweelincks rol als pedagoog. Een schare van Duitse,
Poolse en Zweedse leerlingen passeerde Amsterdam, waaronder grote namen als Heinrich
Scheidemarm, Samuel Scheidt, Michael Praetorius en Johann Adolf Hasse. Deze culturele uitwisseling was een doorgeefluik voor de Engelse muziek naar het continent. Sweelinck, de
'Orpheus van Amsterdam', was in die zin een sleutelfiguur voor de ontwikkeling van de klavierliteratuur uit de hoog- en laatbarok in Duitsland. Het is vooral dankzij de handgeschreven
kopieën van zijn leerlingen dat Sweelincks klaviermuziek bewaard is gebleven. Zijn Hollandse
autografen gingen verloren.
Het koninginnestuk van Sweelincks oeuvre is de Fantasia Chromatica, een werk
dat kan beschouwd worden als een voorloper van de fuga. Deze fantasia - in deze periode duidde de term op een imitatieve, polyfone vorm - is wat de Die Kunst der Fuge zou worden voor
Johann Sebastian Bach. Het basismotief is een chromatisch dalende kwart: per halve toon
schrijdt de themalijn naar beneden. Dit werd een paradigma voor barokke affecten die ondergang, droefheid, bescheidenheid, afscheid en zo meer belichaamden. Het thema wordt hernomen in het midden van de compositie in dubbel zo lange notenwaarden (augmentatio) en aan
het slot in steeds snellere ritmische waarden (dirninutio). Bij elke doorgeïmiteerde sectie krijgt
het thema telkens tegengewicht van nieuwe tegenthema's of contrasubjecten. Sweelinck
bracht eenheid door deze tegenthema's af te leiden van het hoofdthema. Bovendien combineerde hij in zijn schrijfwijze de strenge contrapuntische stijl van de Nederlanders met de
typisch klaviermatige verworvenheden van de Engelse virginalisten, wat het geheel veel bruisender maakte Ook wist hij de transparantie in deze polyfone microcosmos te behouden, wat
wijst op een meesterhand.
Malle Sijmen (of Zotte Simen, of Silly Simon) is een pareltje. Oorspronkelijk was
het een Engels danswijsje, dat bekend stond als Mali Sirns. Het werd razend populair in de

p.299

Noordelijke Nederlanden tijdens de eerste helft van de 17de eeuw. In Nederlandse liedboeken
staat het meestal als een dialoog afgedrukt, omwille van de echo's die in de tweede helft van
de melodie opduiken. De bron van dit stuk is een handschrift dat nu bewaard wordt in
Leningrad. Het dateert van even na 1650 en bevat drie werkjes van Sweelinck.
De pavanes uit de Lachrimae or Seven Teares van John Dowland maakten furore. Deze reeks brengt een zevenvoudige, caleidoscopische visie op Flow, my tears van dezelfde
componist. Van dit origineel, een 'lute song die Dowland waarschijnlijk kort voor 1595 componeerde, circuleerden talloze bewerkingen. Geniaal is de manier waarop de melancholische melodielijn perfect het poëtische woordaccent onderlijnt. Of was het misschien andersom: plaatste de
dichter - wellicht Dowland zelf - zijn woorden naderhand onder de melodie? De structuur
AABBCC is duidelijk te volgen. Dit was het standaardschema van de pavane, waarbij de drie secties achtereenvolgens gevarieerd werden. Zoals Amarilli mia bella als vocaal model een muzikaal
ambassadeur voor Italië was, zo werd Flow, my tears de diplomatieke vertegenwoordiger voor het
Engeland van Elizabeth I, maar dan wel als een onverholen aanklacht tegen haar regime. De
tekst laat zich lezen als een wrange toespeling op de religieuze twisten in Engeland: "Flow, my
tears, fall from your springs! Exiled forever, let me mourn ...". Dowland bleef omwille van zijn
katholieke overtuiging een ongenode gast en trok letterlijk Europa door met zijn melancholische
composities. Religieus-politieke twisten waren er immers in overvloed. Een van de dieptepunten
van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was de moord op voormalig hugenotenleider koning
Henri TV die, om de vrede te bewaren, wel drie keer van geloof veranderde: "Paris vaut bien une
messe". Ten tijde van die moord schreef Jan Pieterszoon Sweelinck zijn Pavana Lachrimae. Het
Nederlandse volk zong, ter nagedachtenis van de vermoorde koning, het klaaglied Mijn ziele
treur!, als contrafact op Dowlands Pavana Lachrimae. Politieke liederen als deze werden gezongen in de privéhuizen, maar ook in openlucht. Dit werk bleef enkel bewaard in een handschrift
uit de tweede helft van de 17de eeuw dat zich nu in Budapest bevindt. Aangezien het genoteerd
werd door Zacharius Zarewitus, een Hongaarse organist die de echte bron niet kende, zijn er
meer dan waarschijnlijk grote verschillen met Sweelincks originele compositie.
Sweelinck schreef minstens zes echo-fantasia's, een populair genre destijds in
de Nederlanden. Hij had dan ook gemakkelijk toegang tot klavierinstrumenten met twee of drie
manualen die vereist zijn voor het creëren van de echo-effecten. In Italië en Engeland kwam
dit genre veel minder voor.
Na John Bulls vlucht naar het vasteland in 1613 maakte hij onder meer kennis met Jan Pieterszoon Sweelinck. Een geromantiseerd relaas hierover kan men nalezen in
de historische roman De loop van een rivier van Anne Cuneo (de Nederlandse vertaling verscheen bij De Geus in 1997). Deze roman beschrijft de lotgevallen van Francis Tregian jr., een
edelman en verzamelaar die een flink aandeel heeft gehad in het tot stand komen van het
beroemde Fitzwilliam Virginal Book. De uitwisseling die tussen Bull en Sweelinck tot stand
kwam, zou van invloed zijn geweest op het werk van beiden. Dit concert biedt een introductie
op de zeer diverse, lichtere stukken van John Bull.
Les Buffons bestaat uit elf variaties op een thema van acht maten en omvat een
staalkaart van de virtuoze figuraties die John Bull en de andere Engelse virginalisten zouden
introduceren bij componisten als Sweelinck en hun navolgers.
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My Grief stamt uit hetzelfde handschrift als zijn snelle zelfportret Doctor Bulls
my seijè en is paradoxaal genoeg even virtuoos en voortvarend. Dubbelzinnig of dubbelzijdig?
John Bull liet niet graag in zijn kaarten kijken.

Het volkse lied Go from my window opent met een perfecte frase van zes noten,
die slechts drie toonhoogtes aandoen. Het slot is net als het begin en daartussen wordt een
grote terts doorlopen, het enige perfect zuivere interval in de middentoonstemming. Vele anderen, waaronder William Byrd en Thomas Morley, hebben dit lied getoonzet onder andere,
gemaskeerde vormen. De tekst "Go from my window, love, go; Go from my window, my dear;
The wind and the ramn will drive you back again; You carmot be lodged here", is minder sereen
dan de melodie: beide zijn waarschijnlijk apart ontstaan. Maar er bestonden ook andere, diametraal tegenovergestelde versies, zelfs een waarin religieuze en politieke toespelingen voorkomen. De ambiguïteit was troef dus in deze religieus en politiek roerige tijden. Het lied stamde uit een theaterstuk, werd snel populair buiten het theater en raakte bekend in alle sociale
lagen. Het sterke woordritme en de melodische herkenbaarheid stonden hiervoor garant.
De Coranto 'Alarm' is een dans in maat 6/4 en bestaat uit twee delen die elk
herhaald worden. De nadruk valt op het tweede deel, waar de alarmkreet in de verf gezet wordt
door de rechterhand.
De Dutch Dance is duidelijk ontstaan toen John Bull al op het vasteland verbleef. De ligging is erg hoog. Sommigen opperen dat dit eenvoudige danslied mogelijk geschreven werd voor beiaard, ten behoeve van een of andere Vlaamse stad. De kerkorganist
bespeelde immers soms ook de beiaard. Dit instrument had twee manualen, waarmee de
beiaardier vierstemmige stukken kon spelen.
Aan elk 'In Nomine', een populair Engels genre waarover u elders in dit programmaboek meer toelichtingen vindt, ligt de gregoriaanse cantus firmus In gloria tibi Trinitas
ten grondslag. Bij het In Nomine V van John Bull ligt deze melodie in halve notenwaarden in
de middenstem. Zowel de bas als de sopraanpartij plaatsen hier ritmische, onder andere syncopische figuraties tegenover.
Thomas Tomkins was de laatste vertegenwoordiger van de Engelse virginalisten.
Deze leerling van William Byrd werd zangmeester aan de Worcester Cathedral in 1596. Na de
dood van Orlando Gibbons in 1625 volgde Tomkins hem op als hoofdorganist aan de Chapel
Royal. Hij was muziekverantwoordelijke bij de kroning van King Charles 1 in datzelfde jaar.
De kathedraal van Worcester onderging een triest lot: in 1646 werd het gebouw
overgeleverd aan het parlement, het kathedraalorgel ontmanteld en de diensten opgeheven.
Tomkins schreef toen zijn A Sad Pavan for these distracted times. Het is bekend dat hij Bulls
klavierstijl prees als "for the Hand", maar William Byrd prefereerde omdat die uitblonk "for
substance".
Zijn Prelude in a toont aan hoezeer het voor deze late Engelse virginalist een
vanzelfsprekendheid geworden was om de figuraties te laten overloeien van de rechterhand
naar de linkerhand en vice versa. Het danspaar Pavan & Galliard in a ontstond in 1650. De
structuur AABBCC beantwoordt aan de vooropgestelde standaard.
Barafostus Dream bestaat uit acht variaties op het gelijknamige volksliedje, een
dansende melodie met een zeer regelmatige structuur. Van bij de start wordt de melodie
omspeeld, maar de ontleende melodie blijft wel de hele droom lang duidelijk aanwezig in de
bovenstem. Thomas Tomkins ging vrij ver op zoek naar ritmische effecten. Karakteristiek zijn
bijvoorbeeld de triolen en sextolen die hij in zijn figuraties introduceerde.
Sabine Goethals
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Bart Spanhove
Han Tol
Joris Van Goethem
Paul Van Loey

blokfluit
blokfluit
blokfluit
blokfluit

GRATIS

Vier op 'n Rij
zie biografie p. 217

Toonmoment masterclass blokfluit
Naast het klavier is er deze dagen ook heel wat aandacht voor de
blokfluit. De uitvoeringspraxis wordt behandeld tijdens een driedaagse masterclass door Vier op 'n Rij en een masterclass door Michael Schneider, maar ook
de blokfluitbouw krijgt heel wat aandacht met diverse vertegenwoordigers uit
het buitenland.
Het Flanders Recorder Quartet Vier op 'n Rij specialiseert zich
reeds jaar en dag in het ensemblewerk voor allerlei blokfluiten. Na een driedaagse masterclass met internationale deelnemers willen ze het resultaat aan
u voorstellen. Het wordt een toonmoment met muziek uit verschillende landen
en stijlen, waarbij de Engelse literatuur als leidraad dient.
Voor meer informatie over de masterclasses, lezingen, demonstraties en ontmoetingen omtrent blokfluitbouw, zie p. 51
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Seizoen 2002 - 2003
Think Of One/Tan/Higa & Ahagumyabanga
Sharmistha Sen/Vasthuvadi Baul/Sandra Luna
Nikos Xydakis/Roudaniát/Okay Temiz
Parissa & Dastan Ensemble
Omar Morene Palacios & Ernesto Snajer
Tirana/Frank London/Nadia Tachaouit
Luzmila Carpio/Ferus Mustafov/Adel Salameh
Bonga/Muziek Lod
Adama Dramé - Wim lienderickx
Internationaal loods Muziekfestival
Borifestival
Moussem
City Villages
Windybrow Centre
Lesego Rampolokeng
Theater Talipot
Victoria Sonijoba
Theater Company
Brecht Eisier koor
Chris Loom
Ilse Uitterlinden
Bob De Moor
Charles Cornette
d lie inden
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Een groep van 32 jongeren

Capilla Flamenca

Adriaan Beldé
Jan Korneel Boon
Shana Bracke
Bert De Cat
Jef De Cat
Anneleen De Cuyper
Jana Demuyt
Arthur De Roey
Annabelle Deturck
Florian Dierickx
Laurens Dierickx
Jacoba Godts
Niobé Hajib
Arne Herman
Pieter-Jan Herman
Adriaan Lauwers
Julie Lemeire
Thomas Luyts
Emilie Roelens
Lukas Somers
Evelien Van Assche
Helene Van Assche
Laura Van Elsacker
Lidewij Van Nevel
Margot Van Ransbeeck
Celine Veldeman
Laura Verhoeven
Caroline Vermeersch
Charlotte Vermeersch
Gaetane Vereecken
Marenne Vereecken
Yana Vlaeyen-Note

Marnix De Cat
Jan Caals
Lieven Termont
Dirk Snellings

altus & Moog
synthesizer
tenor
bariton
bas

Medewerkers

Patrizia Hardt
Marnix De Cat
Karel Van Ransbeeck
Ilse Wijnen
Sigrid 't Hooft
Hilde Bossens
Andreas Peeters
Marthe Vereertbrugghen
Edwin Weekers
Chris Dick

zangcoach
zangcoach
beeld & figuren
beeld & figuren
dansadvies
kostuumatelier &
attributen
speldocent
speldocent
belichting
belichting
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Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521)
Vive Le Roy
Guillaume se va
Adrian° Banchieri (1568-1634)
Festino nella sera del giovedi grasso avanti cena (Contrapunto bestiale alla mente)
La Zia Bernardina racconta una Novella
Mascherata di villanelle
Clément Janequin (ca. 1485-1558)
Le chant des oiseaux
Giovanni Domenico da Nola (1510/20-1592)
Chi la Gailliarda
Thomas Weelkes (1576-1623)
The ape, the monkey and baboon
Adriaan Willaert (ca. 1490-1562)
Vecchie letrose
Madonna mia fa
Martin Valcke
Kippenhok-rap of: De kip met gouden eieren
Adriaan Willaert
0 bene mbo fa
Juan del Encina (1468-1529)
Todos bienes del mundo
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Ik ben een fabel. Een beest van een familievoorstelling.
Fabels zijn in hoofdzaak korte verhalen waarin dieren, mensen, goden, planten
of dingen sprekend en handelend optreden om een stuk levenswijsheid of moraal te geven.
Soms zijn het zelfs lessen in elementaire psychologie, zoals in de volgende fabel. Een hongerige vos zag eens druiventrossen aan een wijnstok hangen die hij wilde bemachtigen. Maar hij
kon er niet bij, zodat hij maar afdroop en tegen zichzelf zei: "Och, ze zijn toch te zuur". Een
frustratie wegrationaliseren, noemen ze dat.
Fabels zijn héél oud, ouder dan de man die er voor altijd zijn naam mee verbonden heeft: Aisopos. Aisopos was de gebochelde slaaf uit Thrakië of uit Phrygië, die op het
eiland Samos geleefd zou hebben. Zou, want rond zijn persoon is heel wat 'gefabuleerd'. Er
bestaat een oude Aisopos-roman, een soort schelmenroman, waarin twee historische feiten
vervat zitten: Aisopos was een slaaf en hij was afkomstig uit Klein-Azië. Al de rest is waarschijnlijk fictie: dat hij lelijk was, dat hij stotterde, dat hij de wereld rondzwierf, dat hij vals
beschuldigd werd en uit straf van de Hyampese rots werd gegooid. Mogelijk bezocht hij wel
heel wat van de plaatsen en landen waar de fabel bloeide: Athene, Corinthië, GrootGriekenland, Lydië, Babylonië, Egypte. Hij verbaasde er iedereen door zijn gevatheid, zijn
scherp verstand en zijn vermogen om de moeilijkste raadsels op te lossen. De techniek die hij
daarvoor gebruikte, is diegene die ook Tijl Uilenspiegel vaak hanteerde: alles letterlijk interpreteren en iedereen er door halen. Voor zijn fabels gebruikte Aisopos vaak een vorm van denken die allegorisch is, die naast zijn letterlijke betekenis een andere betekenis heeft. "Jij krijgt
nooit meer dan één jong tegelijk", zei de vos hatelijk tegen de leeuwin, die daarop antwoordde: "Ja, maar het is dan wel een leeuw". Een doordenkertje.
Sommige fabels werken niet meer, de moraalles is vaak ver gezocht, maar andere zijn dan weer verrassend spits, humoristisch en actueel. Kamagurka is nooit ver weg in
fabels als deze. Een ezel stak een rivier over, beladen met zout. Hij gleed uit en viel in het
water. Doordat het zout oploste, werd de last minder zwaar toen hij opstond en dat beviel hem
wel. Een volgende keer stond hij met een lading sponzen op de oever van de rivier en hij dacht
dat hij ook nu weer na een val minder te dragen zou krijgen. Daarom gleed hij opzettelijk uit.
Maar de sponzen zogen het water op zodat de ezel niet meer in staat was om op te staan en
verdronk.
Er zijn zowat vijfhonderd fabels van Aisopos overgeleverd. Phaedrus, de in het
Latijn schrijvende Griek, zette ze om in verzen en erkende hierin Aisopos: "Aisopos heeft als
eerste fabels gecreëerd. Die stof heb ik tot poëzie gemodelleerd". Phaedrus' toon is vaak zeer
satirisch. Babrios, de in het Grieks schrijvende Romein, is milder van toon en vestigde de aandacht op het fabelgenre. Maar het is pas in de 1 7de eeuw dat La Fontaine de fabels écht
bekend maakte bij een breed publiek. Daar waar Aisopos een moralist was en Phaedrus een
satiricus, was La Fontaine een dichter. Zijn personages hebben een karakter. Hij ensceneerde, terwijl Aisopos onverbloemd, kort en droogweg de fabelgeschiedenis noteerde. Alsopos had
daarvoor niet veel letters nodig. Aisopus deed het met gemiddeld vijf verzen. Phaedrus met tien
en La Fontaine met een heel blad.
Aisopos en Phaedrus waren vrijgelaten slaven. Voor beiden was de fabel een uitdrukkingsvorm voor wie niet vrijuit kon spreken. Zo zei Phaedrus het zelf: "Ik zal nu in het
kort verklaren waarom het genre van de fabel is uitgevonden. Omdat de verdrukte slaaf niet
durft te zeggen wat hij zou willen, zet hij zijn gevoelens om in fabels en ontsnapt door de
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scherts van de fictie aan chicanes". Meteen bij de kern: vele fabels beschrijven het leven van
de arme, de zwakke, de 'loser', zijn tobben en zwoegen en dit in schril contrast met de heerszucht en de tirarmie van de machtigen. Wees op je hoede voor het gevaar warmeer maatschappelijk en intellectueel zwakkeren geconfronteerd worden met de sterkere partij. Met naïviteit kom je nergens:
Een koe, een geit en een arm schaap, altijd de klos,
hadden een leeuw op jacht geholpen in het bos.
Toen ze een indrukwekkend hert hadden gedood,
deelde de leeuw het in vier porties en gebood:
"Als koning krijg ik uiteraard het eerste stuk.
Het tweede ook: de jacht was zonder mij mislukt.
Het derde is een blijk van eerbied voor mijn kracht.
Wie aan de vierde portie komt, wordt afgeslacht!"
Zo kreeg hij heel de buit laaghartig in zijn macht.

Phaedrus
En alle waarheden uit de natuur of uit het dagelijkse leven worden in een verdichte handeling voorgesteld, bedoeld om als in een spiegel een hele resem gebreken, hoedanigheden, ondeugden, deugden, haat, medelijden, schoonheid, lelijkheid, bewondering voor
het heldhaftige en geslepenheid voor te stellen. Het begint vaak bij een betrapping op heterdaad.
Men vertelt dat eens ene koning van Aiguptos apen had leren de wapendans
dansen. Nu, de dieren - die trouwens de mensen uitstekend kunnen na-apen - leerden het zeer
vlug en dansten met hun purperen kleed aan en hun masker op, zo goed dat het schouwspel
een tijd lang heel wat bijval kreeg, totdat een toeschouwer het spelletje doorzag en enkele nootjes die hij op zak had in hun midden wierp. Toen de aapjes de nootjes zagen, vergaten ze de
dans en werden ze wat ze eigenlijk waren: apen in de plaats van dansers. Ze verbrijzelden hun
masker, scheurden hun kleed aan flarden en vochten om de vruchten! De voorstelling van de
wapendans viel in duigen en heel de schouwburg lachte zich een bult!
Deze en een vijftiental andere, specifieke dierenfabels werden geselecteerd voor
de voorstelling. Bijpassende muziek werd voornamelijk gezocht en gevonden bij genres als de
madrigaalkomedies, de Franse (programma)chansons en villanellen. 32 kinderen zingen en
spelen samen met de Capilla Flamenca en met het Poppentheater De Spiegel.
Liesbet Vereertbrugghen
Zie ook p. 79
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Fabels en Klaterwater: muzikale kinderopvang (zie p. 78)
Peter Holman

algemene leiding

Judy Tarling
Theresa Caudle
Susanna Peil
Mark Caudle
Peter Holman

renaissanceviool
renaissanceviool
tenorgamba & basgamba
basgamba
orgel
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Peter Holman
Peter Holman is een eminent academicus, die ernaar streeft
zijn onderzoeksresultaten in de praktijk te brengen. Dit streefdoel lag in
1979 ook aan de basis van de oprichting van The Parley of Instruments, dat
vandaag wordt beschouwd als een van de toonaangevende vertolkers van
consortmuziek voor strijkers uit de Renaissance en de barok. Nog steeds
begeleidt en dirigeert Peter Holman de renaissance, barokke en klassieke
formaties van The Parley of Instruments en de bijhorende vocale ensembles
Psalmody, dat het Engelse 'gallery' repertoire brengt, en Seicento, dat 17deeeuwse Italiaanse muziek uitvoert.
Peter Holman is al sinds 1985 muzikaal leider van het gezelschap Opera Restor'd en hij heeft zowel in Engeland als in het buitenland
tal van barokke operaproducties gedirigeerd. Op het Early Music Festival in
Boston, de Verenigde Staten, leidde hij in 1985 de uitvoering van Purcells
King Arthur. In 1997 dirigeerde hij het orkest in Luigi Rossi's Orfeo, zowel in
Tanglewood (Boston) als in Drottningholm (Zweden). Sinds 1988 is Peter
Holman artistiek directeur van het Suffolk Villages Festival en leidt hij het
Essex Baroque Orchestra, het huisorkest van dit festival. Het Suffolk
Villages Festival is een jaarlijks evenement en promoot hoogstaande uitvoeringen van oude muziek, in een plattelandsomgeving in het oosten van
Engeland.
Als klavecimbelspeler en orgelist heeft Peter Holman samengewerkt met, onder andere, het London Handel Orchestra, het Tilford Bach
Orchestra, het Orchestra of St John's Smith Square en de Hanover Band.
p.311

Ook is Peter Holman stichter en directeur van de reeks English Orpheus bij het label
Hyperion. Met de vele opnamen die Holman bij dit label heeft uitgebracht, is hij grotendeels
verantwoordelijk voor de recent toegenomen belangstelling voor 18de-eeuwse Engelse muziek,
een oeuvre dat lang verkeerd begrepen en verwaarloosd is geworden.
In het muziektijdschrift Fanfare verscheen de volgende lolbetuiging: "Were there
to be any real justice in this world, Hyperion boss Ted Perry and his musical advisor Peter
Holman would each receive a knighthood for the incalculable service they have rendered to
English Music with the English Orpheus series. It is a project that has nearly single-handedly
rescued the nation's music of the seventeenth and eighteenth centuries from the ignorant
opprobrium of generations of music historians."
Peter Holman was tien jaar lang professor aan de Royal Academy of Music en
heeft ook lesgegeven aan tal van conservatoria, universiteiten en zomercursussen in Engeland,
Europa, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. Sinds kort is hij Reader in Historical
Musicology aan de universiteit van Leeds. Hij verzorgt regelmatig uitzendingen voor de BBC
Radio 3 en is een veelgevraagd spreker. Verder schrijft Peter Holman artikels en recensies voor
verschillende kranten en dagbladen en heeft hij talloze uitgaven van oude muziek gepubliceerd. Voor zijn boek Four and Twenty Fiddlers: The Violin at the English Court 1540-1690, dat
in 1993 in Oxford werd uitgegeven, kreeg hij in 1995 de Derek Allen-prijs van The British
Academy toegekend. Andere werken van Peter Holman zijn, onder meer, Henry Purcell, uitgegeven door de Oxford University Press in1994, en Dowland Lachrimae, 1604 in de Cambridge
Music Handboek serie. Peter Holman was de eerste musicoloog die een doctoraat in de musicologie van de London University in ontvangst mocht nemen.

