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Woord vooraf 

U heeft het wellicht in de pers gelezen: eind vorig jaar werd een nieuwe stadsdienst opge-
richt, het Centrum voor Oude Muziek, die ressorteert onder de stedelijke musea en 
gehuisvest is in de gerenoveerde pastoorswoning van de Sint-Augustinuskerk in de 
Everdijstraat. De personeelsleden staan momenteel in voor de administratie en organisatie 
van de vzw Festival van Vlaanderen-Antwerpen, de vzw Concerten Oude Muziek én het 
beheer van de Sint-Augustinuskerk. Verder is onophoudelijk gewerkt aan de daken van 
de bijgebouwen en werd in de kerk een akoestische beglazing aangebracht. De plannen 
van architect Marc Vanhecke zijn inmiddels helemaal rond, waardoor de laatste fase van 
de werken kan worden ingezet. Het is de bedoeling dat binnen enkele jaren de activitei-
ten van het Centrum voor Oude Muziek zullen worden uitgebreid tot het aanbod van een 
heus nieuw kunstencentrum met een volledige jaarwerking. 

Ondertussen wil ik het in de eerste plaats hebben over het indrukwekkende programma 
dat Laus Polyphoniae deze zomer weer in petto heeft. 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 jonge-
ren. 

De zevende editie van Laus Polyphoniae staat in het teken van De eerste polyfonisten. Het 
wordt een muzikale ontdekkingsreis naar de wortels van de polyfonie. Aan de wieg van 
deze verfijnde kunstvorm stond de Frans-Vlaamse componist Guillaume Dufay. Hij was 
een echte kosmopoliet en trok - in navolging van de Luikenaar Johannes Ciconia - naar 
Italië, waar hij actief was zowel aan verschillende hoven als aan de pauselijke muziekka-
pel. Deze grote componist drukte zijn stempel op de volgende vier generaties polyfonisten 
en beïnvloedde de koers van de Europese muziek. 

Dufay en zijn tijdgenoot Gilles Binchois stonden wijd en zijd bekend voor hun sublieme 
Bourgondische chansons, maar ondergingen ook de invloed van de zogenaamde `conte-
nance angloise'. Deze typische Engelse stijl werd geïntroduceerd door Engelse componis-
ten, die tijdens de Honderdjarige Oorlog hun toevlucht zochten op het vasteland. De 
muziek van componisten zoals John Dunstable was zeer vooruitstrevend en vond al snel 
ingang op het oude continent. 

Aan de hand van vijfentwintig concerten schetst Laus Polyphoniae de multiculturele 
bakermat van de polyfone muziek. Iemand die deze culturele verscheidenheid ook met 
zich meedraagt, is de beloftevolle musicus Pedro Memelsdorff, die dit jaar samen met zijn 
ensemble Mala Punica werd uitgenodigd als `artists in residence'. De gedrevenheid waar-
mee zij oude muziek weer tot leven brengen, houdt alle garanties in voor een onvergete-
lijke editie van Laus Polyphoniae. Mala Punica zal twee avondconcerten en een nocturne 
verzorgen. Daarnaast kan u Memelsdorff aan het werk kunnen zien tijdens een open repe- 
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titie en komt hij aan het woord tijdens een masterclass en een interview. 

Dit jaar is het Antwerpse festival voor de tweede maal organisator van de International 
Young Artist's Presentation. Jong talent van over heel de wereld krijgt begeleiding van de 
beroemde en ervaren sopraan Catherine Bott. Na intensieve coaching-sessies wagen de 
jonge muzikanten hun eerste stappen op het concertpodium, waar ze een afgewerkt pro-
gramma zullen voorstellen aan het publiek en een professionele jury. Naar goede gewoon-
te is er dagelijks muzikale kinderopvang tijdens de lunchconcerten en matinees. Nieuw is 
een zomercursus voor kinderen rond Koning Arthur. 

De concerten van Laus Polyphoniae worden voorts omlijst door lezingen, open repetities, 
masterclasses, rondetafelgesprekken en workshops. In het festivalcafé kan u terecht voor 
een hapje en een drankje, maar er zijn ook partituren, boeken en cd's te koop. Bovendien 
is dit een uitgelezen ontmoetingsplaats voor muzikanten en festivalbezoekers. 

Tenslotte wens ik u een aangename reis, in de voetsporen van De eerste poiyfonisten, door-
heen het 14de- en 15de-eeuwse muzieklandschap. Het belooft alvast een zeer verrijkend 
seizoen te worden. 

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

Festival van Vlaanderen - Antwerpen 



Festival van Vlaanderen - Antwerpen 

LAUS POLYPHONIAE 

19 - 27 augustus 2000 

leus 

polyphoniae 
Festi va I 

van Vlaanderen 
~Ei 

Antwerpen 

De eerste polyfonisten 

Johannes Ciconia 
Guillaume Dufay 
John Dunstable 
Gilles Binchois 

e.a. 

Festivalsecretariaat: 
Centrum Elzenveld 

Lange Gasthuisstraat 45 
20-27 augustus: 10 -17 u. 

Laus Polyphoniae 1 9 



DufayEntretien: Reinba Goebel 
Codex Las Huelgas 
Peter Holnian • FCMITICS ba 
Interview: Reinbard Goebel 
Codex Las I luelgas 
Peter Holman • Baroque Wo 

L9012 6000F 

1111111111111111 II 

.. 

« Goldberg est de loin le plus beau magazine né sur le marché florissant de la musique ancienne. » 

—The Washington Post 

oldb erg.. 
EARLY MUSIC MAGAZINE 

MAGAZINE DE NL 4, ANCIENNE ET BAROQUE 

Offre spéciale ! 

Achetez la collection complète 
de l'édition franQais/anglais de 
GOLDBERG (7 IMMérDS) 

á un prix très spécial : 1.490 FB 

Je souhaite la collection complète de l'edition franais/anglais de Goldberg (7 numéros). 
Je m'engage â regler de la fgon suivante : 

LI Chèque VISA E Mastercard Expire fin 

Prénom / Nom 

Ad resse 

Pays Code Posta! Signature 

Goldberg • Avda. de Bayona, 40 • E - 31011 Pamplona • www.goldberg-magazine.com  



Laus Polyphoniae 1 11 



Van middeleeuwse muziek tot Vlaamse 
polyfonie: de muziek van ca.1370 tot 
ca.1470 

Inleiding 
In het algemeen kan men stellen dat de kunsten uit de 14de eeuw zich entten op de ont-
dekkingen en de verworvenheden van de vorige eeuw. Kunstenaars streefden evenzeer als 
de vorige generaties naar virtuositeit en verfijning. Binnen dit streven naar schoonheid 
en raffinement paste ook de ontwikkeling van het boek en van de miniatuurkunst. De 
prachtig geïllustreerde handschriften, gekarakteriseerd door een perfecte symbiose van 
prenten en literaire en muzikale teksten, waren het belangrijkste verspreidingsmedium 
van de Europese cultuur. Parijs had in de tweede helft van de 14de en het begin van de 
15de eeuw een niet te overschatten invloed op andere culturele centra dankzij de produc-
tie van verluchte manuscripten, die in adellijke families van generatie op generatie ver-
erfd werden. In deze kostbare geschriften werden nieuwe stijlen en ideeën opgetekend, die 
vervolgens doorheen heel Europa verspreid werden. 

Echte pareltjes van miniatuurkunst zijn de verluchte handschriften van de dichter-musi-
cus Guillaume de Machaut (1300-1377). Deze veelzijdige componist werd geboren in de 
Champagnestreek en zijn volledig oeuvre is ons overgeleverd als een groot kunstboek, 
met vele miniaturen en rijkelijk versierde initialen. Maar dit betekende niet alleen een 
streling voor het oog, het oor wordt ook in de watten gelegd met polyfone muziek die 
steeds frivoler werd, wat toentertijd hevige reacties onder de theologen uitlokte. De nieu-
we technische mogelijkheden in de muziek kwamen tot uitdrukking in een kunst die 
bekend stond als de 'ars nova'. Deze term verwijst naar het gelijknamige traktaat uit 1320 
van Philippe de Vitry (1291-1361), de bisschop van Meaux. 

De toondichters uit die tijd baseerden hun composities op de elementen van de Franse ars 
nova en mettertijd werden ze zich ook terdege bewust van de vernieuwende aspecten van 
hun werk. De periode van 1370 tot 1470 was een bijzonder vruchtbare tijd waarin grens-
verleggende muzikale creaties het licht zagen, die bijdroegen tot de overgang van de 
Middeleeuwen naar de Renaissance. De ars nova had een ongekende invloed op de muzi-
kale taal van de Renaissance, die zich tegelijkertijd vormde in Italië, Engeland, bij de 
Frans- Vlaamse musici en aan het hof van Bourgondië. 

Theoretische vernieuwingen 

Het traktaat van Philippe de Vitry is ingedeeld in twee ongelijke delen. Tweederde van 
zijn uiteenzetting is gewijd aan een historisch overzicht van de muziektheorie, vertrek-
kende van de Antieke Oudheid met de beschrijving van de drie categorieën van muziek 
uit Boëthius' De institutione musica: de musica mundana, de musica humana en de musica 
instrumentalis. Vitry vervolgt dan met een studie over het monochord, de klankverhou- 
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dingen en de basis van het hexachordsysteem. Het laatste deel handelt over de nieuwe 
ritmische inzichten en de mensurale notatie en gaat dieper in op het principe van de 
isoritmie. 

De mensurale notatie 
Tijdens de 14de eeuw verwachtte men een grotere virtuositeit in de muziek. Om hieraan 
tegemoet te komen voerden muzikanten en theoretici een nieuwe ritmische eenheid in, 
naast de reeds bestaande duplex longa, longa, brevis en semi-brevis. Het traditionele sys-
teem werd uitgebreid met de zogenaamde minima. Terwijl vroeger, tijdens de ars antiqua, 
enkel ternaire onderverdelingen mogelijk waren, kon nu op elk niveau iedere waarde in 
twee of drie worden opgedeeld. De mensurale notatie maakte deze binaire en ternaire ver-
delingen duidelijk. Voordien duidden componisten maatwisselingen aan door het gebruik 
van een andere kleur inkt: ze stapten over van zwart naar rood of omgekeerd. 

In de 14de eeuw werd dus een eigen systeem uitgewerkt, waarbij de componist zich moest 
onderwerpen aan een bijkomende beperking, namelijk de steeds nauwkeuriger wordende 
ritmische notatie. Op het vlak van de polyfone muziek legde de mensurale notatie bepaal-
de relaties tussen de stemmen onderling op, waardoor de componisten enige scheppings-
vrijheid moesten inboeten. 

De isoritmie 
De voornaamste bekommernis van de componis-
ten uit die tijd was het verder verfijnen van de 
ritmiek, maar daarnaast voegde men tevens de 
isoritmie in. Deze techniek vermengde de `talea' 
of het ritme met de `color' of de melodie, wat 
het structureren van muziekstukken mogelijk 
maakte en de componist toeliet om tempi op 
een originele manier aan te wenden. Het princi-
pe van de isoritmie is gebaseerd op het herhalen 
van een melodische cel die uitgesmeerd wordt 
over alle polyfone stemmen. Kortom, door ritme 
te geven aan een melodisch fragment, dat 
meestal ontleend was aan het religieuze repertoi-
re, verkreeg men een mechanische herhaling in 
de tenorstem. De herhaling van eenzelfde melo-
disch-ritmische cel vond bijvoorbeeld een hoog-
tepunt in Guillaume de Machauts Messe de 
Notre-Dame. Maar ook componisten zoals Dufay, 
Binchois en hun iijdgenoten - die reeds gebruik 
maakten van een nieuw ritmisch element, de 
hemiool - grepen toch nog geregeld terug naar 
de basisprincipes van de isoritmie. 

Guillaume de Machaut, Dame qui toute ma joie vient 
uit: Paris, Bibliothèque nationale, fonds fr. 1586 
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De muzikale vormen 

De regels van de polyfonie verschilden amper voor sacrale en wereldlijke muziek. De `formes 
fixes' zoals het rondeau, de ballade, het virelai en de bergerette wendden allemaal dezelfde 
techniek aan. Aangezien de bronnen meestal niet de oorsprong van de ontleende tenorme-
lodie of cantus firmus vermelden, is het vaak zeer moeilijk om wereldlijke, religieuze en 
hybride stukken van elkaar te onderscheiden. Alle composities werden immers geschreven 
in de geest van het motet: enerzijds vond de tenorstem zijn contrapunt in de 'contratenor', 
wat de veranderingen en het elkaar kruisen van de twee stemmen verfijnde; anderzijds werd 
dit stemmenweefsel verrijkt met een bovenstem, ook wel motetstem genoemd. 

Deze muzikale structuur verraadt de spitsvondigheid van de compositie. De moderne 
muziektaal won aan belang en kwam tot ontplooiing in muzikale rijmen en associaties 
volgens verschillende soorten verzen. Daarnaast maakten melodische spelletjes met het 
willekeurig aanwenden van vergrootte of verkleinde intervallen - wat termen als `musica 
falsa' en `diabulus in musica' oproept - deel uit van de zoektocht naar een gepaste uitdruk-
kingsvorm. Als aan het einde van de 14de eeuw de strofische en muzikale organisatie in 
het teken stond van extreme verfijning dan kan men slechts bewondering hebben voor de 
werken uit het begin van de 15de eeuw, die gebaseerd waren op een grondige kennis van 
de gedichten van Petrarca (1304-1374). 

De Italiaanse muzieknotatie en het Franse model 
De Italiaanse polyfonisten zochten hun inspiratie allereerst in het idyllische genre van het 
madrigaal, waarop ze de technieken van de ars nova toepasten. Naast de madrigaleske 
composities ontwikkelden ze de `caccia', hetgeen in feite niet anders is dan een canon. De 
Italiaanse ars nova was ten zeerste schatplichtig aan polyfonisten als Francesco Landini 
(ca. 1325-1397). Deze componist werd bekend dankzij het invoeren van de ballata. De 
polyfone complexiteit van Landini's driestemmige ballata's vertoont een rijkdom aan 
technische en praktische inventiviteit. Zijn verdiensten zijn des te indrukwekkender wan-
neer men weet dat hij ze invoerde op een moment dat de contratenor, die instrumentaal 
werd uitgevoerd, slechts als opvulling en ter ondersteuning van de tenor diende en stee-
vast tussen twee vocale stemmen werd geplaatst. 

De vernieuwingen van Landini doen vermoeden dat de Italiaanse polyfonisten zich voor-
namelijk baseerden op het Franse model. Dit is niet verwonderlijk daar de pausen die in 
Avignon zetelden in 1377 terugkeerden naar Rome en de Franse muzikale tradities waren 
uiterst geschikt voor het pauselijke hof. De Italiaanse musici kwamen dus maar zeer moei-
zaam los van het Franse voorbeeld. In Italië werd de productie van wereldlijke en sacrale 
polyfone werken tijdens de overgang van de 14de naar de 15de eeuw volledig gedicteerd 
door de politieke ingesteldheid aan de hoven, dit wil zeggen pro of contra het gezag van 
de Romeinse pausen. 

De componist Johannes Ciconia (ca. 1370-1412) was volledig doordrongen van de Franse 
en Italiaanse muziek en kon op die manier een nieuwe stijl creëren waarin hij vasthield 
aan de isoritmie, gekoppeld aan zoete petrarchiaanse verzen. Hij wist ook zijn publiek in 
vervoering te brengen met oudere vormen zoals het madrigaal en de ballata. Ciconia had 
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een zeer grote invloed op de polyfonie in Italië ondanks de voorkeur voor de muzikale 
smaak van het Bourgondische hof, die als standaard gold aan de Italiaanse hoven. 

De cultus van de muziek aan het hof van Bourgondië 

De 15de-eeuwse muziekpraktijk was het 1,mein van minstrelen die zich groepeerden aan 
de hoven van rijke heren. Vier Bourgondische hertogen speelden een beslissende rol in de 
rijke cultuur van hun streek, die toen het graafschap Vlaanderen, Artois, Picardië, 
Luxemburg, Henegouwen, Bourgondië en een deel van Franche-Comté omvatte. Philips 
de Stoute, Jan zonder Vrees, Philips de Goede en Karel de Stoute ontvingen aan hun hof 
talrijke buitenlandse artiesten. Uit de boekhouding van het Bourgondische hof weten we 
dat muzikanten van heel de wereld deel namen aan het muzikale leven van het hof. Aan 
het einde van de Honderdjarige Oorlog in 1453 werden de banden tussen Engeland en 
Bourgondië opnieuw aangehaald. 

Dit leidde onder meer tot een bloeiende uitwisseling van muzikale invloeden en resulteer-
de in een perfect samenvloeien van verschillende muzikale tradities. Ook de poëzie kon 
zich ten volle ontplooien en dichters zoals Charles d'Orléans, Alain Chartiern, Christine 
de Pisan en Jean Molinet voorzagen de muziek van een gepaste poëtische aanvulling. 

Een rotsvaste hiërarchie 

De rijk gevulde muzikale kalender aan het Bourgondische hof was onder andere te dan-
ken aan een strikte muzikale hiërarchie. Aan de top van deze rangorde stond de kapel-
meester, een functie die erin bestond het budget te beheren, de muzikanten te vergoeden 
en een goede werking van de minstreelschool te verzekeren. Gilles de Bins, beter bekend 
als Gilles Binchois (ca. 1400-1460) was kapelmeester van Philips de Goede. Philips was 
een gedroomde mecenas van de kunsten als artistiek en muzikaal erfgenaam van het hof 
van Bourgondië, fervent melomaan en begenadigd harpist. Binchois' talenten als compo-
nist komen het best tot uiting in zijn innige en melancholische chansons. Als kapelmees-
ter organiseerde hij een strenge structuur, waarbij hij zelf aan het hoofd stond van een 
hiërarchie van geestelijken. Hij maakte ook een onderscheid tussen de muzikanten op 
basis van het instrument dat ze konden bespelen. Bovenaan plaatste hij de basinstrumen-
talisten met de harpisten op kop, gevolgd door de fluitisten en violisten. Daarna kwamen 
de 'hoge' instrumenten - 'hoog' omwille van hun krachtige klank -, waaronder de schal-
meien, de oorlogstrompetten en de klaroenen. 

De Bourgondische school liet zich niet alleen op artistiek maar ook op politiek vlak gel-
den. De Franse koningen, van Jan de Goede tot Karel VII, werden geconfronteerd met de 
tomeloze concurrentiezucht van de Bourgondische heren, wat leidde tot een echte artis-
tieke wedloop. Dankzij de stabiliteit van de Bourgondische school draaide de productie 
van nieuwe muziek op volle toeren. Vooral driestemmige werken met een zangstem en 
twee instrumentale delen waren het paradepaardje van de Bourgondische componisten. 
Maar welke muziek er ook tijdens de regeerperiode van Philips de Goede werd geschreven 
- zangstukken, kamermuziek of religieuze werken - alles kwam tot stand in een omgeving 
van ongekende luxe, wat de vooruitgang en vernieuwing zeker ten goede kwam. 
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De polyfone structuren 
Het voornaamste verschil tussen wereldlijke en religieuze polyfonie bestond in het aantal 
stemmen waarmee de stukken waren opgebouwd. Gewoonlijk voorzag men drie stemmen 
voor de chansons - hetzij als `formes fixes' of vrij gecomponeerd - terwijl de uitwerking 
van een melodisch-ritmisch fragment van een 15de-eeuwse mis vier stemmen voorzag. De 
polyfone miscyclus werd geïntroduceerd door Engelse componisten zoals John Dunstable 
en Leonel Power, maar ook de Frans-Vlaamse Guillaume Dufay schreef volledige miscycli. 

Deze missen werden gekenmerkt door eenheidscheppende elementen. In de 15de eeuw 
was de `cantus prius factus'- techniek zeer populair. Bij deze techniek maakten de compo-
nisten gebruik van de tenorpartij, de zogenaamde cantus firmus, die men ontleende aan 
een liturgisch werk. Deze cantus firmus werd dan bewerkt door middel van isoritmie of 
met diminuties. Maar echt origineel was de bijna volledige bewerking van de originele 
liturgische tekst. Voor de tenorpartij werd dan een nieuwe melodie gecomponeerd die 
men de `cantus prius factus' noemde. Een goed voorbeeld van dit principe is Dufays Se la 
face ay pale, een driestemmige ballade waarop hij zijn gelijknamige mis baseerde. De com-

ponist 'recycleerde' de tenor uit 
zijn ballade, die hij vervolgens 
verweefde in een religieus werk 
met vier delen. De mis werd 
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Guillaume Dufay, Kyrie 
uit: Cambrai, Médiathèque municipale, MS 11 

Een andere techniek die veel-
vuldig werd toegepast in de 
15de-eeuwse polyfonie was het 
afwisselend gebruik van gregori-
aans en driestemmige fragmen-
ten met faux-bourdon (een stem 
die in parallelle kwarten onder 
de tenorstem loopt). 

De verscheidenheid van stijlen, 
door aanhoudende herhalingen, 
het gebruik van de `stretta' en 
hoquetuseffecten, of imitatie-
procédés zoals in de `caccia', 
getuigen van een ongelofelijke 
rijkdom aan compositietechnie- 
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_ 
opgebouwd rond het Kyrie, 
waarbij de aandacht werd geves-
tigd op een volle stijl met een 
ingenieus spel van consonanten 
en een evenwichtige horizonta-
le en verticale schrijfstijl. 
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ken. De cyclische mis, een typische muzikale creatie uit de Renaissance, was in feite een 
samensmelting van alle polyfone misdelen van het ordinarium door middel van een can-
tus firmus. Dit bewijst de algehele toewijding van de componisten aan de liturgische 
muziek. 

Besluit 
De jaren 1470 stonden in het teken van een ongekende ontwikkeling van het intellectu-
ele en artistieke leven, wat extra geruggensteund werd door de grote economische bloei in 
Europa. De Renaissance kreeg geleidelijk aan vorm door komaf te maken met de middel-
eeuwse denkbeelden en ingesteldheid. Het in onbruik geraken van de traditionele cantus 
firmus ten voordele van nieuwe compostietechnieken illustreert hoe men in deze periode 
de muziek eerder in een wereldlijk licht zag. De individualistische tendensen van de 
Renaissance en het humanisme veranderden ingrijpend de koers van de muziek. De 
krachtspanningen tussen tekst en muziek, tussen woord en klank verplaatste de muziek 
van het wetenschappelijke naar het literaire domein. Dit betekent dat in de laatste 
decennia van de 15de eeuw de muziek van het quadrivium in het trivium terechtkwam. 
Deze nieuwe positie van de muziek liet zich vanaf 1450 aan alle Europese hoven gevoe-
len. 