The Parley of Instruments
The Parley of Instruments ontleent zijn naam aan enkele van de allereerste
publieke concerten ooit: de optredens van violist John Banister in 1676 in Londen. De kern
van het ensemble bestaat uit volisten Judy Tarling en Theresa Caudle, cellist, gambist en basvioolspeler Mark Caudle, en klavecinist en organist Peter Holman.
The Parley of Instruments werd in 1979 opgericht met de bedoeling het rijke
repertoire te brengen van de consortrnuziek voor strijkers uit de Renaissance en de barok. Met
dit doel voor ogen werd het eerste hedendaagse consort met renaissanceviolen samengesteld,
terwijl de meeste andere consorts vandaag enkel uit violas da gamba bestaan. Dank zij de lichte inwendige structuur, de zuivere darmsnaren en de korte bogen produceren renaissanceviolen een harmonieuze, vedelachtige klank, anders dan de sound die door de bekende barokmodellen wordt voorgebracht. The Parley of Instruments biedt tegenwoordig zelfs een volledig
orkest van renaissanceviolen aan, dat zich uitstekend leent voor uitvoeringen van muziek van
Praetorius, Monteverdi, Lully, Biber, Purcell en vele anderen.
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Het baanbrekende werk dat The Parley op het vlak van 18de-eeuwse Engelse
muziek heeft verricht, leidde tot de vorming van een barok- en een klassiek orkest en tot
samenwerking met gereputeerde solisten als Catherine Bott, Michael Chance, Jan Patridge,
Stephen Varcoe, Crispian Steele-Perkins, Elizabeth Wallfisch en Paul O'Dette. In 1996 schakelde The Parley of Instruments op 19de-eeuwse muziek over en verzorgde samen met het koor
Psalmody verschillende uitvoeringen en opnamen van Engelse parochiale kerkmuziek uit de
`gallery'-traditie.

The Parley of Instruments gaat regelmatig op tournee in Engeland en het buitenland en heeft voor BBC Radio 3 al meer dan zestig uitzendingen verzorgd. Ook heeft het
ensemble bij het label Hyperion Records tal van opnamen uitgebracht, die door critici enthousiast werden onthaald. Peter Holman is een autoriteit wat betreft de oude viool en vioolmuziek. The Parley of Instruments heeft honderden van de werken die door Holman zijn uitgegeven, voor het eerst in een moderne uitvoering gebracht.

The Parley of Instruments
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John Dowland (1563-1626) / Thomas Simpson (1582-1628)
Pavan
Volta
Mrs Nichol's Almand
uit: Thomas Simpson, Taffel-Consort, Hamburg, 1621
Orlando Gibbons (1583-1625)
Five Three-Part Fantasias
uit Londen, ca. 1620
Robert Johnson (ca. 1583-1633)
The Temporiser
The Witty Wanton
uit: Oxford, Christ Church Library, Mus. 367-70 &
London, British Library, MS Add. 36933
William Lawes (1602-1645)
Fantasia Suite no. 7 in d
Fantasia
Almand
Galliard
Divisions in C after Ferrabosco II
Pavan
Almand
uit: Oxford, Bodleian Library, MSS Mus. Sch. B2, D229, D238-40
John Jenkins (1592-1678)
Lady Katherine Audley's Bells
Air
The Bells
The Mourners
The Ringers
uit: New York, Public Library, Drexel MS 3849
The Newark Siege
Pavan
Galliard
uit: Oxford, Bod/elan Library, MS Mus. Sch. C98 &
London, British Library, MS Add. 29290
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De Gouden Eeuw van de Engelse consort muziek
Er zijn in de geschiedenis van de muziek maar twee periodes geweest waarin
Engelse componisten hun collegae op het continent diepgaand hebben beïnvloed. De eerste
periode was de vroege 15de eeuw, toen Dunstable en zijn Engelse tijdgenoten de inspiratiebron waren voor een generatie van Frans-Vlaamse componisten, met Guillaume Dufay als
hoofdfiguur. De tweede periode situeerde zich in de vroege 17de eeuw, toen de Engelse
consortmuziek in heel noordelijk Europa werd overgenomen en geïmiteerd. Het hoogtij van dit
typisch Engelse genre vormt het thema van dit concert.
Het proces waarbij Engelse muziek in het buitenland werd gekopieerd en geïmiteerd, begon in de late 16de eeuw, toen een aantal Engelse componisten en muzikanten met
hun strijkinstrumenten uit hun geboorteland wegtrokken. Sommigen van hen gingen in ballingschap omwille van hun geloofsovertuiging, anderen gingen op tournee met rondtrekkende
Engelse theatergezelschappen, nog anderen werden aangetrokken door het rijke hof- en stadsleven in Duitsland. Een eerste groep werken die vandaag wordt gespeeld, illustreert dit emigratieproces. John Dowland bracht het grootste deel van zijn carrière buiten Engeland door,
vooral aan het Deense hof. Zijn muziek was omstreeks 1600 bijzonder populair op het vasteland en werd heel vaak gekopieerd, heruitgegeven en bewerkt. Thomas Simpson, die werd
geboren in Kent in 1582, verliet Engeland al op erg jonge leeftijd en bracht het grootste deel
van zijn leven aan het hof van Bckeburg door. De drie stukken van Dowland zijn afkomstig
uit een verzameling die waarschijnlijk voor een ensemble aan dit hof werd samengesteld. In
deze werken wordt een modern, vierstemmig model gebruikt, bestaande uit twee gelijkwaardige vioolpartijen en een continuo. De schitterende pavane werd nergens anders teruggevonden en was wellicht Simpsons radicale herbewerking van een verloren gegaan luitstuk van
Dowland.
De vijf driestemmige fantasia's van Orlando Gibbons stammen uit een reeks die
rond 1620 in Londen werd gepubliceerd en die in 1648 in Nederland werd heruitgegeven. Tot
de tijd van Henry Purcell bleef deze serie model staan voor vele componisten. De vijf fantasia's
werden gearrangeerd voor twee bovenstemmen en een bas en waren wellicht specifiek bedoeld
voor twee violen en een basgamba met orgelbegeleiding. Van deze vijf fantasia's zijn een aantal gereduceerde en volledige partituren overgebleven, die wellicht door klavierspelers werden
gebruikt. Waarschijnlijk waren de stukken bedoeld om als een geheel te worden gespeeld,
want fantasia's staan in dezelfde toonaard, hebben een gelijkaardige stijl en bevatten dezelfde
muzikale ideeën. Vermoedelijk schreef Gibbons deze muziek voor de hofhouding van Charles.
Prince of Wales. Deze Charles, die in 1625 na zijn vader James de Engelse troon besteeg, was
één van de opmerkelijkste beschermheren van muziek uit de hele Engelse geschiedenis. Al op
jonge leeftijd speelde hij basgamba en later verzamelde hij in zijn hofhouding een groep van
componisten en muzikanten die voor consortmuziek grote belangstelling hadden: Orlando
Gibbons als orgelist, gambaspelers Alfonso Ferrabosco II en John Coprario, en luitspeler
Robert Johnson. Johnsons werken The Temporiser (de opportunist) en The Witty Wanton worden soms beschouwd als dansen uit een niet geïdentificeerd theaterstuk, maar zijn misschien
evengoed 'abstracte' karakterstukken met bepaalde danspatronen. Hun verrukkelijke vierstemmige schriftuur, met twee gelijkwaardige, dialogerende violen, doet vermoeden dat het om
vrij late werken gaat.
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Na Charles' troonbestijging werden de muzikanten uit zijn entourage naar de
hoofdhuishouding van de koninklijke familie overgeplaatst. Coprario's leerling William Lawes
leverde er na verloop van tijd een belangrijke bijdrage tot het koninklijke consortrepertoire. De
Fantasia Suite no.7 in d van William Lawes is een mooi voorbeeld van een genre dat rond 1620
door Coprario werd uitgevonden. De suite bestaat uit drie bewegingen - een fantasia, een
alrnand en een gaillard, met een afsluitende coda - en vraagt om een bezetting van twee violen en een basgamba, met een uitgeschreven obligato-partij voor het orgel. Kamerorgels van
het type dat op dit concert wordt gebruikt, waren in het 17de-eeuwse Engeland erg geliefd voor
het begeleiden van ernstige consortmuziek. Lawes' gedetailleerde Divisions in C voor twee basgamba's op een vijfstemmige pavane van Ferrabosco II - die in ldavierreductie op orgel werd
gespeeld - vormen een uitstekend voorbeeld van een Engels genre dat op het continent veelvuldig werd geïmiteerd.
John Jenkins onderscheidde zich van zijn tijdgenoten omwille van het feit dat
hij een productief componist van consortmuziek was, maar het grootste deel van zijn carrière
ver weg van het hof, in afgelegen Oost-Anglische landhuizen, doorbracht. Lady Katherine
Audiey's Bells was één van zijn populairste werken en kende heel wat verschillende versies.
Roger North schreef dat geen van Jenkins' composities "flew about with his name so universally as the small piece called his Beits". Ook herinnerde North zich dat tijdens zijn kindertijd
Lady Katherine Audiey's Beits "the first polite piece" was en het eerste werk dat de straatmuzikanten van Thetford "learned to performe tollerably". Lady Katherine Audley's Beits bestond
uit vier delen: een inleidende air, een passage waarin het wisselluiden van de kerkklokken
werd nagebootst, The Mourners dat naar de doodsklokken leek te verwijzen, en The Rirtgers dat
misschien het feest in de herberg evoceerde. Om dit concert passend af te sluiten is geopteerd
voor een werk dat de vorm van een pavane en gaillarde heeft en dat een episode uit de Engelse
Burgeroorlog beschrijft: de belegering van Newark in Nottinghamshire in het jaar 1644.
Hoewel de Burgeroorlog niet het einde was van de bloei van de consortmuziek, zou Engeland
zich toch een hele generatie lang op zichzelf terugtrekken. De invloed van de Engelse consort
music op de continentale muzikale ontwikkelingen zou op die manier geleidelijk aan afnemen.
Peter Holman
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Augustinus

Jos van Immerseel
James Johnstone
Jan Willem Jansen
Kris Verhelst

klavecimbel
klavecimbel
klavecimbel
klavecimbel

The Parley of Instruments
Judy Tarling
Theresa Caudle
Paul Denley
Tassilo Erhardt
Mark Caudle
Fred Jacobs
Peter Holman

renaissanceviool
renaissancealtviool
renaissancealtviool
renaissancealtviool
basviool
luit
orgel & algemene leiding
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Jos van Immerseel
zie biografie p. 111

James Johnstone
James Johnstone heeft een drukke en gevarieerde carrière als
solist en kamermuziekspeler. Zijn eerste solocd, John Blow's Anth.ology, werd
door de pers enthousiast onthaald en zijn album met klavierwerk van Orlando
Gibbons werd in 1999 met de prestigieuze prijs van de Deutsche
Schallplattenkritik bekroond. In 1998 nam James Johnstone voor de cd
Epiph.any Mass van het Gabrieli Consort and Players een aantal orgelsolo's van
Johann Sebastian Bach op, voor het label Deutsche Grammophon. In de lente
van 2001 bracht hij een cd uit met een Bach-recital dat werd opgenomen op het
historische Christian Ml1er-orgel in de Waalse Kerk in Amsterdam.
Toekomstplannen omvatten onder meer een opname met werk van Ercole
Pasquini - een cd die normaal gezien in de herfst van 2002 wordt uitgebracht en een met werk van Peeter Cornet.
De voorbije jaren gaf James Johnstone solorecitals in GrootBrittannië, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Spanje, Israël en
Colombia. Hij leidt zijn eigen kamermuziekensemble Ciaccona en is professor
oude klavierinstrumenten aan de Guildhall School of Music and Drama en aan
het Trinitiy College of Music in Londen. Sinds het najaar van 2001 behoort
James Johnstone tot de vaste kern van het kamermuziekensemble Florilegium.
Samen met dit ensemble brengt hij dit jaar cd's van Telemann en Haydn uit en
onderneemt hij een tournee doorheen Groot-Brittannië, Europa en Noord- en
Zuid-Amerika.
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Jan Willem Jansen
Jan Willem Jansen nam muzieklessen bij Jan Warmink, Willem Mesdag en Wim
van Beek en behaalde in 1977 een solistendiploma aan het Koninklijk Conservatorium van
Den Haag. Bij Ton Koopman in Amsterdam zette hij zijn klavecimbelstudies verder. Ook ging
hij zich vervolmaken in Frankrijk bij Xavier Darasse, van wie hij pedagogisch medewerker
werd aan het Conservatorium van Toulouse. Aan dit conservatorium doceert hij vandaag orgel
en klavecimbel. Bovendien is hij medeoprichter van het departement oude muziek aan deze
instelling en is hij er, samen met Michel Bouvard, verantwoordelijk voor het nieuwe departement `Orgues et Claviers'. Daarnaast bepaalt hij de artistieke koers van het Festival
International Toulouse les Orgues.
Als musicus en solist heeft Jan Willem Jansen met de beste Europese barokensembles samengewerkt, onder meer met La Chapelle Royale in Parijs, het Collegium Vocale
in Gent, Hespèrion XX in Barcelona, Les Sacqueboutiers en het Ensemble Baroque de Limoges
van Christophe Coin. Ook bespeelt hij de orgels van het Muséé des Augustins en van de
Basilique Notre-Dame la Daurade in Toulouse.

Kris Verhelst
Kris Verhelst studeerde orgel aan het Lemmensinstituut in Leuven in de klas
van Chris Dubois. Gedreven door een groeiende interesse voor historische instrumenten, studeerde ze vervolgens klavecimbel aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in
Antwerpen, in de klas van Jos Van Immerseel.
Kris Verhelst profileert zich niet alleen als soliste, maar bouwde ook een internationale reputatie op als basso continuo-speelster. Ze concerteert met toonaangevende
ensembles als het orkest Anima Eterna en het Collegium Vocale, alsook met de kamermuziekensembles More Maiorum, Fontainebleau, Gran Duca di Toscana en Oltremontano. Haar
interpretaties getuigen steeds van een diep inzicht in en een groot respect voor de specifieke
kwaliteiten van elk individueel instrument.
De discografie van Krist Verhelst omvat onder meer een solo-cd met orgel- en
klavecimbelmuziek van John Bull, Peeter Cornet en Peter Philips bij Vanguard-Passacaille en
een opname van Georg Friedrich 1-1.ndels sonates voor blokfluit en klavecimbel voor Accent,
samen met blokfluitspeler Peter Van Heyghen. Als docente klavecimbel en basso continuo is
Kris Verhelst verbonden aan het Lemmensinstituut in Leuven. Daarnaast leidt ze regelmatig
masterclasses en workshops. Zo verleent ze onder meer haar medewerking aan de bekende
jaarlijkse internationale klaviercursus van het Ruckersgenootschap in Antwerpen.

Peter Holman
zie biografie p. 311

The Parley of Instruments
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zie biografie p. 312

Jan Willem Jansen

Kris Verhelst

James Johnstone
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John Bull (1562/53-1628)
Bull and no Bull: Fantasia Doctor Bull Organist zu Anwerben. Anno 1621
uit: Wien, Dsterreichische Nationalbibliothek, MS 17771
John Dowland (1563-1626)
Lachrimae Antiquae
uit John Dowland, Lachrimae or Saven Tears, London, 1604
John Bull
Pavana secundi toni
uit London, British Library, MS Add. 23623
Galhard
uit London, British Library, MS R.M.23.1.4 (The Benjamin Cosyn's Virginal Book)
John Dowland
Lachrimae Antiquae Novae
uit: John Dowland, Lachrimae or Saven Tears, London, 1604
John Bull
The Spanish Pavan
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
Fantasia op de fuge van m. Jan pieterss, 1621, 15 December
uit: London, British Library, MS Add. 23623
John Dowland
Lachrimae Gementes
uit: John Dowland, Lachrimae or Saven Tears, London, 1604
John Bull
Fantasia sexti toni
uit London, British Library, MS Add. 23623
John Dowland
Lachrimae Tristes
uit John Dowland, Lachrimae or Saven Tears, London, 1604
John Bull
The King's Hunt
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Bock) & London, British
Library, MS R.M.23.1.4 (The Benjamin Cosyn's Virginal Book) & Wien, Nationalbibliothek,
MS 17771
Een Kindeken is ons geboren
uit MS van Vincentius de la Faille (1625)
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John Dowland
Lachrimae Coactae
uit John Dowland, Lachrimae or Saven Tears, London, 1604
John Bull
Irish Toy
Why aske vee
An English Toy
uit: London, British Library, MS R.M.23.1.4 (The Benjamin Cosyn's Virginal Book)
In Nomine
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book)
Coranto
uit New York, Public Library, Ms. Drexel MS 5612 & Parthenia In-violata, or Mayden-Musicke for the
Virginallas and Bass-Viol, London, 1625
John Dowland
Lachrimae Amantis
uit John Dowland, Lachrimae or Saven Tears, London, 1604
John Bull
In Nomine
uit: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book) & London, British Library, MS
R.M.23.1.4 (The Benjamin Cosyn's Virginal Book)
John Dowland
Lachrimae Verae
uit John Dowland, Lachrimae or Saven Tears, London, 1604
John Bull
Doctor Bulls my selfe
uit Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mu. MS 29 (Fitzwilliam Virginal Book) & London, British Library, MS
R.M.23.1.4 (The Benjamin Cosyn's Virginal Book)
Dr. Bulles Goodnight
uit London, British Library, MS R.M.23.1.4 (The Benjamin Cosyn's Virginal Book)
John Bull
A Battle, and no Battle, frigian musique
uit London, British Library, MS R.M.23.1.4 (The Benjamin Cosyn's Virginal Book)
Jos van Immerseel (nrs. 1, 9 & 16)
James Johnstone (nrs. 3, 11& 16)
Jan Willem Jansen (nrs. 5, 13& 16)
Kris Verhelst (nrs. 7, 15 & 16)
The Parley of Instruments (nrs. 2 4, 6, 8, 10, 12 14 & 16)
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John Bull: klaviermuziek
"The Bull by force in field doth raigne, but Bull by skill good will doth gayne"
(De stier is door zijn kracht heerser over het veld, maar deze Bull wint goodwill door zijn
kunde). Deze tekst staat bij wijze van devies rondom John Bulls portret uit 1589. Dat portret
- hij was toen 26 of 27 zoals op het schilderij staat aangegeven - kwam er vlak na het behalen van zijn titel van Doctor of Musicke aan de universiteit van Cambridge. 'Skiff is volgens
alle getuigenissen van tijdgenoten bijna een understatement voor zijn virtuoos klavierspel.
Maar John Bull (1562/63-1628) zelf blijft een mysterie. Zijn portret lijkt meer een masker dan
een spiegel van zijn ziel.
Op kerstavond 1582, toen hij negentien of twintig jaar oud was, werd hij naast
koorlid benoemd tot organist van Hereford Cathedral. Iets meer dan drie jaar later werd hij
ingezworen als 'Gentleman of Queen Elizabeth I's Chapel'. Hij bleef contact houden met
Hereford, ook toen hij van 1596 tot 1607 de Gresham leerstoel bekleedde in London. In
1601/02 bevond hij zich reeds op het continent, waar hij Saint Omer, Parijs, Wolfenbiktel,
Brussel en Amsterdam bezocht. Maar hij keerde terug en bleef in Engeland, ook na de dood
van Queen Elizabeth 1(1558-1603 ). Voor haar schreef hij Queen Elizabeth's Chroma& Pavan.
Als bij haar dood de Tudor-dynastie was uitgeteld en het huis Stuart aan de macht kwam, in
de persoon van King James I (1603-1625), bleef John Bull in dienst van het koningshuis.
Begin 1613 verscheen in Londen de muziekdruk Parthenia, or the Maydenhead
of the first Musicke that ever was prin.ted for the Virginalls. Deze bundel bevat, naast zeven
composities van John Bull, ook werk van zijn hofcollega's William Byrd (1543-1623) en
Orlando Gibbons (1583-1625). In september 1613 vluchtte Bull echter definitief naar het vasteland. Officieel luidde het dat "John Bull, Doctor of Musicke, went beyond the seas without
licence and was admitted into the Archduke's service, and entered into paie there about
Michaelmas...". Nochtans vloeide deze vlucht meer dan waarschijnlijk niet voort uit zijn religieuze overtuiging, dan wel uit zijn buitenechtelijke escapades. Zelf schreef hij: "In 1613 was
ik gedwongen naar hier [Vlaanderen) te vluchten, omdat men van mij had gezegd (sic) dat ik
katholiek was en dat ik geen loyauteitsverklaring tegenover Zijne Majesteit had afgelegd ...".
Waarmee hij diplomatisch in het midden liet wat zijn echte overtuigingen en motieven waren.
Anderen speculeerden hierover in zijn plaats: "The accusation was for notable and impudent
adultery 1...1 The man hath more music than honesty and is as famous for marring virginity
as he is for fingering of organs and virginals"!
John Bull belandde bij de aartshogen Albrecht en Isabella in Brussel. Het
Brusselse hof was uitgesproken contrareformatorisch. Een gelukkig neveneffect hiervan was
dat de buitenlandse invloeden vanuit Italië, Spanje en ook Engeland een injectie betekenden
voor de Zuid-Nederlandse muziekcultuur van het einde van de 16de en het begin van de 17de
eeuw. Bull kon er onder meer kennismaken met de Brusselse hoforganist Peeter Cornet (ca.
1575-1633) en nog belangrijker was zijn contact met Peter Philips (ca. 1560-1628). Als overtuigd katholiek was deze laatste Engeland ontvlucht in 1582, om na omzwervingen doorheen
Italië, Spanje en Frankrijk uiteindelijk in Antwerpen te belanden, waar hij componeerde en
lesgaf. Van 1597 tot aan zijn dood was hij als hoforganist in dienst van aartshertog Albrecht.
Zijn introducties in deze contreien waren heel belangrijk voor John Bull.
Dat Bull zijn toevlucht vond aan het Brusselse hof was zeer tegen de zin van het
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toch maar wijzer om hem te ontslaan, wat gebeurde in augustus 1614. De aartshertog verleende hem evenwel nog minstens tot april 1618 gunsten, maar zijn bestaan werd plots onzeker. In 1616 leefde hij van de steun van de stad Antwerpen, waar hij ingeschreven stond als
"Jan Bol, musicien van de Engelsche Natie", maar dank zij zijn ongelooflijke virtuositeit werd
hij uiteindelijk aangesteld tot organist van de Antwerpse kathedraal. Hij volgde er Raymond
Waelrant op, die overleed op 15 september 1617. Zijn aanstelling werd bevestigd op 29 december 1617. Bull werd meermaals vermeld in de archieven, maar nooit meer in een slecht
daglicht. Hij woonde achtereenvolgens op de Groenplaats en vanaf einde 1620 in het
Papenhof. Hij stierf hier en werd begraven op de Groenplaats in 1628.
John Bull was een belangrijk contrapuntist en één van de grootste klaviervirtuozen van zijn tijd. Zijn klaviermuziek bleef voornamelijk bewaard in Engelse handschriften,
zoals het befaamde Fitzwilliam Virginal Book (zie ook p. 196), en in de reeds vermelde muziekdruk Parthenia, or the Maydenhead uit 1612/13. Veel Zuid-Nederlandse bronnen met muziek
van John Bull, in druk of in handschrift, zijn er niet. Een uitzondering vormt het handschrift
dat na Bulls dood werd samengesteld door Guilielmus Messaus, die zangmeester was aan de
Sint-Walburgakerk van Antwerpen. Het wordt bewaard in Londen, in de British Library. In
Parijs bevindt zich een handschrift dat werd samengesteld door Benjamin Cosyn, een andere
bewonderaar van de kunst van de Engelse virginalisten.
De Fantasia Doctor Bull Organist zu Antwerben. Anno 1621 werd in de 20ste
eeuw niet opgenomen in de moderne uitgave van Bulls klaviermuziek in de reeks Musica
Brittanica. In twee andere bronnen werd dit werk immers toegeschreven aan Jan Pieterszoon
Sweelinck. Het handschrift waarin dit werk voorkomt, maakte deel uit van de privé-bibliotheek
van keizer Leopold I (1658-1705) en bevindt zich nu in Wenen.
Typisch Engels, hoewel niet van oorsprong, was het aaneenrijgen van een pavane en een galliarde. Dit danspaar was rond 1600 even belangrijk voor de Engelse virginalisten
als later de prelude en fuga voor de Duitse klaviermuziek omstreeks 1700. De pavane was volgens Bulls tijdgenoot Thomas Morley "a kind of staid musicke, ordained for grave dancing",
terwijl de galliard "lighter and more stirring" was. Van de Pavana secundi toni heeft men geopperd dat ze geschreven werd ter nagedachtenis aan aartshertog Albrecht. Ze vormt een paar
met de daaropvolgende Galliard. De standaardstructuur is AABBCC, met telkens gevarieerde
hernemingen.
De Spanish Pavan bezit de statigheid eigen aan een pavane. De structuur wijkt
nochtans af van het typische AABBCC-schema: hier volgen acht versies van hetzelfde thema
elkaar op. Themacurve en toonsoort in g doen vaag denken aan het folia-thema. Bull varieerde niet alleen figuratief, maar wijzigde ook de maatsoort, waardoor hij een binair tegenover een
ternair aanvoelen aansprak. Bovendien liet hij de kleinetertstoonaard vaak opbotsen tegen de
grotetertstoonaard, wat het geheel een schrijnend gevoel geeft.
De link met het vasteland was cruciaal voor John Bull. Naast Peter Philips (ca.
1561-1628) ontmoette hij er ook Jan Pieterszoon Sweelinck (ca. 1562-1621). Dit contact blijkt
wellicht en het sterkst in genres zoals de fantasia en vond ongetwijfeld zijn weerslag in de
Fantasia op de fuge van nl Jan pieterss. uit 1621. Het geknede contrapunt van Sweelinck had
duidelijk indruk had gemaakt op John Bull. De melodische curve van het thema kruipt chromatisch omhoog en ook de tessituur volgt die klim: de vier inzetten worden opgebouwd vanuit
de bas naar de bovenstemmen toe. Snelle ritmes overheersen in het middendeel. Een knappe
ingreep volgt iets na het midden van het stuk: in de bovenstem introduceerde Bull een gepun-
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teerde versie van het thema. Daartegenover zette hij op twee maten afstand de regelmatige,
lees niet-gepunte, versie in de bas. Deze verschuiving werkt als een zweepslag en even verderop werd hij op het idee gebracht om hiervan afgeleide, cadenserende secondenmotieijes te
introduceren in de beide middenstemmen, die een huppelende puntigheid creëren. Een
cadens in a laat weer ruimte aan de stilte.
De Fantasia sexti toni verloopt vanuit de bovenstem naar onder toe. Er is een
figuratief wisselspel tussen de sopraan- en de baslijn. Amusant ook zijn bijwijlen de wisselende echo's tussen alt- en sopraanlijn. De parallelle terts- en sextloopjes verderop zijn typisch
voor het klavieridioom dat de Engelse virginalisten ontwikkelden.
Virtuoos vertoon karakteriseert The King's Hunt. Het is een dubbelvariatie met
twee contrasterende zinnen van telkens acht maten. Met een steeds koortsachtiger vingervlugheid worden beide thema's uitgewisseld en opgejaagd tot een climax. Bull tekende hier ook in
de muzikale structuur het jachttafereel uit, net zoals de Franse componisten dat later zouden
doen in hun talrijke chasses. Van Een kindeken is ons geboren bestaan drie versies, die alledrie werden opgetekend door zangmeester Guilielmus Messaus. Het volkse kerstliedje wordt
eerst gepresenteerd in de bovenstem en vlak daarna gevarieerd in figuratieve zestienden. De
cantus firmus verhuist dan naar de linkerhand. Soms wordt het gepunte ritme binnen de
melodie wat naar voren gehaald. Naar het einde toe verschijnt de snelste ritmische waarde:
zelfs enkele tweeëndertigste noten steken de kop op.
Ook van Why aske yee bestaan drie versies, waarbij de originele melodie telkens
in de bovenstem ligt. Het is een korte, boogvormige melodie die de regelmaat zelf is en in zich
al variatie draagt. De versie die gespeeld wordt, is de langste, met zeven variaties. Bull legde
zijn bewerking vooral neer in de harmonische bas en liet de melodie in haar simpele originaliteit intact. Dit is de virtuoze improvisatiekracht van Bull: "the best Hand of Age". Irish Toy,
An English Toy en Coranto zijn identiek van vorm: twee korte, speelse liedzinnen liggen in de
bovenstem en elke zin krijgt een variatie achter zich aan. Irish Toy heeft een ternaire, vloeiende lijn. Speels wordt een sext opgegooid in de melodie, die in de tweede zin het tegengewicht
krijgt van een kwintsprong. An English Toy is binair en spitser. In de Coranto is de teneur nog
vloeiender.
Wat Bull meebracht uit Engeland is in zijn oeuvre duidelijk te zien in de ettelijke In Nomine's. Het paradigma voor dit typische genre was de Missa Gloria tibi Trinitas van
John Taverner (ca. 1490-1545), een Tudor-componist. Op de woorden 'in nomine van het
tekstfragment "Benedictus qui venit in nomine Domini" werd de gregoriaanse cantus firmus
Gloria tibi Trinitas in de alt geschoven, in lange notenwaarden, waarrond een polyfoon spel van
vrije vocale lijnen werd uitgewerkt. Deze 'in nomine'-passage werd de muzikale toetssteen en
nationale rage van de eeuw: tientallen Engelse componisten waagden zich aan dit model om te
testen wat zij hiermee konden aanvangen. Het spreekt voor zich dat het genre, hoewel teruggrijpend naar die gregoriaanse cantus firmus, helemaal geen liturgische functie meer had. Ook
voor John Bull waren de In Nomine's eens te meer een gelegenheid om zijn 'skai' te bewijzen.
In Bulls In Nomine IX ligt de gregoriaanse cantus firmus Gloria tibi trinitas in de baslijn. De
figuratieve tertsen, die parallel lopen tussen de twee bovenstemmen, zijn typisch voor de stijl
van de virginalisten en wijzen op de virtuositeit van Bull. Heel merkwaardig is dat dit stuk in
de maat van 11 staat. In het In Nomine XII ligt de gregoriaanse melodie dan weer in de sopraan.
Bull contrasteerde dit gegeven met syncopische lijnen in de onderstemmen. Ook de concerterende echo-elementen en de parallelle tertsen en sextenloopjes brengen leven in deze compositie.
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Doctor Balts my seVe is een karakteristieke gigue of jig in maat 6/4 en bestaat
uit drie delen, telkens met een variatie. De Engelse organist en klavecinist tekent zichzelf hier
uit als een ware virtuoos. Dr 131111s Goodnight heeft een thema van vier maten, dat zich bedient
van de sprongen van het gebroken hoofdakkoord op sol. Wel negen keer wordt dit laconieke
thema gevarieerd.
De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) zou de Nederlanden en Spanje constant in
de ban houden. Ondertussen woedde ook de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) tussen de keizer
van het Duitse rijk, Frankrijk en Zweden. Religieus dictaat tegenover gewetensvrijheid was een
belangrijke inzet bij deze kwesties. Oorlog is natuurlijk van alle tijden. maar de muzikale verklankingen uit deze periode in strijdstukken genaamd bataille, batalha, combattimento of
battle zijn toch wel tekenend. William Byrd heeft een beroemde A Battle geschreven, maar
John Bulls titel is subtieler: A Battle, and no Battle. Het is een showstuk voor twee klavierspelers. De tweede speler krijgt de 'ground' toegewezen en herhaalt tot in den treure een
opgegeven basso ostinato. De bedoeling is echter dat hij hierboven geïmproviseerde variaties
brengt, die het publiek en uiteraard ook de andere speler in de ban van de strijd moeten houden. Terwijl The Battle van William Byrd uitloopt op een overwinning, loopt het bij Bull fataal
af. Tot slot wordt de basso ostinato immers vervangen door enkele onheilspellende nieuwe
grounds: de knells' of doodsklokken doen hun intrede. Deze klankschildering is op en top
barok vertoon.
Sabine Goethals

John Dowland: Lachrimae or Seven Teares uit 1604
Toen John Dowland in de zomer van 1603 in Londen aankwam, had hij bijna
tien volle jaren in het buitenland doorgebracht. Hij liet Engeland in 1594 achter zich, gedeeltelijk omdat hij was afgewezen voor een vrije betrekking als luitspeler aan het Engelse hof,
maar waarschijnlijk ook omdat hij met het katholicisme had geflirt. In Europa was Dowland
aanvankelijk aan de hoven van Wolfenbiittel en Kassel tewerkgesteld, maar later trok de componist naar Italië. Het was zijn bedoeling in Rome Luca Marenzio te ontmoeten, maar in
Firenze kwam hij met een groep Engelse katholieken in contact. Omdat hij bang was verwikkeld te raken in een plan om koningin Elizabeth te vermoorden, keerde hij echter naar
Duitsland terug. In 1597 vertrok Dowland naar Engeland, waarschijnlijk omdat aan het hof
opnieuw een betrekking was vrijgekomen. Ook nu echter werd de kandidatuur van Dowland
afgewezen. Daarop trok hij naar Kopenhagen, waar hij eindelijk een betrekking vond die zijn
status als luitspeler en componist waardig was. Hij zou tot 1606 aan het Deense hof in dienst
blijven.
Toen Dowland in 1603 terugging naar Engeland, deed hij dat, zoals de klerk van
het Deense hof het zei, "on his own business". Hoogstwaarschijnlijk reisde de componist nogmaals naar Engeland af in de hoop toch voor een post aan het hof in aanmerking te komen.
Kort daarvoor, in maart, was koningin Elizabeth gestorven en wellicht ging Dowland ervan uit
dat hij bij haar opvolger - koning James I - meer kans zou maken. De echtgenote van de nieuwe koning, koningin Anne van Denemarken, was immers de zus van Dowlands werkgever,
Christian IV van Denemarken. Opnieuw greep Dowland echter naast de betrekking, misschien
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omdat Anne van Denemarken er niet van beschuldigd wou worden - zoals Peter Warlock ooit
heeft gesuggereerd - één van de muzikanten van haar broer te hebben ingepikt. In ieder geval
lijkt het erop dat Dowland zijn Lachrimae - die werden gedrukt terwijl hij in Engeland was onder meer had geschreven om bij de koningin in de gunst te komen. In de opdracht, "To the
most gracious and Sacred Princesse Anna Queene of England, Scotland, France, and Ireland",
vermeldde Dowland dat hij "had access to your Highnesse at Winchester", waar het hof zich
bevond in september en oktober 1603, en dat hij tweemaal geprobeerd had naar Denemarken
terug te varen, maar dat hij door "contrary windes and frost" gedwongen werd in Engeland te
overwinteren. De I nchrimae zijn niet gedateerd, maar verschenen vermoedelijk in de lente van
1604.
De Lachrimae worden gewoonlijk als hoogtepunten in de Engelse consort
muziek beschouwd. Er zijn echter goede redenen om aan te nemen dat de bundel eigenlijk
thuishoort in het verwante maar toch verschillende repertoire dat tussen 1580 en 1620 werd
gecomponeerd door uitgeweken of verbannen Engelse muzikanten in Duitsland en andere
Noord-Europese landen. Engelse musici trokken in grote getale naar het buitenland vanaf de
tweede helft van het bewind van Elisabeth 1, onder meer omwille van een Act of Parliament in
1572, die de activiteiten beperkte van "common players in interludes and minstrels". Het
gevolg was dat Engelse theatergezelschappen naar het buitenland op tournee gingen, waarbij
ze heel vaak groepen muzikanten met zich meenamen. Ook was het zo dat sommige Engelse
musici, zoals bijvoorbeeld Peter Philips en Richard Dering, katholiek waren en naar het buitenland trokken om vervolging te vermijden. Nog anderen, zoals William Brade en Thomas
Simpson, werden aangetrokken door de lucratieve mogelijkheden aan de vele kleine hoven en
in de welvarende steden van Noord-Europa. Dowland was bijgevolg geenszins de enige Engelse
musicus aan het Deense hof. Collega's van hem waren onder meer William Brade en Daniel
Norcombe die snaarinstrumenten bespeelden, de meester van de dans - en waarschijnlijk ook
violist - Henry Sandam, de harpist 'Carolus Oralii' - wat klinkt als de Ierse naam Charles
O'Reilly - en 'Benedix Greebe', die ook bekend stond als 'Benedictus Grep' en die misschien
een Engelsman was met de naam Benedict Greave of Greaves. Door de Lachrimae aan koningin Anne op te dragen, liet Dowland heel duidelijk zien dat het werk "was begun where you
were borne [in Denemarken] and ended where you raigne [in Engeland]", Ook is het erg waarschijnlijk dat een groot deel van de collectie voor Dowlands collega's in Kopenhagen was geschreven.
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In heel wat opzichten zijn de Lachrimae typerend voor het Anglo-Duitse repertoire. Het is een verzameling dansmuziek, waarin voor pavanes een belangrijke plaats is gereserveerd. Ook werd het werk speciaal voor strijkinstrumenten gearrangeerd: de titelpagina
vraagt heel duidelijk om "the Lute, Viols, or Violons". Velen van de verbannen of uitgeweken
Engelse muzikanten waren in de eerste plaats bespelers van strijkinstrumenten en hanteerden de pavane voor het vertolken van hun meest diepzinnige gedachten. In Engeland zelf daarentegen werd consort music voornamelijk door organisten en koormeesters gecomponeerd, die
gewoonlijk in contrapuntische vormen schreven die van het motet waren afgeleid. Toch waren
de Lachrymae ook op vele vlakken vernieuwend. In die tijd werd dansmuziek gewoonlijk geschreven of gedrukt in sets van afzonderlijke quarto partijen, maar Dowland slaagde erin de
muziek in een grote folio-bundel te laten drukken. Op die manier stonden alle partijen op twee
open bladzijden, zodat in theorie alle vertolkers van eenzelfde exemplaar konden lezen, dat
vlak op een kleine tafel werd gelegd. Zonder twijfel waren de Lctchrimae de eerste volledige verzameling consort-dansmuziek - in manuscriptvorm of gedrukt - met een luitpartij in tabulatuur, hoewel afbeeldingen uit die periode vaak luitspelers laten zien die uit een tabulatuur spelen.

De cyclus van zeven Lachrymae-pavanes was iets nieuws. Het principe waarbij
verschillende dansen thematisch werden gelinkt, was in die dagen een veel voorkomende techniek, maar alleen Dowland kwam op het idee een reeks variaties te schrijven waarbij slechts
één type dans werd gebruikt. Ook was hij de eerste componist die dansvormen en variatiereeksen hanteerde om verfijnde gevoelens uit te drukken, die tot dan toe uitsluitend met
contrapuntische genres als het motet en de fantasia werden verbonden. Een afdoende verklaring voor de meeste van de Latijnse titels van de pavanes is er nog steeds niet. De titel
Lachrimae Antiqune is echter wel voldoende duidelijk, aangezien het stuk minstens tien jaar
oud was toen de collectie werd gedrukt. Alle andere pavanes grijpen heel duidelijk naar deze
Lachrimae Antiqune terug. Ook Lachrimae Antiquae Novae laat zich makkelijk verklaren, aangezien het een bedekte harmonische en melodische parodie is op de Lachrimae Antiquae, maar
dan in een veeleer modern idioom. De overige titels zijn heel wat mysterieuzer, hoewel het weinig twijfel lijdt dat zij naar een soort van spirituele reis verwijzen, van verdriet en wanhoop tot
verlossing en verlichting. Mogelijk wou Dowland met de titels de verschillende toestanden van
melancholie symboliseren, zoals die door Robert Burton in zijn Anatomy of Melancholy uit
1621 werden beschreven en zoals die ook door vele andere Elizabethaanse en Jakobijnse
schrijvers werden getypeerd. Op zuiver muzikaal vlak echter waren de pavanes - die met
elkaar verbonden werden door een subtiel web van melodische en harmonische verwijzingen
- perfect steekhoudend en betekenden de stukken een belangrijk stadium in het tot stand
komen van autonome, abstracte instrumentale muziek.
Gewoonlijk worden de Lachrimae-pavanes door een gambaconsort vertolkt,
maar voor dit concert hebben wij voor de tweede optie op Dowlands titelpagina gekozen: een
consort van renaissanceviolen. Het voornaamste probleem van een dergelijke keuze is dat in
die tijd violisten op darmsnaren speelden en grote problemen hadden met de lage tessituur
van de Lachrimae-pavanes. Daarom hebben we de pavanes een kwart hoger getransponeerd,
in navolging van een courant gebruik uit die tijd, waarbij hoogklinkende instrumenten als cornetti en violen de lager geschreven muziek naar boven transponeerden en laagklinkende
instrumenten als gamba's en blokfluiten hun partijen naar omhoog transponeerden. Ook is
onze instrumentatie in overeenstemming met de gangbare praktijken uit die tijd, waarbij de
keuze van de instrumenten gebeurde op basis van hun functie. Zo werden één enkele viool
gebruikt voor de sopraanpartij, drie altviolen voor de drie middenstemmen en een enkele basviool voor de baspartij.
Peter Holman
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tijdens het weekend van 10 81 11 mei 2003

Concerten,
demonstraties,
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Foto's van de repetities: copyright Michel Chassat, Royaumont, 2002
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Zondag, 8 september 2002
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CONCERT 28

Een coproductie met de Fondation Royaumont
met de steun van Ile de France Opera et Ballet
en de Fondation France Telecom
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Jean Frangois Dusigne

regie

Sofia Laznik-Galves
Olivier Marcaud
Guillaume Edé
Jean Francois Chiama
Evelyne Moser
Francois Lazarevic

Marion (mezzosopraan)
Robin (tenor)
Aubert (de ridder) & Gautier (tenor)
Baudon (tenor)
Péronnèle (mezzosopraan & vedel)
Huart (bariton & doedelzak)

Patrizia Bovi
Adolfo Broegg
Goffredo Degli Esposti
Gabriele Russo
Marie de Bridiers
Leah Stuttard

zang & harp
luit & guiterne
doedelzak, fluit & schalmei
vedel
vedel
harp

Ysabel de Maisonneuve
Véronique Daniels
Vincent Monnier
Lawrence Vigouroux
Ejje Kraghede
Didier Martin

scenografie & kostuums
dans & choreografie
assistent scenograaf
inspiciënt
assistent-costumière
decors
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De Fondation Royaumont
In 1964 werd dankzij het mecenaat van het echtpaar Henry
en Isabel GoUin de Fondation Royaumont opgericht. Deze stichting voor de
ontwikkeling van de menswetenschappen was de eerste particuliere instelling met een culturele doelstelling in Frankrijk. De Fondation is eigenaar
van de abdij van Royaumont, waar de verschillende programma's van dit
culturele ontmoetingscentrum ontstaan en verder worden ontwikkeld.

6
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De Fondation Royaumont richt haar activiteiten vooral op vocale muziek,
muziek uit de middeleeuwen, muziek uit orale tradities en improvisaties. Ook is er aandacht
voor het schrijven van muziek, het maken van een choreografie, hedendaagse poëzie, geschiedenis en cultureel erfgoed. Royaumont is een plek die bij uitstek geschikt is voor onderzoek
en voor het overdragen van kennis en kunde, waarbij gangbare praktijken én experimenten
naast elkaar worden geplaatst. De stichting zet projecten op rond programma's voor onderzoek, voor het creëren van nieuw werk en voor scholing. Daarna komen deze projecten bij het
publiek terecht via de concerten, openbare lezingen, colloquia, bijeenkomsten onder de naam
Tenétre sur cour(s)', workshops en kennismakingsstages, concerten buitenshuis en publicaties.
De opleiding van beroepsmusici en -choreografen is één van de belangrijkste
activiteiten van de stichting. Royaumont verwelkomt jaarlijks meer dan honderdvijftig jonge
vertolkers en choreografen die zich graag bijscholen in de uitvoeringspraktijk van een specifiek repertoire of in compositie en improvisatie, van oude muziek tot hedendaagse werken.
Royaumont onderscheidt zich in het bijzonder met scholingsprogramma's voor lied, opera,
muziektheater en compositie, op het gebied van dans en muziek en muzikale ontmoetingen die
gebaseerd zijn op improvisatie.
De scholing van deze beroepsmensen ligt in het verlengde van experimenten en
van onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de verschillende repertoires, maar draagt tegelijkertijd ook bij tot nieuwe experimenten en verdergaand onderzoek. Uitvoerende kunstenaars
die veelal internationale faam genieten vanwege hun specialisme en hun dikwijls unieke ervaring op het specifieke gebied van de repertoires die worden bestudeerd, krijgen bijstand van
onderzoekers, musicologen, historici en filosofen. Hun werkzaamheden vormen een voorbereidende fase die leidt tot een definitie van de inhoud en van de methodes die voor de scholingsprogramma's worden gebruikt. Het doel is jonge musici in staat te stellen rechtstreeks te
profiteren van de resultaten die behaald zijn bij zowel wetenschappelijk onderzoek als de vertolking van een specifiek repertoire.
Sommige van de werken die eerder in de scholingsprogramma's zijn opgenomen, zoals La Finta Camariera van Gaëtano Lat-tik en Ariane aufNaxos van Richard Strauss,
en zoals nu Le Jeu de Robin et Marion, worden niet enkel in Frankrijk opgevoerd, maar ook in
tal van andere Europese landen. Dit maakt het mogelijk werken te ontdekken die zelden worden gespeeld en een groot publiek met jonge musici kennis te laten maken.
Om de impact en de reikwijdte van de projecten verder te kunnen stimuleren,
ontvangt de Fondation Royaumont financiële steun van de Europese Commissie, in het kader
van het Fonds Social pour l'Emploi, de Conseil Régional d'Ile de France, en de Direction departementale et regionale du Travail et de l'Emploi.