De Frans-Vlaamse componist en theoreticus Johannes Tinctoris (1436-1511) verklaarde 
in zijn traktaat Liber de arte contrapuncti uit 1477 hoe de Europese polyfonie een van de 
pijlers was van de ontluikende polyfonie. Tinctoris meende dat het ontstaan van een 
nieuw soort muziek aan het begin van de 15de eeuw het gevolg was van een eeuw gete-
kend door instabiliteit en crisis. De ontwikkeling van de renaissancemuziek was gericht 
op het in de kijker zetten van teksten, die verrijkt werden door twee op het eerste gezicht 
paradoxale muzikale smaken: de op het contrapunt gerichte Frans-Vlaamse stijl en de 
Italiaanse vrijheid van expressie. 

naar Sylvie Berthod 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Synoptische tabel 

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

jaartal geschiedenis muziek 

1320 Philippe de Vitry, Ars Nova 

1321 De Muris, Musica speculativa secundum Boetium 

1322 

1323 + Philips V (FR) 
kroning Karel IV (FR) 

1324 

1325 ° Francesco Landini? 

1326 

1327 + Edward II (GB) 
kroning Edward III (GB) 

1328 + Karel IV (FR) 
kroning Philips VI Valois (FR) 

1329 

1330 ° John Wyclif 

1331 

1332 

1333 

1334 + paus Johannes XXII 
pontificaat Benedictus XII 

1335 

1336 

1337 Edward III (GB) eist Franse troon op 

1338 

1339 begin Honderdjarige Oorlog 

1340 fl. Jacopo da Bologna 
fl. Magister Piero 

1341 

1342 + paus Benedictus XII 
pontificaat Clemens VI 

1343 

1344 

1345 

1346 val van Crecy 

18 Laus Polyphoniae 



° Geoffrey Chaucer oprichting Queen's College Oxford 

kunst 

Dante, La divina Commedia 
+ Dante Aleghieri 

oprichting Clare College Cambridge en 
Oriel College Oxford 

+ Meister Ecichart 

° William Langland? 

+ Giotto di Bondone? 

Petrarca, Secretum meum 

Laus Polyphoniae 119 



artal geschiedenis muziek 

1347 val van Calais 
uitbreken pest in Sicilië 

1348 uitbreken pest in Frankrijk en Engeland 

1349 
1350 + Philips VI (FR) 

kroning Jan II de Goede (FR) 
+ Magister Piero 

1351 + paus Clemens VI 
pontificaat Innocentius VI 

1352 

1353 

1354 

1355 

1356 slag van Poitiers 

1357 

1358 uitbreken van de Jacquerie, Franse boerenopstand 

1359 

1360 vrede van Brétigny + Jacopo da Bologna 

1361 + Philippe de Vitry 

1362 + paus Innocentius VI 
pontificaat Urbanus V 

1363 afscheiding hertogdom Bourgondië: 
benoeming Philips de Stoute (BO) 

1364 + Jan II de Goede (FR) 
kroning Karel V de Wijze (FR) 

1365 fl. Matheus de Sancte Johanne 

1366 

1367 paus Urbanus V keert terug naar Rome 

1368 

1369 ° Jan Hus 

1370 + paus Urbanus V terug naar Avignon 
pontificaat Gregorius XI 

° Johannes Ciconia? 

1371 begin Stuart-dynastie 

1372 

1373 

1374 

1375 

1376 . 
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literatuur kunst 

voltooiing Santa Maria Novella in Firenze 

oprichting Corpus Christi College 

Boccaccio, Decamerone 

Langland, The vision of Piers Plowman 

voltooiing Alhambra 

Chaucer vertaalt Roman de la Rose  uitvinding van de olieverfschilderkunst 

Chaucer, Book of the Duchess 

° gebroeders De Limburgia? 

+ Francesco Petrarca 

+ Giovanni Boccaccio 
Sir Gawain and the Green Knight 
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jaartal geschiedenis muziek 

1377 paus Gregorius XI terug naar Rome 
+ Edward III (GB) 
kroning Richard II (GB) 

+ Guillaume de Machaut 

1378 begin Westers Schisma 
+ paus Gregorius XI 
verkiezing Urbanus VI in Rome 
Clemens VII in Avignon 

fl. Jehan Simon Hasprois 

1379 

1380 + Karel V de Wijze (FR) 
kroning Karel VI (FR) 
+ John Wyclif 

° Richard Cardot de Bellengues 
° Nicolas Grenon? 

1381 boerenopstand in Engeland 

1382 slag van Roozebeke: Philips II (BO) lijft Vlaanderen in 

1383 

1384 + John Wyclif 

1385 oprichting universiteit van Heidelberg 

1386 

1387 

1388 

1389 + paus Urbanus VI 
pontificaat Bonifacius IX 

+ Matheus de Sancte Johanne 

1390 ° John Dunstable? 

1391 

1392 

1393 

1394 
1395 ° Pierre Fontaine? 

1396 

1397 kroning Margaretha I (koningin van DK, SE en NO) ° Guillaume Dufay 
+ Francesco Landini 

1398 

1399 invoering doodstraf voor ketters in GB 
+ Richard II (GB) 
kroning Hendrik IV (GB) 

1400 ° Gilles Binchois? 
fl. Rowlard? 
fl. Chirbury? 

1401 

1402 

1403 
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literatuur kunst 

oprichting New College Oxford 

° Thomas a Kempis 
Wyclif, vertaling bijbel in Engels 

oprichting Winchester College 

° Donatello 

° Jan van Eyck 

Chaucer, The Canterbury Tales 

Julian of Norwich, Book of Showings 

bouw Winchester Cathedral 

Sluter begint aan grafmonument Philips de Stoute 

° Paolo Uccello 

+ Geoffrey Chaucer ° Rogier van der Weyden 

° Masaccio 

° Leon Battista Alberti 
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laarta m iziek 

1404 

m~r~enamir, 

+ Philips de Stoute (BO) 
benoeming Jan zonder Vrees (BO) 
+ paus Bonifacius IX 
pontificaat Innocentius VII 

1405 Venetië verwerft Verona en Padua + Bartolino da Padova 
1406 Firenze overwint Pisa 

+ paus Innocentius VII 
pontificaat Gregorius XII 

1407 

1408 

1409 concilie van Pisa Dufay koorknaap in Kamerijk 
1410 ° John Plummer? 

° Johannes Ockeghem 
° Conrad Paumann 
fl. Jacques Vide? 

1411 Firenze annexeert Cortina 

1412 0  Jeanne d'Arc + Johannes Ciconia 
1413 + Hendrik IV (GB) 

kroning Hendrik V (GB) 

1414 begin concilie van Konstanz 
+ paus Gregorius XII 

1415 slag van Agincourt: bezetting van Parijs en Normandië 

1416 + Jan Hus op brandstapel 

1417 pontificaat Martinus V: einde Westers Schisma 
1418 einde concilie van Konstanz + Matteo da Perugia? 
1419 + moord Jan zonder Vrees (BO) 

benoeming Philips de Goede (BO) 
Binchois organist in Bergen 

1420 verdrag van Troye: Bourgondië sluit alliantie met 
Engeland 

fl. Johannes Brassart 
Dufay bij Malatesta's in Rimini 

1421 

1422 + Hendrik V (GB) 
kroning Hendrik VI (GB) 
+ Karel VI (FR) 

1423 concilie van Pavia Binchois in Rijsel 
1424 Dufay in Laon 

Binchois in dienst bij graaf van Suffolk 
1425 

1426 

1427 Dufay in Bologna 
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Christine de Pisan, Cité des Dames 

° Piero della Francesca? 
Brunelleschi, ontdekking perspectief 

° Martin le Franc 

Donatello, St.-Joris en St.-Marcus 

De Limburgia, Très Riches Heures du duc de Berry 

Brunelleschi, begin bouw dom Firenze 
o Jean Fouquet? 

graveerkunst in Duitsland en Italië 

Ghiberti, Porta del Paradiso en Baptisterium 
San Giovanni 

° Olivier de la Marche 

Donatello, bronzen David 

Thomas a Kempis, De Imitatione Christi  Masaccio gebruikt als lineair perspectief 
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1428 kroning Karel VII (FR) + Jehan Simon Hasprois 
Dufay in pauselijke kapel Rome 

1429 Jeanne d'Arc begint campagne 

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

1431 + Jeanne d'Arc 
begin concilie van Bazel 
+ paus Martinus V 
pontificaat Eugenius IV 

1432 `' Girolamo Savonarola 

1433 Concordantia Catholica + Jacques Vide 
Dufay in Ferrara 

1434 reis van Philips de Goede naar Chambéry 
Medici's aan de macht in Firenze 

benoeming Dufay tot kapelmeester 
hof van Savoye 

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

° Johannes Tinctoris? 
Dufay in Firenze 

1436 herovering Parijs 

1437 + Paolo da Firenze 
1438 Pragmatische Sanctie 

1439 Felix V laatste antipaus 

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

1441 

1442 Napels geannexeerd door Aragon 

1443 Ockeghem zanger in kathedraal Antwerpen 

1444 
• 

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

1446 ' ° Alexander Agricola? 
Ockeghem in dienst bij Franse koningen 

1447 + paus Eugenius IV 
pontificaat Nicolaas V 

1448 concordaat van Wenen 

1449 

1 

0  Lorenzo de' Medici 
einde concilie van Bazel 
+ paus Felix V 
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literatuur kuflst 

+ Masaccio? 

° Giovanni Bellini? 
° Hans Memlinc? 

° Andrea Mantegna? 

Van Eyck, Madonna van kanselier Rolin 

Van der Weyden, Kruisafneming 

inwijding dom Firenze 

Fra Angelico, San-Marcoklooster Firenze 

Le Franc, Le Champion des dames + Jan van Eyck 

° Sandro Botticelli 
° Donato Bramante 

Mantegna, begin frescocyclus in Ovetarikapel 
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jaartal 

1450 

geschiedenis _ 

Francesco Sforza aan de macht in Milaan ° Heinrich Isaac? 
° Mattheus Pipelare? 
° Walter Frye ? 
+ Pierre Fontaine ? 

1451 Dufay koorleider in Chambéry 

1452 Binchois proost in Zinnik 
Dufay aan hof van Savoye 

1453 overwinning Frankrijk in Castillon: einde 
Honderdjarige Oorlog 

+ John Dunstable 

1454 Italië wordt verdeeld in vijf regio's 

1455 begin Wars of the Roses 
+ paus Nicolas V 
pontificaat Calixtus III 

1456 + Nicolas Grenon 

1457 ° Jacob Obrecht? 

1458 + paus Calixtus III 
pontificaat Pius II 

1459 Dufay terug in Kamerijk 
Ockeghem in Tours 
Josquin zanger aan dom van Milaan 

1460 slag van Wakefield + Gilles Binchois 
° Pierre de la Rue? 
Johannes prioris? 
Antoine Brumel? 

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

1462 

1463 Ockeghem kanunnik aan Notre-Dame in Parijs 

1464 + paus Pius II 
pontificaat Paulus II 

1465 

1466 

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

1468 

1469 Ferdinand van Aragon x Isabella van Castillië 

1470 + Richard Cardot de Bellengues 
° Antonius Divitis? 
° Antoine de Févin? 
Ockeghem naar Spanje 
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oprichting Accademie Platonica in Firenze  Gutenberg, uitvinding boekdrukkunst 
° Hieronymus Bosch? 

° Leonardo da Vinci 

druk bijbel Gutenberg 

Mantegna, voltooiing fresco's Ovetarikapel 

° Geertchen van Sint-Jans 

+ Martin le Franc 

+ Rogier van der Weyden 

° Hans Holbein de Oudere? 
° Quinten Matsys 

+ Donatello 

° Erasmus 

Malory, La Morte d'Arthur + Jacopo Bellini 
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jaartal geschiedenis muziek 

1471 + paus Paulus Il 
pontificaat Sixtus IV 
familie Este aan de macht in Ferrara 

Agricola in dienst bij Sforza's in Milaan 

1472 

1473 Constance Gradual, eerste muziekdruk 
° Conrad Paumann 

1474 + Guillaume Dufay 
Agricola bij Medici's in Firenze 
Compère en Josquin bij Sforza's in Milaan 

1475 + Walter Frye 

1476 + Robert Morton 
Agricola aan kathedraal Kamerijk 

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

Tinctoris, Liber de arte contrapuncti 

1478 begin Spaanse Inquisitie 

1479 

1480 Lodovico Sforza aan de macht in Milaan 
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literatuur kunst 

+ Thomas a Kempis 
+ Thomas Malory 

° Albrecht Drer 

° Lucas Cranach de Oudere? 
+ Leon Battista Alberti 
+ Petrus Christus 

° Michelangelo 
° Mathias Gninewald? 
+ Dirk Bouts 
+ Paolo Uccello 

° Titiaan 

° Albrecht Altdorfer? 
° Joachim Patinir 
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Guillaume Dufay 

Het concilie van Konstanz, dat plaatsvond van december 1414 tot maart 1418, was 's 
werelds grootste topontmoeting. Naast 183 bisschoppen waren er achttienduizend geeste-
lijken aanwezig, zoals abten, monniken en theologen. In totaal meer dan vijftigduizend 
bezoekers, waaronder zelfs prinsen, streken neer in de stad en zorgden voor een feestelijke 
stemming. De slotsom van het concilie was dat een paus, Johannes XXIII van Pisa, aftrad, 
een andere paus, Gregorius XII van Rome, ontslag nam en een derde paus, Benedictus 
XIII van Avignon, tegen zijn wil werd afgezet. Met de verkiezing van een nieuwe paus, 
Martinus V, kwam er eindelijk een einde aan het Westers Schisma en was de katholieke 
Kerk na veertig jaar weer herenigd. 

Alle bisschoppen en prinsen brachten hun persoonlijke muziekkapel mee om de misdien-
sten op te luisteren. Er waren misschien wel zeventienhonderd muzikanten in de stad aan-
wezig. Een van de hoofdfiguren van het concilie was kardinaal Pierre d'Ailly (1350-
1420). D'Ailly was bisschop van Kamerijk van 1397 tot 1411 en nam in 1409 deel aan 
het concilie van Pisa, dat bedoeld was om een einde te stellen aan het schisma maar dat 
enkel het aantal antipausen verdubbelde. In 1411 werd D'Ailly door paus Johannes XXIII 
benoemd tot kardinaal, waarna hij vertrok uit Kamerijk. Hij vestigde zich in Limoges en 
trok daarna verder naar Orange. Zijn opvolger was Jehan de Lens, die eveneens aanwezig 
was op het concilie. 

Guillaume Dufay, die de grootste componist van zijn generatie zou worden, was toen een 
jongen van zeventien en reeds in dienst van de kerk in Kamerijk. Hoewel er geen schrif-
telijke bewijzen zijn, is het zo goed als zeker dat Dufay het concilie bijwoonde, waar-
schijnlijk als lid van Jehan de Lens' muziekkapel. Na drie maanden zangopleiding te heb-
ben gevolgd, werd hij in 1409 als koorknaap toegelaten aan de domschool. Toen hij de 
baard in de keel kreeg, bleef hij toch verbonden aan de kathedraal, maar dan als geestelij-
ke. In 1414 verwierf hij het kapelaanschap van het Salve-altaar in de collegiale kerk 
Saint-Géry in Kamerijk. 

Tot voor kort nam men aan dat hij zo'n negen jaar vroeger geboren werd in de streek 
rond Kamerijk. Deze veronderstelling berustte op de normale leeftijd waarop men koor-
knaap kon worden, waardoor muziekhistorici geloofden dat Dufay in 1400 geboren was. 
Maar in 1988 en 1993 publiceerde Alejandro Planchart zijn briljante bevindingen in de 
wetenschappelijke tijdschriften Early Music History en Journal of the American 
Musicological Society. Planchart bracht iets aan het licht dat Dufay zijn leven lang pro-
beerde te verbergen. Hij werd in 1397, vermoedelijk in Brussel, geboren als kind van 
Marie du Fayt en een priester. Een ambtgenoot van Dufays vader noteerde dit feit in een 
smeekschrift, dat in 1431 naar de paus werd gestuurd. Het was namelijk mogelijk om ont-
heven te worden van het bastaardschap en de toelating te krijgen dit feit nooit meer te 
hoeven vermelden. Aanvankelijk stond de componist bekend als Willem du Fayt of 
Willermus in Latijnse documenten. Vanaf 1426 verbleef hij in Italië, waar hij zijn naam 
veranderde in Guillaume (Guillermus in het Latijn) du Fay, om te vermijden dat men in 
het Italiaans ook de 't' zou uitspreken. 
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Portret van Philips de Goede 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert 1, MS 9242 (copyright) 

Dufays moeder genoot bescherming van haar neef Jehan Hubert, een invloedrijk man die 
in 1403 kanunnik werd aan de kathedraal van Kamerijk. Hij bracht Marie en haar zoon-
tje naar Kamerijk omdat een nicht van hen, Jehanne Hubert, hulpbehoevend was. Toen 
Jehan Hubert in 1424 stierf, liet hij Marie du Fay een kapitaaltje na in ruil voor haar 
goede zorgen voor hun zieke nicht. Dankzij de invloed van zijn oom kon Guillaume 
Dufay nu koorknaap worden aan de kathedraal van Kamerijk. Een ander bewijs dat Dufay 
in de gunst stond, was het geschenk dat hij in 1411 of 1412 kreeg: een kopie van het 
Doctrinale, een leerboek over grammatica, retorica en verskunst. Zulk een waardevol 
handschrift als cadeau voor een jongen van veertien bewijst dat hij bijzonder talentvol 
was en dat men hem erkende als een grote belofte voor de toekomst. 

In 1414 was Dufay geen koorknaap meer maar clericus. Zijn aanwezigheid is niet meer 
gedocumenteerd na november 1414, precies wanneer Jehan de Lens, bisschop van 
Kamerijk, met zijn muziekkapel vertrok naar Konstanz. Daar aangekomen sloot hij zich 
vermoedelijk aan bij de kapel van kardinaal D'Ailly, die de beloftevolle jongen wellicht 
kende van zijn eerste twee jaar in het Kamerijkse domkoor. De ontmoeting van Engelse, 
Franse, Duitse, Italiaanse en later ook Spaanse muzikanten aan het meer van Konstanz 
had een grote invloed op de koers van de muziek. In Noord-Frankrijk, dat gedomineerd 
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werd door de Engelsen, begon de `contenance angloise' voet aan de grond te krijgen, ter-
wijl Vlaamse en Franse muzikanten die naar Italië waren gereisd de 'ars subtilior' mee-
brachten. De Duitse componist Oswald von Wolkenstein was ook van de partij als lid van 
de keizerlijke muziekkapel. Met andere woorden, Konstanz was een muzikale smeltkroes 
waar iedereen de muziekstij Een van ieder land kon horen, vergelijken, bewonderen en 
aanpassen aan de eigen tradities. 

Dufays leraar in Konstanz was Richard de Loqueville. Enkele van de vroegste composities 
van Dufay zijn een Kyrie, Sanctus en Agnus Dei die opgenomen werden in het hand-
schrift Bologna Q 15. In datzelfde manuscript staan ook een Gloria en Credo van Antonio 
Zacharias da Teramo, de hoofdzanger van de kapel van paus Johannes XXIII. In zijn 
Sanctus gebruikte Dufay dezelfde cantus firmus als een Sanctus van Loqueville, dat deel 
uitmaakte van een mis die in Kamerijk gezongen werd om het einde van het schisma af te 
smeken. Dit geeft duidelijk aan wat voor contacten de jonge Dufay wist te leggen tijdens 
zijn verblijf in Konstanz, want het is zeer waarschijnlijk dat deze mis ook op het einde van 
het concilie werd gezongen als votiefmis. 

Net voor het einde van het concilie verliet Dufay Konstanz en was in november 1417 
terug in Kamerijk. Daar nam hij het kapelaanschap, dat hij net voor zijn vertrek had 
gekregen, weer op. Zijn aanwezigheid in Kamerijk is gedocumenteerd tot de vasten van 
1420. Kort daarna trok hij naar Rimini, waar hij het motet Vctsilissa ergo gaude schreef ter 
gelegenheid van het huwelijk van het nichtje van Carlo Malatesta met de zoon van de 
Byzantijnse keizer. 

Ongetwijfeld had de jonge componist Malatesta ontmoet op het concilie. Carlo was 
namelijk de vertegenwoordiger van paus Gregorius XII, toen Rimini een van de weinige 
plaatsen was waar men diens pausschap aanvaardde. Vandaag beschouwen kerkhistorici 
deze Gregorius als de echte paus onder de drie pretendenten. Na het concilie kreeg Carlo 
banden met de nieuwe paus toen in 1423 zijn neefje huwde met een nichtje van Martinus 
V. Om deze verbintenis te vieren, componeerde Dufay zijn ballade Resveillez vous. Later, 
in 1426, schreef hij het motet Apostolo glorioso, naar aanleiding van de herinwijding van 
de Sint-Andreaskerk in Griekenland. Deze kerk was gebouwd op de eigenlijke site waar 
de apostel de marteldood onderging. De Romeinse aartsbisschop die de kerk had laten res-
taureren, was ook een neef van Carlo Malatesta. Dat Dufay goede betrekkingen had met 
Malatesta blijkt ook uit het rondeau Hé compagnons, waarin verschillende zangers in 
dienst van de Malatesta's vermeld worden. 

In 1423 of 1424 keerde Dufay terug naar Kamerijk omdat zijn moeders weldoener, Jehan 
Hubert, stervende was. Hij vestigde zich in Laon zodat hij zijn prebende van de Saint-
Géry 'in absentia' kon ontvangen. Dufay zong ook in de kathedraal van Laon, maar een 
aantal van zijn liederen uit deze periode zijn wereldlijk, zoals Je me complains, Ce jour le 
doibt en Adieu ces bons vis. Dit laatste lied kondigt zijn vertrek uit Laon in 1426 aan. 

De rijpe jaren 

Vanaf 1426 is er meer zekerheid omtrent Dufays carrière. Hij maakte kennis met Robert 
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Auclou, pastoor van Saint-Jacques de la Boucherie in Parijs. Van deze kerk is enkel nog de 
klokkentoren overgebleven in het centrum van de Franse hoofdstad. Dufay componeerde 
ter ere van Sint-Jacobus het motet Rite majorem en verwerkte hierin de naam van Auclou 
door middel van een acrostichon. Samen met Auclou trad hij in dienst bij kardinaal Louis 
Aleman, de pauselijke gouverneur van Bologna. De plenaire Missa Sancti Jacobi dateert uit 
deze periode en is geschreven voor Alemans kerk in Bologna: de San Giacomo ii 
Maggiore. Deze kerk was trouwens de enige plaats waar Dufay de misteksten kon vinden 
voor het feest van de heilige Jacobus. Voor hij naar Italië vertrok was Dufay, in Kamerijk of 
Laon, tot diaken benoemd. In Bologna werd hij dan in 1427 of 1428 tot priester gewijd. 

In 1428 werd kardinaal Aleman door een revolte uit Bologna verdreven. Samen met hem 
verliet Dufay de stad en sloot zich aan bij het pauselijke koor in Rome. Hij schreef er zijn 
meest ambitieuze motet Ecclesie militantis voor de kroning van paus Eugenius IV, die in 
1431 Martinus V opvolgde. Kort daarop werd er een pauselijke ceremonie gehouden 
waarvoor Dufay eveneens een schitterend motet componeerde: Balsamus et munda cera. 
Het werk Supremum est mortalibus voltooide de componist in 1433. Het was geschreven 
naar aanleiding van de vrede van Viterbo, waarmee de onenigheden tussen de paus en de 
keizer werden bijgelegd. In mei van datzelfde jaar werd de keizer zelfs door de paus 
gekroond. 

In de daaropvolgende jaren werkte Dufay aan verschillende hoven. In het voorjaar van 
1433 was hij in Ferrara waar hij de ballade C'est bien raison schreef. Hij dirigeerde deze 
muziek aan het hof van Savoye ter gelegenheid van het huwelijk van Louis van Savoye 
met Anne de Lusignan in februari 1434. Dit was een heugelijke gebeurtenis en misschien 
ook het uitgelezen moment om de ballade Se la face ay pale ten gehore te brengen. Dufay 
keerde terug naar Kamerijk in augustus van dat jaar om zijn moeder te bezoeken en reisde 
vervolgens naar het hof van Bourgondië. Tenslotte vervoegde hij zich bij het pauselijk 
koor in Firenze in 1435. Rond deze tijd schreef hij het motet Salve flos Tusce gentis en een 
van zijn mooiste motetten, Nuper rosarum flores, dat hij componeerde voor de inhuldiging 
van de Florentijnse dom in 1436. Hij bleef lid van de pauselijke muziekkapel toen de paus 
later dat jaar naar Bologna verhuisde. Maar in 1437 was Dufay opnieuw in Ferrara waar 
hij twee jaar aan het hof van Savoye verbleef. Een verdrag tussen Bern en Freiburg viel 
uit in het voordeel van de Savoyes en om dit te vieren schreef Dufay in 1438 het motet 
Magnanime gentis. 

Kathedraal van Kamerijk 
uit: Brussel, Prentenkabinet Koninklijke Bibliotheek Albert 1, 
prent F 18.322, verzameling Hippert 
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In 1439 werd de politieke situatie in Europa zeer precair. Toen het concilie van Bazel 
werd overgebracht naar Ferrara en vervolgens naar Firenze, bleef een klein deel van de 
kerkenraad toch in Bazel. Paus Eugenius IV werd door dit vals concilie afgezet en hertog 
Amadeus van Savoye, Louis' vader, werd als zijn plaatsvervanger aangesteld. Amadeus 
had zich teruggetrokken in een klooster dat hij in 1434 stichtte en liet de meeste hertoge-
lijke zaken over aan zijn zoon, maar hij deed pas echt afstand van de hertogskroon toen 
hij verkozen werd tot paus. Daar Dufay zich liever niet mengde in deze politieke kwesties 
en geen partij wilde kiezen voor een van zijn mecenassen, keerde hij terug naar Kamerijk. 
Hij aanvaardde er in 1440 de positie van kanunnik aan de kathedraal, een functie die 
hem drie jaar eerder was toegewezen. Hij verbleef er ongeveer zeven jaar en was dus in 
Kamerijk toen zijn moeder stierf in 1444. In 1452 keerde hij terug naar het hof van 
Savoye en kwam pas zes jaar later weer naar Kamerijk, waar hij verbonden bleef aan de 
kathedraal tot aan zijn dood op 27 november 1474. 

Dufay was niet alleen kind aan huis bij het hof van Savoye maar was ook graag gezien aan 
het Bourgondische hof. Het hof van Bourgondiè stond wijd en zijd bekend als een voor-
uitstrevend muziek- en kunstencentrum, in het bijzonder toen Karel de Stoute aan de 
macht was. Een goed voorbeeld van Dufays muziek voor dit hof is een reeks missen ter ere 
van verschillende heiligen, die opgenomen zijn in het handschrift Trento 88. 
Deze missen waren speciaal bedoeld voor de kapel van de orde van het Gulden Vlies in 
Dijon. Alhoewel zijn vroege composities goed bewaard zijn gebleven - wat te danken is 
aan de verspreiding van deze stukken over heel Europa -, zijn heel wat van zijn latere wer-
ken verloren gegaan. Over sommige van deze verdwenen composities, zoals zijn polyfone 
requiem, hebben we toch wat informatie daar ze vermeld worden in bepaalde geschriften. 
Vreemd genoeg bevatten de manuscripten uit deze periode meer anonieme werken dan de 
handschriften uit de eerste helft van de 15de eeuw. Het is dan ook best mogelijk dat een 
aantal van Dufays composities als anonieme stukken zijn overgeleverd. 

Een andere belangrijk feit kwam aan het licht dankzij het recente onderzoek van Barbara 
Haggh. Zij ontdekte dat in 1457 een kanunnik van de Kamerijkse kathedraal een nieuwe 
mis invoerde, die elk jaar moest gehouden worden op de vierde zondag van augustus. Dit 
feest, Recollectio Festorum Beatae Mariae Virginis genaamd, herdacht de zes mysteriën 
van het leven van Onze-Lieve-Vrouw, die reeds gevierd werden doorheen het liturgische 
jaar. Schrijver Gilles Carlier zette de misteksten op rijm, die dan naar Dufay aan het hof 
van Savoye gestuurd werden. Hij componeerde onmiddellijk hymnen op alle teksten en 
het liturgisch feest werd voor het eerst gevierd in augustus 1458. Deze traditie werd eeu-
wenlang in ere gehouden. Een van de meest fascinerende feiten die Dufays auteurschap 
bevestigen, was de vondst van de enige volledige kopie van deze muziek in de kathedraal 
van Aosta in Savoye. Voor deze ontdekking waren er geen hymnen bekend van Dufay. 

Dufays missen 
Het idee om een cyclische mis te componeren die de vijf vaste ordinariumdelen omvat, 
kwam niet echt tot bloei na Guillaume de Machauts hoogst inventieve Messe de Notre-
Dame van rond 1360. Dufays vroege werken in dit genre bestonden uit misdelen, zoals 
Johannes Ciconia en zijn tijdgenoten die ook hadden geschreven in de periode 1380- 
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1420. Sommige stukken waren aparte delen, maar ook paren zoals een Gloria-Credo of 
Sanctus-Agnus Dei kwamen veel voor. Zo zijn er van Dufay een Kyrie-Gloria-Credo, een 
Kyrie-Sanctus-Agnus Dei, twee Gloria-Credo-paren en drie Sanctus-Agnus Dei-paren 
overgeleverd naast elf Kyries, negen Gloria's en een Credo. 

Tussen 1420 en 1430 deden Dufay en andere in Italië werkzame componisten de cyclische 
mis heropleven. Dufays eerste volledige miscyclus, de Missa sine nomine voor drie stem-
men, begon wellicht met een Gloria en Credo waar hij later de drie andere bewegingen 
aan toevoegde. Vermoedelijk werd deze mis voltooid in Rimini na 1420. 

De Missa Sancti Jacobi van Dufay is een zeldzaam voorbeeld van een plenaire mis die niet 
alleen de vijf ordinariumdelen bevat maar ook de propriumdelen gewijd aan de heilige 
Jacobus. Omdat dit natuurlijk de gebruiksmogelijkheden fel beperkte, is het zeer waar-
schijnlijk dat de mis slechts een paar keer per jaar gezongen werd. De kerk van San 
Giacomo in Rimini echter kan de mis wel vaker gebruikt hebben als votiefmis voor haar 
patroonheilige. Sinds kort bestaat er ook een opname van een andere plenaire mis, name-
lijk de Missa de Beata Virgine van Reginald Liebert. Interessant is dat Liebert verbonden 
was aan de kathedraal van Kamerijk op het moment dat Dufay er koorknaap werd. 

Tot zo'n dertig jaar geleden werd een Missa Caput toegeschreven aan Guillaume Dufay. Ze 
stond model voor twee andere missen, gebaseerd op dezelfde cantus firmus, van 
Ockeghem en Obrecht. Deze mis werd uitgegeven in het verzameld werk van Dufay en 
ook viermaal op plaat gezet als een werk van hem. Toen René Clemencic in 1976 de vier-
de opname voltooide, was deze foutieve attributie reeds aan het licht gekomen. Theresa 
Walker en Alejandro Planchart toonden, respectievelijk in 1969 en 1972, aan dat het 
hier gaat om een anonieme Engelse mis, waaraan later een Kyrie werd toegevoegd. 
Sindsdien werd deze mis uitsluitend als een anoniem werk uitgebracht, zoals bijvoorbeeld 
door de Gothic Voices bij het label Hyperion. 

Een andere mis, de Missa La mort de Saint-Gothard, werd eveneens gepubliceerd in Dufays 
verzameld werk, onder de redactie van Heinrich Besseler. Charles Hamm en Alejandro 
Planchart geloven echter niet dat het van Dufays hand is. Het werk heeft tot nu toe zeer 
weinig aandacht gekregen en werd nog niet opgenomen. 

De Missa Sancti Anthonii de Padua werd nog maar pas geïdentificeerd. In het verzameld 
werk was zij aanvankelijk uitgegeven onder een andere naam, namelijk als de Missa Sancti 
Anthonii Viennensis. Er bestaat een document waarin Dufay verklaart dat hij zo'n mis com-
poneerde ter ere van de heilige Antonius, die aanbeden werd in het Zuid-Franse Vienne. 
Deze mis werd recent tweemaal opgenomen als een plenaire mis, door ze te combineren 
met propriumdelen gewijd aan Sint-Antonius, overgeleverd in een verzameling anonieme 
heiligenliederen in het handschrift Trento 88. Feiniger gaf deze propria uit als zijnde van 
Dufay, alhoewel er nog heel wat vragen zijn omtrent deze toeschrijving. David Fallows 
gelooft nochtans stellig dat Dufay deze volledige mis schreef voor de inwijding van 
Donatello's prachtige sculpturen voor het hoofdaltaar van de Sint-Antoniuskerk in Padua 
in 1450. 
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Dufays laatste vier missen zijn tenormissen: ze zijn dus gebaseerd op een cantus firmus. De 
vroegste mis in deze stijl is de Missa Se la face ay pale, een van de eerste cantus firmusmis-
sen buiten Engeland, de bakermat van dit genre. De cantus firmus van deze mis was 
afkomstig van Dufays gelijknamige ballade die onmiskenbaar een huwelijkslied was. De 
laatste regel luidt trouwens: 'Sans elle ne puis', wat zoveel betekent als 'zonder haar kan ik 
niet leven'. Wellicht werd de mis in 1452 gecomponeerd voor het huwelijksfeest van de 
zoon van Louis van Savoye met de dochter van de Franse koning Karel VII. 

De Missa Ehomme armé is geïnspireerd op de cantus firmus van een populair anoniem 
chanson dat werd verwerkt in meer dan dertig missen. De missen van Dufay, Ockeghem 
en Busnois zijn ongetwijfeld de vroegste uit deze reeks. Dufays compositie moet dateren 
uit de jaren 1460, toen hij verbonden was aan het hof van Bourgondie. Zijn laatste twee 
missen zijn gebaseerd op liturgische cantus firmi en vertegenwoordigen een laatste ont-
wikkelingsfase van dit genre. Het staat vast dat ze geschreven werden voor de kathedraal 
van Kamerijk en reeds heel wat auteurs hebben er op gewezen dat het verboden was om 
in de kathedraal muziekinstrumenten mee te brengen, laat staan ze te bespelen. 
Niettemin realiseerde Miroslav Venhoda, in navolging van andere dirigenten, opnames 
van beide missen met een rijke instrumentale begeleiding. De Missa Ecce ancilla Domini 
werd in 1463 in Kamerijk opgetekend, vrijwel onmiddellijk nadat Dufay ze had voltooid. 
Hier vertrok hij van twee cantus firmus-hymnen: de antifonen Ecce ancilla en Beata es 
Maria. Ze is zeer bescheiden in opzet en tevens Dufays kortste mis. 

Dufays laatste overleverde miscompositie, de Missa Ave regina coelorum, is geïnspireerd op 
zijn gelijknamige vierstemmige antifoon. Hij componeerde deze in 1464 en wenste dat hij 
zou gezongen worden aan zijn sterfbed. Om deze reden zijn er gebeden met tropes aan de 
tekst toegevoegd. Vroeger meende men dat deze grote mis uitgevoerd werd tijdens de 
inwijding van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Kamerijk in 1472. Nu blijkt echter dat 
Dufay omstreeks 1470 besliste ieder jaar een mis te laten zingen op vijf augustus, het feest 
van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw. Bovendien achterhaalde Planchart dat dit ook Dufays 
verjaardag was. Dit wijst erop dat Dufay de mis schreef met de bedoeling ze ieder jaar te 
laten uitvoeren zolang hij leefde. Hij voegde er eveneens een requiem aan toe dat gezon-
gen moest worden na zijn dood, zodat dezelfde mis ook nog na zijn overlijden zou weer-
klinken ter zijner nagedachtenis. Dit werk was het allereerste polyfone requiem, maar is 
jammer genoeg verloren gegaan. 

Andere religieuze muziek 

Buiten missen heeft Dufay nog andere kerkmuziek geschreven, waarvoor hij verschillende 
vormen aanwendde. Het isoritmische motet trad dankzij de ars nova op de voorgrond. 
Vitry en Machaut maakten veelvuldig gebruik van deze vorm, net zoals Ciconia en zijn 
tijdgenoten van de ars subtilior. De meeste van Dufays isoritmische motetten zijn vroege 
werken en kunnen gedateerd worden aan de hand van externe gebeurtenissen waarvoor 
ze werden gecomponeerd. De enige isoritmische motetten die na 1438 werden geschreven 
zijn Fulgens jubar ecclesie Dei uit 1442 en Mori bus et genere van 1446. Deze stukken zijn 
niet alleen Dufays laatste isoritmische motetten, het zijn zelfs de hekkensluiters van het 
genre. Na het isoritmische motet stapte Dufay over naar de cantus firmusmis, waarmee hij 
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in de tweede helft van zijn carrière zijn grootste successen boekte. 

Daarnaast schreef hij ook acht niet-isoritmische motetten, zoals 0 proles Hispanie, opge-
dragen aan de heilige Antonius van Padua. Het is een hoogst interessant werk want het 
illustreert hoezeer Dufay deze heilige toegewijd was. Vermoedelijk werd het motet vóór de 
mis van 1450 geschreven. In totaal componeerde hij ook vierentwintig driestemmige 
hymnen voor liturgie, waarbij de vertrouwde gregoriaanse melodie geparafraseerd werd in 
de bovenstem. Bovendien zijn er vijftien antifonen bewaard gebleven, die allen op een na 
driestemmig zijn. Tenslotte componeerde Dufay vier Magnificats in verschillende toon-
aarden. 

Wereldlijke muziek 

Het zesde deel van Besselers uitgave van Dufays opera omnia bevat vierennegentig poly-
fone stukken waarvan sommige met zekerheid kunnen worden toegeschreven aan Dufay. 
In het overzicht van Dufays wereldlijke werken in de New Grove Dictionary vermeldt 
Charles Hamm er slechts drieëntachtig als zijnde authentiek. Dufays favoriete vorm voor 
niet-religieuze muziek was het rondeau, wat bevestigd wordt door de achtenvijftig ron-
deaus in Hamms lijst. Zelden maakte Dufay gebruik van de twee andere populaire liedvor-
men uit die tijd: de ballade en het virelai. Zoals bekend was de ballade de dominerende 
polyfone vorm in de chansons van Machaut, een componist die een eeuw vroeger leefde 
dan Dufay, terwijl het merendeel van zijn virelais eenstemmig waren. 

Een van de bekendste stukken uit Dufays wereldlijk oeuvre is het motet 0 tres piteulx dat 
de ondertitel 'Lamentatie voor de heilige moederkerk van Constantinopel' meekreeg. De 
cantus firmus van dit werk is afkomstig van een lamentatie voor de donkere metten op 
Witte Donderdag: Omnes amici. Het is een treffende uitdrukking van het verdriet en de 
angst in Europa na de val van Constantinopel in 1453. Toen deze stad in handen kwam 
van de moslims betekende dat niet alleen het einde van het Byzantijnse rijk, maar verloor 
het Westen ook haar laatste christelijk bastion in het Oosten. Omnes amici is het enige 
overgeleverde voorbeeld van de vier lamentaties die Dufay dat jaar zou geschreven heb-
ben. Dat de val van Constantinopel zo'n grote indruk maakte op de componist is niet ver-
wonderlijk. Het grootste deel van Dufays leven, van het concilie van Konstanz tot het 
concilie van Firenze, werd hij namelijk geconfronteerd met de inspanningen van de 
roomse Kerk om deze gebeurtenis te vermijden en om de kloof tussen het Oosten en 
Westen te dichten. Dat dit streven uiteindelijk mislukte, was evenveel te wijten aan 
theologische als politieke factoren. 

Het profane oeuvre van Dufay overbrugt zijn hele carrière, van zijn eerste jaren in Italië 
tot aan zijn laatste jaren aan de kathedraal van Kamerijk. Nochtans vertonen deze wer-
ken geen stijlontwikkeling zoals zijn gewijde muziek. Daarom is het zeer moeilijk deze 
stukken te dateren, afgezien van een aantal werken die verwijzen naar externe gebeurte-
nissen. Het merendeel van de wereldlijke werken is geschreven voor een solostem en 
twee instrumentale partijen. Er zijn echter ook stukken bekend voor twee zangers en 
slechts een instrumentale stem. Een paar zeldzame stukken zijn bedoeld voor drie zangers 
zonder instrumentale begeleiding. 
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Moderne uitgaven van Dufays verzameld werk verschenen pas vanaf de 19de eeuw. De 
eerste belangrijke verzameling Dufay and his contemporaries van John Stainer werd in 1898 
gedrukt. De moderne editie van het verzamelde werk werd in 1947 aangevat door 
Guillaume de Van en na zijn dood voltooid in 1966 door Heinrich Besseler. Dufays oeu-
vre telt meer dan tweeduizend werken die nog steeds niet volledig zijn geïnventariseerd., 
maar dit geldt evenzeer voor het werk van bijvoorbeeld Guillaume de Machaut en andere 
productieve vroege componisten. Dufay was reeds tijdens zijn leven beroemd en werd in 
heel Europa bewonderd. Ook nog lang na zijn dood bleef hij hoog aangeschreven en zijn 
muziek, die werd opgetekend in zeventig verschillende manuscripten, verspreid over heel 
Europa, heeft de tand des tijds met glans doorstaan. 

Jerome F. Weber 
Vertaling: Kristien Verbraeken 

Dit artikel verselwen in het tiende nummer van Goldberg en is schatplichtig aan de recente stu-
dies van Alejandro Plctnchart die zijn bevindingen publiceerde in Early Music History 8 (1988) 
en in de Jourrial of the American Musicological Society, vol. 46, nr. 3 (1993). 
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Bent u nog mee? 1 
De Morgen 

METRO. DE VRIJETIJDSGIDS VAN DE MORGEN. ELKE DONDERDAG. 



Interview met `artist in residence' 
Pedro Memeisdorff 

Als een concert met Mala Punica al een heel bijzondere belevenis is, dan is een gesprek 
met Pedro Mernelsdorff dat zeker ook. Het enthousiasme waarmee de man zijn vrienden 
uit de 14de eeuw verdedigt, wordt alleen geëvenaard door de gedrevenheid waarmee hij 
nieuwe musicologische inzichten rond je oren slingert. Ultravioletonderzoek van codices, 
nieuwe concordanties, een fragment waar de tenor wel een tekst heeft maar de cantus 
slechts gedeeltelijk: niets wordt de gesprekspartner bespaard. Het verwondert dan ook 
niet dat de titel `artist in residence' voor hem meer dan een betekenis heeft: 

Memelsdorff: "Een deel van ons werk zal hier voor iedereen zichtbaar zijn. We presente-
ren niet alleen eindproducten maar we stellen ook repetities open, we trachten kennis 
door te geven in lessen en lezingen..." 
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Alleen verwondert hij zich wel over het thema van het festival: "De eerste polyfonis-
ten". Dat geldt in elk geval niet voor de muziek die Mala Punica brengt. 

Memelsdorff: "Ik houd mij bijna uitsluitend bezig met muziek uit de 14de eeuw en ik zie 
daar niet veel nieuws in. Achter de wederzijdse invloeden van componisten op elkaar zie 
ik een heel oude traditie, die heel ver teruggaat. Het begin van de polyfonie ligt in Notre 
Dame of Winchester, zeker niet in de tijd van Dufay of Ciconia. Dat is een fase van hoge 
ontwikkeling, bijna al van verval van de polyfonie, van versplintering en kristallisering 
van duizenden kleine stijlen, die maar weinig gemeen hebben behalve een concept van 
dissonantie en consonantie en nog enkele dingen. Voor het overige is de muzikale taal 
van Paolo da Firenze, Landini, Matteo da Perugia en Ciconia zo verschillend dat je bijna 
geen gemeenschappelijke wortels meer kunt herkennen. In de 14de eeuw zie ik dus geen 
oorsprong maar eerder de laatste oogst van een heel oude stam. Daarna gaat iets heel 
belangrijks verloren: met name die verscheidenheid." 