Jean Fran9ois Dusigne
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Jean Frangiis Dusigne is scenarioschrijver, onderzoeker en pedagoog. Zijn aanpak is gebaseerd op zijn ervaring als acteur, die hij sinds 1976 heeft opgedaan. Na een opleiding
aan de internationale school Jacques Lecoq voor mime, beweging en toneel zette Jean FranQois
Dusigne zijn studies verder bij Christian Rist en Andreas Voutsinas en bij de Russen Natalia
Zvereva, Irina Promptova en Nikolaï Karpov. In 1983 trad hij toe tot Le Théátre du Soleil en bleef
zeven jaar lang vast lid van deze groep. Jean Franois Dusigne was te zien in de Shakespeare-

trilogie Richard II, Driekoningenavond en Henry IV. Ook maakte hij naam met zijn vertolking van
Hou Youn in Het verschrikkelijke maar onvoltooide verhaal van Norodom Sihanoulc, koning van
Cambodja en met zijn rol als Mohamed Ali Jirmah in indindP of het India van hun dromen van
Hélène Cixous. Een aantal van deze voorstellingen werden ook verfilmd. Op het kleine scherm
was Jean Francois Dusigne te zien in de rol van Robespierre in De zomer van de revolutie van
Lazare lglesis en en in de rol van Sieyès in De wonderbaarlijke nacht van Ariane IVInouchkine.
Verder vertolkte Jean Francois Dusigne de rol van Salieri in Mozart, 00.54', een
stuk naar Pouchkine in een regie van Hans Peter Cloos. Daarnaast creëerde hij op muziek van
Peter Chase een eigen bewerking van De wapens van de nacht, naar het werk van Vercors.
Deze creatie werd in een regie van Paul Golub in februari 1994 in het Théátre du Soleil opgevoerd. In mei 1995 stond de voorstelling een maand lang op de rol in Parijs, in het Théátre du
Lierre, en in maart 1997 ging de productie uiteindelijk naar de Carl Orff-zaal in München.
Als pedagoog leidt Jean Francois Dusigne verschillende workshops over de uitvoeringspraktijk in de kunst, zowel in Frankrijk als daarbuiten. Naast zijn artistieke loopbaan
heeft hij met veel succes een universitaire studie gevolgd. Sinds 1996 is hij lector aan de afdeling podiumkunsten en beeldschermkunsten van de Jules Vernes-universiteit van Picardië en
recent nog werd hij aangesteld tot universitair hoofddocent. Zijn proefschrift verscheen onder
de titel Le Théátre d'Art, aventure européenne du XX!ème slede en kreeg in 1997 de prijs van
het genootschap van letterkundigen. Ook de anthologie Du théátre d'Art & l'Art du théátre is
van zijn hand. Jean Francois Dusigne is lid van verschillende onderzoeksgroepen en werkt in
het bijzonder samen met `Le laboratoire de recherches en arts du spectacle' van het CNRS.
Daarnaast neemt hij deel aan internationale symposia en geeft hij regelmatig lezingen aan het
Conservatoire national supérieur d'art dramatique. In 1999 was hij een jaar lang 'cassal
speaker' aan de universiteit van Londen.
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Jean Francois Dusigne schreef verschillende filmscenario's, waaronder La
Barraca, Lorca op de Spaanse wegen, een productie die in 1995 door Arte werd uitgezonden.
Ook stond hij in voor het scenario van een film over het ontstaan van het moderne toneel, een
productie van Les films du tambour de soie. Sinds 1999 is Jean Francois Dusigne artistiek codirecteur van Arta (Association de Recherche des Traditions de l'Acteur), dat gevestigd is in de
Cartoucherie van Vincennes. Onder het voorzitterschap van Paul-Louis Mignon en Ariane
Mnouchkine is dit instituut een oord van opleiding en experiment, dat voor alle toneelhogescholen, overal ter wereld, wil openstaan.
In de periode 1990-1991 stond Jean Francois Dusigne aan het hoofd van de
universitaire toneelgroep van de Sorbonne; samen met dit gezelschap zette hij onder meer een
voorstelling van Molière ou la Cabale des devóts naar Boulgakov op touw. Later ging hij zich
steeds meer op spelleiding en regie concentreren en realiseerde hij opvoeringen van Les
Troyennes van Euripides, Oncle Vania van Tchekhov en Bastien et Bastienne van Mozart. Ook
ging hij zich op het muziektheater oriënteren en kreeg hij grote interesse voor het combineren
van ervaringen en voor het creëren van allerhande kruisbestuivingen. Zo spoorde hij muzikanten, zangers en acteurs ertoe aan hun benaderingswijze en hun ontwikkeling onderling te
vergelijken, zowel op het vlak van dramatische en muzikale aanpak als op het vlak van de uitspraak en de opbouw van een uitvoering. Dusigne streeft er onder meer naar het luisteren te
ontwikkelen, de psycho-fysische gewaarwordingen aan te scherpen en inspiratie te halen uit
de dynamische relaties die zich in tijd en ruimte kunnen ontwikkelen: relaties tussen de verschillende medespelers, tussen tekst en muziek, tussen allerhande ritmes, tussen toonkleur
en bezieling, tussen lichaam en stem.

Ensemble Micrologus
Het Ensemble Micrologus werd opgericht door Patrizia Bovi, Adolfo Broegg,
Gabriele Russo en Goffredo Degli Esposti. Het gezelschap is gespecialiseerd in het onderzoek
naar en de uitvoering van middeleeuwse - voornamelijk Italiaanse - muziek en heeft een bijzondere voorkeur voor de 13de, 14de en 15de eeuw. Elk van de leden zingt en bespeelt één of
meerdere instrumenten, allemaal kopieën van oude instrumenten als de luit, de harp, de vedel
en de doedelzak. De muzikanten geven een speciale kleur aan de uitvoering van het repertoire
door de overeenkomsten die zij zien met de traditionele Italiaanse muziek, een genre waarmee
zij al van jongs af aan vertrouwd zijn.
Tegenwoordig krijgt Micrologus internationale erkenning, die bevestigd wordt in
de vele tournees overal ter wereld. Bovendien kunnen de laatste opnamen van het ensemble op
heel wat belangstelling en kritische bijval rekenen. Zo was er bijvoorbeeld veel aandacht voor
de cd Landini et ses contemporains uit 1996 en voor 0 Jhesu dolce, een opname uit 1997 met
vrome liederen van de Florentijnse en Venetiaanse broederschappen uit de 15de eeuw. Beide
releases van het label Opus 111 werden met een Diapason d'Or bekroond. De meest recente
uitgave van Micrologus verscheen opnieuw bij Opus 111 en kreeg de titel Napoli Aragonese.
Voor de uitvoering van specifiek repertoire werkt Micrologus regelmatig met
andere ensembles samen. Zo kwam in 1997 de cd Napolitane, in samenwerking met de Capella
della Pietà dei Turchini van Antonio Forio, tot stand.
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Ensemble Micrologus

Patrizia Bovi
Al op jonge leeftijd begon Patrizia Bovi aan het conservatorium van Perugia te
studeren en later ging zij in de leer bij Sergio Pezzetti. Toen al ging haar belangstelling uit naar
het repertoire van de Middeleeuwen en de Renaissance. Zo zong zij bij het ensemble Alia
Musica in Milaan en nam zij, in Italië en daarbuiten, deel aan allerhande studiedagen over de
vocale uitvoeringspraktijk van oude muziek. Ook voerde zij in die tijd werken uit van het einde
van de 16de en het begin van de 17de eeuw, zoals composities van Monteverdi en minder
bekende stukken als La Dafne van Marco da Gagliano, Euridice van Jacopo Pen en La morte
di Orfeo van Stefano Landi. Sinds 1990 maakt Patrizia Bovi actief deel uit van het vocaal kwartet van Giovarma Marini, waarmee ze reeds verscheidene opnamen verzorgde, waaronder
Partenze, als eerbewijs aan Paolo Pasolini bij de twintigste verjaardag van zijn dood, en Cantico
della terra. In 1995 creëerde zij samen met het ensemble Organum, onder leiding van Marcel
Pérès, een voorstelling van de Latsdnrio di Cortona.
Patrizia Bovi draagt haar kennis van middeleeuwse zang over aan anderen en
maakt daarbij gebruik van genres uit de volksmuziek. Zij leidt stages in en buiten Italië, in het
bijzonder in Urbino, voor de 'Corsica di Musica Antica' en bij de Fondation Royaumont.
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Adolfo Broegg
Adolfo Broegg behaalde al op jonge leeftijd een diploma gitaar aan het conservatorium van Rome. Daarna vestigde hij zich in Assise, Umbrië, waar hij in contact kwam met
middeleeuwse muziek. Hij volgde lessen in oude muziek bij René Clemencic, Dominique Vellard
en Marie-Noël Colette en nam deel aan cursussen in het studiecentrum Ars nova Italiana del
Trecento in Certaldo. Na een luitstage die werd gegeven door Crawford Young en gewijd was aan
muziek uit de 15de eeuw, begon hij in 1990 aan een studie middeleeuwse luittechnieken.

Gabriele Russo
Gabriele Russo studeerde viool aan het conservatorium van Perugia. Daar ontmoette hij Adolfo Broegg en Goffredo Degli Esposti, die er les volgden om zich vertrouwd te
maken met middeleeuwse muziek en met de instrumenten uit de traditionele volksmuziek.
Gabriele Russo heeft grote belangstelling voor het vermengen van Afrikaanse en Europese
muziektradities, een interesseveld dat zijn muzikale visie ongetwijfeld heeft beïnvloed en verrijkt. Naast zijn activiteiten bij het ensemble Micrologus ging hij een samenwerking aan met
de Fratelli Mancuso en Ambrogio Sparagna, vooral dan voor de opera Gioia e il servi del Re die
zowel in Italië als Frankrijk was te zien. Ook werkt hij samen met Massimo Liberatori, een
componist uit Umbrië.
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Goffredo Degli Esposti
Goffredo Degli Esposti is gespecialiseerd in het onderzoek naar en de uitvoering
van oude en traditionele muziek. Hij behaalde een diploma fluit aan het conservatorium van
Perugia en bij de Italiaanse vereniging Flauto Dolce in Rome. Ook nam hij lessen bij Susan
Milam, Andreas Adotjan, Gustav Ssheck, Mario Ancillotti, Bartold Kuijken en René Clemencic.
Bovendien volgde hij een opleiding middeleeuwse muziek in Certaldo. Zijn enthousiasme voor
en zijn kennis van traditionele instrumenten uit het gebied rond de Middellandse Zee - blokfluit, dwarsfluit, traditionele hobo en cornemuse - stimuleerden hem tot een samenwerking
met het ensemble Ziryab. Daarnaast speelde hij het renaissancerepertoire met het Siciliaanse
ensemble van de gebroeders Mancuso en met ensemble La Mascherata.

Ysabel de Maisonneuve
Ysabel de Maisonneuve behaalde een diploma aan de Ecole Nationale des Arts
Décoratifs in Limoges en aan de school voor schone kunsten in Angers. Al vroeg had zij een
voorkeur voor stoffen en wou zij haar kennis verder ontwikkelen door aan het werk te gaan
met verfstoffen, patina en textuur. Daarom ging zij zich bijscholen aan de Midcllesex
Polytechnic School voor kunsten en later in Japan, waar zij kennis maakte met de technieken
van shiborr. In India kwam zij in contact met kunsthandwerkers uit Gujurat en Rajastan.
Ysabel de Maisonneuve organiseert regelmatig tentoonstellingen van haar creaties, niet enkel in Frankrijk maar ook in Japan en de Verenigde Staten. Ook wordt zij vaak
gevraagd door toneel- en dansgezelschappen, voor wie zij kleding en decors ontwerpt. Zo was
zij in 1999 verantwoordelijk voor de kostuums en de decors in Et soudairt les nuits d'éveil en
Tambours sur la cligue, twee voorstellingen in een regie van Ariane Mnouchkine. Ook creëerde
zij in 2001 de kostuums en de decors voor Hamlet, geregisseerd door Peter 13rook.

Véronique Daniels
Véronique Daniels behaalde een diploma oude muziek aan de Schola Cantorum
Basiliensis. Tijdens haar studies groeide haar belangstelling voor renaissance- en barokdans
en voor muziekpaleografie. In het atelier 'De la danse populaire' in Parijs bestudeerde zij volksdansen, Engelse country dances en Franse renaissancedansen. Via Andrea Francalanci kwam
zij ook met de Italiaanse renaissancedansen in contact. Jarenlang heeft Véronique Daniels
met Andrea Francalanci en Barbara Spart' samengewerkt en kennis uitgewisseld. Zo boog zij
zich onder meer over de problemen van de tempoverhoudingen in de Italiaanse balli uit de
15de eeuw, een onderwerp waarover zij reeds twee artikels schreef. Momenteel legt zij de laatste hand aan een transcriptie van luittabulaturen voor balletti uit de verhandeling van Cesare
Negri uit 1602. Dit werk presenteerde zij al op een internationaal congres in Gent in april 2000
en werd in 2001 gepubliceerd bij uitgeverij Olms.
Met haar specialisatie in de - voornamelijk Franse en Italiaanse - Renaissance,
haar muzikale scholing, haar belangstelling voor de oorspronkelijke bronnen en haar ervaring
op het gebied van de bewegingsleer kan Véronique Daniels zich uitspreken over onderwerpen
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die zowel op dans als op muziek betrekking hebben. Zij is oprichtster van Renaidance en
maakt zelf alle voorstellingen, waarbij zij ernaar streeft de muziek - en soms de teksten - met
het dansen te laten samengaan. Ook opteert zij ervoor niet enkel met beroepsmusici of professionele dansers samen te werken, maar om ook amateurs bij de voorstellingen te betrekken. Zij leert hen met het oorspronkelijke bronnenmateriaal om te gaan en onderwijst hen in
de uitvoeringspraktijk van dans en dansmuziek. Daarnaast doceert Véronique Daniels
muziekpaleografie aan de Schola Cantorum Basiliensis en werkt zij als danseres en choreografe mee aan programma's van derden.

Sofia Laznik-Galves
Zowel op het vlak van onderzoek als op het podium zelf heeft Sofia LaznikGalves haar sporen verdiend, in Frankrijk en in Brazilië. Zo voerde zij bijvoorbeeld, in
opdracht van het centrum voor theateronderzoek van San Paolo, een onderzoek bij een
Braziliaans toneel- en dansgezelschap. Haar fascinatie voor het theater dateert al uit haar kinderjaren, toen zij een voorstelling bijwoonde van Le Jeu de Robin et Marion in een regie van
Georges Sorel. Omdat zij voor alle podiumkunsten grote belangstelling had, volgde ze eerst een
opleiding in moderne en klassieke dans aan de Schola Cantorum Basiliensis, daarna een
toneelopleiding in de workshops van Salan en Weaver en tenslotte een opleiding in de uitvoeringspraktijk van de opera. Sofia Lamik-Galves maakt deel uit van het gezelschap Résonances
van Nalma Taleb, speelt met Maurice Bénichou samen en is in tal van kortfilms te zien.

Olivier Marcaud
Sinds 1998 woont Olivier Marcaud in New York. Hij heeft er zich geschoold in
de beoefening van de commedia dell'arte en treedt sinds twee jaar op met de theatergroep I
giullari di pazza. Daarnaast is hij solist in de Saint Patrick's kathedraal en neemt hij deel aan
producties van de Early Music Foundation. Vanuit zijn interesse voor slaginstrumenten studeert hij bovendien slagwerk voor traditionele muziek en oude muziek. In de Verenigde Staten
treedt hij regelmatig op met Alessandra Belloni, de specialiste op het gebied van traditionele
muziek uit Zuid-Italië. In Europa werkt hij samen met de in Lyon gevestigde groep voor
renaissancemuziek Cancionero. In 2002-2003 vertolkt Olivier Marcaud de rol van Robin in de
nieuwe Royaumontproductie van Le jeu de Robin et Marion, geënsceneerd door Jean Francois
Dusigne en muzikaal uitgevoerd door het ensemble Micrologus.

Guillaume Edé
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Guillaume Edé volgde een opleiding lyrische kunsten en toneelkunsten aan het
conservatorium van Marseille en zette zijn studies verder bij G. Aperghis, C. Legrand, C.
Gautier, J. C. Malgoire, D. Moore, A. Maratrat en P. Minyana. Hij werd zanger-acteur bij Le
théátre du campagnol in voorstellingen van Une place garibaldi en Les Enfants gátés, bij het
gezelschap Brozzoni in Eléments moins peiformants en La tempéte, bij het Nadatheater in
~set und Gretel en bij Jean Pierre Mizquel in Comment va le monde, ma ssieu. Ook als solist
trad hij op, onder meer in Syllabaire pour Phèdre van M. Ohana, in 200 ans van Tom Johnson
en in Bastien en Bastienne van Mozart in een regie van Michel Rostain. Guillaume Edé regisseerde Les reines van Normand de Chaurette en Le tango des pirates, naar een werk van Kurt

Weill. Daarnaast schreef hij Amours plutoniques, Un jbl envi en Carniphobia, waarvan de voorstelling momenteel wordt voorbereid.

Jean Franoois Chiama
Na een opleiding aan het Centre de musique baroque van Versailles wou Jean
Frarwois Chiama zich niet tot een enkel muziekgenre beperken en gaf hij de voorkeur aan projecten waarin toneel en zangkunst konden samengaan. Nadat hij in de Monteverdi-trilogie met
Jean Claude Malgoire had samengewerkt, verleende hij zijn medewerking aan tal van hedendaagse producties. Tegelijkertijd bereidde hij zich voor op de productie van Le Jeu de Robin et
Marion. Op dit ogenblik treedt hij op in La tétralogie de quatre sous van het gezelschap Les
Grooms, een gewaagd spektakel dat in november in het Barbican Centre in Londen komt.

Evelyne Moser
Na studies viool en altviool in Frankrijk en Zwitserland volgde Evelyne Moser
een opleiding barokmuziek aan de Schola Cantorum in Bazel. Ook hield ze zich bezig met
muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance en verleende ze af en toe haar medewerking
aan eigentijdse muziekwerken. In de nieuwste opera van Klaus Huber, bijvoorbeeld, speelde
ze op een moderne viola d'amore.
Evelyne Moser maakt deel uit van het duo La Louange des Dames, dat middeleeuwse muziek brengt maar ook Italiaanse en Engelse composities uit de 1 7de eeuw. Zij begeleidt graag zangers en toneelspelers op de vedel of de lira da braccio, maar begeleidt ook zichzelf wanneer ze zingt of declameert.
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Francois Lazarevic
Francois La7arevic studeerde baroktraverso bij Barthold Kuijken aan het
Koninklijk Conservatorium van Brussel en daarna bij Pierre Séchet aan het Conservatoire
National Supérieur de Musique in Parijs. Ook nam hij lessen blokfluit bij Daniel Brebbia aan
het Parijse conservatorium en lessen hofdoedelzak bij Jean-Christophe Maillard aan het
conservatorium van Toulouse. Bovendien was hij voor de vertolking van oude muziek jarenlang student bij Antoine Geoffroy-Dechaume. Daarnaast heeft hij belangstelling voor muziek
uit de orale traditie en speelt hij cabrette, doedelzak uit Midden-Frankrijk en Ierse fluit.
Francois La7arevic doceert blokfluit aan de conservatoria van Marly-le-roi en
Ris Orangis en houten dwarsfluit bij het Ierse genootschap in Parijs. Verder treedt hij regelmatig op met verschillende ensembles voor oude muziek, onder meer met Le Concert Spirituel,
Le Concert d'Astrée en La Symphonie du Marais. Ook werkt hij mee aan uitvoeringen van
hedendaagse muziek.

Marie de Bridiers
Na een klassieke muziekopleiding specialiseerde Marie de Bridiers zich in middeleeuwse muziek. Zij volgde cursussen over gregoriaans, minnezangers, Hildegard von
Bingen en oude muzieknotatie bij Brigitte Lesne, musicologie bij Marie-Noël Colette, vedel bij
Emmanuel Bonnardot en Cantigas de Santa Maria bij Gabriele Russo. Daarnaast deed zij
ervaring op met het repertoire van de Franse traditionele muziek, onder meer bij C. Perrier
voor zang, bij J. Wright voor viool en bij Vincent Dumestre voor de 'airs de cour'.
Marie de Bridiers is zangeres, vedelspeelster en fluitiste bij de ensembles Les
Muses Renaissantes en Aquila en treedt al tien jaar op in uitvoeringen van muziek uit de
Middeleeuwen en de Renaissance. Ook richtte zij het vocaal vrouwenensemble Alba op, dat
concerten brengt van het Llibre Vermeit de Montserrat en van meerstemmige lofzangen op de
maagd Maria.

Leah Stuttard
Leah Stuttard werd geboren in het noordwesten van Engeland, in een stad waar
middeleeuwse muziek nog onbekend was. Tijdens haar studies musicologie aan de universiteit van Manchester kocht zij in een opwelling een middeleeuwse harp, die haar daarna voortdurend heeft beziggehouden. Sedert twee jaar heeft zij een studiebeurs die haar in staat stelt
les te volgen aan de Schola Cantorum Basiliensis, waar zij klavecimbel en middeleeuwse
muziek studeert. Ook speelt zij in verscheidene Europese ensembles en is zij medeoprichtster
van het ensemble Médiva. Dit jaar maakte zij haar debuut in het South Bank Centre en bij het
Spitalflelds festival.
vertaling: Marianne Lambregts

p. 340

p. 341

Adam de la Helle (ca. 1250-ca.1287/89)
Proloog
A dieu commant (rondeel)
Adan se sont loé (rondeel)
Super te (rondeel)

Marion ontdekt dat ze verliefd is (Tafereel 1)
Robin m'aime...
Je me repairoie du tournoiement
Hé! Robin si tu m'aimes...
Vous perdez vo paine, sire Aubert
Bergeronnette sui...
Train i delurio deluriau deluriele,
Hui main jou chevauchoie...
Robin komt terug bij Marion (Tafereel 3)
Hé Robechon
Hé Marion
Vous l'orrez bien dire
Bergeronnette, douche baisselete
Robin veux tu que je le meche
Uil et vous serez m'amiete...
Volontiers mien douc maiet
Robin par l'ame ten pere / MI par l'ame men pere
Or est balars en la pasture
Robin gaat versterking halen (Tafereel 4)
Je muir d'amouretes
De ridder ontvoert Marion (Tafereel 5)
J'olf Robin flagoler
En mai quant rosier sont flouri / l'autre jour par un
matin - Hé resvele toi Robin
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De lafheid van Robin (Tafereel 6)
Hé réveille toi Robin!
De bevrijding van Marion (Tafereel 7)
Aveuc tele compagniez
Amours et ma dame aussi
Estampie
Het toneelspel van de herders (Tafereel 8)
Clama ne cesses / Alleluya
Estampie royale
De bruiloft van Robin en Marion (Tafereel 9)
J'ai encore un tel pasté
Gue jou ai un tel capon
Audigier, dist Raimberge, bouse vous di...
Chiés bien seans...
Entre Adan et Hannikiet/ Chief bien seans /
Aptatur
Venès après moi venes...

Le Jeu de Robin et Marion ou la première oeuvre du
théátre musical?
Adam de la liane (ca. 1250-ca.1287/89), ook wel de bultenaar genoemd of
Adam d'Arras, wordt beschouwd als één van de grootste dichters en componisten van zijn tijd.
Hij werd geboren in Arras, waar hij het grootste deel van zijn leven doorbracht. Hij studeerde
zowel in zijn geboortestad als in Parijs, waar hij aan de universiteit zijn studies afrondde.
Arras was al sinds de 12de eeuw een van de grootste zakelijke kruispunten voor
de handel in lakense stoffen en voor bankierszaken in heel West-Europa. Om haar rijkdom te
laten zien ging de stad volop aan het bouwen en werd op die manier een belangrijk cultuurcentrum in het noorden van Europa. Adam de la Halle legde zich vol ijver op zijn studie toe en
bewees al snel een grote aanleg te hebben voor componeren, zowel in dichtvorm als in muziekvorm. Gevolg was dat zijn vrienden aan de universiteit en uit artistieke kringen zijn kwaliteiten gingen roemen, en dat al vanaf 1272.
Adam de la Halle toonde geen exclusieve voorkeur voor een bepaalde stijl, een
bepaald muziekgenre of een bepaalde dichtvorm: zijn werk omvatte zowel eenstemmige als
meerstemmige zettingen, zowel motetten als gregoriaans, zowel wereldlijke als geestelijke
stukken. Toch legde hij een bijzondere virtuositeit aan de dag in zijn `Jeux.: deze composities
waren ongetwijfeld zijn meest bekende werken. In het `Jeu' vond hij een formule die hem in
staat stelde zijn composities te verpersoonlijken door verschillende registers te gebruiken en
daarop zijn personages te laten spelen. Zijn grote kracht was dat hij de traditie van het `Jeu'
een nieuwe vorm heeft gegeven, waarin de uitbeelding het belangrijkste element was. Deze vernieuwing vergt daarom een nadere bestudering van de schrijfwijze van de teksten en van de
muziek.
Adam de la Halle beoefende zijn kunst in dienst van de edelen van Arras en van
de kerk. Tegen 1280 werd hij aangenomen door graaf Robert d'Artois, die hem meenam op zijn
reizen naar Italië. Daar trad hij rond 1283 in dienst van Karel van Anjou, die op dat ogenblik
koning van Napels was. Hij zou aan het hof actief blijven tot 1287, het vermoedelijke jaar van
zijn dood.
Dat het talent van Adam de la Halle al in zijn tijd overal erkenning vond, heeft
ervoor gezorgd dat nog tijdens zijn leven en kort na zijn dood afschriften zijn gemaakt van
bijna al zijn werken en dat deze werken al snel in een corpus werden verzameld. Zijn roem
klonk nog lange tijd na en manuscripten van zijn hand werden in de loop van de volgende eeuwen regelmatig gekopieerd. Overigens werden bij het kopiëren vaak veranderingen aangebracht of zaken toegevoegd, een praktijk die in die tijd heel frequent was. De meeste van die
manuscripten hebben ons uiteindelijk in goede staat bereikt. Het was dan ook mogelijk de
manuscripten vanaf de 19de eeuw regelmatig uit te geven, in facsimile of transcriptie.

Een stukje geschiedenis
Waar komt het Franse woord `marotte' vandaan, dat naar een marionet of een
pop verwijst? En kent u nog die passage uit een chanson van Clement Jannequin waarin
'Robin en Marion naar het bos gaan'?
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In teksten, verhalen, spelletjes of op het toneel duiken de personages uit Le Jeu
de Robin et Marion heel regelmatig op, daar waar je ze niet meteen zou verwachten. De figuren zijn al dan niet bedacht door Adam de la Halle, die ze wellicht heeft overgenomen uit andere 'spelen' en humoristische verhalen. De personages zijn echter pas echt tot leven gekomen
dankzij diegene die hen een heuse persoonlijkheid schonk, namelijk Adam de la Halle.
In 1285 bevond Adam de la Halle, de beroemde minnezanger uit Arras, zich aan
het hof van Napels. Daar schreef hij een gedicht over een herder en een herderinnetje, Robin
en Marion, en over hun liefdesbelevenissen, die door een ondernemende ridder flink in de war
werden gestuurd. Een liefdesdrieluik dus, in feite een tamelijk banaal verhaal dat vereeuwigd
zou worden in de kluchten van een Molière of een Feydeau en dat qua stijl de traditie volgde
van de 'pastourelle', waarin al sinds de 1 1 de eeuw dezelfde personages voorkwamen.
Wat onderscheidt Le Jeu de Robin et Marion dan van alles wat eraan voorafging
en al wat nog zou volgen? Juist de stijl van het werk. Adam de la Halle was tijdens het schrijven van Le Jeu aan het einde van zijn leven, ook al wist hij dat toen misschien zelf nog niet.
Iedereen erkende zijn kwaliteiten en overal was hij beroemd. Zo werd hij uitgenodigd aan tal
van Europese hoven, waar zijn mecenassen in zijn levensonderhoud voorzagen in ruil voor
enkele nieuwe werken van zijn hand. In wezen had hij niets meer te bewijzen: iedereen wist
dat hij één van de meesters was van de literaire dichtkunst en van de één- en meerstemmige
muziek en dat hij het 'jeu-part' (een zangspel in dialoogvorm) tot een bijzonder hoog peil had
gebracht. Bij het schrijven van Le Jeu de Robin en Marion vertrok Adam de la Halle van een
'pastourelle', maar al gauw schakelde hij over op een meer vrije theatervorm. Hij ging scènes
invoegen, begon een spel met verwijzingen en maakte op heel eigen wijze gebruik van de muzikaliteit van woorden en klanken. Ook benutte hij volop de tekstuele ruimte om de karaktereigenschappen van een rol uit de diepen en hanteerde hij op inventieve wijze de muzikale ruimte om uitdrukking te geven aan indrukken of gevoelens van personages. In feite gaf Adam de
la Halle met Le Jeu de Robin et Marion een eerste aanzet tot de subtiele overgang tussen spreken, sprekend zingen en lyrisch zingen, die de stuwende kracht zou vormen van de opera
buffa, van de pastourelle en van de opera.
Adam de la Halle gaf de vertolkers van Le Jeu met andere woorden de nodige
vrijheid en bood bovendien openingen naar de beide grote podia van het westen: de opera en
het theater. Alleen hield hij alles nog in een werk bijeen en leverde hij een compleet werkstuk
af: een muziektheaterstuk, waarbij de vertolker moest presteren als toneelspeler-muzikant en
soms zelfs als danser. Op die manier liet Le Jeu de Robin et Marion op het publiek een onvergetelijke indruk na en de toeschouwers bleven roepen om dit spel, precies zoals wij vandaag
graag De vrek nog eens terugzien of De grillen van de liefde. Schrijvers en componisten die na
Adam de la Halle kwamen, bleven regelmatig naar Le Jeu verwijzen en vonden langzamerhand
de wegen die de la Halle al had uitgestippeld.
Belangrijk is dat het succes van Le Jeu de Robin et Marion niet mogelijk was
geweest indien het, net als alle andere werken van Adam de la Halle, na de dood van de kunstenaar niet onmiddellijk was gecompileerd, nageschreven en verspreid. Daarbij kan worden
opgemerkt dat iedere geldschenker de beschikking had gekregen over een compleet werk en
dat hij dat werk naar believen kon bewaren voor eigen gebruik, kon verbergen of zelfs kon vernietigen om verspreiding van het stuk te voorkomen. Precies daarom moet de aandacht worden gevestigd op de grote en open geest van Charles d'Anjou en moeten een aantal clichés worden weggenomen, clichés over die barbaarse middeleeuwen waarin cultuur en verstand zogenaamd aan enkele geestelijken voorbehouden waren. In feite was Le Jeu de Robin et Marion
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niet enkel een verbeelding van het plattelandsleven voor adellijke personen, maar was het
werk ook een scherpe karikatuur van de maatschappij, waarbij edellieden, clerici, vrome lui
en koningen niet werden gespaard. Daarbij kan worden onderstreept dat het beeld dat edelen
van het herdersleven hadden - een leven waarin de liefde telkens overwon en steeds belangrijker was dan bezit - niet zo ver afstond van het beeld van de 'natuurlijke mens' dat een paar
eeuwen later zou opduiken. Bovendien zat de karikatuur ook in de woorden en gebaren van
de personages: de lompheid van de boeren werd tot in het extreme nagebootst en het edele
gedrag van de ridder, die alleen met de jacht - op vogels of op meisjes - bezig was, bleek
natuurlijk niet te werken. De thematiek die in Le Jeu de Robin et Marion werd aangekaart,
stond met andere woorden mijlenver af van de regels en de politiek van de toenmalige koning
van Frankrijk, Lodewijk de Heilige. Die ijverde immers voor een opbouw van de maatschappij
in drie standen: de clerus, de edelen die bescherming moesten bieden en de boeren die de
anderen van voedsel moesten voorzien.
Adam de la Halle speelde met situaties zoals hij dat met vormen en stijlen deed.
Heel onopvallend liet hij in Le Jeu beelden binnensluipen die in zijn tijd erg suggestief waren,
maar die ook over onze tijd heel wat zeggen. Dit heen en weer schieten tussen de historische
realiteit en onze kennis van deze realiteit, heeft de artiesten die vanavond te zien zijn, ertoe
aangezet zich eerst op de geschiedenis van het werk en op de historische situering te concentreren. Met de hulp van specialisten als Michel Zink en Darwin Smith hebben alle vertolkers
maandenlang het werk zelf én de historische context van het werk bestudeerd. Deze voorafgaande studie was nodig om tekst en spel te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de
voorstelling ook voor een 20ste-eeuws publiek voldoende toegankelijk zou zijn. Bijzonder is dat
het toneelspel in deze productie de muziek van de uitvoerende musici nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden biedt. De hedendaagse enscenering en de prestaties die worden geleverd, zowel
wat het toneelspel als wat de muziek betreft, laten wederom zien hoe rijk het repertoire uit de
periode vóór de 17de eeuw wel is.
Tenslotte is het bijzonder prettig te constateren dat de tijd voor verrassingen
zorgt en dat mensen en ideeën bij elkaar kunnen komen, ook al moeten daarvoor verschillende eeuwen worden overbrugd. Dat de Fondation Royaumont voor de productie van Le Jeu de
Robin et Marion heeft geopteerd en dat de regie van dit spektakel aan een Fransman werd toevertrouwd en de muzikale leiding aan een Italiaans ensemble, hoeft eigenlijk niet te verbazen.
Charles d'Anjou, koning van Napels en van Sicilië, was immers de broer van Lodewijk IX, de
stichter van de abdij van Royaumont. De artiesten die deze avond aantreden, hoefden slechts
hun sporen te volgen.
Anne Franoise Le Guillez
Vertaling: Marianne Lambregts
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Vraagtekens
Deze tekst is het resultaat van een ontmoeting tussen Antoine Hénnion, socioloog en musicoloog, en regisseur Jean Francois Dusigne, in januari 2002.
Na zoveel pogingen om je het verleden eigen te maken, is het makkelijker te
weten wat je niet wil: geen Middeleeuwen â la Disney bijvoorbeeld, met maillots en rinkelbelletjes, braspartijen en kluchten, bals en toernooien, wulpse monniken en nobele dames. De
Middeleeuwen zitten boordevol beelden die allemaal in ons geheugen liggen opgestapeld, maar
heel vaak gaat het om een bedrieglijke vertrouwdheid, die meer zegt over onze romantiek dan
over de 13de eeuw, meer over Victor Hugo dan over Adam de la Halle. Reconstructie is een
andere valkuil, te beginnen bij de reconstructie van de taal - Oudfrans vermengd met
Picardisch - die wij niet meer kunnen begrijpen omdat de afstand te groot is. Ook behoorlijk
moeilijk is de reconstructie van de muziek, waarvan we kunnen veronderstellen dat die er
altijd is geweest, maar waarvan alleen de meest opmerkelijke melodieën, thema's of motetten
bewaard zijn gebleven.
Je moet dus listen gebruiken en compromissen sluiten, net als die restaurateurs die tegenwoordig - na een lange periode van onnozele of al te ingewikkelde stommiteiten
- toch monumenten afleveren waarbij ze de moderne toevoegingen zichtbaar maken in plaats
van die te verbergen of toe te geven aan de nostalgische charmes van ruïnes. Een compromis
sluiten met een hedendaags publiek betekent een te snelle assimilatie op afstand houden,
maar profiteren van wat de Middeleeuwen ons kunnen leren en wat wij niet meer weten.
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Een mooie illustratie van een dergelijke aanpak is het weer tot leven wekken
van het totaalspektakel Le Jeu de Robin et Marion: opnieuw een acteur doen opstaan die ook
dichter is en improvisator, zanger en danser, vechtersbaas en scenograaf. Op dat moment
wordt onze blik naar het verleden ook een blik naar verre volkeren. Er is aantrekkingskracht
tot het andere, een echo van onze westerse nostalgie - ongetwijfeld - maar ook een reservoir
waaruit je verschillende vormen kunt putten, zoals Jean Franois Dusigne inspiratie haalde
bij het rió-theater of bij de carnavalsfestiviteiten uit het gebied rond de Middellandse Zee, waar
je nog steeds een mengelmoes vindt van allerhande `spelvormen'. Of je wil die taal weer tot
klinken brengen: die boerse taal, of juist die expressieve taal die de verhalen van onze grootmoeders opnieuw tot leven brengt. Om dat te bereiken kun je de taal niet laten zoals die is,
maar kun je evenmin alles naar modern Frans omzetten. Je moet een creatief compromis zien
te vinden, zodat het publiek genoeg verstaat om de voorstelling te begrijpen - als iedereen zit
te lachen, moet je 's'esbaudir' dan nog in een woordenboek gaan opzoeken? - maar ook voldoende weinig begrijpt om nog te kunnen luisteren. Wanneer je een taal niet kent, geeft
immers precies die ondoorschijnendheid je plezier, hoor je het ritme, de klanken en de muziek
van de taal.
En de muziek zelf? Er was muziek, maar er waren ook tal van gaten die moest
worden gevuld: met andere motetten, met allerhande toevoegingen, met materiaal dat van
elders werd geleend. Met name Patrizia Bovi en Adolfo Broegg hebben zich met deze problematiek beziggehouden. Geleidelijk aan echter kreeg het geheel vorm en werd een evenwicht
bereikt: bedoeling was niet op het podium de 'kant en klare' Middeleeuwen te laten zien aan
een publiek dat op de achtergrond zou blijven, maar wel samen met het publiek de overstap
te maken naar een andere tijd. Het spel en het toneel leiden bij het schrijven: een beetje zoals
het pizzaiolo in schilderijen uit de Renaissance, dat naar ons - toeschouwers - kijkt en dat ons
in het afgebeelde tafereel binnenleidt door ons te vragen mee te kijken. De musici zijn eigenlijk de regisseurs: zij nemen ons bij de hand, zij openen het bal, zij tonen wat je als publiek
moet zien. Zij slaan de bladzijden om, zoals Jean Frarwois Dusigne het zegt. Soms doen ze mee
met het publiek, lachen ze en maken ze belachelijk, dan weer staan ze op het podium, bij de
acteurs die zingen en met wie zij zich vermengen. In de rolverdeling is Robin bijvoorbeeld een
zanger die speelt en is Marion een actrice die zingt.
De muziek wil er met andere woorden toe bijdragen de tekst te laten spreken:
de tekst moet muziek blijven, woorden en gezang moeten in éénzelfde lijn worden gebracht.
Zonder breuk moet van zingen op spreken en van woord op zang worden overgegaan; het ritme
van de achtlettergrepige verzen is daarbij een grote hulp, net als de assonanties. Alles is
opnieuw vastgelegd, maar alles wordt gezegd en gespeeld alsof het op het ogenblik zelf wordt
bedacht, op het ritme en de adem van de muziek. Voortdurend is er kortsluiting tussen het
ernstige en het wulpse en voortdurend zorgt de tekst voor vraag- en antwoordspelletjes: Wat
vind jij ervan?'.
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Eigenlijk geeft dit alles een idee van de beweging in tijd en ruimte die zichtbaar
wordt gemaakt. Zo is één van de spanningsbogen van het spel ongetwijfeld de voor het hof gestileerde boerentaal. De boeren die in Le Jeu hun opwachting maken, zijn niet zo 'eenvoudig':
ook zij maken voortdurend overstappen, van herderstaal op 'herderlijke' taal en van schunnig
naar hoofs - en dan houden we nog geen rekening met het feit dat dit spel in Napels werd uitgevoerd, door bezetters voor overwonnenen, om indruk te maken en te bekoren. Al deze
tegenstellingen die voor ons betekenisloos zijn, doen de tegenstellingen die wij ervaren,
opnieuw scherper naar voor komen: de tegenstelling tussen heden en verleden, tussen onze
codes en de codes uit de tijd van Adam de la Halle. Precies deze tegenstellingen maken de

keten weer compleet, via Pierrot of Janklaassen, via al die eeuwige personages die iedereen
kent en die overal opduiken.
Vanuit diezelfde gedachte werden ook de rekwisieten benaderd. Voorwerpen zijn
verraderlijk, ze roepen te veel op en zijn vaak dragers van mythen. Daarom werd besloten het
aantal rekwisieten beperkt te houden. De decors - een creatie van Ysabel de Maisonneuve zijn gemaakt van sluiers en schaduwen, van kleuren en patina, van stoffen en licht. Bedoeling
is niet te laten zien, maar wel aan te zetten tot: de decors helpen de toeschouwers binnen te
treden in de omhullende tijdspanne die loopt van de dageraad tot het halfduister van de
avond. We reizen immers naar de Middeleeuwen en komen van ver, dus we moeten de tijd krijgen om al die eeuwen terug te gaan.
Deze productie van Le Jeu de Robin et Marion heeft met andere woorden niet de
bedoeling iets middeleeuws te herscheppen, maar wil juist profiteren van een ons vertrouwde
vervreemding of van een vreemde nabijheid. Een oude tekst spreekt pas tot ons wanneer de
afstand die ons van de tekst scheidt, niet ontkend wordt door verregaande aanpassingen of
niet wordt versteend in een museumvitrine. Een 20ste-eeuwse enscenering van een 13deeeuws spel levert ons dus dezelfde paradoxale voordelen op als de pluspunten die Walter
Benjamin bij het vertalen van een tekst mocht ervaren: niet slagen maar falen. Nooit mag het
de bedoeling zijn de Middeleeuwen te presenteren alsof ze modern waren of - en dat komt op
hetzelfde neer - alsof ze verouderd waren. Wel komt het erop aan de Middeleeuwen te suggereren door alles wat wij nooit meer op die Middeleeuwen kunnen terugwinnen, weg te nemen.
Antoine Hénnion
Vertaling: Marianne Lambregts