Zo zijn we al in de geschiedenisles beland. Hoe kwam het eigenlijk tot die eenvormigheid? 

Memelsdorff: "Door politieke akkoorden, door de internationale gotiek, door de vermen-
ging van de - optisch en akoestisch - hyperrealistische Vlaamse cultuur met een zekere 
Italiaanse theatraliteit, die daardoor versterkt maar ook gefixeerd wordt en dus een beetje 
stukgaat. Er ontstaat een eenheid die er tevoren nooit was en die van leraar op leerling zal 
doorgegeven worden voor ongeveer honderdvijftig jaar. Pas aan het einde van die ontwik-
keling grijpen mensen als Gesualdo en Monteverdi precies terug naar de dingen die men 
toen, rond 1400, had verlaten: individualiteit, dissonantie, zin voor conflicten, woord 
boven klank. Dat waren allemaal onopgeloste conflicten uit de late Middeleeuwen. Pas 
dan krijg je die bevrijding uit een cultus van de proportie, de vorm, het vermijden van 
elke ongerijmdheid, iets wat zeker niet het ideaal van de Middeleeuwen was." 

Wat was dat dan wel, dat ideaal van de Middeleeuwen? 

Memelsdorff: "Explicietheid, uitdrukkelijkheid, het begrijpen en mee-ervaren door de toe-
hoorder van de gelijktijdigheid van vele fenomenen, die met elkaar communiceren maar 
elkaar niet uitsluiten en die heel verschillend blijven. Een tenor is een tenor, een cantus-
zanger is een cantuszanger en een instrument is een instrument. Een geestelijk lied is 
anders dan een profaan lied of een dans maar ze kunnen allemaal gelijktijdig plaatsvin-
den. Het ideaal is de gelijktijdige waamemingscapaciteit van de toehoorder. En wel in 
één stuk. Voor de moderne luisteraar is dat misschien gemakkelijker te begrijpen door een 
analogie. Als je naar Cosi fan tutte luistert, hoor je een dialoog, die je dankzij de muziek 
verstaat, maar als je hem zo in een kamer zou horen, zou je er geen woord van snappen. 
De muziek laat sporen na in de herinnering die een gelijktijdigheid later reconstrueerbaar 
maken; dan pas begrijp je plots tegenstellingen en contrasten die je in de gesproken taal 
niet zou begrijpen. Zo hebben zich de mensen in de 14de eeuw ook motetten voorgesteld, 
met verschillende teksten en gelijktijdige gebeurtenissen die je niet onmiddellijk verstaat 
maar die je meer dan eens moet horen, tot je je plots afvraagt: hoe kan dat, dat ik ver-
schillende gebeurtenissen tegelijkertijd kan beleven? Hoe hoor ik? Hoe zit ik in mekaar? 
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Die muziek heeft een sterk introspectieve kant, niet alleen in de polyfonie maar ook in 
het naast elkaar bestaan van klinkende en latente stukken. Een stuk evoceert een ander, 
waar het het schema van overneemt, waar het gelijkenissen mee heeft: citaten, toespelin-
gen werden door de mensen toen veel beter verstaan als nu. Die caleidoscoopachtige 
gelijktijdigheid is voor de Middeleeuwen belangrijker dan de harmonie, de gerijmdheid, 
de conflictvermijding van de 15de en vroege 16de eeuw." 

Geldt dat voor alle muziek uit die tijd? 

Memelsdorff: "Natuurlijk had je ook toen verschillende soorten muziek. Grandioze 
muziek voor een sponsor is niet hetzelfde als quadriviale muziek aan de universiteiten, 
waarbij een kunstenaar zijn beste kunnen moet tonen om een positie te verkrijgen, of als 
muziek voor een republikeinse stad, zoals Siena of Firenze. Het milieu bepaalt de aard van 
de muziek. Neem de extreemste muziek, zoals de ars subtilior in Italië: dat is een franco-
fiele muziek in een taal - Frans - die niet bepaald de volkstaal was, maar wel de hoftaal in 
vele steden en in een muzikale stijl die zeker niet door iedereen werd begrepen. Dat soort 
muziek bloeide niet in republikeinse steden maar enkel aan feodale hoven: Pavia, Padua, 
Mantua... In Firenze was men daar tegen, om chauvinistische redenen - het was niet in 
het Italiaans - en omdat zij om ideologische redenen een pseudo-antieke Italiaanse stijl 
cultiveerden." 

En zo komt Memelsdorff bij een van zijn stokpaardjes, het bronnenonderzoek: 

Memelsdorff: "Anderzijds zijn door het Toscaanse nationalisme veel meer bronnen 
bewaard gebleven; later hebben de Toscaniërs hun eigen muziekgeschiedenis willen schrij-
ven in reusachtige, fantastische manuscripten met miniaturen: echte Guinness Books of 
Records van de Italiaanse muziek. Verzamelaars vochtten om dergelijke handschriften. 
Erg beroemd is bijvoorbeeld de Codex Scuarcialupi, waaruit we de meeste werken van 
Landini kennen. Die meneer Scuarcialupi, een organist en een van de eerste bezitters van 
het handschrift, was een vriend van Dufay; die heeft het boek dus waarschijnlijk gezien. 
Wat hij erover dacht, weten we natuurlijk niet. Dufay staat dichter bij de Noord-
Italiaanse muziek, uit Padua bijvoorbeeld, of bij de Romeinse muziek, dan bij Landini." 

Voor Laus Polyphoniae boort Mala Punica een repertoire aan waar Memelsdorff zich 
nauwelijks mee heeft beziggehouden: de Engelse muziek voor en rond Dunstable. 

Memelsdorrf: "Eerst hebben we de Engelse muziek in Italiaanse bronnen bekeken: John 
Dunstable, Leonel Power, muziek uit het tweede kwart van de eeuw, na 1420. We probe-
ren te tonen hoe de Italianen dat hebben ervaren, maar ook om een beetje verder te kij-
ken en te zien wat er in de 14de eeuw in Engeland al was. Dat is een tamelijk geheimzin-
nig repertoire, anonieme motetten uit de tijd rond 1350, in Norwich, Oxford... vooral in 
kloosters. Het gaat hier niet om intacte bronnen maar enkel om fragmenten, en wel 
zoveel dat we moeten geloven dat het over een koortsachtige culturele activiteit ging. Er 
zijn meer dan tachtig fragmenten, meestal uit grote bronnen die verloren zijn gegaan. Ze 
zijn allemaal van verschillende handen, dus het zijn allemaal aparte bronnen, toen al ver- 
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spreid over heel Engeland. Maar er zijn heel veel concordanties, dus er was veel contact. 
Spijtig genoeg zijn ze bijna allemaal anoniem en vaak in het Latijn. Het is dus heel moei-
lijk vast te stellen wat waar vandaan komt en zelfs wat er echt Engels is. Veel zou uit 
Frankrijk geïmporteerd kunnen zijn. De hoven en dus ook de kapellen reisden vaak heen 
en weer over het Kanaal. Maar je voelt wel dat er een centrale stijl is, een stijl die je niet 
Frans kunt noemen. Die stijl herken je aan de cultuur van de cantus firmus in de midden-
stemmen. Daardoor krijgt de polyfonie een evenwicht dat ze anders niet heeft. Dat heeft 
toen grote indruk gemaakt op de Fransen en de Italianen. Ook nieuw was de harmonie: 
het gebruik van tertsen en sexten op een manier die de ars nova op het continent hele-
maal niet kent." 

Memelsdorff heeft hard gewerkt op de uitvoeringspraktijk van de Italiaanse Trecento-
muziek, al zegt hij zelf bescheiden: "Nooit genoeg..." 

Moet hij heel dat werk nu overdoen voor de Engelse muziek? Eerst lacht hij de vraag weg: 

Memelsdorff: "Als het van mij had afgehangen, was ik eeuwig Italiaans Trecento blijven 
spelen. Ik blijf een late `trecentise. Maar inderdaad, dat neemt niet weg dat ik mij graag 
even met Engeland bezig houd, maar dat kost me wel een jaar van mijn leven. Ik leef op 
dit ogenblik in drie verschillende biografieën. We moeten wekenlang werken aan 
Dunstable en wekenlang aan Ciconia en wekenlang aan Paolo da Firenze of Filippo da 
Caserta; meestal deden we maar één programma per jaar, nu doe ik er vier tegelijk." 

En is de uitvoeringspraktijk van de Engelse muziek dan anders dan die van de 
Italiaanse? 

Memelsdorff: "Wat weten we daar eigenlijk over? Is dat een nationale kwestie? Hoeveel 
Italianen, Engelsen en Vlamingen waren er in de Capella Palatina in 1380? De proportie 
verschilde niet zoveel van die in mijn ensemble Mala Punica, alleen waren er minder 
Japanners. Wat was Italië? Wat was Engeland? Wist een Engelsman uit Londen beter hoe 
een Franco-Normandiër uit Yorkshire zong dan een Franciscaner monnik uit Rome die in 
Ierland was geweest en terug naar het Vaticaan kwam...? Cultuur is veel rijker dan men 
meestal denkt." 

Hoe rijk, dat wil Pedro Memelsdorff graag laten horen. 

Stephan Moens 

Dit stuk verscheen in lichtgewijzigde vorm in De Morgen. 
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Sint-Augustinuskerk: 
Centrum voor Oude Muziek 

Algemeen 

De Sint-Augustinuskerk, gelegen in de Kammenstraat te Antwerpen, wordt momenteel in 
opdracht van de Stad Antwerpen gerestaureerd, met als doel de kerk en bijgebouwen in 
te richten als Centrum voor Oude Muziek. 

De kerk in Zuid-Nederlandse vroegbarokke stijl werd gebouwd tussen 1615 en1618 onder 
leiding van architect Wenzel Coebergher (1561-1634). In 1672 verplaatste men het koor 
van de kloosterlingen achter het hoogaltaar. De overwelving van koor en middenbeuk 
dateren respectievelijk uit 1718 en 1721. De bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekapel of 
winterkapel begon in 1897. In 1939 werden kerk en bijgebouwen beschermd als monu-
ment. Een eerste buitenrestauratie vond plaats in de jaren 1970. Het interieur van de 
beschermde gebouwen wordt in dit restauratieproject gerestaureerd. Men ziet erop toe dat 
karakteristieke ruimtelijkheid van kerk en kapel behouden blijft. De restauratie houdt 
rekening met de terugkomst van de drie altaarschilderijen uit 1628, met name het Mystiek 
huwelijk van de Heilige Catharina door Pieter Paul Rubens boven het hoofdaltaar, de de 
Extase van Sint-Augustinus door Antoon van Dyck en de Marteling van de Heilige Apollonia 
door Jacob Jordaens boven de zijaltaren. 

In het gebouw worden vol-
doende klimatologische en 
veiligheidsuitrustingen 
voorzien om de schilderij-
en in de kerk op te han-
gen. Een combinatie van 
museale en concertfuncties 
moet de mogelijkheid 
geven tot openstelling 
voor het publiek. Deze 
hedendaagse technische 
uitrustingen worden op 
een niet storende wijze 
geïntegreerd in de zaal, de 
foyer en de bijgebouwen. 
De bestaande kelder van 
de winterkapel is voorzien 
als technische kelder voor 
de luchtbehandelingsin- 

Interieur hoofdkerk 
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stallatie, waarbij grote aandacht zal besteed worden aan het vermijden van geluids- of tril-
lingsoverlast vanwege de machinerie in de concertzaal en de foyer. Nieuwe 'zuilen', opge-
steld voor de pilasters, verspreiden de behandelde lucht. Deze verdringingsventilatie zorgt 
voor een optimaal klimaat voor zowel publiek als schilderijen en instrumenten. Alle 
nevengebouwen worden statisch verwarmd met radiatoren. 

Het programma van functies 

De concertzaal zelf, die in de voormalige kloosterkerk wordt ingericht, biedt plaats aan 
een vijfhonderdtal bezoekers. De naast de kerk gelegen winterkapel krijgt een nieuwe 
functie als foyer, na uitbreiding naar de huidige nevenruimte en tuin. Om het publiek op 
een functionele en aangename wijze te kunnen onthalen, voorziet men een nieuwbouw-
project in de Kammenstraat 81. Hier zullen inkomruimte, ticketverkoop en vestiaire hun 
plaats krijgen, zodat de bezoekers in alle vrijheid kunnen genieten van een drankje of 
hapje in de foyer, vooraleer de mooie concertzaal binnen te treden. Ook de artiesten wor-
den in de watten gelegd: voor hen wordt tegen kerk en kapel een nieuwbouw opgericht 
voor de verticale circulatie en enkele individuele artiestenloges. Op de verdiepingen van 
de bijgebouwen van de winterkapel komen er volledig ingerichte kleedkamers. In de 
voormalige sacristie kunnen koor en orkest zich voorbereiden en in de VIP-ruimte kan 
men terecht voor een drankje of kleine snack. Deze nieuwbouw situeert zich gedeeltelijk 
op de plaats van het huidige bijgebouw van de politie Oudaan, waar de fietsengraveer-
dienst en verzendingsdienst gehuisvest is. De gelijkvloerse verdieping zal daarom, ook in 
de nieuwe situatie, plaats blijven bieden aan deze politiediensten. Een gedeelte van het 
parkeerterrein van de politie wordt echter afgebakend om een leveringstoegang voor cate-
ring en instrumenten te creëren. Boven de artiestenloges op de eerste verdieping komt 
een technische ruimte voor koelgroepen en verwarmingsketels. 

De fasering 

De eerste fase omvatte de renovatie van het interieur van de bijgebouwen in de Everdij-
straat, het plaatsen van een akoestische beglazing aan de buitenzijde van de kerkramen en 
het materiaal- wetenschappelijk vooronderzoek van het interieur van de kerk. 

De werken aan de bijgebouwen zijn inmiddels voltooid en de verbouwde woningen bie-
den momenteel plaats aan vier burelen, een economaat en sanitair voor de administratie 
van het Centrum voor Oude Muziek, te bereiken via de Everdijstraat 12. Het fraai 
gekleurde loodglas werd hersteld en ingewerkt in nieuwe houten ramen met geïsoleerde 
beglazing. Gevelreinigingswerken zijn gepland in de derde fase. 

Het akoestisch voorzetglas, dat langs de buitenzijde van de kerkramen geplaatst werd, bestaat 
uit een metalen raamkader dat de omtrek van de raamnissen volgt. Hierin plaatste men een 
enkele laag zeer dik, gelaagd glas met een speciale akoestische folie. De zware panelen wer-
den koud op elkaar gezet. Samen met het loodglas en de bestaande voorzetbeglazing uit de 
jaren 1970, vormt deze beglazing nu een systeem van drie lagen met twee luchtspouwen. 
Gegarandeerd wordt hierdoor storend verkeerslawaai in de concertzaal geweerd. 

Het interieur van de kerk werd in de zomer 1999 onderworpen aan een materiaal-weten- 
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schappelijk onderzoek, uitgevoerd door Annelies Verstraete en Heidi Persoon, medewer-
kers van kunsthistorica Linda Van Dijck. Zij deden onderzoek naar de afwerkingslagen in 
de middenbeuk van de kerk, meer bepaald op de beeldengroepen in de boognissen, de 
bogen en de zuilen. Ze onderzochten de afwerkingslagen op de poort en het altaar in de 
noordelijke zijbeuk, de afwerkingslagen op de lambrisering op de hoek tussen schip en 
koor, de afwerkingslagen op de lambrisering en de poort in het koor. Tevens verrichtten 
ze een onderzoek op de sokkels van het altaar. Alle verschillende onderdelen werden stra-
tigrafisch onderzocht. Bij marmerimitaties werden vaak plaatselijk grotere oppervlaktes 
blootgelegd. Uit het onderzoek kon men afleiden dat de beelden in de boognissen steeds 
met monochrome kalklagen bedekt waren. Op de achtergrond van de beelden zijn zwarte 
kalklagen teruggevonden. Slechts enkele attributen hadden oorspronkelijk een polychro-
me afwerking. 

Ook onder de rozetten ontdekte men onder de huidige vergulding enkel monochrome 
kalklagen, wat niet uitsluit dat er nooit een eerdere vergulding is geweest. De zuilen, de 
bogen met sluitsteen en het kapiteel - die in een vorige periode grondig werden vrijgelegd 
- krijgen in dit project opnieuw een bepleistering. Vaag werden hierop resten van een 
kakigrijze laag teruggevonden. De poort in de noordelijke zijbeuk gaf een aantal opeen-
volgende marmerimitaties bloot. De zichtbare laag op het zij altaar is een witte marmeri-
mitatie met zwarte lijst en komt overeen met de andere zichtbare verflagen in de kerk. 
Door de weinige lagen lijkt dit altaar vrij recent te zijn. Het hoofdaltaar heeft meer afwer-
kingslagen dan de lambrisering, kroonlijst en andere delen van het koor. Hieruit kan men 
afleiden dat het altaar ouder is. De borstbeelden, centraal in de lambrisering, zijn waar-
schijnlijk recent verwijderd. De niet-beschilderde gedeeltes achter de beelden werden 
nooit geïntegreerd. 

In een tweede deel van het onderzoek onderwierp men ook het gewelf van de midden-
beuk, het gewelf van het koor, de triomfboog en het hoogkoor aan een onderzoek. Op de 
wanden van de zijbeuken bevindt zich onder de huidige gele afwerkingslaag een bruine 
houtimitatie, die mogelijk achter de houten wandbetimmering doorloopt. Ook op alle 
onderdelen van de poort vond men deze houtimitatie terug. De muur boven de kroonlijst 
in de middenbeuk verbergt geen oudere afwerkingslagen, enkel een witte bepleistering. 
Deze muurvlakken waren voordien steeds voorzien van een reeks schilderijen over het 
leven van Sint-Augustinus. Deze veertien statiën zullen na restauratie in fase 3 terugkeren 
naar hun oorspronkelijke plaats. Het koor werd overwelfd in 1718, het schip enkele jaren 
later in 1721. Niet alleen de stucornamentiek van beide gewelven, maar ook de verschil-
lende gekleurde afwerkingslagen zijn anders. Het gewelf van het schip werd doorgaans, op 
de voorlaatste decoratiefase na, volledig van dezelfde tint voorzien: zowel de profielen, de 
spiegelvlakken als de muurvlakken. Op het gewelf van het koor werden minder verflagen 
teruggevonden. De oudste afwerkingslagen zijn verschillend van kleur in spiegelvlakken 
en profielen. De sterren in de medaillons waren oorspronkelijk verguld. Deze ornamenten 
kunnen zonder enig probleem worden blootgelegd. 

De conclusies uit dit materiaal-wetenschappelijk vooronderzoek zullen geïntegreerd wor-
den in het restauratiedossier van fase 3. 
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Interieur winterkapel 
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Fase 2 
De tweede fase omvat de renovatie van de daken van de winterkapel. Deze fase is 
momenteel in uitvoering. De in slechte toestand verkerende platte en hellende daken van 
de winterkapel en de bijgebouwen krijgen een nieuwe dakbedekking met natuurleien voor 
de hellende daken. Tevens worden de gevels van deze gebouwen grondig gereinigd en 
voorzien van een nieuwe gladde gevelbepleistering. Een ander onderdeel van deze fase is 
het plaatsen van een ontdubbelde geïsoleerde vloer boven het schipgewelf op de zolder 
van de concertzaal. Samen met de akoestische voorzetbeglazing, uitgevoerd in fase 1, 
draagt ook deze ingreep bij tot de isolatie van de concertzaal tegen storend verkeer en 
ander straatlawaai. 

Fase 3 

De derde fase betreft het geheel van de resterende werken. Voor deze werken is een aan-
vraag voor een restauratiepremie ingediend. De fase bestaat uit twee deelfases: een deel 
nieuwbouw en het restauratiedossier. Het deel nieuwbouw omvat zowel de ruwbouw, tech-
nieken en afwerking van zowel het inkomgebouw aan de Kammenstraat 81, de artiesten-
ingang en loges aan de kant van politie Oudaan, als de nieuwbouwuitbreiding van de 
foyer naast de winterkapel. Ook de werken voor de inrichting van de kelder tot het sani-
tair voor bezoekers en de installatie van de technische kelder, zitten hierin vervat. 

Tot het restauratiedossier behoren restauratie, technische uitrusting en inrichting van de kerk, 
sacristie en winterkapel, evenals de verbouwing en inrichting van de bestaande bijgebouwen. 
Afzonderlijke onderdelen in het restauratiedossier vormen de volledige restauratie van het 
kerkorgel, het vooronderzoek en de restauratie van de verschillende schilderijen en beelden. 

Bouwprogramma 
De werken aan de concertzaal, met ongeveer vijfhonderd plaatsen, omvatten principieel 
de restauratie van het interieur en het plaatsen van verwijderbare stoelen en podia. Door 
de keuze voor schakelbare stoelen in plaats van vaste zitjes, blijven diverse zaalopstellin-
gen mogelijk. Ook opteert men om deze reden voor een flexibel podium met een vaste 
basis, waarmee verschillende variaties mogelijk zijn. 

Het publiek komt binnen via de foyer; tussen zaal en foyer wordt een akoestisch sas voor-
zien. De oorspronkelijke hoofdingang van de kerk in de Kammenstraat, onder het oksaal, 
zal worden gebruikt als nooduitgang of als uitgang bij grotere evenementen. Tevens wordt 
de toegang Everdijstraat in de noordelijke zijbeuk aangepast tot nooduitgang. 

De bestaande sacristie op het gelijkvloers, aansluitend op het podium via de kleine sacris-
tie die dienst zal doen als 'coulissen', wordt de opwarmruimte voor muzikanten. Via de 
nieuwe artiesteningang kunnen ze deze ruimte eenvoudig bereiken. 

Het interieur van de sacristie wordt gerestaureerd. De bestaande toegang en trap in de 
Everdijstraat 14 blijven behouden en zullen niet alleen door het technisch personeel 
gebruikt worden maar ook door het opnamepersoneel van Radio 3, dat vanuit de opname-
studio op de eerste verdieping rechtstreekse muziekopnames zal kunnen maken. Dit 
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gedeelte van het centrum wordt hierdoor apart bruikbaar. Naast de opnamestudio zijn op 
de eerste verdieping een keuken en vergaderzaal gepland, aansluitend op de burelen van 
het Centrum voor Oude Muziek, verbouwd in de eerste fase. De bestaande trap wordt 
doorgetrokken naar de tweede verdieping boven de sacristie. De zolder bouwt men om tot 
technische ruimte voor elektriciteit en data. 

Het interieur van de winterkapel, die omgetoverd wordt tot foyer, vraagt om een volledi-
ge restauratie. De muurschilderingen worden gefixeerd waar nodig, de ontbrekende delen 
op een neutrale manier bijgewerkt. Deze ruimte zal ook met verdringingslucht worden 
verlucht en het nieuw aangebouwde gedeelte wordt verwarmd via radiatoren. Gedeeltelijk 
in de bestaande ruimtes rond de foyer, gedeeltelijk op de gelijkvloerse verdieping van de 
aansluitende nieuwbouw, zullen keuken, drankenberging, instrumentenberging en het 
bureel voor de avondcoördinator een plaats krijgen. De keuken sluit hierdoor aan op de 
foyertoog, de drankenberging kan eenvoudig via de leveringstoegang bereikt worden. Het 
toogmeubel zal ontworpen worden rond de communiebanken en het altaar. 

Vanuit zijn bureel kan de avondcoördinator het geheel van artiesten- en publieksverkeer 
volgen via videofonie. Hij bepaalt en regisseert het verloop van de avond. Vanuit de foyer 
is het sanitair voor het publiek in de kelder te bereiken. Mindervaliden kunnen op het 
gelijkvloers terecht. 
De nieuwe traphal die hier voorzien wordt, bedient tevens het keukenpersoneel, de VIP-
ruimte voor artiesten en de klaarzetruimte voor een eventuele receptie op de eerste ver-
dieping en naar hun personeelruimte hierboven. 

De nieuwbouw over twee niveaus langs de zijde van de politie Oudaan, bevat naast de 
artiesten- en leveringstoegang op het gelijkvloers een ruimte voor de politie en op de eer-
ste verdieping zes individuele loges waarvan er vier voorzien zijn met individueel sanitair. 
De loges zijn verbonden met de VIP-receptieruimte en met de kleedkamers voor groepen 
en het artiestensanitair op de eerste en tweede verdieping van de bestaande bijgebouwen. 
De tweede verdieping van de nieuwbouw zal plaats bieden aan de technische ruimte voor 
verwarmingsketels en koelgroepen. De nieuwe artiesteningang maakt de verbinding tus-
sen de Everdijstraat en winterkapel. De trap loopt van de niveaus boven de winterkapel 
langs de kant van de kerk en de verdiepingen van de nieuwbouw. 

Het publiek wordt uitgenodigd via de nieuwbouw in de Kammenstraat 81. Het bestaande 
gebouw zal volledig gesloopt worden. De hoofdinkom op de gelijkvloerse verdieping vangt 
het niveauverschil met de winterkapel op in een langzaam hellend vlak. 7.o worden de 
foyer en de concertzaal ook voor mindervaliden gemakkelijk toegankelijk. De vestiaire 
zweeft als een afzonderlijk volume in de inkomruimte. De ticketverkoop en het onthaal 
gebeuren vooraan, bij het binnenkomen. De bovenliggende ruimten zullen uitgewerkt wor-
den tot ticketshop, bijkomende administratieve ruimten of voor kindermuziekateliers... 

Klimaatregeling en akoestische eisen 

Er is een duidelijke keuze gemaakt, zowel door de opdrachtgever als het Bestuur 
Monumenten en Landschappen, voor de acclimatisatie van de volledige kerk. Er dient 
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dus gezorgd te worden voor zowel een comfortabel klimaat voor de concertgangers als een 
optimaal klimaat (temperatuur en luchtvochtigheid) voor de originele schilderijen, het 
oorspronkelijke orgel en de instrumenten die hier gebruikt zullen worden. Bij de ingrepen 
voor de akoestiek van de concertzaal doet men beroep op een akoesticus, die advies zal 
geven over de verbetering van de zaalakoestiek van de kerk. Alle nieuwe ingrepen, zoals 
het zaalmeubilair, het podium, enzovoort worden geconcipieerd in functie van het verbe-
teren van de akoestiek. 

Restauratie van het interieur 

Vooropgesteld wordt om het kerkinterieur en de winterkapel te restaureren in zijn basisaf-
werking en door middel van gereïntegreerde ornamenten het gebouw opnieuw een sacrale 
sfeer te geven. Het kerkinterieur wordt gerestaureerd naar zijn barokstijl, de winterkapel 
naar zijn neostijl. De restauratie van het kerkinterieur zelf behelst een apart deel van het 
restauratiedossier. Zo zal de middenbeuk van de kerk een monochrome afwerking krijgen: 
de lichte kleur kiest men volgens de conclusies van het materiaal-wetenschappelijk 
onderzoek. De beelden met een oorspronkelijk polychrome afwerking worden op deze 
wijze gerestaureerd. Onderliggend verguldsel op onder andere rozetten en beeldornamen-
ten wordt eerst blootgelegd en vervolgens gerestaureerd. Op kolommen, raamomlijstingen 
en kapiteel komt een nieuwe kalklaag. Deuren en ander houtwerk worden gerestaureerd, 
de inlcomdeuren van de kerk zullen om functionele redenen een automatisatie krijgen. De 
volledige kerkvloer wordt verwijderd voor het inwerken van de nodige technieken en 
nadien teruggeplaatst. 

De preekstoel, het werk van beeldhouwer Verbruggen, wordt omwille van zijn historische 
waarde in geen geval van plaats gewijzigd. De zijbeuken krijgen een afwerking in over-
eenstemming met de middenbeuk. De diverse marmer- en houtimitaties op poorten en 
altaren blijven behouden, de restauratieopties van het geheel van de decoratieve elemen-
ten - altaren, biechtstoelen, deuren, enzovoort - worden aan de hand van het materiaal-
wetenschappelijk onderzoek verder gedetailleerd en de bestaande schildering blijft onver-
anderd. Waar nodig worden plaatselijk delen overschilderd met nieuwe marmer- of hout-
imitaties. De doopkapel blijft eveneens behouden. Het altaarmeubel verdient een volledi-
ge restauratie. De engelen boven het schilderij van Rubens aan het hoofdaltaar zullen 
teruggehaald worden. Naast de drie altaarschilderijen, zullen ook de zestien schilderijen 
boven de middenbeuk teruggeplaatst worden. De schilderijen werden immers speciaal 
voor deze plaats ontworpen en hebben ook een gunstige invloed op de akoestiek. De 
opmaak van een conditierapport van al deze schilderijen en de restauratie van één schil-
derij als representatief voor de bewaringstoestand, wordt opgemaakt voorafgaand aan de 
eigenlijke restauratie. Tevens keren de schilderijen in het koor naar hun oorspronkelijke 
plaats terug. De restauratie van het orgel en het vooronderzoek worden in een apart res-
tauratiedossier gehouden. In het kader van de toekomstige functie van de kerk als con-
certzaal zal deze restauratie perfect dienen te gebeuren, niet alleen wat betreft het uit-
zicht, maar ook wat de muzikale waarde van het instrument betreft. 

Ilse Van den Brande 
Architectenbureau Mark Vanhecke & Vera Suls 
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Schilderijen in het interieur van de Antwerpse 
Augustijnenkerk 

In 1608 kocht de orde van de Augustijner eremijten te Antwerpen een huis in de 
Everdijstraat aan. Het zou duren tot 1615 voor er, in naam van de aartshertogen Albrecht 
en Isabella, achter dat huis de eerste steen van een nieuwe kloosterkerk kon worden 
gelegd. Dit gebouw, met zijn ingang aan de Kammenstraat, werd opgetrokken naar ont-
werp van de Brusselse hofarchitect Wenzel Coebergher in een voor die tijd nieuwe proto-
barokke stijl, in aansluiting bij de vormentaal van de Romeinse post-michelangeleske 
architectuur. De aartshertogen hebben overigens een belangrijke rol gespeeld bij de bouw 
van de kerk en de financiering ervan. Dit project was immers een van de vele stimuli die 
van het Brusselse hof zijn uitgegaan, om in de Nederlanden het religieuze reveil in het 
teken van de Contrareformatie te bewerkstelligen. Het kerkgebouw werd binnen de korte 
tijdsspanne van drie jaar opgetrokken. Op 2 september 1618 werd het plechtig ingewijd 
door de Antwerpse bisschop Johannes Malderus en in aanwezigheid van Albrecht en 
Isabella. 

In de daaropvolgende jaren werd het kerkgebouw rijkelijk versierd met tal van schilderijen. 
Hierbij moet vooral worden stilgestaan bij de twee belangrijkste ensembles, namelijk de 
drie grote schilderijen uit 1628 voor de drie voornaamste altaren in het absidiaal gedeelte 
van de kerk en de Augustinuscyclus, een samenhangende reeks van veertien doeken, 
geschilderd omstreeks 1650. Deze beide ensembles hebben gedurende eeuwen de belang-
rijkste picturale component gevormd van de Augustijnenkerk, in een organische eenheid 
met de omgevende architectuur. Als zodanig vormde dit interieur in de Zuidelijke 
Nederlanden een van de mooiste voorbeelden van een barok totaalkunstwerk. Het zou 
voor het Antwerps kunstpatrimonium een verrijking betekenen, mocht dit geheel 
opnieuw kunnen worden ingericht in zijn oude glorie. 

De drie schilderijen voor hoofd- en zijaltaren 
In 1628 kregen Antwerpens drie belangrijkste schilders, Pieter Paul Rubens, Antoon van 
Dyck en Jacob Jordaens, de opdracht de drie voornaamste altaren van de kerk met schil-
derijen te decoreren. De aanleiding hiertoe was ongetwijfeld het feit, dat in juni van dat 
jaar het algemeen kapittel van de orde in het Antwerpse klooster zou samenkomen. 

Rubens kreeg het schilderij voor het hoofdaltaar uit te voeren. Voor dat enorme doek 
ontving hij ook een enorm bedrag: niet minder dan drieduizend gulden. Dat was een 
exorbitant bedrag, zelfs wanneer men rekening houdt met het zeer grote formaat van het 
altaarstuk. Dat hij zich dergelijke som kon laten uitbetalen, zegt iets over de bijzondere 
faam die Rubens op dat ogenblik genoot. De twee medewerkers van Rubens dienden het 
met een veel bescheidener verloning te stellen. Aan Van Dyck werd zeshonderd gulden 
uitbetaald. Van Jordaens is niet bekend wat hij precies voor zijn werk heeft ontvangen, 
maar men kan vermoeden dat het om hetzelfde bedrag zal zijn gegaan. Wij weten immers 
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dat een som van vijf- â zeshonderd gulden zowat de gemiddelde prijs was, die men voor 
een altaarstuk van normale afmetingen kon bedingen. 

Wellicht hebben de Augustijnen voor deze belangrijke opdracht aanvankelijk alleen aan 
Rubens gedacht en heeft deze op eigen initiatief de paters voorgesteld het werk voor de 
twee zijaltaren te delegeren aan Van Dyck en Jordaens. Niet alleen waren deze laatsten 
naast Rubens de belangrijkste historieschilders in Antwerpen, in een vroeger stadium van 
hun bedrijvigheid waren zij ook diens begaafdste assistenten geweest. Rubens had trou-
wens een zeer dwingende reden om de uitvoering van de schilderijen voor de zijaltaren 
over te laten aan Van Dyck en Jordaens. In 1628 zou hij immers, met bestemming Spanje 
en Engeland, op diplomatieke reis vertrekken en het zou duren tot 1630 voor hij zich 
opnieuw in Antwerpen kon vestigen. Ongetwijfeld zal Rubens op het moment waarop 
hem de opdracht te beurt viel, reeds goed geweten hebben welke taken hem in de nabije 
toekomst te wachten stonden. 

In Rubens' schilderij wordt allereerst duidelijk gemaakt aan wie de Antwerpse 
Augustijnenkerk werd toegewijd. Het beeldt uit hoe Maria, als Moeder van God, door de 
heiligen wordt vereerd. Terzelfdertijd is ook voorgesteld hoe het Jezuskind een ring schuift 
over de ringvinger van de Heilige Catharina, die aldus Christus' bruid wordt. Op deze 
wijze wordt eerst en vooral heel nadrukkelijk uitdrukking gegeven aan enkele van de 
belangrijkste en door de reformatie zeer sterk bestreden contrareformatorische standpun-
ten: de verheerlijking van Maria's maagdelijk moederschap en de verering van de heiligen 
als voorsprekers. Maar door het thema van het maagdelijke moederschap wordt ook geal-
ludeerd op de kuisheidsregel die de Augustijnen, zoals trouwens alle andere seculiere en 
reguliere geestelijken, in acht dienden te nemen. 

Opmerkelijk is de zwierige bewogenheid die aan deze monumentale compositie ten grond-
slag ligt. Deze levendige en rijk gestoffeerde enscenering zou vooral in het latere oeuvre 
van Rubens een belangrijke rol spelen. De opbouw van de compositie en haar warme 
kleurengamma zijn onmiskenbaar Venetiaans van inslag. De weelderige architectuur van 
troon en achtergrond herinnert aan soortgelijke feestelijke Madonnavoorstellingen door 
Titiaan en Veronese. Overigens zou deze zwierige en levendige vormgeving bijzonder 
karakteristiek zijn voor de algemene ontwikkeling van de barokstijl in de Vlaamse kunst. 
Ook de taferelen die Van Dyck en Jordaens dienden uit te voeren, worden door een zelfde 
dynamiek gekenmerkt. 

Voor het linker zijaltaar schilderde Van Dyck de Heilige Augustinus in extase. In dit doek 
wordt heel concreet de patroonheilige van de orde gehuldigd, op een moment dat hij in 
een hemels visioen de Heilige Drievuldigheid ziet verschijnen. Heel nadrukkelijk wordt 
in dit werk de specifieke mystiek van de Augustijner eremijten beklemtoond. De uitvoe-
ring van het schilderij voor het rechter zij altaar werd toevertrouwd aan Jordaens. Dat 
doek beeldt de Marteldood van de Heilige Apollonia uit, een heilige wier relieken in de 
Antwerpse Augustijnenkerk bewaard werden en daar trouwens een zeer bijzondere vere-
ring genoten. Dit schilderij heeft met Van Dycks Augustinus en ook met het enorme 
Rubensdoek eenzelfde fel geaccentueerde bewogenheid gemeen, die treft in de patheti- 
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Pieter Paul Rubens, Mystiek huwelijk van de Heilige Calharina 
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sche mimiek zowel als in het felle gebarenspel. Maar inhoudelijk zijn de beide altaarstuk-
ken van Van Dyck en Jordaens elkaars tegenstukken. Daar waar Van Dycks mystieke 
voorstelling de nadruk legt op het contemplatieve karakter van de ordespiritualiteit, 
wordt in Jordaens' martelscène duidelijk gemaakt hoe een heilige ook door zijn daden en 
werken een belangrijke voorbeeldfunctie kan hebben. Eigenlijk worden hier de beide tra-
ditionele wegen van de zelfvervolmaking, de 'vita contemplativa' en de 'vita activa', 
tegenover mekaar geplaatst, als belangrijke richtpolen voor de orde-eigen spiritualiteit, 
maar evenzeer als lichtende voorbeelden voor de gewone gelovige. 

De Augustinuscyclus 
In en kort na 1650 werden voor de Antwerpse Augustijnenkerk veertien schilderijen uit-
gevoerd met de uitbeelding van scènes uit het leven van de heilige Augustinus. Dergelijke 
verhalende cycli waren in de Zuidelijke Nederlanden van de 17de eeuw niet ongewoon. 
Enigszins analoog met soortgelijke frescoreeksen in Italiaanse kerken vormden zij met 
name in klooster- en abdijkerken een geschikt medium om de daden en de betekenis van 
de heiligen van de eigen orde te beklemtonen. Op die wijze wist deze laatste dan ook 
nadrukkelijk haar betekenis propagandistisch te beklemtonen. De schilderijen werden 
aangebracht aan weerskanten van het schip, boven de scheibogen. In het 'diarium' van 
het Antwerpse klooster is er voor het jaar 1650 sprake van een aantal taferelen met uit-
beeldingen uit het leven van Augustinus, echter zonder dat daarbij ook een schildersnaam 
wordt vermeld. Het schilderij waarmee de reeks opent, een allegorische verheerlijking 
van de heilige Augustinus, is voorzien van een cartouche met het jaartal 1650. 

Twee van deze schilderijen, De bekering van de Heilige Augustinus en De doop van de Heilige 
Augustinus werden reeds in de 18de eeuw toegeschreven aan Willem van Herp. Deze 
attributie is op stijlkritische gronden ook gemakkelijk te staven en gaat vermoedelijk 
terug op een oude traditie. Van Herp heeft alleen maar de twee genoemde composities 
uitgevoerd voor de Augustinuscyclus. Een aantal andere taferelen uit deze reeks herhaalt 
nagenoeg letterlijk corresponderende voorstellingen uit de Iconographia Magni Patris 
Aurelii Augustini, een prentenreeks die in 1624 werd gegraveerd door Schelte a Bolswert. 
Het gaat hier wel om stukken van duidelijk mindere kwaliteit en ze zijn vooralsnog moei-
lijk aan een welbepaalde schilder toe te schrijven. Buiten de genoemde stukken van Van 
Herp bevat de Augustinusreeks echter nog twee ander schilderijen die opvallen door een 
uitgesproken stilistische eigenheid. Bedoeld zijn De Heilige Augustinus bij keizer Honorius 
en De Heilige Augustinus geneest Innocentius, twee werken waarin door stijlvergelijking 
heel duidelijk de hand van Cornelis De Vos kan herkend worden. Het is niet uitgesloten 
dat De Vos zijn aandeel in de uitvoering van de opdracht mede te danken had aan het 
feit dat hij woonde in de Kammenstraat, op een boogscheut van de kerk. 

Hans Vlieghe 
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Dag aan dag 

za 19/08 zo 20/08 ma 21/08 di 22/08 

9.00 u. Masterclass 

Pedro Memelsdorff & 

Sabine Lutzenberger 

10.00 IJ. 

11.30 u. The Clerks' Group 

12.00 u. Unicorn 

& Muziekatelier 

voor kinderen 

Capilla Flamenca 

& Muziekatelier 

voor kinderen 

13.00 u. Interview 

Pedro Memelsdorff 

Workshop 

Edward Wickham 

14.00 u. International Young 

Artist's Presentation 

15.00 u. Acantus & 

Muziekatelier 

voor kinderen 

16.30 u. Open repetitie 

Pedro Memelsdorff 

& Mala Purilca 

19.15 u. Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding 

20.00 u. Mala Punica The Clerks'Group Huelgas Ensemble Mala Punica 

ca. 

22. 00 u. Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek 

23.00 u. Capilla Flamenca, 

Psallentes & 

Cantate Domino 
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wo 23/08 do24/08 vr 25/08 za 26/08 zo 27/08 

Workshop 

Rebeccca Stewart 

Workshop 

Rebeccca Stewart 

Workshop 

Rebeccca Stewart 

Continens Paradisi 

& Muziekatelier 

voor kinderen 

Fala MUsica 

& Muziekatelier 

voor kinderen 

Les Flamboyants 

& Muziekatelier 

voor kinderen 

Alla francesca 

& Muziekatelier 

voor kinderen 

Toonmoment workshop 

Rebecca Stewart 

Workshop 

Patrizia Bovi 

International Young 

Artist's Presentation 

International Young 

Artist's Presentation 

Lezing 

Dirk Snellings 

Koning Arthur 

Micrologus & 

Muziekatelier 

voor kinderen 

Koning Arthur 

Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding 

Orlando Consort Ars Nova 

Kopenhagen 

Catherine Bott 

& Friends 

Hilliard Ensemble Ensemble Gilles 

Binchois 

& Les haulz et les bas 

Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek 

Mala Punica Cappella Pratensis 
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van Johann Sebastian Bach 

lgnace Bossuyt 

(onbekende) Pareltjes uit Bachs Oeuvre 

Deze uitgave is een lees-, luister- en studiegids. Een leesboek voor wie meer wil 

weten over de achtergronden en de context van de Missae breves. Een luistergids 

voor wie zich wil laten leiden doorheen het muzikale verhaal van Bach. Een studie-

boek voor wie zich wil verdiepen in de compositie als zodanig en alzo ook in de laat-

barokke-structuren en het muzikale organisatiesysteem. 

Het Bachjaar 2000 is een mooie aanleiding tot het eerherstel van deze pareltjes uit 

Bachs oeuvre. 

595 BEF, 9 6  PP• (± 64 pp. muziekvoorbeelden) ISBN 90-6853-145-X Bestelnr. LUG ii 

Muziekuitgeverij vzw PB 45 B- 3990 Peer, 

Tel +32 11 610510 fax +32 11 610511 

info@musica.be  www.alamire.com  

NIEUW 

De Missae breves 

(BWV 233 - 23 6) 



Randactiviteiten in samenwerking met Musica 
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Inleidingen op de avondconcerten 

Sint-Augustinuskerk 
Kammenstraat 73 
19 tot 27 augustus 

Elke avond om 19.15 u. 
Gratis toegang voor concertbezoekers 

In samenwerking met 

Gastheer: 

PROGRAMMA 

Zaterdag, 19 augustus 

Zondag, 20 augustus 

Maandag, 21 augustus 

Dinsdag, 22 augustus 

Woensdag, 23 augustus 

Donderdag, 24 augustus 

Vrijdag, 25 augustus 

Zaterdag, 26 augustus 

Zondag, 27 augustus 

MUSICA 
Herman Baeten 
directeur Musica 

De overgang van de ars nova naar de Renaissance 

Dufay, een veelzijdig componist 

Dufay en de isoritmische motetten 

Ciconia en de ars subtilior 

De Engelse invloeden op het vasteland in de eerste helft 
van de 15de eeuw 

John Dunstable: een lichtend voorbeeld voor het vasteland 

Liederen en dansen in de vroege 15de eeuw 

De miscomposities van Dufay 

Le Banquet du voeu 
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Rondetafelgesprekken 

De Foyer 
Bourlaschouwburg 
Komedieplaats 18 
19 augustus - 25 augustus 

Kloosterzalen 
Centrum Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 
26 & 27 augustus 

Na elk avondconcert (vanaf 22.00 - 22.30 u.) 
Gratis toegang 

In samenwerking met MUSICA 
Geanimeerde gesprekken met uitvoerders, musicologen, schrijvers, kunstenaars, melomanen en 
het concertpubliek. 