Enkele overwegingen bij de enscenering
De leidraad bij het creëren van de enscenering was het opstellen van het libretto, met de bedoeling bij de bron te blijven voor wat betreft de karaktertrekken van de personages en de eigenschappen van hun spelwijze. Geconfronteerd met iets onbekends - de tekst
in het Picardisch, met zijn specifieke poëtische en historische structuur - was het ons erom te
doen deze taal - onze oorspronkelijke taal - als 'vreemdeling' te benaderen en tijdens de voorstelling die verwondering terug te vinden die wordt ervaren bij een eerste lezing en een eerste
uitspraak van de tekst. Soms dachten we in de tekst de opbouw van woorden en zinnen weliswaar merkwaardig gespeld en uitgesproken - te herkennen en slaagden we erin duiding
te geven. Op andere ogenblikken echter ontging de taal ons volledig en hadden we daarom
meer oog voor de ritmiek en voor het spel van het klinkerrijm.
Het is allerminst onze bedoeling de ondoordringbaarheid van de taal of de
afstand in tijd weg te werken. We zijn er niet op uit het publiek met de tekst vertrouwd te
maken of de tekst te populariseren door die met allerhande clichés over de Middeleeuwen in
verband te brengen. Wel willen wij de aandacht vestigen op de melodie, op de 'vreemde' klanken van een taal die zowel vertrouwd als eigenaardig lijkt. Om een hedendaags publiek met Le
Jeu de Robin et Marion in contact te brengen, laten we het idee van een getrouwe reconstructie varen en geven we voorrang aan het woord zelf, aan de dialoog tussen Oudfrans en modern
Frans. Dit pendelen zorgt ongetwijfeld voor contrasten en voor verrassende botsingen, maar
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speelt de oorspronkelijke tekst niet zelf met het verstoorde evenwicht tussen het platvloerse
taaltje van de boeren en de hoofse welsprekendheid van de edellieden? Wordt het romantische
taalgebruik, dat kenmerkend is voor de ridderstand, in de meest triviale situaties niet gewoonweg gelijk aan de taal van de herders?
De talrijke parodistische verwijzingen naar de middeleeuwse letteren zullen de
niet-ingewijde toeschouwer vermoedelijk ontgaan of minder sterk aanspreken. De talige anachronismen die worden opgeroepen, zullen er echter ongetwijfeld voor zorgen dat de omkeringen, de dubbelzinnigheden en de contradicties van dit spel - dat voortdurend schommelt tussen trivialiteit en raffinement, ruwheid en geruststelling, dierlijkheid en menselijkheid - heel
duidelijk in de verf worden gezet.
Voor het gemak van de uitvoerders zijn sommige woorden volgens de moderne
spelling geschreven, wanneer dat de uitspraak niet verandert: voorbeelden zijn 'ez' voor 'és', en
'ette' in plaats van 'este'. De is altijd een rollende 'r' en de 'oi' wordt uitgesproken als 'we'. Wij
hopen dat het de mediëvisten en de specialisten van de landstaal niet mishaagt dat wij ervoor
gekozen hebben bepaalde trekjes van het Picardisch of het Oudfrans weg te laten wanneer die
naar onze mening de voordracht bemoeilijken of de betekenis nog sterker versluieren. Telkens
gaan wij daarbij uit van het oor van een modern, niet-ingewijd publiek.
In tegenstelling tot de meeste beschikbare vertalingen opteren wij ervoor het
metrum van het achtlettergrepige vers te behouden en te laten horen. Ook willen wij de indruk
behouden dat de replieken ter plaatse, één na één, door de spelers worden bedacht. Via echt
rijm of klankrijm kan een speler immers de beurt aan een medespeler doorgeven met de woorden: "Wat zeg jij daar nu van? Hoe reageer jij? Wat is jouw antwoord hierop?". Een geniale
werkwijze waarbij de acteurs spelen terwijl ze lijken te improviseren, alsof ze niet weten wat
er komen gaat. Een woordenstrijd ook, waarbij de spelers kunnen wedijveren in het bedenken
van tekst en waarbij iedere uitspraak wel tot een reactie moet leiden. Een dergelijke aanpak
kan acteurs er alleen maar toe brengen meer aandacht te geven aan wat zij horen en in absolute interactie met hun tegenspelers te acteren.
Behalve het feit dat de muziek van het koor het ritme van de woorden volgt,
heeft het koor ook de functie van schrijver, van verteller van het verhaal. Het uitgangspunt is
als volgt: de muziek leidt het spel in, doet het opborrelen, ondersteunt het of onderbreekt het,
brengt de handeling op gang of geeft het geheel een andere wending. Op het podium opent de
muzikant de ruimte en het weefsel van de tijd, die het publiek van de personages scheiden.
Door toedoen van zijn muzikale initiatief leidt de muzikant de komst van een personage op het
podium in of laat hij het personage op gepaste wijze afgaan.
Als de vertolkers de muziek zingen die door de auteur is geschreven, vormt de
adem een verlengstuk van hun woorden, een factor die hun spel activeert en versterkt. Er is
geen sprake van een inademing of van een muzikale pauze, maar van ondersteuning van een
gesproken tafereel. De verhoudingen in ruimte en evenwicht zijn erg belangrijk: wanneer het
personage eenmaal verschijnt - als geroepen door de muziek - verdwijnen de instrumentalisten of zangers in een hoek of achter een sluier of scherm, alsof ze plaats willen maken om het
personage naar de speelruimte te trekken.
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Als een muzikant zich wel eens rechtstreeks tot het publiek richt, wordt hij een
gesprekspartner die met hen onder één hoedje speelt, alsof hij bemiddelaar is tussen een diep
begraven verleden - ons verleden - en de doorzichtigheid van het heden. Toch is het zo dat de
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uiteindelijke essentie van de verschillende rollen tot leven gebracht moet worden en ervaren
moet worden, niet zozeer via de betekenis van de woorden, maar veeleer door de grilligheid van
de stemmingen en de speelse geest van de acteurs.
Het publiek is heel duidelijk in het spel aanwezig en stelt in de geest van de uitvoerders het hof van Napels voor. Dit hof bestond uit edelen uit Anjou of Picardië, die zich rond
de koning, Charles van Anjou, verzameld hadden en die vol heimwee waren naar hun geboorteland. Ook waren er aan het hof een aantal hoogwaardigheidsbekleders die recent een nederlaag hadden geleden en die gunstig moesten worden gestemd.
De ruimte wordt gedefinieerd in de verhoudingen tussen de musici en de andere spelers en duidt plaatsen aan die in de tekst worden vermeld: akkers, struikgewas, een weg
die naar de molen loopt, een poel langs een klein bos in een dalletje, de poort van het dorp.
Het spreekt voor zich dat deze plekken enkel worden gesuggereerd en niet worden uitgebeeld.
De scenografie suggereert tijd en ruimte of een idyllische natuur en een hof van eden, maar
hoeft niet te illustreren wat al op krachtige wijze door het accent, het ritme en de muziek wordt
uitgedrukt. Die factoren immers creëren reeds een krachtig beeld van de Middeleeuwen. Om
de opkomst en afgang van de personages aan te geven, een verkleining of vergroting van het
speelvlak te bekomen, een onderverdeling door wanden te suggereren, speelt de scenografie
met licht, doorzichtigheid en patina. Bijzondere effecten worden gecreëerd door het gebruik
van voiles en verfijnd materiaal, neutraal of gekleurd enerzijds - voor de kostuums - en van
plantaardige materialen anderzijds. Door de ruimte te bezetten en daarna weer leeg te maken,
hopen we af en toe een gevoel van leegte op te roepen, van stilte en eenzaamheid: een sfeer
zoals die nog in abdijen voorkomt, een stemming die in alle opzichten ver van onze stadse
wereld afstaat en die velen van ons wellicht reeds schrik aanjaagt.
Jean Francois Dusigne
Vertaling: Marianne Lambregts
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De muziek
Adam de la Halle was een emblematische figuur voor de overgangsperiode van
Ars Antigua naar Ars Nova. Dit wil zeggen: voor de periode van de repertoria tot de muziek van
de 13de en 14de eeuw. De laatste grote 'trouvère' was zich deze positie goed bewust, zoals hij
zelf schreef in de tekst van één van zijn motetten, Entre Adan et Hanilciel. In dit motet werden
Adam de la Halle en zijn vrienden als grote zangers beschreven, die vaardig waren in het
'hoquetus' en zowel oude als nieuwe stukken volledig uit het hoofd zongen.
Maar het is op de eerste plaats het werk van Adam de la Halle dat ons over zijn
scharnierfunctie tussen 'oude' en 'nieuwe' muziek spreekt. De musicus uit Arras was een
geniale componist van 'chansons' en Jeux-partis' - de voornaamste poëzievormen uit de trouvère-traditie - en werd al door zijn tijdgenoten als een groot dichter erkend. Tegelijk echter was
hij ook auteur van polyfone motetten en rondeaux en misschien is precies het polyfoon maken
van de rondeaux wel de meest in het oog springende vernieuwing van de la Halle geweest. In
deze rondeaux immers bracht de compositietechniek het raffinement van zijn schriftuur aan
het licht: de la Halle slaagde erin een verheven stijl te creëren zonder daarom de frisheid van
het genre op te offeren of de oorspronkelijke kenmerken van koor en dans op te geven.
Tussen de monodische lyrische composities en polyfone stukken uit de rijpe
gotiek, stoten we in het repertoire van Adam de la Halle op Le Jeu de Robin et de Marion. Deze
'pastourelle' met scenische handeling werd rond 1285 in Napels gecomponeerd en werd er
opgevoerd aan het hof van Anjou, waar de De la Halle het laatste deel van zijn leven doorbracht.
De functionele structuur en symbolische inhoud van deze tekst waren typische
uitingen van de Franse cultuur in die tijd. Bovendien voegde Adam de la Halle daar gezongen
stukken aan toe en talrijke verwijzingen naar muziekinstrumenten en dansen waar de bucolische en populaire verbeelding van de poëtica van het 'duecento' zo tuk op was. Het resultaat
was één van de meest succesvolle composities uit de tijd: uitvoeringen van het werk werden
tot in de vijftiende eeuw vermeld en de personages uit het stuk bleven jarenlang opduiken in
muziek én literatuur. Getuige hiervan diverse motetten uit het Bamberg manuscript die naar
precieze scènes uit Le Jeu verwezen.
De bronnen die wij hebben onderzocht, zijn het manuscript van La Vallière
(Parijs, Bibliothèque nationale, fonds francais 25566) en het manuscript van Aix-en-Provence,
waar het werk is opgetekend als Mariage de Robin et de Marote. Uit deze bronnen blijkt een
eerste bijzonderheid van de compositie, die ook voor de uitvoering van het werk van groot
belang is: de ritmische schriftuur van een repertoire dat - klaarblijkelijk - van eenvoudige compositie was en dat verbonden werd met een lyrisch genre dat voorheen zonder maten en - in
dichter bij ons liggende periodes - met modulaties werd opgetekend.
De problematiek van de ritmische schriftuur - en dus van de uitvoering - van
middeleeuwse monodie dateert niet van vandaag en werd door musicologen en uitvoerders
reeds uitgebreid besproken. Nooit echter was er zekerheid, en dit niet alleen op het gebied van
de profane muziek. Omdat het ons te ver zou leiden, willen wij dit thema hier niet in de diepte behandelen. Wel opteren wij ervoor enkele hypothesen en bedenkingen te formuleren.
De notatie in maten, die zich in de 13de eeuw definitief doorzette met steeds
meer algemeen verspreide regels en gewoonten, liet toe muziek te noteren die voorheen zonder
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aanduiding van duur werd opgetekend maar die naar alle waarschijnlijkheid wel volgens precieze ritmische schema's werd uitgevoerd. Het eenstemmige repertoire uit de laatste twintig
jaar van de 13de eeuw, met bijvoorbeeld de Cantigas de Santa Maria en de Laudi di Cortona,
werd - functionele verschillen buiten beschouwing gelaten - naar alle waarschijnlijkheid opgetekend door kopiisten die slechts bij benadering de maten-notering kenden. De reden daarvoor was dat deze kopiisten te ver van hét innovatiecentrum van de nieuwe noteerwijze - Parijs
- verwijderd waren. Het noteren van de maten was afkomstig uit het noorden van Frankrijk en
was een uiting van de culturele wereld die Adam leerde kennen dankzij zijn studies in Parijs.
De nieuwe schrijfwijze maakte het niet alleen mogelijk een gegeven repertoire
ritmisch te noteren. Ook het omgekeerde werd mogelijk: de muziek, met de eigen stilistische
kenmerken als articulatie, frasering en ritme, kon ook het ontstaan en de transformatie van
de noteerwijze zelf beïnvloeden. De melodieën van Le Jeu de Robin et Marion zijn naar ons oordeel duidelijke tekenen van dit alles. Niet alleen omdat ze met maten werden opgetekend (zoals
de tekst overigens, waarvan het ritme meteen opvalt in de prachtige metriek van de achtlettergrepige verzen), maar in de eerste plaats omdat deze melodieën alle ritmisch-melodische
microstructuren bevatten die zo typisch waren voor de polyfone productie van de Ars Antigua
in het algemeen en van het oeuvre van Adam de la Halle in het bijzonder. Een dergelijke evolutie lag met andere woorden voor de hand.
De overeenkomsten die werden aangestipt, hebben bijgevolg niet alleen betrekking op de stijl van componeren, maar betreffen soms ook precieze verwijzingen naar fragmenten uit de stukken van Adam de la Halle. Zo is de cadans van de eerste melodie van de
ridder in Le Jeu dezelfde als die van het rondeau Or est Baiars en is het Vous l'orés bien dire
dat door Robin wordt gezongen, een tenor-fragment uit het rondeau Diex, comment porroie.
Sommige polyfone stukken, met name motetten, die overigens niet steeds aan
Adam toegeschreven zijn, nemen volledige delen van Le Jeu in hun stemmen op. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het motet Mout me fut grief / Robin m'aime / Portare dat in de tweede stem
de melodie overneemt waarmee Marion het werk inzet. Overigens geeft deze polyfone compositie kostbare aanwijzingen over de modale omgeving van het eenstemmige stuk met betrekking
tot het probleem van de natuurlijke 'si' in het oude lydische systeem. Ook in En mat / L'autre
jour / Hé! resvelle toi Robin pakt de tenor de melodie op die Gautier in Le Jeu zingt.
Wanneer men de 'pastourelle' vanuit dit gezichtspunt leest, beseft men pas de
aanzienlijke afstand die is ontstaan ten opzichte van het genre van de 'musica a bordone'.
Overigens is dit genre naar onze mening meer een gemeenplaats geworden voor de moderne
uitvoering van middeleeuwse muziek, dan een historisch feit. Algemeen kan worden gesteld
dat de 'pastourelle' van De la Halle zich te midden van de Franse muziek van de gotiek nestelt: te midden van de polyfonie, met andere woorden, behalve dan in het naar alle waarschijnlijkheid gezongen deel in de instrumentale begeleiding.
Uit deze beschouwingen volgt ook onze uitvoering van Le Jeu de Robin et
Marion. Die uitvoering leidt uit de compositiestijl van de rondeaux van Adam de la Halle een
polyfoon-heterofone instrumentale begeleiding af, die - samen met de in het manuscript opgetekende zang - een compositie voor twee of drie stemmen wordt.
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Le Jeu de Robin et de Marion wordt in de opvoering idealiter naar het hof van
Anjou in Napels teruggebracht, waar het voor het eerst werd uitgevoerd. Een groep hofmuzikanten, zangers en instrumentalisten voert stukken uit waarin Adam de la Halle over zijn

heimwee naar zijn geboorteland spreekt, hét thema bij uitstek van de Anjous, "souspirant en
terre estrainge". Daarna komen we terecht bij de 'pastourelle', waar het muzikale en poëtische
discours van de hoge hofcultuur de imitatie van een volkse stijl 'speelt'. Hierbij krijgen we een
opeenvolging van verschillende codes die op meerdere niveaus op elkaar inwerken, met instrumentale stukken, rondeaux en polyfone motetten die wij hebben ingevoegd als een soort commentaar bij de handeling en de vertelling. Het geheel vormt uiteindelijk een verticale constructie: verticaal, zoals de muziek en de poëzie van Adam de la Halle, verticaal ook zoals de
gotische kunst.
Adolfo Broegg
Vertaling: Walter Geerts
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De code van het bewegen en de choreografie
Wanneer je gevraagd wordt een choreografie te ontwerpen voor een middeleeuwse productie, ga je in de eerste plaats op zoek naar iconografisch materiaal en naar geschriften uit die tijd. Als deze teksten echter al over dansen gaan, bieden ze doorgaans bijzonder weinig informatie, precies genoeg om af en toe een idee te krijgen van bepaalde keuzes
en mogelijke opties. Vandaar dat we bij dergelijke choreografieën steeds met een nieuw product te maken hebben, niet met een reconstructie. Voor Le Jeu de Robin et Marion is dat niet
anders.
Wanneer je Le Jeu nauwkeurig bestudeert, zijn verschillende elementen af te
leiden. In de eerste plaats moet je rekening houden met de context van het werk, waarvan
bekend is dat het om een toneelervaring ging die bestemd was voor een publiek van hoge
komaf. Daarnaast is het zo dat de verschillende taferelen, waarvan sommige expliciet naar
dans verwijzen, zich in een plattelandsmilieu afspelen, landelijk en boers. Tenslotte zijn er ook
de personages: Robin en Marion, hun gezellen, de ridder enzovoort.
Toen ik deze elementen had nagetrokken, heb ik ervoor gekozen me te laten leiden door latere dansen, die aan het hof thuishoorden en waarvan we nauwkeurige bronnen
hebben. Ik heb mijn aandacht verplaatst naar de periode zo'n honderdvijftig jaar na het ontstaan van het spel zelf, naar het midden van de 15de en zelfs tot het begin van de 16de eeuw.
Daarnaast wou ik deze bronnen met ander materiaal aanvullen en wou ik een
stijl creëren die zo dicht mogelijk bij de sfeer van Le Jeu kon aansluiten. Omdat in het werk
regelmatig vocale stukken voorkomen die veel gelijkenissen vertonen met de beurtzang, heb ik
me ook laten inspireren door het traditionele repertoire in Frankrijk, waar dergelijke muzikale praktijken nog steeds worden aangetroffen. Op die manier heb ik onder meer de taferelen
met farandoles bedacht - waaronder de treske - aan het einde van de voorstelling.
Op basis van vroege beschrijvingen van dansen en op basis van de enscenering
die Jean Frainois Dusigne had voorgesteld, leek het interessant en gerechtvaardigd ook een
stokkendans op te nemen. Dit type beeldende dans heette veelal 'moresque' en moest een
gevecht uitbeelden. De dans die hier wordt getoond, is gebaseerd op een traditionele dans uit
Zuid-Italië en wordt opgevoerd wanneer Robin en zijn vrienden klaar staan om feest te vieren
of om de ridder - die dan al ver weg is - aan te vallen. Dit gevecht komt er uiteindelijk nooit,
maar de strijdlustigheid en vechtzin waren toen al zo hevig en sterk dat deze dans een middel
bleek om de kleine bende uiting te laten geven aan een gevoel van solidariteit en om tegelijkertijd het teveel aan geweld weg te nemen.
De verschillende dansen die deze avond worden opgevoerd, zijn ontstaan vanuit
het spel en passen in de ontwikkeling van het spel. Door te werken met professionele musici
en toneelspelers, die in feite amateur-dansers zijn, hebben we met z'n allen voorstellen ontwikkeld die ervoor zorgen dat een krachtige code als die van de dans in Le Jeu een natuurlijke plaats krijgt en dat de uitvoerders daarbij de ongedwongenheid krijgen die zij in hun spel
nodig hebben.
Veronique Daniels
Vertaling: Marianne Lambregts
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Synopsis & liederen
Proloog
Stilte.
Het ochtendlicht valt gefilterd op het lege podium. Als een licht geruis denk je in
de verte stemmen te horen, bij flarden. De geluiden komen dichterbij totdat alle
acteurs en muzikanten spelend en zingend opkomen.
Allen: A dien Commant / Adan se sont loé / Super te
A Dieu commant amouretes
Car je m'en vois
/Soupirant en ter? étrangère/
Dolans lairai les douschetes,
Et mout destrois.
A Dieu commant amouretes
Car je m'en vois
j'en feroie roïnetes
S'estoye roys;
Comment que la chose empraigne
A Dieu commant amouretes
Car je m'en vois
/Soupirant en terr' étrangère/
Aucun se sont loé d'Amours,
Mais je m'en doi plus que nus blamer
c'onques a nul jour
N'i poi loiauté trouver.
Je cuidai
Au premiers avoir =ie par loiaument
Ouvrer;
Mais g'i pesse longuement
Baer,
Car quant je miex amai
Plus me couvint maux endurer
N'onques chele que j'amoie ne mi vaut moustrer
sanlant ou je me desse conforter
Ne merchi esperer.
Tout ades metoit paine a eskiever.
Trop mi donna a penser
Ains que je le pesse ouvlier:
Or voi je bien sans douter
Que loiaus hom est predus qui veut amer,
Ne nus, che m'est vis, ne s'en doit merler,
Fors chil qui bee a servir de guiller!
A Dieu commant amouretes
Car je m'en vois
Dolans pour les douchetes,
Fors dou douc pais d'Artois
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Qui est si mus et destrois,
Pour che que li bourgois
Ont este si fourmené,
Qu'il n'i queurt drois
Ne bis.
Gros tournois
Ont avulés
Contes et rois
Justiches et prelas tant de fois
Que mainte bele compaingne,
Dont Arras mehaingne
Laissent amis et maisons et harnois
Et fuient cha deus, cha trois
/Soupirant en terr' étrangère/
Allen: Diex comment porroie
Diex! comment porroie
Sans cheli durer
Qui me tient en joie?
Elle est simple et coie
Diex! comment porroie?
Ne m'en partiroie
Pour les iex crever
Se s'amour n'avoie
Diex! comment porroie
Sans cheli durer
Qui me tient en joie?

Eerste tafereel: Waarin Marion ontdekt dat ze verliefd is
Marion komt op
Marion: Robin m'aime...
Robin m'aime, Robins m'a;
Robin m'a demandée, si m'ara.
Robin m'acata cotele
D'escarlate bonne et bele,
Souskanie et chainturelle.
Aleuriva!
Robin m'aime, Robin m'a;
Robin m'a demandée, si m'ara.
Marion ontdekt dat het prettig is je verliefd te voelen. Ze is blij met de geschenken die Robin haar heeft gegeven als teken van zijn liefde. Ze wil zich aan hem
geven en wacht ongeduldig zijn komst af.
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Tweede tafereel: Waarin de ridder komt opdagen, in plaats van
Robin
Er komt een fiere ridder aan die er mooi uitziet en die een pastoureUe (herdersliedje) zingt:
Le Chevalier: Je me repairoie du tournoiement
Je me repairoie du tournoiement,
Si trouvai Marote seulete au cors gent.
Marion: Hé! Robin si tu m'aimes...
Hé ! Robin, si tu m'aimes,
Par amours maine m'ent!
Als hij Marion in het oog krfjgt, vraagt de ridder hoor waarom zij dit liedje zingt:
'Hé! Robin si tu m'aimes...'. Omdat ze Robin bemint, antwoordt Marion, en
omdat ze goed af is met hem: hij heeft haar immers een broodzak, een herdersstok en een mes gegeven. Om een stapje verder te komen stelt de ridder het herderinneije een vraag: Heeft ze een vogel gezien? Nu eens argeloos en dan weer
schalks slaat Marion de avances van de ridder af Ze beantwoordt zijn vragen
met woordspelingen en met spotternij. De ridder verklaart dat hij compleet is
beetgenomen..
Nu is het Marions beurt om de ridder te ondervragen. Nog altijd met wat spot
stelt zij vragen over de vreemde vogel die hij op zijn arm draagt. Hij antwoordt
en hoopt haar zo te kunnen verleiden, maar zij verklaart tenslotte dat Robin, als
hij op zijn doedelzak speelt, veel leuker is dan de ridder.
Hierop doet de ridder een rechtstreekse toenaderingspoging tot het herderinnetje, een manoeuvre dat zij krachtig afslaat: ze weet niet wat een ridder is en
hoe dan ook geeft zij de voorkeur aan Robin, die hoor regelmatig komt opzoeken
en haar koos en brood brengt.
De ridder hervat zijn pogingen en stelt Marion voor met hem mee te gaan, te
paard, om in de bossen in de omgeving met hem te gaan 'spelen'. Zij wordt
bang van de ridder of van het paard, dat nogal opgewonden lijkt te zijn (heel
wat feller dan het paard dat de ploeg van Robin trekt), en ze verzoekt de ridder
wat afstand te nemen.
Toch blijft zij aarzelen tussen weerstand en verleiding en ze vraagt hem dan
hoe hij heet: Aubert. De ridder voelt zich aangemoedigd... maar zij doet dit
alleen maar om beter tegen hem te kunnen zingen dat al zijn moeite vergeefs is.
Marion: Vous perdez vo paine, sire Aubert
Vous perdès vo paine, sire Aubert:
Je n'amerai autrui que Robert!
Aubert probeert dan indruk te maken door zijn ridderschap te benadrukken en
zo de gunst van Marion te winnen, waarop zij antwoordt dat ze al een vriend
heeft en dat ze nooit een ridder zal beminnen!
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Marion: Bergeronnette sul
Bergeronnete sul, mais rai
Ami bel et coirite et gal!
Omdat hij dit spelleije beu is, geeft de ridder toe dat hij verloren heeft en gaat
weg zoals hij kwam., onder het zingen van een pastourelle.
Marion: Traini delurio deluriau deluriele.
Traini deluriau deluriau deluriele
Traini deluriau deluriau delurot
Le chevalier: Hui main jou chevauchoie...
Hui main jou chevauchoie les l'oriere d'un bois
Trouvai gentil bergière, tant bele ne vit roys. Hé!
Trairi deluriau deluriau deluriele
Traini deluriau deluriau delurot

Derde tafereel: Robin is weer bij Marion
Als ze alleen is achtergebleven, zet Marion een lied in om Robin te roepen, waarop Robin uit de verte reageert.
Marion: Hé Robechon
Hé, Robechon!
Leure leure va,
Car vien a moi!
Leure leure va
S'irons jeuer clou
Leure leure va,
Dou leure leure va.
Opkomst van Robin
Robin: Hé Marion.
Hé, Marion
Leure leure va
Je vois a tol!
Leure leure va
S'irons jeuer dou
Leure leure va,
Dou leure leure va.
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Marion laat hem merken dat ze ongeduldig is. Verlegenheid en verwarring bij
Robin. Hij heeft appels voor haar meegebracht. Marion vertelt hem dan dat er
een man te paard is gekomen, die een want had en op zijn vuist een vogel
droeg waarover zij praat als het een doodgewone wouw betrof. Ze vertelt hem
(niet zonder trots) dat deze ruiter haar het hof heeft gemaakt.... Robin, jaloers,
schept op: hij beweert dat, als hij erbij was geweest met Gautier en Baudon, ze
de strijd zouden zijn aangegaan!

Marion stelt haar vriend gerust en stelt voor het er samen flink van te nemen.
Ze toont zich ondernemender dan Robin, die in de war is door zijn verlangen
naar haar en onhandig is. Dus laat zij hem gaan zitten en, om de moeilijke situatie te doorbreken, stelt hem voor te gaan eten. Hij verontschuldigt zich dat hij
niets heeft.
Marion herinnert dan vol lust aan de kaas en aan het ronde brood en aan de
appels die hij eerder had meegebracht. Ze schetsen een denkbeeldig feestmaal,
waarbij ieder gulzig proeft en met graagte de smaak suggereert aan de ander, om
elkaar het water in de mond te doen lopen. Ze doen net alsof ze eten totdat ze
geen trek meer hebben. Robin waagt het te zeggen dat het jammer is dat hij niet
een stukje spek heeft van de tante van Marion, die ver buiten zijn bereik
Krijgt de echte honger weer de overhand? Tijd om een ander spel te spelen
want Robin klaagt over pijn in zijn buik veroorzaakt door een overdosis jeu de
boules. Als ze geen honger meer lijkt te hebben doet Marion net alsof ze de
voedselrestanten opbergt in haar keurs. Hij stelt haar voor de restjes liever op
te bergen in de broodzak die hij haar geschonken heeft...
Robin: Vous r orrez Men dire
Vous l'orrez bien dire,
Bele, vous l'orres bien dire
Robin verklaart dan dat hij zich wil verzekeren van de trouw van zijn vriendin,
die hij op de proef stelt in een lied. Hij vraagt haar om haar bloemenkrans. In
ruil daarvoor belooft hij Marion zijn gordel, zijn beurs en zijn speld.
Robin: Bergeronnette, douche baisselete
Bergerormette, douche baisselete,
Donnes le mol, vostre chapelet,
Donnes le mol, vostre chapelet
Marion: Robin veux tu que je le meche.
Robin, veux tu que je le meche
Seur ton chief par amourete?
Robin: Oil et vous serez m'amiete...
OM et vous serez m'amiete,
Vous averes ma chainturete,
M'aumosniere et mon fremalet
Bergeronnete, douche baisselete,
Dormes le moi, vostre chapelet
Marion: Volontiers mien douc maiet
Volentiers, mien douc amiet
Robin fai nous un- pol de feste
Nu is Marion aan de beurt en zij vraagt haar vriend haar te vermaken met zijn
dans. Robin voldoet graag aan het verzoek van Marion, die hem alle kanten uit
laat bewegen.
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Marion: Robin par l'ame ten pere
Robin, par l'ame ten pere
Ses tu bien aller du piet?
Robin: 011 par l'ame men pere
Oil, par l'ame me mere,
Resgarde comme il me siet!
Avant et arrière,
Bele, avant et arrière.
Marion: Robin par l'ame ten pere
Robin, par l'ame ten pere.
Car nous fai le tour dou chief
Robin: Marot par lam ten pere
Marot, par l'ame me mere
J'en venrai mout bien a chief.
I fait on tel chiere,
Bele, i fait on tel chiere?
Marion: Robin par l'ame ten pere
Robin, par l'ame ten pere.
Car nous fai le tour des bras.
Robin: Marot par l'am ten pere
Marot, par l'ame me mere
Tout ensi con tu vaurras.
Est chou la maniere,
Bele, est chou la maniere?
Marion: Robin par rame ten pere
Robin, par l'ame ten pere,
Ses tu baler au seriaus?
Robin: 011 par l'ame men pere
011, par l'arne me mere,
Mais j'ai trop mains de chaviaus,
Devant que derriere,
Bele devant que derriere
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Marion en Robin zijn nader tot elkaar gekomen in hun zorgeloze plezier. Zij
vraagt hem een farandole te openen. Robin wordt zich bewust van de intimiteit
van de situatie en hoewel hij zich hierdoor aangetrokken voelt, aarzelt hij nog
steeds. In een opwelling van verwarring verliest hij zijn zin, verlegen, en voert
als voorwendsel aan dat de weg doorweekt is en zijn broek kapot. Zij dringt
aan. Hij geeft toe maar ontkomt op het laatste moment en verklaart dat hij eerst
naar het dorp moet om de trom en de doedelzak te halen. Meteen zal hij dan
ook Gautier en Baudon meebrengen, die van pas zullen komen als de ridder
mocht terugkomen, en ook Péronnèle, Marions vriendin die in de buurt is, zal hij
niet overslaan.