Gastmoderatoren: Lut Van der Eycken, programmamedewerker, VRT Radio 3 

Werner Trio, journalist, VRT Radio Nieuwsdienst 

PROGRAMMA (onder voorbehoud van wijzigingen) 

Zaterdag, 19 augustus Werner Trio Pedro Memeisdorff 

Zondag, 20 augustus Werner Trio Edward Wickham 
Walter Couvreur 

Maandag, 21 augustus Lut Van der Eycken Paul Van Nevel 

Dinsdag, 22 augustus Werner Trio Joseb Cabré 
Dirk Snellings 

Werner Trio Angus Smith 

Werner Trio Kees Boeke 
Jan Nuchelmans 

Lut Van der Eycken Catherine Bott 

Lut Van der Eycken Hilliard Ensemble 

Lut Van der Eycken Dominique Vellard 
Els Van Volsem 
Liesbet Vereertbrugghen 

Woensdag, 23 augustus 

Donderdag, 24 augustus 

Vrijdag, 25 augustus 

Zaterdag, 26 augustus 

Zondag, 27 augustus 
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DE FOYER 

Speciale festivalkaart Laus Polyphoniae 2000 

Bieren: 

Pils 60 BEF 
Hoegaarden 60 BEF 
Koninck 60 BEF 

Frisdranken: 

Coca-cola 60 BEF 
Fanta 60 BEF 
Spuitwater 60 BEF 

Wijnen: 

Rode wijn 80 BEF 
Witte wijn 80 BEF 

Warme dranken: 

Koffie 60 BEF 

Broodjes: 

Kaas 60 BEF 
Hesp 60 BEF 
Salami 60 BEF 
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Interview, open repetitie, masterclasses, 
workshops & lezing 

Kloosterzalen 
Centrum Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 
20 - 27 augustus 2000 

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

In samenwerking met MUSICA 

Tijdens het festival Laus Polyphoniae delen internationale specialisten hun kennis en 
ervaring met actieve musici en geïnteresseerde luisteraars. Zij krijgen in een reeks work-
shops en masterclasses de kans zich onder leiding van vooraanstaande musici te verdiepen 
in de muziek van de eerste polyfonisten. Bij deze editie staat de muziek centraal van 
Johannes Ciconia, Gilles Binchois, John Dunstable en Guillaume Dufay. 

PEDRO MEMELSDORFF 
Interview & open repetitie 

Naar jaarlijkse gewoonte openen we de week met een interview met 
de artist in residence. Na Anthony Rooley, Paul Van Nevel, Jordi 
Savall en Konrad Jungh:ánel, is nu Pedro Memelsdorff aan de beurt. 
Met zijn ensemble Mala Punica behoort hij tot de grote uitvoerders 
van muziek uit de Middeleeuwen. Zijn werk als uitvoerder - hij is 
steeds op zoek naar het historische uitvoeringsprofiel -, maar ook zijn 
permanent bronnenonderzoek geven zijn concerten en opnamen iets 
unieks. Gastmoderator Lut Van der Eycken treedt een uur met hem in dialoog. Voor wie 
nog dieper op de inhoudelijke materie wil ingaan, is er een open repetitie waar verschil- 
lende visies op de muziek van Dufay, Ciconia, Binchois en tijdgenoten aan bod komen. 
Zondag, 20 augustus, 14-15 u. (interview) & 16.30-18 u. (open repetitie) 

Masterclass interpretatie 

Vocale, instrumentale of gemengde ensembles kunnen aan Pedro 
Memelsdorff muziek voorleggen van Paolo da Firenze of Francesco 
Landini, Italiaanse Trecento madrigalen, werk van Matteo da 
Perugia, enz. Sabine Lutzenberger (zangeres bij Mala Punica) zal tij-
dens de masterclass dieper ingaan op de vocale contrapuntimprovisa- 
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tie anno 1400, een nieuwe maar boeiende materie. Zowel het instrumentale gegeven als 
de vocale virtuositeit komen dus aan bod. 
Maandag, 21 augustus, 9-18 u. 

EDWARD WICKHAM 
Workshop vroege Engelse polyfonisten 

In deze workshop confronteren we de eerste generatie Franco-
Vlaamse polyfonisten met hun tijdgenoten in Engeland. Edward 
Wickham, oprichter en dirigent van The Clerks' Group plaatst John 
Dunstable en Walter Frye als Engelse polyfonisten naast het vroege 
werk van Guillaume Dufay. Het oeuvre van Walter Frye is voor het grootste deel terugge-
vonden op het vasteland. Nochtans is de componist naar alle waarschijnlijkheid steeds 
werkzaam geweest in Engeland. Zijn missen hebben componisten als Obrecht en Busnois 
sterk beïnvloed. Fryes vierstemmige Missa Flos regalis is tijdens de workshop de hoofdbrok. 
Moderne transcripties vormen de basis om de oude bron nader te bekijken en er zo moge-
lijk uit te zingen. 
Dinsdag, 22 augustus, 13-18 u. 

PATRIZIA BOVI 
Workshop Italiaanse lauda's 

Van de honderden lauda's uit het laatmiddeleeuwse Italië zijn er 
slechts twee bronnen overgeleverd. Het laat 13de-eeuwse Laucktrio di 
Cortona en het vroeg 14de-eeuwse Florence Laudario openbaren een 
schat aan eenstemmige religieuze liederen in strofe-refrein structuur. 
Soms werden deze lauda's gebracht met instrumenten die improviserend het geheel har-
monisch en melodisch ondersteunden. Patrizia Bovi is een autoriteit als uitvoerder van 
deze middeleeuwse gezangen. Met het ensemble Organum werkte ze mee aan de productie 
Laudario di Cortona en met haar ensemble Micrologus maakte ze een cd-rom omtrent de 
lauda-traditie. De cd-rom zal bij de inleiding van de vocaal-instrumentale workshop 
gebruikt worden. 
Woensdag, 23 augustus, 13-18 u. 

REBECCA STEWART & CAPPELLA PRATENSIS 
Workshop Dufay 

Rebecca Stewart is met haar ensemble Cappella Pratensis een van de 
weinigen die zo consequent de historiciteit van de uitvoering pro-
beert te benaderen. Niet alleen gaat ze op zoek naar 'hoe' de muziek 
op vocaaltechnisch vlak moet worden gezongen, maar daarnaast kiest 
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ze ervoor steeds samen vanuit één koorboek te musiceren. De Missa Sancti Jacobi van 
Guillaume Dufay zal worden ingestudeerd vanuit de oude noten in het koorboek. 
Basiskennis van deze materie is dus een vereiste. De workshop duurt drie dagen en sluit af 
met een toonmoment. Tijdens de laatste dag vervoegt het volledige ensemble Cappella 
Pratensis zich bij de groep deelnemers. In het kader van de workshop is er onder andere 
een lezing over Dufay voorzien (zie verder). 
Vrijdag, zaterdag & zondag, 25-26-27 augustus (sessies in de voor- en namiddag) 
Gratis toonmoment op zondag 27 augustus, 12 u., Kapel Centrum Elzenveld (zie p. 309). 

DIRK SNELLINGS 
Lezing Dufay 

Guillaume Dufay komt veelvuldig voor op het concertprogramma. 
Zijn composities, zijn leefwereld, de verschillende genres die hij 
beoefende, personen die hem beïnvloedden,... al deze aspecten heeft 
musicoloog en zanger Dirk Snellings onder de loep genomen. Hij 
geeft een lezing omtrent Dufay en andere spilfiguren uit de eerste 
generatie polyfonisten. 
Vrijdag 25 augustus, 14-15.30 u. 

Laus Polyphoniae 



International Young Artist's Presentation - 
Early Music 2000 

Kapel Centrum Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 
22 - 24 augustus 

14-18 u. 
Toegang 100 BEF per dag 

In samenwerking met MU S1CA 
Met de steun van Bouwonderneming Vooruitzicht 

Coach IYAP-Early Music 2000: Catherine Bott 

Adviescommissie: 

Beoordelingscommissie: 

Medewerkers: 

Partners: 

Herman Baeten, Bart Demuyt, 
Jan Nuchelmans, Lieve Schaubroeck 

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

Anne-Marijke De Jong, Suzanne Van Bree, Juliet Rambau, 
Steven Geens, Veerle Smeers, Heidi Lurinx 

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

Presentatie: Lut Van der Eycken 

Coördinator IYAP-Early Music: Bart Demuyt, Musica 

Catherine Bott 

Al zeer vroeg was het voor Catherine Bott duidelijk dat oude muziek centraal zou staan in 
haar leven. Ze begon er ook haar artistieke loopbaan mee en is nu een van de markantste 
vertolksters op het gebied van de vocale barokmuziek. Vandaar dat ze op mccr dan zestig 
cd's te beluisteren is. Met haar eerste solo-opname was het al meteen raak: in 1988 ver-
scheen bij Decca een recital van 17de-eeuwse virtuoze Italiaanse aria's, die uitbundig werd 
geprezen. Daarop volgde een verzameling Mad Songs and Scenes from the Restoration 
Theatre. In 1995 ging ze aan de slag voor een recital met liederen van Henry Purcell, dat 
uitkwam onder de veelzeggende titel Sweeter than Roses. Haar meest recente Decca-opna-
me kreeg een gelijkaardige titel mee: Sweet is the Song. 

Ook andere opnamen van belang spreken voor haar reputatie. Met Stephen Cleobury en het 
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Choir of King's College uit Cambridge 
heeft Catherine Bort Johann Sebastian 
Bachs Johannes Passion op cd gezet. 
Claudio Monteverdi's Mariavespers van 
1610 en Orfeo horen eveneens tot haar 
cd-repertoire. Haar vertolkingen van de 
titelrol in John Blows Venus and Adonis, 
onder leiding van Philip Pickett, en van 
die in Henry Purcells Dido and Aeneas, 
onder leiding van Christopher Hogwood, 
worden nog steeds als referenties 
beschouwd. Haar rol van Herodiade Figlia 
in Stradella's San Giovanni Battista, onder 
leiding van Marc Minkowski, heeft er 
zeker voor een groot deel toe geleid dat 
deze opname werd bekroond met een 
Gramophone Award. Verder heeft ze ook 
meegewerkt aan de opnamen van Purcells 
The Fairy Queen, onder leiding van Ton 
Koopman, en heeft ze de rol van Drusilla 
in Monteverdi's L'Incoronazione di Poppea 
neergezet onder leiding win Si' John Eliot 
Ciardiner. 

Haar tegelijk zuivere en sensuele stijl, die tenslotte haar waarmerk is, laat Catherine Bott 
bovendien toe overtuigende uitvoeringen van het latere repertoire te verzorgen. Op dat 
vlak heeft ze ook een hele reeks cd's opgenomen, denken we maar aan Gabriel Faurés 
Requiem, onder leiding van John Eliot Gardiner, Ralph Vaughan Williams' Sinfonia Antar-
tica en Carl Nielsens derde symfonie met Bryden Thomson en het Royal Scottish Or-
chestra, Michael Torkes Four Proverbs, Nikolai Korndorfs Hymn III met Alexander 
Lazarev en het BBC Symphony Orchestra en Michael Nymans Noises, Sounds and Sweet 
Airs. De BBC Radio 3 kon voor heel wat opnamen op haar stem rekenen, onder meer 
voor een aantal recitalprogramma's die met veel zorg werden samengesteld. 

Concerttournees brengen haar de hele wereld rond. Catherine Bott heeft reeds contrac-
ten ondertekend voor tournees in Japan, aria's van Handel met het Australian Branden-
burg Orchestra in Sydney, uitvoeringen en opnamen met de American Bach Soloists in 
California en een British Council-tournee in Zuid-Amerika. Maar ook in Europa zal ze te 
horen en te zien zijn, want ze werd geëngageerd voor uitvoeringen van Carissimi op de 
Salzburger Festspiele en voor de belangrijkste sopraanpartij in Berio's Laborintus Il met 
het Residentie Orkest in Den Haag. Daarnaast inpireerden haar solo-opnamen organisa-
toren uit verschillende Europese landen tot uitnodigingen voor liedrecitals. 

Vorig seizoen gaf ze recitals in Nederland, België, Oostenrijk en Zweden en was ze te gast 
op het Spitalfields Festival. Daarnaast maakte ze verschillende live opnames voor de 
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BBC, waaronder een Proms Chamber Concert. Met de London Philharmonic Orchestra, 
onder leiding van Mark Elder, bracht ze de H-moll Messe van Johann Sebastian Bach. Met 
het Royal Philharmonic Orchestra, onder leiding van Neeme Jarvi, zong ze Das Klagende 
Lied van Mahler. Op het English Haydn Festival werkte Catherine Bott mee aan de uit-
voering van The Creation en samen met het BBC National Orchestra bracht ze het 
Dominus Dixit en Silete venti van Georg Friedrich Handel. Bovendien maakte ze tournees 
doorheen Europa en het Midden-Oosten met het European Union Baroque Orchestra. 

Afgelopen jaar voerde Catherine Bott met het Philharmonia Orchestra de Missa in c van 
Wolfgang Amadeus Mozart en de Missa Sancti Nicolai van Joseph Haydn uit. Ze verscheen 
twee keer op het podium van het Concertgebouw en trad op in Rinaldo van Handel. Deze 
opera bracht Catherine Bott en The Academy of Ancient Music doorheen heel Europa en 
werd ook opgenomen voor Decca. Dit jaar brengt ze met BBC NOW Bachs Johannes-Passion, 
gaat ze met de American Bach Soloists op tournee in de Verenigde Staten, zal ze te gast zijn 
op het Leif Ove Andsnes' Risor Festival en start ze een Europese tournee met Fretwork. 

Het concept 

De afgelopen jaren kon Laus Polyphoniae rekenen op een groeiende belangstelling van 
een opvallend jong publiek en op een internationale uitstraling. Die internationale weer-
klank wordt voor de tweede maal kracht bijgezet met de International Young Artist's 
Presentation - Early Music. In dit gezamenlijke initiatief van Laus Polyphoniae en Musica 
werden jonge ensembles geselecteerd voor een tweedaagse coaching onder leiding van 
Catherine Bott. De derde dag krijgen ze een podium aangeboden om hun concertpro-
gramma voor te stellen aan het publiek én aan een beoordelingscommissie, waarin afge-
vaardigden van internationale netwerken voor oude muziek, festivals en radiostations 
zetelen. Dankzij de steun van Bouwonderneming Vooruitzicht krijgt het winnende ensem-
ble een aanmoedigingsprijs van 50.000 BEF. 

Uit de inzendingen van de jonge internationale ensembles die zich specialiseren in 
muziek van vóór 1600, zijn er acht groepen geselecteerd. De musici komen uit 
Zwitserland, Duitsland, Hongarije, Zweden, Spanje, Italië, de Verenigde Staten, Polen en 
Engeland. Op dinsdag 22 en woensdag 23 augustus komen deze acht ensembles aan de 
beurt om onder de begeleiding van coach Catherine Bott te werken aan "hoe staat een 
ensemble op een podium", "wat is er van belang bij de opbouw van een concertprogram-
ma", "hoe moet men de interactie aangaan met het publiek" ... 

Het is de bedoeling dit initiatief tweejaarlijks, afwisselend met de Early Music Network 
International Young Artist's Competition van York, Groot-Brittannië, te organiseren. De 
derde IYAP-Early Music editie is dus gepland op 27, 28 en 29 augustus 2002. 

Bart Demuyt 
Coördinator IYAP-Early Music 
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PROGRAMMA 

Dinsdag, 22 augustus 
Coaching door Catherine Bott 

14 u. Opening van de International Young Artist's Presentation - Early Music. Lut Van der Eycken 
stelt IYAP-Early Music en coach Catherine Bott voor aan de geselecteerde ensembles en 
het publiek. 

14.10 u. Corvina Consort Hongarije zie p. 72 
Flautando KI5In Duitsland zie p. 74 
II Desiderio Duitsland zie p. 76 
La Morra Zwitserland zie p. 78 

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

Woensdag, 23 augustus 
Coaching door Catherine Bott 

14 u. Opening van de tweede coachingsessie van de International Young Artist's Presentation - 
Early Music door Lut Van der Eycken en Catherine Bott 

14.10 u La Trulla de Bozes Spanje zie p. 80 
Faye Newton & Hazel Brooks Engeland zie p. 82 
Schola Gothia Zweden zie p. 85 
Westwerk Duitsland zie p. 87 

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

Donderdag, 24 augustus 
Presentation 

De beoordelingscommissie van deze tweede International Young Artist's Presentation - Early Music is 
samengesteld uit Heter Andriessen (VRT Radio 3, voorzitter), Herman Baeten (Musica), Klaus L. 
Neurnann (voormalig producer WDH), Jan Nuchelmans (Conservatoire de Paris) en Delma Tomlin 
(York Early Music Festival). 

14 u. Inleiding en voorstelling van de beoordelingscommissie door Lut Van der Eycken en 
Catherine Bott. 

14.10 u. Westwerk 
14.35 u. II Desiderio 
15 u. Corvina Consort 
15.25 u. Faye Newton & Nazei Brooks 

16.15 u. Flautando Koln 
16.40 u. La Morra 
17.05 u. Schola Gothia 
17.30 u. La Trulla de Bozes 

zie p. 87 
zie p. 76 
zie p. 72 
zie p. 82 

zie p. 74 
zie p. 78 
zie p. 85 
zie p. 80 

Er is een korte pauze tussen 15.45 u. en 16.15 u. 
De uitspraak van de beoordelingscommissie wordt verwacht rond 18.15 u. Aansluitend is er de 

mogelijkheid na te praten met de ensembles en de leden van de commissie. 
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Coaching 

Dinsdag, 22 augustus 2000, 14.10 u. 
Kapel Elzenveld 

Agnes Pintér (HU) sopraan 
Károly Pászti (HU) tenor 
Zoltán Kalmanovits (HU) bariton 
András Demjén (HU) bas Presentation 

Donderdag, 24 augustus 2000, 15 u. 
Kapel Elzenveld 

Corvina Consort 

Corvina Consort 

Het vocaal en instrumentaal ensemble Corvina 
Consort wil de muziek van vorige eeuwen aan 
een modem publiek voorstellen. Het repertoire 
van het ensemble omvat vijf eeuwen van voca-
le en instrumentale, religieuze en wereldlijke 
muziek. De groep streeft ernaar om authentie-
ke uitvoeringen van deze werken te brengen. 
De leden van het ensemble zijn jonge musici 
die veel optreden in Hongarije, maar ook daar-
buiten en vaak met andere oudemuziekensem-
bles. Zij werkten reeds mee aan verscheidene 
radio-, televisie- en cd-opnames. 

De eerste cd van de groep - als onderdeel van 
een serie concerten gewijd aan Orlandus Lassus 
- vond heel wat weerklank omdat het Corvina 
Consort op internationaal vlak de allereerste 
uitvoering van het werk verzorgde. Deze opna-
me werd internationaal geprezen, verscheidene 
malen gerecenseerd en verwierf onder meer de 
Prix Choc van het Franse tijdschrift Le Monde 
de la Musique in oktober 1999. Daarnaast 
brengt het Corvina Consort ook andere concerten. Het programma met chansons van 
Pierre de la Rue wordt namelijk gunstig onthaald. Het ensemble kreeg hiervoor verschei-
dene uitnodigingen en zal het opnemen in de herfst van 2000. De cd zal vermoedelijk 
volgend seizoen op de markt komen. 
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PROGRAMMA 

Pierre de la Rue (ca. 1460-1518) 
Vexilla Regis / Passie Domini 
Considera Israel 
Delicta juventutis 

Motetten van Pierre de la Rue 

Pierre de la Rue werd vermoedelijk geboren in Doornik rond 1460. We vinden zijn naam 
eerst terug als Pieter van Straten, een tenorzanger aan de kathedraal van 's 
Hertogenbosch, waaraan hij verbonden was tussen 1489 en 1492. Van 1492 tot 1516 was 
hij in dienst van verscheidene vorsten. Eerst verbleef hij aan het hof van keizer 
Maximiliaan als 'Cantor Romanorum Regis'. Later gaf hij les aan de kinderen van de kei-
zer, van Philips de Schone en Margaretha van Oostenrijk, en nog later aan diens klein-
zoon, de toekomstige keizer Karel V. Hij bracht de laatste jaren van zijn leven door in 
Kortrijk en stierf op 20 november 1518. Hij werd begraven in de Sint-Katharinakapel van 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Kortrijk. Glareanus en Folengo vermeldden hem als een 
van de vooraanstaande componisten van zijn tijd. 

Het eerste motet in het programma, Vexilla regis / Passio Domini, is een ongewoon werk 
omdat het twee parallelle liturgische teksten en melodieën presenteert. De evangelische 
tekst uit Mattheus voor Palmzondag wordt gereciteerd, terwijl de hoogste partij de vesper-
hymne voor die dag citeert op de tekst van de 6de-eeuwse componist Venantius 
Fortunatus. Een van de bronnen voor dit motet is het liedboek van Margaretha van 
Oostenrijk. Datzelfde handschrift bevat ook het vierde deel van Considera Israel, het deel 
dat aanvangt met `Doleo super te'. De tekst van dit vierstemmige motet citeert de passage 
uit het Oude Testament waarin David treurt om Saul en Jonathan. Het programma ein-
digt met het motet Delicta juventutis. Deze compositie werd afgewerkt in juli 1507, toen 
Margaretha van Oostenrijk een plechtige dienst liet opdragen ter herinnering aan Philips 
de Schone, die in 1506 gestorven was. 
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Flautando Köln 

Katharina Hess (DE) 
Susanne Hochscheid (DE) 
Ursula Thelen (DE) 
Kerstin de Witt (DE)  

blokfluit 
blokfluit 
blokfluit & zang 
blokfluit Presentation 

Donderdag, 24 augustus 2000, 
16.15 u. 
Kapel Elzenveld 

Coaching 

Dinsdag, 22 augustus 2000, 15 u. 
Kapel Elzenveld 

Flautando Köln 

Flautando KOln werd opgericht in 1990. De vier blokfluitspelers studeerden bij Gnther 
Holler aan de Musikhochschule in Keulen en bij Peter Holtslag aan de Musikh.ochschule 
Hamburg, waar ze hun einddiploma's behaalden met onderscheiding. Zij vervolmaakten 
zich bij Walter van Hauwe aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en bij Karel 
van Steenhoven. Zij rondden hun opleiding af met een cursus ensemblespel en lessen van 
de leden van het Amsterdam Loeki Stardust Quartet. 

In hun concertprogramma's demonstreren de muzikanten van Flautando KOIn de beweeg-
lijkheid en de mogelijkheden van de blokfluit als ensemble-instrument. Hun repertoire 
reikt van de muziek van de Middeleeuwen, over de Renaissance en de vroegbarok tot de 
moderne muziek - met inbegrip van verschillende 'performances' - en telt zelfs bewerkin-
gen van jazznummers en populaire muziek. 

Om dit uitgebreide repertoire tot zijn recht te laten komen, spelen de leden van 
Flautando KOIn uitsluitend op kopieën van originele instrumenten uit de betrokken 
periodes. Voor een gevarieerd 
programma komt dit neer op 
zo'n 25 tot 30 verschillende 
blokfluiten. Sinds 1997 gaan 
de vier muzikanten regelmatig 
lesgeven en concerteren in 
Nicaragua. Flautando KOln 
wordt gesteund door de 
Stichting voor Kunst en 
Cultuur van Nordrhein-
Westfalen. 
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PROGRAMMA 

Pierre Sandrin (ca.1490-na 156) 
Doulce memoire 

Diego Ortiz (ca 1510-1570) 
Diferencias sobre Doulce memoire 

Hernando de Cabezón (1540-1602) 
Diferencias sobre Doulce memoire 

Orlando di Lasso (1532-1594) 
Missa ad imitationem Doulce memoire 

Kyrie 

Anoniem (Italië 14de eeuw) 
Saltarello 

London, British Library, Add. 29987 

Francesco Landini (1325-ca.1397) 
Adiu, adiu dous dame 
Amor in huom gentil 

Gevarieerd programma voor blokfluitkwartet 

Aan het begin van het programma vertolken we een korte cyclus van composities die 
gebaseerd zijn op het chanson Doulce memoire van Pierre Sandrin. In de 16de eeuw was 
dit een van de meest populaire en geliefde chansons, dat vele componisten inspireerde tot 
het maken van bewerkingen of tot het verfraaien van de melodie. 

Deze versieringskunst, die voortkwam uit het spontane genoegen om te improviseren, 
werd veralgemeend en leidde in de 16de eeuw tot een 'ars diminuendi' (de kunst van het 
diminueren). De bewerking van Diego Ortiz toont een zeer virtuoze en solistische behan-
deling van de melodie, terwijl Hernando de Cabezón een complexere constructie compo-
neert door alle vier de partijen te diminueren. Bekende melodieën ondergingen ook een 
muzikale metamorfose in de zogenaamde parodiemissen. Daarin nam de componist een 
wereldlijke en welbekende melodie als basis voor een religieus werk, zoals in de mis van 
Lassus die gebaseerd is op Doulce memoire van Sandrin. 

In feite had de 16de eeuw geen monopolie op het speels en improviserend omgaan met 
een melodie. De praktijk was ook in de eeuwen daarvoor zeer gangbaar. In het tweede 
programmaonderdeel proberen we dit spontane aspect van het vreugdevol musiceren te 
laten herleven. We maakten een bewerking van een anonieme 14de-eeuwse melodie. Het 
programma eindigt met twee ballades van een toonaangevende componist uit het 
Italiaanse Trecento: Francesco Landini. Het onderwerp van deze liederen is de oude 
(maar ook immer jonge) geschiedenis van liefde en afscheid, pijn en eeuwige trouw. 
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Coaching 

Dinsdag, 22 augustus 2000, 16 u. 
Kapel Elzenveld 

Thomas Keigler (DE) renaissance traverso 
Wolfgang Kostujak (DE)orgel & klavecimbel 
Loredana Gintoli (IT) harp 
Innke David (DE) viola & lira da gamba Presentation 

Donderdag, 24 augustus 2000, 
14.35 u. 
Kapel Elzenveld 

II Desiderio 

II Desiderio 

Vanuit de betrachting om de veelzijdige muziek van de Renaissance volgens de histori-
sche uitvoeringspraktijk te bestuderen en in een overtuigende interpretatie met oude in-
strumenten uit te voeren, werd het ensemble Il Desiderio in 1998 in het leven geroepen. 
Ii Desiderio is de titel van een strijdschrift dat in 1594 in Venetië verscheen, geschreven 
door Hercole Bottrigari, een van de grootste muziektheoretici uit zijn tijd. In dialoogvorm 
bracht hij verslag over 'de concerti di varij strumenti musicali' en behandelde daarin 
belangrijke theoretische en praktische vragen in verband met de instrumentale muziek 
van die tijd. 

Met de bezetting van traverso, viola of 
lira da gamba, harp en orgelpositief of 
klavecimbel beschikt het ensemble 
over een instrumentarium zoals het 
voorgesteld werd in geschreven en ico-
nografische bronnen. Het versmelten 
van de klanken enerzijds en de klank-
contrasten anderzijds stellen het 
ensemble in staat om de klankrijkdom 
van de instrumenten uit die tijd te 
benutten. Op die manier komen ze 
tegemoet aan de vocale esthetiek van 
de 16de en de 17de eeuw, die sterk op 
expressiviteit gericht was. Het ensem-
ble, met zijn eerder uitzonderlijke 
samenstelling, brengt muzikanten 
samen die door hun studie en in de 
praktijk gespecialiseerd zijn in het spe-
len op historische instrumenten. 
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PROGRAMMA 

Antonio de Cabezón (1500-1566) 
Diferencias sobre la pavana ltaliana 

Cipriano de Rore (1515-1565) / Giovanni Bassano (ca. 1558-1617) 
Non è ch'il duol mi scemi 

Diego Ortiz (ca. 1510 - 1570) 
Recercada sobre el passamezzo moderno 

Cipriano de Rore / Riccardo Rognioni (?-ca.1620) 
Anchor che col partire 

Pierre Sandrin (ca. 1490-ca. 1561) / Diego Ortiz 
Doulce memoire 
Recercada sobre la misma canción 
Recercada sobre la folia 

Doulce Mémoire 

In de muziek van de 16de eeuw werden met het chanson, maar vooral ook met het madri-
gaal, zeer expressieve muzikale vormen ontwikkeld en tot volmaaktheid gebracht. De in-
strumentale uitvoering van dergelijke muzikale genres en het bewerken van de muzikale 
zinnen is een grote uitdaging voor alle instrumentalisten. Hierbij moet de belangrijkste 
leidraad van de Renaissance en natuurlijk ook van de barok in acht worden genomen: de 
nabootsing van de menselijke stem. 

Zo moet het instrument proberen om affecten en emoties uit te drukken en met zijn eigen 
toonspraak te declameren zoals een menselijke stem dat kan. Het adapteren van vocale 
werken voor een instrumentale bezetting leidde in de 16de eeuw echter ook tot de ont-
wikkeling van zeer typisch instrumentale genres, waardoor dan na verloop van tijd een 
specifiek instrumentale schrijfwijze kon ontwikkelen. De talrijke traktaten die in die tijd 
verschenen over de instrumentale versieringskunst, besteedden veel aandacht aan de spe-
cificiteit van de verschillende instrumenten. Giovanni Bassano wijdde bijvoorbeeld in 
zijn studie over de `diminuties' van 1592 uit over de eigenheid van de blaasinstrumenten 
van zijn tijd. In zijn Passagi per potersi... uit 1592 wendde Riccardo Rognioni de mogelijk-
heden van de blaasinstrumenten totaal anders aan dan deze van de strijkers. 

In dit programma wordt enerzijds gepoogd om met traverso en viola da gamba, twee in-
strumenten waarvan wordt beweerd dat ze de menselijke stem benaderen, deze na te boot-
sen. Anderzijds wordt in het samenspel met orgel of klavecimbel en harp een zeer eigen, 
karakteristiek en kleurrijk klankpalet geschapen. 
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Coaching 

Dinsdag, 22 augustus 2000, 17 u. 
Kapel Elzenveld 

David Munderloh (US) 
Corina Marti (CH) 
Silvia Tecardi (IT) 
Mich& Gondko (PL) 

tenor 
blokfluit 
vedel & viola d'arco 
guiterne & luit Presentation 

Donderdag, 24 augustus 2000, 
16.40 u. 
Kapel Elzenveld 

La Morra 

La Morra 

La Morra werd in 1988 opgericht in Basel, Zwitserland, door Micha/ Gondko en Corina 
Marti. Zij hadden de bedoeling om de moderne luisteraar te helpen de rijkdom van het 
laatmiddeleeuwse en vroegrenaissancistische wereldlijke repertoire te herontdekken via 
nieuwe interpretaties, die gebaseerd zijn op zowel musicologisch onderzoek als op de cre-
atieve kracht van de uitvoering. In hun benadering proberen de leden van La Morra dit 
repertoire te vatten in hun culturele samenhang. In hun programma's roepen ze daarom 
een levendig beeld op van de veelzijdige muzikale cultuur van de plaats waar de composi-
ties oorspronkelijk tot stand kwamen. Deze benadering komt het best tot zijn recht in de 
vorm van een bloemlezing. 

La Morra begon als een kleine groep van vijf of zes uitvoerders en telt 
zowel zangers als instrumentalisten. De instrumenten - blokfluiten, luiten, 
vedel en harp - zijn getrouwe reconstructies van de voorbeelden uit de 
14de en 15de eeuw. Het ensemble streeft naar een klank die teruggaat op 
het originele laatmiddeleeuwse gebruik, om een onderscheid te maken 
tussen luide of 'aha' en zachte instrumenten of `bassa', rijk in zijn ver-
scheidenheid aan vocale en instrumentale kleuren. 

Voor de toekomst heeft La Morra een concertprogramma op stapel staan 
waarin de verscheidenheid van muzikale stijlen in Italië omstreeks 1400 
verkend wordt. Het ensemble interesseert zich in het bijzonder voor het 
nog grotendeels onontgonnen terrein van het 15de-eeuws repertoire dat 
uitgevoerd werd aan de Noord-Italiaanse hoven, alsook voor de muziek 
die populair was in het multinationale en multiculturele milieu van Oost-
Europa. 
Leden van La Morra zijn huidige en voormalige studenten van de middel-
eeuwse afdeling van het wereldvermaarde centrum voor oudemuziekoplei-
ding, de Schola Cantorum Basiliensis in Bazel, en treden op met ensem-
bles als Sequentia, Chanticleer, Les haulz et les bas of La Capella Reial de 
Catalunya. Sinds zijn oprichting staat het ensemble onder de leiding van 
luitist Micha t Gondko. 
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PROGRAMMA 

Guillaume de Machaut (1300-1377) 
Phiton, le merveilleus serpent 

Anoniem 
lstampitta 

uit: London, British Library, Add. 28550 (Robertsbridge Codex) 

Gilles Binchois (ca. 1400-1460) 
Adieu mes tres belles amours 

Bartolomeo Tromboncino (ca. 1470-na 1535) 
Vergene bella che di sol vestita 

Passie voor muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance 

Is het überhaupt mogelijk om elk aspect van onze interesse voor de muziek van de late 
Middeleeuwen en de vroege Renaissance uit te drukken in een programma van twintig 
minuten? Dat was de eerste vraag die bij ons opkwam toen we onze kandidatuur voor 
IYAP - Early Music begonnen te overwegen. Waarschijnlijk niet, maar terzelfdertijd werd 
ons duidelijk dat we in de eerste plaats onze passie voor deze muziek wilden delen. Het 
was het verlangen om als uitvoerder van de schoonheid van deze muziek te genieten dat 
ons samenbracht. Niettemin hebben we gepoogd om een zo breed mogelijke waaier van 
muzikale stijlen in ons programma op te nemen. 

Met de openingsballade Phiton, le merveilleus serpent van Guillaume de Machaut treden 
we binnen in de wereld van de meest verfijnde poëzie en muziek uit de hele Franse 
Middeleeuwen. In deze ballade noemt de dichter het onverbiddelijke hart van zijn gelief-
de meer beangstigend dan het meest verschrikkelijke serpent. Een anoniem stuk uit de 
Robertsbridge Codex, oorspronkelijk voor een klavierinstrument bedoeld, gunt ons een 
unieke blik op de instrumentale kunst zoals die waarschijnlijk beoefend werd in Frankrijk 
of Italië aan het einde van de 1-4de eeuw. Dit stuk sluit het vroegere repertoire in het pro-
gramma af en leidt naar het tweede deel, met jonger repertoire, dat begint met het ron-
deau Adieu mes tres belles amours van Gilles Binchois. De structurele eenvoud ervan is 
typisch voor de nieuwe stijl van het noordelijke chanson, zoals het gecomponeerd werd in 
de eerste dertig jaar van de 15de eeuw. Men kan geen betere finale bedenken dan 
Petrarca's beroemde canzona Vergene bella, die op muziek gezet werd door Bartolomeo 
Tromboncino aan het begin van de 16de eeuw. Het stuk werd bewerkt voor stem en luit, 
waarbij de altstem weggelaten wordt - zoals ook toen gebruikelijk was. Daarenboven wor-
den de buitenste stemmen in de verf gezet; vooral de vocale partij wordt versierd met vir-
tuoze fluitdiminuties in de stijl van Sylvestro di Ganassi. 

Laus Polyphoniae 1 79 



Coaching 

Woensdag, 23 augustus 2000, 
14.10 u. 
Kapel Elzenveld 

La Trulla de Bozes 

Raquel Andueza (ES) 
Carlos SanclCia (ES) 
Angel lznaola (ES) 
Juan Díaz de Corcuera (ES) 
Xavier Pagès (ES) 
Esther Andueza (ES)  

sopraan 
contratenor 
tenor 
tenor 
basbariton 
orgel 

Presentation 

Donderdag, 24 augustus 2000, 
17.30 u. 
Kapel Elzenveld 

La Trulla de Bozes 

La Trulla de Bozes werd opgericht in 1998 door Carlos Sandtla om het vocale repertoire 
van de Renaissance en de vroegbarok te verkennen en uit te voeren. Meestal treedt het 
ensemble aan met vijf zangers, maar de bezetting wordt soms uitgebreid in functie van de 
vereisten van de partituur. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met de laatste ontwik-
kelingen op musicologisch vlak. In sommige concerten worden de zangers begeleid door 
zachte instrumenten uit die tijd, zoals viola da gamba's en orgel. De muzikanten zijn goed 
vertrouwd met de uitvoeringspraktijk van de oude muziek en werkten samen met voor-
aanstaande ensembles op dit gebied, zoals Les Arts Florissants, La Capella Reial de 
Catalunya, Jordi Savall, Alta Musica, La Capilla Real de Madrid en het Lachrimae 
Consort. 

In de optredens van La Trulla de Bozes vallen de zuiverheid en de homogeniteit van de 
stemmen op, evenwel nooit ten koste van de expressiviteit of de individuele timbres. Het 
ensemble vemieuwt voortdurend zijn benadering van de muziek uit de Spaanse 
Renaissance. De groep legt er zich op toe om de dynamiek en de theatraliteit van de 
musici uit de Spaanse Gouden Eeuw opnieuw op te roepen, door onderzoek te doen naar 
hoe het repertoire toen werd uitgevoerd en voor welke gelegenheden deze muziek gecom-
poneerd werd. 

Sinds zijn oprichting heeft La Trulla de Bozes heel wat concerten gegeven. 
Richtinggevend was het spektakel Roncevaux: echos d'une bataille, een opvoering gebaseerd 
op de legende van Roeland, een van de vurigste verhalen over de pelgrimstochten naar 

Santiago de Compostella. Dit project 
werd door de Europese Unie in het 
kader van het Kaleidoscoop-project 
geselecteerd uit tientallen voorstellen 
vanuit heel Europa. 
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PROGRAMMA 

Cristobal de Morales (1500-1553) 
Circumdederunt me gemitus mortis 

Melchor Robledo (1510-1587) 
Tulerunt Dominum 

Francisco Guerrero (1528-1599) 
Quand'os miro, mi Dios 
Apuestan zagales dos 
Baxome mi descuydo 
Mi ofensa's grande 

Hernando Franco (1532-1585) 
In ii huicac 

Spaanse en Mexicaanse muziek uit de 16de eeuw 

Dit programma weerspiegelt de verschillende muzikale vormen waarmee de Spaanse com-
ponisten uit de Renaissance hun religieus gevoel tot uitdrukking konden brengen. De reli-
gieuze Spaanse renaissancemuziek had altijd een functie binnen de liturgie en werd steeds 
tijdens diensten uitgevoerd. 

Het begrafenismotet Circumdederunt me van Cristóbal de Morales werd uitgevoerd in de 
kathedraal van Puebla in Mexico tijdens de plechtige uitvaartdienst voor keizer Karel V 
in 1559. Het manuscript werd bewaard in de kathedraal van Toledo in Spanje. 

De muziek van Melchior Robledo is voor vele musicologen vergelijkbaar met deze van de 
drie grootmeesters van de Spaanse Renaissance: Morales, Guerrero en Victoria. Het aan-
tal werken dat van hem bewaard bleef, is echter niet vergelijkbaar met de muzikale pro-
ductie die wij van de anderen kennen. Tulerunt Dominum is een fris motet met als onder-
werp de verrijzenis van Christus. 

Francisco Guerrero was een van de meest vooraanstaande componisten van de 
Renaissance. Geen van zijn Spaanse voorgangers was tot diezelfde kracht van vorm en 
expressie in staat. Uit zijn verzameling Canciones e Villanescas Espirituales, gedrukt in 
Venetië in 1589, kozen we vier stukken. Het tweede, Apuestan zagales dos, is een vreugde-
vol villancico voor Kerstmis, bestaande uit refrein, strofe en refrein. In de drie overige 
composities, allemaal in madrigaalvorrn, vallen de diepzinnige woordschilderingen over 
de passie van Christus op. 

Het programma begint en eindigt in Mexico. Een van de Spaanse componisten die emi-
greerde naar de Spaanse kolonies in de Nieuwe Wereld was Hernando Franco. In ii huicac 
is een van de twee speelse kersthymnen geschreven in het Nahuati, een Azteeks dialect. 
Het is gecomponeerd in een zeer strikte homofone stijl en bleef bewaard in de Codex 
Valdes in Mexico. 
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Faye Newton (GB) sopraan 
Hazel Brooks (GB) vedel 

Coach ing 

Woensdag, 23 augustus 2000, 
15.00 u. 
Kapel Elzenveld 

Faye Newton en Hazel Brooks 

Presentation 

Donderdag, 24 augustus 2000, 
15.25 u. 
Kapel Elzenveld 

Faye Newton en Nazei Brooks 

Faye Newton en Hazel Brooks leerden elkaar kennen toen zij een postgraduate cursus 
oude muziek volgden aan de Guildhall School of Music in Londen, waar ze repectievelijk 
bij Jessica Cash en Micaela Comberti studeerden. Daar kwamen zij voor het eerst in con-
tact met de middeleeuwse muziek en werden zij door Philip Pickett aangespoord ermee te 
experimenteren. Daarnaast kregen zij ook advies en les van Pavlo Beznosiuk, William 
Lyons en Emma Kirkby. 

In 1996 leidde dit tot de oprichting van het gelauwerde ensemble voor middeleeuwse 
muziek Concanentes, waarvan Faye Newton en Hazel Brooks medeoprichters waren. Deze 
groep kende al snel succes en won in 1998 de Bankers' Trust Pyramid Award, bracht het 
tot de finale van de Early Music Network Young Artists' Competition,York in• 1999, en 
werd tevens geselecteerd voor de Classics West Concerts en Live Music Now-concerten. 
Faye en Hazel maakten recent met Concanentes hun debuut in de Londense Purcell 
Room, in het kader van de Intrada!-concerten van het South Bank Centre. 

Omdat ze sterk geboeid raakten door de poëzie en de muziek van de troubadours en 
trouvères, die bijzonder geschikt is voor de combinatie van enkel zang en vedel, begon-
nen beide dames zich als een duo op 
dit repertoire toe te leggen, met de 
bedoeling het op een originele en toe-
gankelijke manier voor te stellen. Zij 
studeerden in Frankrijk bij Anne 
Azema en Joel Cohen en traden 
samen op in masterclasses met Philip 
Pickett en Emma Kirkby. Recentelijk 
waren zij samen te horen in verschei-
dene Engelse universiteiten en in de 
middeleeuwse kerk van Coaraze in 
Frankrijk. 
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In hun programma's presenteren zij Franse en Provençaalse hoofse liefdesliederen, die 
gekoppeld worden aan muziek uit Spanje en Engeland en meer lichtvoetige liedjes over 
alles, van de lichamelijke geneugten tot mishandelde echtgenoten en tips voor het huwe-
lijksleven. De liederen worden afgewisseld met teksten uit die tijd, instrumentale preludes 
en levendige dansen. 

Zowel Hazel als Faye zijn drukbezette jonge muzikanten die samenwerken met sommige 
vooraanstaande oudemuziekensembles. Hazel is een free-lance barokvioliste in verschei-
dene orkesten en treedt ook regelmatig op als soliste of in kamermuziekverband. Faye trad 
op met de Boston Camerata en zingt regelmatig met het New London Consort, onder lei-
ding van Philippe Pickett. 

PROGRAMMA 

Anoniem (13de eeuw) 
Por coi me bait mes mans? 

Beatriz de Dia (12de eeuw) 
A chantar m'er 

Anoniem (Italië einde 14de eeuw) 
Istampitta Ghaetta 

Martin Codax (13de eeuw) 
Ondas do mare de Vigo 
Mandad'ei comigo 
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Of love and longing: van liefde en verlangen 

De muzikale en literaire invloed van de 12de-eeuwse Provençaalse troubadours overstijgt 
geografische en linguïstische grenzen, zoals blijkt uit de aanverwante tradities van de 
trouvères in Noord-Frankrijk en de trobadores op het Iberisch schiereiland. We beginnen 
met een lichtvoetig dansant lied in Oudfrans. Por coi me bait mes mans? is een voorbeeld 
van een trouvère-chanson 'de la mal mariée'. 

Het Provençaalse A chantar m'er is een voorbeeld van verfijnde hoofse liefdeslyriek. Dat 
was het meest voorkomende genre in het repertoire van de trouvères en de troubadours 
(het Provençaalse 'canzo', het Franse 'chanson d'amour' of het Galicische 'cantiga de 
amor') en handelde meestal over de onbereikbare liefde. De Gravin van Diaz is een van 
de ongeveer twintig bekende vrouwelijke troubadours, de zogenaamde `trobairitz', al bleef 
hun poëzie grotendeels bewaard zonder muziek. Beatriz `vida', die we aan het lied laten 
voorafgaan, is alles wat we over haar leven weten. 