Allen: Or est balars en la pasture
Or est Balars en la pasture,
Hure!
Des deus piés defferrés.
Des deus piés defferrés.
II pórte souef l'amblëure;
Or est balars en la pasture.
Avoir Ii ferai couverture,
Hure!
Au repairier des pres,
Au repairier des pres.
Or est Baiars en la pasture,
Hure!
Des deus piés defferrés.
Des deus pies defferrés.
Robin gaat af verlamd door de liefde en in opperste verwarring...
Marion gaat ook af, zij wacht op Robin die zij steeds verder weg ziet lopen.

Vierde tafereel: Robin gaat versterking halen
Opkomst van Robin, die aankomt in het dorp. Hij klopt aan op de deur van
Gautier en Bauson, die informeren waarom hij buiten adem is. Heeft hij soms
slaag gekregen? Om een reden aan te voeren voor zijn staat en om te rechtvaardigen dat hij hen eigenlijk om hulp komt vragen, overdrijft Robin het gevaar van
de minstreel te paard, die hij daarstraks totaal vergeten was en die precies van
zijn afwezigheid had geprofiteerd om Marion avances te maken.
Opgewonden door dit vooruitzicht en door de gedachte aan een vechtpartij zweren de drie makkers dat de ridder hiervoor zal boeten, mocht hij terugkomen. Zo
nodigt Robin Gautier en Baudon uit om hem een warme ontvangst te bereiden.
En voordat ze Huart en Péronnèle gaan halen, spreken ze met elkaar af en kiezen dan ieder een andere weg.

Vijfde tafereel: De ridder ontvoert Marion
De ridder, die op de loer ligt, komt op. Hij bespiedt Marion, die alleen is achtergebleven.
Opkomst van Marion. Terwijl zij op haar vrienden wacht, wordt zij verrast door
Aubert, die haar schrik erg amusant vindt. Zij wordt echt bang en verzoekt hem
zijn weg te vervolgen. Maar hij vraagt haar of zij niet zijn valk heeft gezien, van
wie hij het spoor volkomen bijster is. Zij wijst in een bepaalde richting.
Natuurlijk heeft de ridder niet zozeer belangstelling voor zijn valk, als wel voor
Marion. Hij maakt haar met dubbele ijver avances. Zij wijst die af en zegt daarbij dat ze bang is van Robin. Intussen voelt ze zich nog steeds sterk aangetrokken tot die schone ridder, die zulke heftige toenaderingspogingen doet. Aubert
brengt in dat ze, zo zij zich overgeeft aan hem, niets meer te vrezen heeft omdat
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hij haar dan zal beschermen. Ze aarzelt... zal ze toegeven?

Le chevalier: Je muir d'amouretes
Je muir, je muire d'amourete,
Las! aimi!
Par defaute d'amiete
De merchi.
A premiers le vi douchete;
Je muit je muire d'amourete.
D'une atraiantb manierete
Adont le vi,
Et puts le truis si flerete
Quant li pri.
Je muir, je muire d'amourete
Las! aimi!
Par defaute d'amiete
De merchi.
Uiteindelijk probeert ze hem af te schepen, want ze is bang dat ze betrapt zullen
worden. Ze smeekt hem haar te laten gaan zodat zij "met haar schaapjes kan
praten". Hij windt zich op, geïrriteerd dat hij zijn tijd verdoet met praten. Omdat
hij aandringt en op het punt staat gewelddadig te worden, zegt zij luid en duidelijk dat ze mensen hoort komen en begint te zingen:

Marion: J'oï Robin flagoler
J'oï Robin flagoler
Au flagol d'argent, au flagol d'argent
Ze smeekt de ridder weg te gaan en gaat er zelf vandoor De ridder blijft alleen
achter.
Robin komt op, doodsbang voor de valk, die hij helemaal verkeerd vasthoudt en
die zich verzet. De ridder ziet hem en wordt boos omdat hij het dier verkeerd
behandelt. Hij slaat hem in het gezicht. Robin roept om hulp en krijgt nog een
klap.
Als ze de kreten van haar vriend hoort, komt Marion toegesneld. Als ze aankomt, ligt Robin op de grond en roept dat hij vermoord is. Marion richt zich tot
de ridder en verwijt hem dat hij Robin mishandeld heeft. Hij antwoordt dat hij
dat gedaan heeft omdat Robin de valk pijn had gedaan. Marion smeekt haar
vriend om genade. Aubert gaat hierop in, maar op voorwaarde dat zij met hem
meegaat. Zij weigert en, tot het uiterste gebracht, vraagt Robin haar te hulp te
komen. Maar Robin blijft wijselijk op de grond liggen...

Marion wordt meegesleurd door de ridder. Robin, die alleen achterblijft, beklaagt
zich over zijn lot.
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Allen: En mai quant rosier sont flouri / l'autre jour par un matin / Hé
resvele toi Robin
En mal, quant rosier sont flouri,
Que chantent oisel tarn seri,
Que tout amant sont resbaudi
Encontre le dous tant joli,
Par un matin me levai, si coisi
Pastourele séant delès un gaut fuelli;
De cuer souspiroit
Et regretoit
Son ami,
Et disoit: "Aymi!
Robin, mise m'avés en oubli
Pour Margot, la file Tierri;
Bien me dol desconforter
Et souspirer,
Puis que j'ai perdu celi
Que j'aim de cuer sans guiller
Et sans fausser."
Obechons, qui bien l'a oï,
Vint acourant a li,
Si a pris a flajoler:
Au bols sont alé pour déporter
L'autre jour, par un matin,
Chevauchoie lès un pré;
Regardai en mon chemin,
sl al Robin encontré,
de cuer forment
souspirant
Pour Marot qu'il n'a trouvé.
Et disoit: "Aymi!
Quant vendra la bele au cuer joui
Que j'atent ci
Maros, qui bien l'a entr'oï,
Erroment vint a 11,
Si li dist: "Robin,
Conquis avés l'amour de mi"

r

Hé! Resvelle toi! Robin.
Car on enmaine Marot,
Car on enmaine Marot.

Zesde tafereel: De lafheid van Robin
Zingende opkomst van Gautier en Baudon:
Gautier: Hé réveille toi Robin!
Hé! Résveille toi, Robin!
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Car on en maine Marot,
Car on en maine Marot
Robin doet zijn beklag over zijn lot. Maar waarom gaat hij Marion niet helpen?
Om zijn lajheid te rechtvaardigen geeft Robin een huiveringwekkende beschrijving van een doldwaze ridder die nog niet door vierhonderd man overwonnen
kan worden. Gautier en Baudon hebben veel zin om het gevecht aan te gaan.
Robin stelt dat de drie makkers zich beter kunnen verbergen in het struikgewas
om te zien wat er verder gebeurt en om Marion op het juiste moment te redden.

Zevende tafereel: De bevrijding van Marion
De ridder en Marion komen weer op. De ridder is blijven staan en probeert
Marion haar gunsten te ontrukken, terwijl zij hem van zich af duwt. Hij probeert
haar weer te paaien en haar een watervogel te schenken die hij op de jacht
gevangen heeft, maar Marion weigert.
De ridder poogt nogmaals zich vriendelijk voor te doen.... Maar omdat Marion
ditmaal sterk weerstand biedt, dringt hij niet langer aan, maar reageert vol
minachting en verklaart dat hij stom is geweest om zoveel tijd te verdoen. Hij
gaat voor altijd weg.
Marion is even ontredderd. Dan denkt ze, niet zonder angst, aan Robin die
weer tevoorschijn komt uit de bosjes, helemaal gekalmeerd. Opgelucht hem
weer te zien rent Marion op hem af en als Robin haar dan wil omhelzen, wijst
zij hem af wanneer ze ontdekt dat ze niet alleen zijn. We zien inderdaad de
opgewekte en meelevende tronies van Gautier en Baudon. Marion verwijt Robin
haar in het openbaar te willen kussen. Gautier en Baudon merken op dat ze
zowat in huiselijke kring zijn, maar Marion denkt dat haar vriend in staat is
hetzelfde gedrag te vertonen als het hele dorp aanwezig is.
Nu de ridder vertrokken is, hangt Robin de opschepper uit en doet zich erg dapper voor. Als Marion de spot met hem drijft door te stellen dat zij zich helemaal
op eigen krachten heeft moeten bevrijden uit de klauwen van de ridder, probeert
Robin zijn laffe daad te verbergen door zich voor te doen als een dappere strijder. Hij neemt zijn beide makkers tot getuige en beweert dat Gautier en Baudon
hem belet hebben zijn dappere daden te volbrengen: wilde hij Marion niet te
hulp snellen en hebben zij hem toen niet tegengehouden?
Marion, Gautier en Baudon staan perplex bij zoveel grootspraak, maar Gautier
stelt deze nieuwe snoeverij liever niet aan de kaak en verklaart dat "de zaak
geregeld is". Dan volgt een kort gevoel van onbehagen, dat over is als Péronnèle
komt opdagen met Huart en zijn doedelzak. Marion schenkt geen enkele aandacht aan Robin maar gaat snel haar vriendin begroeten: het is hoog tijd om te
zingen.
Allen: Aveue tele compagniez
Aveuc tele compagniez
Doit on bien joie mener
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Allen: Amours et ma dame aussi
Amours, et ma dame aussi.
Jointes mains vous proi merchi.
Vo très grant biauté mar vi.
Amours, et ma dame aussi.
Se n'avés pité de mi,
Vo très grans bontés mar vi.
Amours, et ma dame aussi,
Jointes mains vous proi merchil
Als de stilte terugkeert, zakt het enthousiasme. Gautier en Baudon kunnen echt
geen waardering opbrengen voor de snoeverijen van Robin. Marion neemt hem
kwalijk dat hij haar niet te hulp is geschoten en Robin kan het avontuurtje of
poging tot een slippertje van Marion en de ridder niet goed verwerken... Er komt
een engel voorbij.
Septième Estampie Royale (instrumentaal)
Aangezien ze allemaal bijeen zijn stelt Marion voor toneel te gaan spelen.

Achtste tafereel: Het herdersspel
Het begint met het spel van de heilige Coisne, aan wie ieder op zijn beurt een
geschenk moet aanbieden. Degene die lacht, krijgt de rol van de heilige.
Allen: Clama ne cesses / Alleluya
Clama ne cesses, Syon filia
Ihreusalem fit Babilonia;
Sub preek) ponitur gracia;
Sacta venduntur pro pecunia.
Fons caritatis perit in prelatis;
Nihil datur gratis in ecclesia
Robin biedt aan te beginnen als de heilige Coisne en Gautier brengt als eerste
een geschenk aan. Robin neemt een doorleefde, engelachtige houding aan en
Gautier doet net of hij een vrome pelgrim is. Terwijl Gautier dat doet, schiet hij
in de lach en moet dus de plaats innemen van Robin. Hij bereidt zich voor op
zijn rol als heilige maar blijkt al snel zo ongemanierd te zijn dat Baudon voorstelt te stoppen met dit spel en een nieuw spel te spelen: het spel van de koningen en de koninginnen.
guatrième Estampie royale et jeux musicaux
Baudon, die koning is, zet een strooien kroon op die gevlochten is door
Péronnète. De koning roept vervolgens alle andere spelers naar zijn hof en doet
hen een verzoek waaraan zij moeten voldoen. Gautier komt als eerste: Is hij al
eens jaloers geweest? Ja, toen hij een hond hoorde kloppen op de deur van zijn
vriendin: hij dacht dat het een man was.
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Daarna moet Robin vertellen waaraan je bij de geboorte kunt zien dat een lammeije een vrouwijeslam is. Hij antwoordt datje daarvoor alleen maar haar
onderkant hoeft te bekijken, maar weigert, uit schaamte, meer te zeggen. Marion
neemt het voor hem op en wordt afgesnauwd door de koning. Koning Baudon
dringt aan en vraagt Robin zijn geheime verlangen te vertellen. Omdat Robin net
doet alsof hij verlegen is, vraagt de koning hem
Marion zachtjes in zijn armen te nemen. Robin gehoorzaamt en waagt het
Marion te kussen. Maar zij duwt hem weg en noemt hem een klungel en een
lomperd. Maar als Robin boos wordt, roept Marion hem terug....
Omdat Baudon er de voorkeur aan geeft hier een klein zijpad te bewandelen,
richt hij zich tot Huart en komt dan weer terug op zijn favoriete onderwerp en
zijn eigen belangen. Hij roept Péronnèle op die verzocht wordt te vertellen wat
het grootste liefdesgenot is dat zij gekend heeft. Zij antwoordt ontwijkend: als
haar vriend haar gezelschap houdt terwijl zij haar schaapjes hoedt. De koning,
die daar niet tevreden mee is, wil er meer van weten, terwijl Huart beweert dat
zij liegt. Maar dit wijze antwoord wordt tenslotte toch aanvaard door de koning,
die Marion opnieuw bij zich roept om haar te vragen hoeveel ze van Robin
houdt. Marion antwoordt ironisch dat zij meer om hem geeft dan om haar schapen, zelfs meer dan om de ooi die net lammeren geworpen heeft. De koning lijkt
uiterst tevreden met dit antwoord.
Opeens komt Gautier tussenbeide: de wolf neemt een van de schaapjes van
Marion mee!
Marion, die al haar grieven vergeet, wendt zich meteen tot Robin en vraagt hem
snel ten aanval te trekken tegen de wolf. Robin wacht dit keer niet totdat hij
moed krijgt en spoedt zich weg, nadat hij eerst de knots van Gautier heeft
geleend.

Negende tafereel: De bruiloft van Robin en Marion
Marion en de anderen liggen op de loer. Iedereen is ongerust en dan, tot ieders
opluchting, verschijnt Robin weer als held, trots op zichzelf: hij heeft het schaapje dat door de wolf was meegenomen, gered.
Marion is trots op haar geliefde, maar geeft er de voorkeur aan hem grof te bejegenen in plaats van haar erkentelijkheid uit te spreken. Beiden maken elkaar
zo, verliefd, verwijten.
Baudon suggereert dan dat, zo Gautier ermee instemt, Robin Marion tot echtgenote neemt: de toestemming wordt gegeven.
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Robin is het helemaal eens met dit plan en neemt haar in zijn armen ... te onverhoeds, zoals gewoonlijk. Baudon verbaast zich erover dat dit Péronnèle niet op
een idee brengt: zij antwoordt dat zij niet inziet welke man belangstelling voor
haar zou kunnen hebben. Baudon verzekert haar dat er zeker aanbidders zouden zijn, hijzelf bijvoorbeeld, of Gautier. Huart meldt zich ook, maar Gautier zegt
dat Huart niets bezit, terwijl hij. Gautier, een trekpaard heeft en verscheidene
werktuigen, de 'heer' is van zijn straat, bovendien de koe van zijn moeder zal
erven én haarjaargeld. Péronnèle zegt dat dit zeer aanlokkelijk is, maar ze

rechtvaardigt sluw haar weigering om te kiezen voor één van beiden door het
voorwendsel van de instemming van haar broer Guiot, zonder wiens instemming zij problemen vreest.
Als prima medeplichtige van Marion schept Péronnelle er plezier in het onderwerp van de twist tussen haar eigen aanbidders, die ze net heeft afgepoeierd,
aan te wenden ten gunste van haar vriendin en ze vraagt Marion heel 'onschuldig' wat de inbreng van liárír geliefde zal zijn, waarop Huart Robin opmerkzaam maakt op diens magere inbreng.
Robin antwoordt dat hij ook nog gestoofde appels bezit en als Marion hem
vraagt wat hij nog meer te bieden heeft, zorgt hij ervoor dat iedereen trek krijgt
door een lied te zingen dat gaat over 'een heerlijke en mooie pâté'.
Robin: J'ai encore un tel pasté
J'ai encore un tel pasté
Qui n'est mie de laste,
Que nous mengerons, Marote,
Bec a bec, et moi et vous
Chi me ratendes, Marote,
Chi venrai parler a vous
Robin: Que jou ai un tel capon
Que jou ai un tel capon
Qui a gros et cras crepon
Que nous mengerons, Marote,
Bec a bec, et moi et vous
Gautier, die afgunstig is, zegt voor de grap dat hij Marion zou liefhebben als hij
niet de neef van Robin was: heeft zij geen mooi lichaam? En, de dood bij het
woord voegend, geniet hij ervan de jaloezie van Robin op te wekken; Robin roept
hem tot de orde. Om te voorkomen dat ze gaan vechten komt Marion tussenbeide:
ze stelt Robin gerust en verzoekt Gautier zich rustig te houden.
Als reactie op dit verzoek stelt Gautier, die van zichzelf zegt dat hij prachtig heldendaden kan bezingen, voor een staaltje van zijn kunnen te tonen. Hij vraagt
om aandacht en zet dan een lied in over heldendaden, waarvan de woorden
nogal platvloers lijken.
Gautier: Audigier, dist Rairnberge, bouse vous di...
Audigier, dist Raimberge, bouse vous di...
Allen: A vous amant
Robin onderbreekt hem, maar Gautier protesteert: hij voelt zich onbegrepen.
Péronnèle verzoekt Robin nadrukkelijk voor te gaan in de treske, waarbij Huurt
doedelzak zal spelen. Robin laat zich smeken. Marion dringt aan en verklaart
hem echt haar liefde. Nu wil Robin wel en nadat hij gedanst heeft met Marion
begint hij de treske te leiden. Terwijl hij zingt, volgen de anderen hem in de
dans.
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Robin: Chiés bien seans...
Chies bien seans
Ondes et fremidans
Plain frons reluisans
Et parans,
Resgars atraians,
Vairs, humelians,
Catillans
Et friands,
Nés par mesure au viaire afferans,
Bouchete rians,
Vermeillete a dens blans,
Gorge bien naissans,
Col reploians,
Pis durs et poingnans,
Boutille souslevans,
Maniere avenans,
Et plus li remanans
Ont fait tant d'encans
Qu' Robin est pris!
En gaan af.
Allen: Entre Adan et Hannikiet / Chief bien scans / Aptatur
Chies bien scans
Ondes et fremidans
Plain frons reluisans
Et parans,
Resgars atraians,
Vairs, humelians,
Catillans
Et friands,
Nés par mesure au viaire afferans,
Bouchete rians,
Vermeillete a dens blans,
Gorge bien naissans,
Col reploians,
Pis durs et poingnans,
Boutille souslevans,
Maniere avenans,
Et plus li remanans
Ont fait tant d'encans
Qu' Robin est pils!
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Entre Adan et Hanikiel,
Hancart et gautelot.
A grant esbanoi qui ot
Leur revel:
Quant II hoquetent,
Plus tost clapetent

Que fretel
Li damoisel,
Mals qu'il aient avant baisié
Saint Tortuel!
Et si chantent tout sans livre,
Vies et nouvel.
Gautelot fait l'ivre
Si proprement et si bel
Qu'il 1 sarde a son musel
Qu'il doive taire a se fin;
Et quant il font le molin
Ensanle tout quatre.
Et au plastre batre
En hoquetant,
Sont si deduisant.
Si gai, si goiant,
Et si riant,
Chi mijl enfant,
Que nule gent tant
Robin: Venès après moi, venes...
Venés après moi, venés le sentele,
Le sentele, le sentele lés le bos.
Je hoort nog zingen, in de verte. Alles wordt steeds zachter, tot het stil wordt.
Het licht van de avondschemering valt op het verlaten podium.

p. 371

Drukkerij Vaes
Omdat kwaliteit belangrijk is
Europalaan 9, 3900 Overpelt
011/64 37 79- info@drukkerij-vaes.be

Info
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Plaatsbespreking

Eku-Ticketshop

Losse kaarten

Kammenstraat 70
2000 Antwerpen
tel. 32/(0)3/213 86 64
fax 32/(0)3/231 47 44
email:
eku.ticket.shop@pandora.be
telefonisch, schriftelijk en ter plaatse
avondkassa:
een uur voor de voorstelling
openingsuren: MA - VR: 10.00-18.00 uur
ZA:
12.00-18,00 uur

lunchconcerten 12.00 uur
met korting -25/65+ jaar
kinderen tot 12 jaar

9,00 €
6,00 €
gratis

matineeconcerten 15.00 uur
met korting -25/65+ jaar

10,00 €
6,00 €

nocturne 23.00 uur
met korting -25/65+ jaar

9,00 €
6,00 €

avondconcerten 20.00 uur
met korting -25/65+ jaar
met korting -19 jaar

16,00 €
12,50 €
6,00 €

Fabels en Klaterwater (muziekateliers voor kinderen)
voor kinderen van 6 tot 10 jaar

2,50 €

Ik ben een fabel (zomerproject voor jongeren)
met korting - 19 jaar

7,50 €
2,50 €

International Young Artist's Presentation
DI 27 & WO 28 augustus
Finale op DO 29 augustus
met korting -25/65+ jaar
met korting -19 jaar

gratis
7,50€
5,00 €
2,50 €

Concertabonnementen
3 concerten naar keuze
5 concerten naar keuze
10 concerten naar keuze

37,50 €
59,00 €
110,00 €

Opgelet!
In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Sint-Augustinuskerk (behalve op VR 30 augustus) zijn
de plontsen genummerd. In het Elzenveld kan u kaarten krijgen vanaf een uur voor aanvang van
het concert. Het bespreekgeld is steeds inbegrepen.
GRATIS: artiestenmis, interview, festivalcafé, toonmomenten, inleidingen en téte-á-tétes.
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(onder voorbehoud)

23 - 31 augustus 2003

Philippus de Monte en de Habsburgse hoven

21 - 29 augustus 2004

De Italiaanse polyfonie

20 - 28 augustus 2005

Jacob Obrecht en zijn tijd

19 - 27 augustus 2006

Spanje, Portugal en Zuid-Amerika

25 augustus - 2 september 2007 De Franse polyfonie

Samenwerkende Vereniging Festival van Vlaanderen
Inlichtingen over de andere leden-festivals:

Festival van Vlaanderen-Brugge

Dienst Toerisme, Burg 11, 8000 Brugge
tel. 050/44 86 86, fax 050/44 86 00
e-mail: toerisme@brugge.be

Festival van Vlaanderen-Brussel

Shell Building, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel
tel. 02/548 95 95, fax 02/548 95 90
e-mail: info@festival-van-vlaanderen.be

Festival van Vlaanderen-Gent

Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46, 9051 Gent
tel. 09/243 94 94, fax 09/243 94 90
e-mail: info@festival-van-vlaanderen.be

Festival van Vlaanderen-Kortrijk

Jan Breydellaan 12, 8500 Kortrijk
tel. 056/22 28 29, fax 056/22 05 02
e-mail: festvlaanderen.kor@euronet.be

Festival van Vlaanderen-Limburg

Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren
tel. 012/23 57 19, fax 012/26 41 26
e-mail: jovo@club.innet.be

Festival van Vlaanderen-Mechelen

Stadhuis, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
tel. 015/29 78 22, fax 015/29 78 23
e-mail: festvlaan@mechelen.be

Festival van Vlaanderen-Vlaams-Brabant Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
tel. 016/20 05 40, fax 016/20 52 24
e-mail. festival.vlaams.brabant@skynet.be
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Concerten Oude Muziek

20 oktober 2002
27 oktober 2002
03 november 2002
24 november 2002
08 december 2002
22 december 2002
12 januari 2003
26 januari 2003
16 februari 2003
02 maart 2003
16 maart 2003
30 maart 2003
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Miklos Spanyi
Gloria Banditelli & Ensemble Aurora
Schembrunn Ensemble
Guy de Mey & Claire Chevallier
Alain Gervreau & Laura Alvini
Mudéjar o.l.v. Begofia Olavide
Raphaëlla Smits
Patrizia Bovi & Gilberte Casabianca
Ensemble Anima Eterna
The Palladian Ensemble
La Reverdie
Les Concertistes

De concertprogramma's van het nieuwe seizoen belichten het Europese repertoire van de
Middeleeuwen, de 17de, de 18de en de 19de eeuw op een vrij evenredige manier.
Gewoontegetrouw worden de historische klavierinstrumenten van het museum Vleeshuis
zoveel mogelijk benut. Het klavecimbel van Johannes Dulcken (1747) zal bespeeld worden
door Mildos Spanyi en Menno van Delft; de pianoforte van Conrad Graf (1826) door Claire
Chevallier en Jos van Immerseel. Laura Alvini brengt een bijzonder instrument mee van
Kirstin Schwarz, gebouwd naar een pianoforte van Bartolomeo Cristofori. Maar ook andere,
minder gebruikelijke instrumenten worden in de kijker geplaatst: Begona Olavide bespeelt een
psalterium, Raphaëlla Smits een romantische gitaar uit de collectie Mirecourt en David
Sinclair een contrabas uit 1729.
Drie 19de-eeuwse concerten staan volledig in het teken van Franz Schubert: Die
Winterreise door Guy de Mey en Claire Chevallier, gitaarbewerkingen door Raphaëlla Smits en
kamermuziek (waaronder het Forellenkwintet) door het Ensemble Anima Eterna. Het middeleeuwse drieluik wordt dan weer gedomineerd door enkele sterke vrouwelijke persoonlijkheden:
Begoria Olavide, Patrizia Bovi en de dames van La Reverdie.
De Vlaamse school wordt vertegenwoordigd door Guy de Mey, Raphaëlla Smits
en Jos van Immerseel met zijn Ensemble Anima Eterna. Jong talent komt aan bod met het
Schënbrunn Ensemble, The Palladian Ensemble, La Reverdie en Les Concertistes. Het vocale
repertoire wordt vertolkt door de opmerkelijke stemmen van Gloria Banditelli, Guy de Mey,
Begoria Olavide, Patrizia Bovi, Gilberte Casabianca, de zussen Caffagni en de zussen de
Mircovich.
ht tp // www.dma.be/ cultuur/ oudemuziek/
Praktische info
Uur:
Plaats:
Plaatsbespreking:

15.00 uur.
Museum Vleeshuis,
Vleeshouwersstraat 40, 2000 Antwerpen
EKU-Ticketshop:
Kammenstraat 70, 2000 Antwerpen
tel. 03/213 86 60, fax: 03/231 47 44
MA-VR: 10-18 uur & ZA: 12-18 uur

Inkom:
losse tickets: 10 € - 8 € (met korting)
abonnementen:
- 5 concerten naar keuze:
40 €
- 8 concerten naar keuze:
60 €
- alle concerten:
90 €
het bespreekgeld is steeds inbegrepen
Hernieuwing oude abonnementen: tot 12 september 2002
Nieuwe abonnementen: tot 28 september 2002
Losse kaartenverkoop: vanaf 1 oktober 2002
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Stadsplan

1

Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45

2

Sint-Augustinuskerk
Kammenstraat 73

3

Sint-Carolus Borromeuskerk
Hendrik Conscienceplein

4

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Handschoenmarkt

5

Forum Modenatie
Nationalestraat 28

6

Hiberniaschool
Volkstraat 40

7

Parking Oudaen
Oudaan 7

PARKING OUDAEN
Parkeer tijdens uw concertbezoek heel de avond voor slechts 5,20 Euro
van ZA 24 augustus tot en met ZO 1 september
open van 18.30 tot 01.00 uur
Vraag een bon in de Eku-Ticketshop, bij het festivalsecretariaat of aan de concertbalie. Deze
bon geeft u af aan de kassa van de parking, samen met uw parkeerkaart.
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Lijst van adverteerders

Adriaan
Alamire Muziekuitgeverij vzw
Alte Musik Aktuell
Buga Ital Auto
Canvas
Carpe Diem
Concerto, Das magazin fr Alte Musik
Davidsfonds
Drukkerij Vaes
Goldberg
Het Orgel in Vlaanderen vzw
Hiberniaschool
ING Car Lease
Kalender Antwerpen
Kiosk Cultuuragenda
Klara
Knack
Koor & Stem vzw
Muziek & Woord
Wereldculturencentrum Zuiderpershuis
Zizo

cover
p. 42
p. 150
p. 82
p. 39
P. 7
p. 247
p. 151
p. 372
p. 10
p. 328
p. 81
p. 130
p. 302
p. 12
p. 98
p. 225
p. 179
p. 129
p. 304
p. 179
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Uitgevoerde werken

Alberti, Innocentio
Pavin of Afbad - Gallyard

207

Allison, Richard
De la Tromba Pavin
The Lady F. Sidney's Almain
The Lady F. Sidney's Goodnight

277
277
277

Anoniem
Browning
207
Farewell the bliss
157
Let us not that young man be
219
Madame d'amours
219
0 Lord, turn not away thy face
207
Retrove
219
Salve Regina
88
Tandernack
219
The dark is my delight
207
Vespergezangen
88
When Daphne from fair Phoebus did file 157,207
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Ashwell, Thomas
Missa Ave Maria

252

Aston, Hugh
Hugh Ashton's Maske

219

Bachiler, Daniel
The Lady F. Sidney's Felicity

277

Bennet, John
Eliza, her name gives honour
Venus' birds

219
157

Bevin, Eiway
Browning

277

Bull, John
A Battle, and no Battle, frigian musique
An English Toy
Christe redemptor omnium
Coranto
Coranto 'Alarm'
Doctor Bulls my selfe
Dr. Bulles Goodnight
Dutch Dance
Een kindeken is ons geboren
Fantasia (cromatica)
Fantasia Doctor Bull
Fantasia in the Eighth Mode
on Re Sol Ut Mi Fa Sol
Fantasia in the Fifth Mode
Fantasia op de fuge van m. Jan pieterss.
Fantasia sexti toni
Galliard
Go from my window
In Nomine
In Nomine V
Irish Toy
Les Buffons

320
320
88
320
298
320
320
298
320
88
320
88, 171
88
320
320
320
298
320
298
320
298

My Grief
Pavana secundi toni
Prelude and Fantasia
Salve Regina
The King's Hunt
The Spanish Pavan
Ut re mi fa sol la
Variaties V & XII op In Nomine
Why aske yee

298
320
88
88
105,277,320
320
105
88
320

Byrd, William
All in a Garden Grine
243
A Pavion
243
Benedictus
232
Fantasia
146
Gipsles Round
105
In Nomine á 5
207
La virginella
207
Magnificat
232
Maas for Four Voices
232
My Lady Nevels Grownde
146
Nunc dimittis
232
232
0 God, the proud are risen against me
0 God, whom our offences
232
0 Lord how vain
157
0 Lord, make thy servant
232
Elizabeth our Queen
O Mistress Mine
105
157
0 that we woeful wretches
Out of the orient crystal skies
157
Pavan
146
Pavan & Galliard
105. 146
Pavana Lachrymae
243
The Barlye Breake
243
The Carman's Whistle
146
The Fifte Pavian
243
The Galliarde to the Fitte Pavian
243
The Galliarde to the Ninthe Pavian
243
The Galliard to the Tennthe pavian
146
The Maidens Songe
243
The Passing Mesures (Passamezzo):
243
The Ninthe Pavian
146
The Queenes Alman
The Tentthe Pavian: Mr. W. Peter
146
Walsingham
105
Ye sacred Muses
157,207,219
Caccini, Giulio
Arnarilli
Amarilli mia bella
Non ha'l ciel con tanti lumi
Torna, deh torna

195
105
207
207

Coprario, John
I'll lie me down to sleep in peace

184

Cornet, Peeter
Salve Regina

171

Davy, Richard
Dominica in ramis palmarum: Passio Domini 261
De la Halle, Adam
Le Jeu de Robin et Marion

342

Deling, Richard
Ave Maria
Ave virgo gloriosa
Indica mihi
In lectulo
Vidi speciosam

171
171
171
171
171

De Rore, Cipriano
Ancor che col partire

207

De Sermisy, Claudin
Las, je m'y plains

285

Dowland, John
Come again!
Disdain me still
Flow my tears
From silent night
Go nightly cares
If that a sirmer's sighs
In darkness let me dwell
Lachrimae or Seven Teares
Lachrymae Pavan
Lasso vita mia
M.G. Whitehead his Alrnand
Mrs Nichol's Almand
Pavan
Pavan & Galliard Can she excuse
Semper Dowland semper dolens
Shall I stijve
Sleep wayward thoughts
Sorrow stay
Stay, Time, awhile thy flying
Teil me, truc Love
The King of Denmark's Galliard
Thou mighty God
Toss not my soul
Up merry mates
Volta
Welcome black Night
Were every thought an eye
Where sin sore wounding
Woeful hemt
Would my conceit
Farnaby, Giles
Lord Zouchs Maske
Loth to depart
Toy
Up Tails All
When Daphne from faire Phoebus did flie
Farrant, Richard
0 Jove, from stately throne

285
135
105
285
285
135
285
320
195,277
135
277
314
314
195
207
285
285
285
135
135
207
285
285
135
314
135
135
135
285
285

105
195
195
105
105

219

Ferrabosco, Alforxso II
Fantasia of four parts
Hear me, 0 God

157
157,207

Gibbons, Oriando
Blessed are all they
Drop, drop, slow tears
Fantasia
Fantasia in C
Fantasia of four parts
Five Three-Part Fantasias
Ground
Hosanna to the son of David
In Nomine â 4
o clap your hands
0 Lord in thy wrath rebuke me not
Pavan
Pavan and Galliard
See, see, the word is incarnate
The King's Jewell
Thy beauty Israel is gone

184
184
195
184
157
314
195
184
157,207
184
184
195
277
184
195
184

Gorzanis, Giacomo
La Barca d'Amore

207

gregoriaans
In virtute tua
Justus germinabit (alleluia)
Loquebar de testimoniis (introïtus)
Posuisti Domine (communio)

232
232
232
232

Henry VDI
Pastime with good company

219

Holborne, Anthony
Heigh Ho Holiday
Noel's Galliard
The Honeysuckle
The tears of the Muses

277
277
277
207

Horwud, William
Salve Regina

261

Inglott, William
The Leaves be Green

105

Jenkins, John
Lady Katherine Audley's Bells
The Newark Siege

314
314

Johnson, Robert
Alman
Pavan
The Temporiser
The Witty Wanton

195
195
314
314

Jones, Robert
Lament my soul

184
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Lawes, William
Divisions in C after Ferrabosco II
Fantasia Suite no.7 in d
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314
314

Locke, Matthew
Break, distracted heart
Suite II in d

285
219

Lupo, Thomas
0 Lord give ear

184

Morley, Thomas
Deep lamenting
Joyne hands
Leave now mine eyes
Now is the Month of May
Mistress Mine
The Frog Galliard

285
277
285
277
105
277

Nicholson, Richard
In a merry May momn
Joan quoth John
The Jew's Dance

219
157
277

Parsons, Robert
Ut Re Mi Fa Sol La

219

Patrick, Nathaniel
Prepare to die

219

Peerson, Martin
Alman
The Fall of the L,eafe

195
105

Philips, Peter
Amarilli
Amarilli mia bella
Assumpta est Maria
Ave Maria
Ave Regina caelorum
Conceptio tua
Domine probasti me
Gloriosae virginis
Laetamini cum Maria
dilecte
0 Maria domina nostra
quam suavis est
Pavan and Galliard Paget
Quae est ista
Regina caeli laetare
Salve virgo florens

195
105
171
171
171
171
88
171
171
171
171
88
195
171
171
171

Pottier, Matthias
Missa Sine nomine

88, 100

Strogers, Nicholas
Fantasia

195

Sweelinck, Jan Pieterszoon
Echo Fantasia in C
Fantasia Chromatica

298
298

Malle Sijmen
Pavana Lachrimae

298
298

Tains, Thomas
Absterge Domine
Candidi facti sunt
Derelinquat impius
Dum transisset Sabbatum
In ieiunio et fietu
In manus tuas
Mihi autem nimis
Miserere nostri, Domine
nata lux
sacrum convivium
Salvator mundi I & II
Sermone blando
Si enim iniquitates
Suscipe quaeso Domine
Te lucis ante terminum
Virtus, honor et potestas

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

Tavernen John
Dum transisset Sabbatum
Western Wynde Mass

100
100

Tomkins, Thomas
Alman
Barafostus Dream
Blessed be the Lord God of Israel
Fantasia in d
Music divine
0 God, wonderful art thou
0 let me live for truc love
Pavan
Pavan & Galliard in a
Prelude in a
Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La
Weep no more, thou sorry boy

184
298
184
184
184
184
285
184
298
298
184
285

Tye, Christopher
In Nomine XII, Crye
Western Wynde Mass

207
100

Ward, John
Fantasia â 4
0 Lord consider my great moans

157
184

Weelkes, Thomas
Cease sorrows now

285

Whyte, Robert
Lamentations â 5
Lamentations â 6

252
252

Wigthorpe, William
Sorrow come

157

William monk of Stratford
Magnificat

261

Wie? Wat? Waar? Wanneer?
Lijst van gebruikte alkortingen:
algemene leiding (al), alt (a), bariton (bar), bas (b), belichting (bel), blokfluit (bil), choreografie (chor), cister (cis),
contratenor (ct), decors (dec), dirigent (dir), doedelzak (doe), fluit (f1), guiterne (gt), harp (hp), inspiciënt (insp),
klavecimbel (kl), kostuums (kos), luit (It), mezzosopraan (ms), orgel (org), pandora (pan), presentatie (pres),
regisseur (reg), scenograaf (scen). schalmei (sch), sopraan (s), tenor (t), theorbe (th), vedel (vI). verteller (ver),
viola da gamba (vdg), violone (vne), viool (vn), zang (z)

Alkman, Mattias (b)
Angilella, Marco (vdg)
Ballard, Lucy (ms)
Bernage, Axelle (s)
Boeke, Kees (al & vdg)
Bnrjesson, Jan H.(b)
Borst, Rob (b)
Bossaer, Wouter (t)
Bossens, Hilde (kos)
Boswinkel, Job (b)
Bovi, Patrizia (z & hp)
Brackx, Joachim (b)
Braumann, Susanne (vdg)
Broegg. Adolfo (lt 8z gt)
Brouwers, Fred (ver)
Bull, Stratton (ct)
Busnel, Marc (b)
Caals. Jan (t)
Capella Anima Eterna
Capila Flamenca
Cappella Pratensis
Carwood, Andrew (dir)
Casademunt, Sergi (vdg)
Caudle, Mark (vn & vdg)
Caudle, Theresa (vn)
Charivari Agréable
Chiama, Jean Francois (t)
Claessens, Gunter (t)
Coene, Annelies (s)
Colonna Preti. Sabina (vdg)
Currende
Daniels, Véronique (chor)
Debrabandere, Patrick (t)
De Bridiers, Marie (vI)
De Cat, Marnix (ct)

Degli Esposti, Goffredo
(doe, fl & sch)
De Koning, Kees-Jan (b)
Delemark, Jan K. (t)
De Maisonneuve, Ysabel (kos)
Denecker, Patrick (al & bil)

datum

p.

24/08
25/08
26/08
29/08
31/08
30/08
26/08
24/08
25/08
30/08
27/08
01/09
27/08
08/09
27/08
27/08
08/09
29/08
26/08
30/08
30/08
01/09
25/08
01/08
30/08
29/08
28/08
01/09
01/09
01/09
01/09
25/08
08/09
27/08
30/08
26/08
27/08
08/09
27/08
08/09
25/08
27/08
01/09
08/09

85
99
153
229
281
249
153
85
99
259
181
305
181
331
181
181
331
215
167
259
249
305
111
305
259
229
199
311
317
311
317
103
331
181
259
153
181
331
181
331
111
169
305
331

Huelgas Ensembe
Hugo, Hendrik (b)

30/08
24/08
25/08
08/09
31/08

249
85
99
331
275

Ichise, Reiko (vdg)
11 Concerto delle Viole
Jacobs, Fred (ft)
Jansen, Jan Willem (kl)
Jennings, Rupert (t)

Denley, Paul (v1)
Derks, Olard (b)
Deroo, Lieven (b)
Diaz-Latorre, Xavier (h & th)
Dick, Chris (bel)
Dieltiens, Amaryllis (s)
Dougan, Eammon (bar)
Duftschmid, Lorenz (vdg)
Dugardin, Steve (ct)
Dusigne, Jean Francois (reg)
Edé, Guillaume (t)
Einarsson, Anna (a)
Ensemble Micrologus
Ensemble More Maiorum
Erhardt. Tassilo (v1)
Eriksson, Gustav (b)
Eriksson, Hedvig (s)
Everts, Jean-Paul (vne)
Feldman, Jill (s)
Figueras, Montserrat (s)
Finke, Gregor (t)
Flanders Recorder Quartet
'Vier op 'n Rij'
Geerinckx, Nele (s)
Gillespie, Wendy (vdg)
Gini, Roberto (vdg)
Göteborg Baroque Ensemble
Grant, Simon (b)
Grimm, Anne (s)
Hardt, Patrizia (z)
Harrold, Steven (t)
Heinrich, Susanne (vdg)
Hespèrion XXI
Hickethier, Herman (vdg)
Heigberg, Ma (s)
Holman, Peter (org & al)

datum

P.

01/09
30/08
25/08
28/08
01/09
27/08
29/08
28/08
29/08
08/09
08/09
24/08
25/08
08/09
27/08
01/09
24/08
25/08
24/08
25/08
27/08
26/08
28/08
30/08
29/08
01/09
27/08
25/08
26/08
24/08
25/08
31/08
25/08
01/09
29/08
25/08
28/08
27/08
24/08
25/08
01/09
01/09
30/08
24/08
25/08
25/08
26/08
01/09
01/09
25/08

317
259
111
199
305
181
229
199
215
331
331
85
99
331
169
317
85
99
85
99
181
153
199
249
215
303
181
103
153
85
99
281
111
305
229
103
199
181
85
99
311
317
249
85
99
103
153
317
317
103
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datum
Jobrant, Anna (s)
Johnstone, James (kl)
Kale, Christopher (t)
Karolyi, Katalin (a)
King, Andrew (t)
Kjellson, Ann (s)
Kjellson, Magnus (al & org)
Kraghede, Etje (kos)
Kyprianides, Christine (vdg)
La Caccia Consort
Lazarevic. Francois (bar & doe)
Laznik-Galves, Sofia (ms)
Lems, Arnout (b)
Leonhardt, Gustav (kl)
Liégeois, Frank (cis)
Lillieroth, Carl-Johan (t)
Linderoth, Johan (t)
Lundh, Kristina (a)
Macdonald, Robert (b)
Maeseele, Wim (pan)
Malfeyt, Philippe (lij
Malmstróin, Sebastian (t)
Marcaud, Olivier (t)
Martin, Didier (dec)
McCarthy, Michael (b)
Monnier, Vincent (sce)
Moser, Evelyne (ms & vij
Ng, Kah-Ming (virginaal, org & al)
Nilsson, Tobias (a)
Noskaiová. Petra (s)
Palmqvist, Maria (a)
Peeters, Andreas
Peil, Susanna (vdg)
Penson, Guy (Id)
Pierlot, Philippe (vdg)
Pooley, George (t)
Pozhidayeva, Elena (a)
Rayfleld, Benjamin (t)
Renou, Poline (s)
Rice. Robert (bar)
Rooley, Anthony (al & lt)
Russo, Gabriele (v1)
Savall. Jordi (vdg & al)
Sayee, Lynda (k)
Schweppe, Jasper (bar)
Smolders, Marina (s)
Snellings, Dirk (b)
Somers, Lode (t)
Somsen, Jos (s)
Spanhove, Bart (bfl)
Stewart, Laurent (kl)
Stewart, Rebecca (s & al)
p. 384

Stinders, Herman (org)

24/08
25/08
01/09
30/08
30/08
31/08
24/08
25/08
24/08
25/08
08/09
27/08
31/08
08/09
08/09
30/08
28/08
31/08
24/08
25/08
24/08
25/08
24/08
25/08
29/08
31/08
31/08
24/08
25/08
08/09
08/09
29/08
08/09
08/09
25/08
24/08
25/08
30/08
24/08
25/08
01/09
01/09
31/08
28/08
30/08
27/08
29/08
30/08
29/08
31/08
08/09
28/08
25/08
30/08
27/08
27/08
01/09
27/08
30/08
29/08
01/09
26/08
26/08
30/08
27/08

datum

p.
85
99
317
259
249
281
85
99
85
99
331
181
275
331
331
259
193
275
85
99
85
99
85
99
229
275
275
85
99
331
331
229
331
331
103
85
99
249
85
99
305
311
275
199
249
181
229
249
229
281
331
199
103
249
181
169
305
181
259
215
303
145
167
259
181

Stocker, Julian (t)
Stryckers, Piet (vdg)
Stuttard, Leah (hp)
Sutcliffe, Richard (vdg)
Tarling, Judy (v1)
Termont, Lieven (bar)

Tetenberg, Barbara (s)
The Cardinall's Musicke
The Consort of Musicke
The Parley of Instruments
't Hooft, Sigrid (dans)
Tilney, Colin (kl)
Todd, Nicholas (t)
Tol, Han (bfl)
Trevor, Caroline (ms)
Tubb, Evelyn (s)
Van Altena, Marius (bar)
Van Berne, Harry (t)
Van de Kerckhove, Inge (s)
Van Delft, Menno (Id)
Van der Kamp, Harry (b)
Van der Ven, Walter (b)
Vandeven, Gunter (ct)
Van de Vyvere, Godfried (ct)
Van Elsacker, Jan (t)
Van Goethem, Joris (bil)
Van Goethem, Patrick (ct)
Van Heyghen, Peter (et, bfl & al)
Van Immerseel, Jos (kl & al)
Van Laethem, Els (s)
Van Laethem, Katelijne (s)
Van Leunen. Sjef (t)
Van Loey, Paul (bil)
Van Nevel, Erik (al)
Van Nevel, Paul (al)
Van Opstal Nicole (pres)
Van Outryve, Jan (lij
Van Ransbeeck, Karel (scen)
Verdin, Joris (org)
Vereertbrugghen, Liesbeth (reg)
Vereertbrugghen, Marthe
Verhelst, Kris (org & kl)
Vier op 'n Rij
Vigouroux , Lawrence (insp)
Vine, Matthew (t)
Vrijdag, Ludy (et)
Watillon, Sophie (vdg)
Webber, Oliver (vn)
Weekers, Edwin (bel)
Wijnen, Ilse (scen)

29/08
25/08
27/08
08/09
31/08
01/09
01/09
25/08
25/08
01/09
25/08
29/08
31/08
01/09
01/09
01/09
30/08
29/08
29/08
01/09
29/08
31/08
30/08
25/08
27/08
27/08
31/08
25/08
27/08
27/08
27/08
27/08
25/08
25/08
29/08
01/09
25/08
27/08
25/08
01/09
30/08
25/08
30/08
29/08
01/09
27/08
30/08
25/08
25/08
01/09
24/08
01/09
01/09
27/08
01/09
29/08
01/09
08/09
30/08
30/08
28/08
31/08
25/08
01/09
01/09

p.
229
131
181
331
275
311
317
111
131
305
111
229
281
311
317
305
241
229
215
303
229
281
249
111
169
181
297
111
181
169
181
181
111
131
215
303
131
169
111
317
249
131
259
215
303
181
249
97
131
305
85
305
305
169
317
215
303
331
249
259
199
275
103
305
305
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)//elkom in de wereld van...
Adriaan Brouwer was het "enfant terrible"
tussen schilders als Rubens en Frans Hals.
"Terrible" dat zowel Rubens als Hals hem op
handen droegen en zijn talent zeer bewonderden.
Adriaan Brouwer was wars van commercie:
Hij schilderde om te leven en niet in dienst van
de kerk of de maatschappij. Restaurant Adriaan
is gevestigd in het pand waar de schilder
tot kort voor zijn dood heeft gewoond.
Het restaurant heeft 4 verschillende ruimten.
Binnen komen doe je in de brasserie waar
de structuur van het oude huis is samengesmolten
met het design van nu, naar achteren toe
is er de antieke kamer.

'../9estaurant

unchroom

Openingsuren
ma, di, woe, do: 12-15u & 18-23u
keuken open tot 22u
vrij, za: 12-15u & 18-24u
keuken open tot 23u
zondag gesloten

•
ADRI

De wonderbare keuken van Adriaan
verzorgt uw compleet 3 gangen menu
voor 25 € opdat U tijdig kan genieten
van het Festival Laus Polyphoniae.
Everdijstraat 11 & 13
2000 Antwerpen België
Tel.: 03 231 60 35