Daarop volgt een levendige vedeldans. Er is maar weinig bekend over de Italiaanse istam-
pitta's van het einde van de 14de eeuw. Hun vorm gelijkt sterk op de Franse estampies uit 
het oudere Manuscnt du Roi, bestaande uit een aantal dubbele verzen met open en geslo-
ten eindes. Johannes de Grocheo beschreef deze vorm als 'moeilijk', zodat jonge mensen 
zich moesten concentreren en zich onthouden van lage gedachten. Hij zei ook dat deze 
muziek op de vedel moest gespeeld worden. We hebben zijn advies dan ook ter harte 
genomen! 

We eindigen met twee liederen van Martin Codax, een 13de-eeuwse trobador uit wat nu 
Spanje is, die schreef in Galicisch-Portugees, de gebruikelijke taal van de lyrische poëzie 
in het westelijk Iberisch schiereiland. Zijn serie van zeven 'cantigas de amigo' legt woor-
den in de mond van een meisje uit Vigo, bij Santiago de Compostella, dat uitkijkt over 
de zee en smacht naar de terugkeer van haar geliefde. Alhoewel het waarschijnlijk hoofse 
gedichten waren, herinneren de melodieën aan populaire Galicische volksliederen. 

Bronnen uit die tijd suggereren dat het zeer zinvol is om dergelijke muziek uit te voeren 
met enkel stem en vedel, waarbij de zanger en de speler soms zelfs dezelfde persoon kon-
den zijn. Johannes Grocheo benadrukt het overwicht van de vedel boven alle andere in-
strumenten en zelf vonden we dat stem en vedel een expressieve en beweeglijke combina-
tie vormen die zeer geschikt is voor het trouvère- en troubadoursrepertoire. 
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Coaching 
Woensdag, 23 augustus 2000, 16 u. 
Kapel Elzenveld 

Ulrike Heider (DE) sopraan 
Katarina Solen (SE) alt 
Kristina Olavsson (SE) sopraan 
Helene StensOrd Larsson (SE) sopraan Presentation 

Donderdag, 24 augustus 2000, 
17.05 u. 
Kapel Elzenveld 

Schola Gothia 

Schola Gothia 

Het Zweedse vocale ensemble Schola Gothia spe-
cialiseert zich in de vocale literatuur uit de 12de tot 
de 14de eeuw. De vier musici hebben allen een 
internationale professionele opleiding genoten. 
Ulrike Heider, de leider van het ensemble, vervol-
maakte zich aan het Brabants Conservatorium van 
Tilburg in koor- en orkestdirectie, orgel en vocale 
oude muziek. 

Schola Gothia is een veelgevraagd ensemble in 
Zweden, maar ook in het buitenland. Zo hebben ze 
in het voorjaar een concertreeks gebracht in TraliF,  
Het bestuderen van de oorspronkelijke bronnen, 
naast aandacht voor tekst en firsering, vinden ze 
uitermate belangrijk. Hun repertoire strekt zich uit 
van de Codex Las Huelgas tot onbekende maar interessante Zweedse bronnen. 
Gregoriaanse gezangen en vroege polyfonie staan ook op hun repertoire. 

PROGRAMMA 

Anoniem 
Latuit in blando 

0 frondens virga 

Caste catholica 
Ave mans stella 

Misa de Barcelona 
Kyrie 
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In de voetsporen van de Heilige Birgitta 

Staat u ons toe de Heilige Birgitta van Zweden (1303-1373) te volgen op een imaginaire 
tocht van Zweden naar Spanje? Het is bekend dat Birgitta naar Rome trok en pelgrims-
tochten maakte naar Spanje en het Heilig Land. Is het dan te vergezocht om ons voor te 
stellen dat zij de muziek van het cisterciënzerinnenklooster van Las Huelgas in Burgos, of 
de Misa de Barcelona leerde kennen? En is het niet aannemelijk dat zij, wanneer ze langs 
het klooster van Hildegard von Bingen in Rupertsberg trok, een van Bingens liederen uit 
de Symphonia armonie celestium revelationum hoorde, die daar nog steeds werden uitge-
voerd? 

Het Maria-officie van Birgitta met als titel Cantus Sororum is een verzameling die samen-
gebracht - en vermoedelijk ook gecomponeerd werd - door Petrus Olavi. Het officium 
werd gebruikt als een wekelijks ritueel voor Birgitta's vrouwenklooster in Vadstena. De 
antifoon Latuit in blando werd geschreven in een monofone stijl met een relatief klein 
stembereik, en de tekst ervan beschrijft de Gezegende Maagd Maria als diegene die het 
serpent (de duivel) versloeg. 

Hildegard von Bingen (1098-1179) componeerde in een veel meer uitgewerkte stijl met 
uitgesponnen melismen en een vaak ongewoon brede ligging. 0 frondens virga toont ons 
een andere Maria: Maria als bron van leven, als een groene, bloeiende tak. 

Uit de Codex Las Huelgas stelt het ensemble twee `conductus' voor, stukken die bedoeld 
waren om gezongen te worden als processiezang in een dienst. De tekst van de virtuoze 
polyfone conductus Casta catholica (in twee delen) verwijst naar Dona Maria Gonzalez, 
een van de abdissen van het rijke klooster van Las Huelgas. Het is een charmante compo-
sitie waarin met zichtbaar genoegen met de Latijnse tekst wordt gespeeld en waarin 
hoquetus-figuren en syncopen in beide stemmen voorkomen. Ave mans stella (in drie 
delen) is geworteld in de traditie van de Notre-Dame en valt op door onverwachte disso-
nanten, die deze compositie een scherpe en sterke uitdrukkingskracht verlenen. 

Het polyfone Kyrie uit de Misa de Barcelona (een van de vroegste zettingen van het ordi-
narium) is geschreven in een simultane stijl en besluit de serie van stukken uit drie vrou- 
wenkloosters van drie verschillende ordes, in drie verschillende Europese landen. 
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Coaching 

Woensdag, 23 augustus 2000, 17 u. 
Kapel Elzenveld 

Franz Vitzthum (DE) altus 
Roman Hankeln (DE) tenor 
Alois SOth (DE) bariton 

Presentation 

Donderdag, 24 augustus 2000, 
14.10 u. 
Kapel Elzenveld 

Westwerk 

Westwerk 

Westwerk bestaat uit drie jonge vocalisten en is in de eerste plaats gericht op de uitvoe-
ring van polyfone muziek voor klein vocaal ensemble uit de 13de tot 15de eeuw. 
'Westwerk' is de Duitse benaming voor het westportaal van een Romaanse kerk. Het cen-
trale onderdeel van een westportaal, zoals in de abdijkerk van Corvey, is opgesplitst in 
drie niveaus. Met enige fantasie zagen we daarin een allegorie van de karakters van onze 
drie stemmen. De basis wordt gelegd door een ceremoniële inkomhal met Corinthische 
zuilen en kolommen (de bariton). Daarop volgt het centrale niveau, de arcades en open 
vensters die verwijzen naar de hogere regionen (de tenor). De hemelse hoogten worden 
bereikt in de derde opening, die het dak schraagt (de altus). Verscheidene trappen verbin-
den deze ruimtes en vergemakkelijken een open interactie tussen de niveaus. De interpre-
tatie van het westportaalcomplex is een onderwerp van discussie onder kunsthistorici. 
Mogelijk had het een eigen koor voor speciale heiligenliturgieën; mogelijk was het een 
koninklijke kapel voor de keizer en zijn hof. We zijn geneigd om het te beschouwen als 
een programmatische tegenhanger van het oostelijke koor met zijn mysteriën, een ontzag-
wekkende profaan-religieuze poort die van de wereld buiten leidt naar het heiligdom bin-
nenin de kerk. Vandaar dat we in onze concerten geen erg strikte afbakeningen maken 
tussen religieus en wereldlijk, of tussen literatuur, schilderkunst en muziek. 

Laus Polyphoniae 87 



In die zin beschouwt Westwerk zichzelf als een brug tussen verscheidene perspectieven op 
het gebied van de interpretatie van oude muziek. Contrast en synthese waren de belang-
rijkste betrachtingen van de groep in verscheidene concerten. Westwerk probeert aspec-
ten van de moderne lekencultuur en de middeleeuwse religiositeit, het moderne zoeken 
naar individualiteit, expressiviteit en de middeleeuwse notie van op religie gebaseerde 
persoonlijke nederigheid en objectiviteit samen te brengen. Cruciaal in dit opzet is de 
vertrouwdheid van de drie zangers met de traditie van (gregoriaanse) eenstemmigheid en 
middeleeuwse en renaissance-polyfonie. Zij groeiden alle drie op in het culturele milieu 
van een katholiek kathedraalkoor in Regensburg, Beieren - de Regensburger Domspatzen 
- en werden reeds in een ongewoon vroeg stadium van hun carrière ondergedompeld in 
een koortraditie die - volgens verscheidene bronnen - sinds de 10de eeuw ononderbroken 
heeft voortbestaan. 

PROGRAMMA 

Anoniem 
Gloria 

gregoriaans 
Nesciens mater 

Bittering (fl. 1410) 
Nesciens mater 

gregoriaans 
Beata progenies 

Leonel Power (d. 1445) 
Beata progenies 

Chipre (fl. 1400) 
Kyrie 

Anoniem 
Sanctus 
Agnus Dei 
Salve virgo singularis 
Beata viscera 
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Keeping the contenance: de Europese religieuze polyfonie van 1350 
tot 1450 

Het klankbeeld van de bekende Engelse discant-stij1 in parallele tertsen en sexten, de 
zogenaamde `contenance angloise' heeft veel oudere wortels, maar schijnt een van de 
belangrijkste drijvende krachten geweest te zijn achter de vernieuwing omstreeks 1400. 
Toen Franse componisten de stijl leerden van de Engelsen - met name van Dunstable, 
zoals Martin le Franc in 1440-42 getuigde - was dat een van de doorslaggevende stilisti-
sche stappen naar de polyfonie van de Renaissance. De eeuw van 1350 tot 1450 was een 
belangrijke overgangsperiode voor de religieuze muziek, die gekenmerkt werd enerzijds 
door open en bijgevolg innovatieve Europese culturele uitwisselingen en anderzijds door 
een continuïteit in de culturele en liturgische tradities. Voor ons heeft het woord `conte-
nance' in deze context een tweevoudige betekenis. Het weerspiegelt de vernieuwende 
dynamiek die de traditionele Engelse stijl verwierf nadat hij in contact gekomen was met 
de traditionele continentale praktijken. `Keeping the contenance' betekent in dit opzicht 
in contact blijven met beide zijden: innovatie en traditie, voor ons een 'klassiek' principe 
van kunst. Het resultaat rond 1400 was een fascinerende stilistische smeltkroes met spo-
ren van vernieuwing en traditie. Deze worden weergegeven door de contrasten in ons pro-
gramma. 

Van de Engelse stukken, Nesciens mater, Beata progenies, Salve virgo singularis en Beata vis--
cera stammen de eerste twee uit het befaamde Old Hall Manuscript. De meer traditionele 
Franse klank van het ars nova-motet komt tot uiting in de misfragmenten uit de hand-
schriften van Ivrea en Apt: Kyrie, Sanctus en Agnus Dei. Het archaïsch klinkende Gloria 
komt uit het jongste van de handschriften die we selecteerden. Het werd waarschijnlijk 
samengesteld door de monnik Georg Fesenmaier (+1450) of zijn leerling Georg Spar (+ 
1457) in het Benedictijnerklooster van Wiblingen bij Ulm en wordt momenteel bewaard 
in Tbingen. In de culturele periferie van Europa, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, bleef 
deze mengeling van parallel organum en heterofonie voortbestaan tot de tijd van 
Tinctoris en ook in de 14de en 15de eeuw kon men deze muziek nog horen in kleinere 
kerken en bij minder belangrijke liturgische gelegenheden. 

IYAP cd-reeks 

Naar aanleiding van de IYAP-edities staat er een cd-reeks op stapel waarbij de winnaar 
van de IYAP een origineel programma kan vastleggen. Trigon kwam als eerste aan de 
beurt en heeft een opname gemaakt met vroege 13de-eeuwse gezangen uit de Notre-
Dameschool van Parijs. Een aanrader voor wie houdt van middeleeuwse muziek. 

Je kunt de CD bestellen voor de prijs van 750 BEF bij Passacaille (tel. +32 50 34 44 41/ 
passacaille@skynet.be). Tijdens het festival is hij te verkrijgen aan de festivalbalie en bij 
alle concerten. 
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Muziekateliers voor kinderen 

Centrum Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 
20 - 27 augustus 2000 

Zondag 20 & 27 augustus, 14.45 u. 
Maandag 21 - zaterdag 26 augustus, 11.45 u. 

In samenwerking met MUSI CA 

Muziekateliers voor kinderen 

GRATIS! 

Tijdens elk lunch- en matineeconcert worden kinderen (5-10 jaar) in een atelier verwel-
komd door Rebecca Daldini om te knutselen, dansen, zingen en muziek te maken. Geen 
muzikale voorkennis vereist. 
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Koning Arthur, een zomerproject voor jongeren 

't Klein Raamtheater 
Lange Gasthuisstraat 26 
22 - 27 augustus 

Dinsdag 22 - zaterdag 26 augustus, 10 - 17 u.: zomercursus 
Zondag 27 augustus, 14 u. & 16.30 u.: voorstellingen 

• 

In samenwerking met MI] S 1CA Met de steun van Fortis Bank 
FORTIS 
BANK 

Een kinderlijke ridderschaar een twintigtal kinderen (9-12 jaar) met zangervaring 
Ensemble Zefiro Torna 
Dirk Snellings solozang 
Marnix De Cat solozang 
Cécile Kempenaers solozang 
JUrgen De Bruyn zangcoach 
Marnix De Cat zangcoach 
Liesbet Vereertbrugghen stemcoach & concept 
Klaartje Ascoop regie 
Wouter Van Looy projectleiding 

Koning Arthur, een zomerproject voor jongeren 

Vanwaar die voortdurende belangstelling voor een koning die waarschijnlijk niet eens 
echt bestaan heeft? De oorsprong van de hele Arthurlegende zou liggen in de 6de eeuw, 
toen een legeraanvoerder met de naam Artorius het Brittannië van de Kelten van de ene 
overwinning naar de andere voerde. Hij was het langverwachte lichtpunt in 'die dagen zo 
duister als nachten'. In 1136 verscheen er een eerste Arthur-biografie in de Historia regum 
Brittanniae van de hand van Galfredus van Monmouth. Al gauw werd Koning Arthur het 
ideaal van menig Engels vorst, om er twee te noemen: Willem de Veroveraar - onderwerp 
van het fantastische tapijt van Bayeux - en Hendrik VIII die zichzelf prompt als Arthur 
liet afbeelden op de bestaande ronde tafel van Winchester uit de tweede helft van de 
13de eeuw. Wie grasduint in de bestaande Arthur-verhalen merkt dat deze vaak variëren 
op bekende thema's uit andere verhaaltradities, bijvoorbeeld het thema van het magische 
zwaard. 

Het verhaal, volgens de Morte d'Arthur van Sir Thomas Malory uit 1485 (één van de 
basiswerken), wil dat de zoon van Koning Uther Pendragon en Vrouwe Igrayne voorbe-
stemd is om de nieuwe vorst van Brittannië te worden. Een geheimzinnig zwaard dat 
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gekneld zit in een rots kan alleen 
door de jonge knaap Arthur worden 
losgetrokken wat hem meteen tot 
koning maakt. Merlijn de Ziener 
begeleidt Arthur in al zijn onderne-
mingen: het in ontvangst nemen 
van het onoverwinnelijke zwaard 
Excalibur, zijn huwelijk met 
Guinivere en daarbij horend het 
verwerven van. de tonde iafel, het 
oprichten van een broederorde, de 
ridders van de ronde tafel, de zoek-
tocht naar de graal... De graal: is het 
een kelk, een zilveren schaal, een 
sterrenscherf, een goddelijk licht? 
Het is niet zo belangrijk, alleen het 
streven naar dat hoger doel moet 

aan het ridderbestaan een nieuwe dimensie geven. Maar de legende rond Arthur zou niet 
geloofwaardig zijn zonder tegenspelers. Morgan Le Fay, de halfzuster van Arthur en tove-
nares, zaait tweedracht binnen de rangen van de rondetafelridders. Haar wapen is haar en 
ook Arthurs bastaardzoon: de valse Mordred. Arthur sterft in een barbaars gevecht met 
hem. Drie feeën begeleiden hem met een boot naar Avalon, de 'andere wereld' voor de 
Kelten. Daar worden zijn wonden verzorgd. Hij wacht er en kijkt naar de wereld. 

Deze stof aan verhalen vormt de basis voor de Musica-productie. Met een kinderschaar, 
enkele musici en zangsolisten, een regisseur, een dramaturg, een kostuum- en decoratelier-
tje wordt er een voorstelling gemaakt. Kinderen komen via de stoere ridderwereld in con-
tact met symboliek, poëzie en met de grote thema's zoals liefde, passie, moed, trouw en 
verraad. Ze krijgen geen eensluidend antwoord op vragen naar oorsprong, naar echtheid, 
naar waarheid van het verhaal. De archaïsche, maar uiterst poëtische Ballade van Arthur, 
geschreven door Marleen De Pooter en Paul Beelaerts, loopt als een rode draad door de 
voorstelling. Kinderen reciteren in een vrije stijl, al spelend de tienstrofige ballade en zor-
gen voor het nodige klankdecor. Ze zingen liederen uit Arthurs grote succesperiode (12de 
-16de eeuw), liederen als L'homme armé, Sumer is icumen in, de Latijnse Sint-Magnus-
hymne of A l'entrada del temps clar. Ze worden hierin begeleid door Zefiro Torna. 
Daarnaast zijn er de liederen, destijds in opdracht van Radio 3 geschreven door Paul 
Beelaerts op teksten van Marleen De Pooter. In deze muziek legt Beelaerts linken naar de 
Middeleeuwen door middel van bezetting, structuur of tekst. De combinatie van beide 
klankbeelden, oud en nieuw, onderstreept nog maar eens hoe Arthur een koning van alle 
tijden is. 
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Festival café 

Liesbeth Van Wijnzaal 
Centrum Elzenveld 
Lange Gasthuisstraat 45 
20 - 27 augustus 

11 - 17 u. 
Toegang gratis 

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

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

In de aanpalende vertrekken worden video's met concertopnamen van de VRT vertoond. Het 
precieze uurrooster van de videoclub wordt in het Centrum Elzenveld uitgehangen. 

PROGRAMMA VIDEOCLUB 

Cantus CblIn o.l.v. Konrad Junghbnel 

Giaches de Wed, madrigalen 

Concerto Italiano o.l.v. Rinaldo Alessandrini 

Giaches de Wert, madrigalen 
Claudio Monteverdi, Lamento d'Arianna 

Concerto Palatino o.l.v. Bruce Dickey & Charles Toet 

Concerti ecclesiastici voor de San-Petroniobasiliek in Bologna ca. 1600 
Girolamo Giacobbi en Ascanio Trombetti, Motetti accomodati per cantare & far concert 

Currende o.l.v. Erik Van Nevel 

Claudio Monteverdi, Laudate Dominum 
Claudio Monteverdi, Litaniae de/la Beata Vergine 
Orlandus Lassus, motetten voor dubbelkoor 
Giaches de Wed, motetten 

Hilliard Ensemble 

Orlandus Lassus, Requiem 
Josquin Desprez, Qui Habitat, canon voor 24 stemmen 
Johannes Ockeghem, canon voor 36 stemmen 

Huelgas Ensemble o.l.v. Paul Van Nevel 

Anoniem, lncipit lamentatio Hieremiae Prophete (ca. 1450) 
Mabriano de Orto, lncipit lamentatio (1506) 
Antoine Brumel, Missa et ecce terrae motus voor 12 stemmen 

Laus Polyphoniae 193 



Bar t 
Spanhov 

The 
finish ing 

touch 

of 

ensembl e 

Pl a ki ifts 

NIEUW 

The finishing Touch of 

Ensemble Playing 

A Flanders Recorder Quartet Guide 

for Recorder Players and Teachers 

Bart Spanhove 

with a historie& chapter by David Lasocki 

Schaven aan samenspel 

The finishing Touch of Ensemble Playing is een handleiding om het blokfluitsamen-

spel te verfijnen. Bart Spanhove, lid van Vier op 'n rij, wil met deze uitgave muzikan-

ten helpen om goede ensemblespelers te worden. Zijn ervaring als lesgever én als 

ensemblelid in interactie met zijn literatuurkennis vormen een uitstekende basis 

voor een heldere uiteenzetting van de samenspelproblematiek. 

De uitgave gaat uitvoerig in op de technieken en op de coaching van het ensemble-

spel. 

Voorlopig alleen beschikbaar in het Engels. 

o.v.b. 990 BEF, 80 of 96 pp. ISBN 90-6853-144-1 Bestelnr. SHS 22 

Muziekuitgeverij vzw PB 45 B- 3990 Peer, 

Tel +32 n 610510 fax +32 11 610511 

info@musica.be  www.alamire.com  
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Pedro Memelsdorff 
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Pedro Memelsdorff 

Elisa Franzetti 
Tina Aagaard 
Sabine Lutzenberger 
Lavinia Bertotti 
Barbara Zanichelli 
Fernanda Piccini 
Alessandro Carmignani 
Pascal Bertin 
Gianluca Ferrarini 
Héctor Rodríguez 
William Allenby 

algemene leiding 

sopraan 
sopraan 
sopraan 
sopraan 
sopraan 
alt 
contratenor 
contratenor 
tenor 
tenor 
bariton 

Zaterdag, 19 augustus 2000, 20 u. 

Sint-Augustinuskerk 

Met de steun van het Istituto 
Italian° di Cultura 

ISTITUTO ITALIAN() DI CULTURA 

Mala Punica 

Amandine Beyer 
Jane Achtman 
Fahmi Alqhai Khouri 
José Manuel Navarra 
Maxine Eilander 
Karl-Ernst Schri5der 
Pedro Memelsdorff 
Felix Stricker 
Albedo Macchini 
Pablo Kornfeld  

vedel 
vedel 
vedel 
vedel 
harp 
luit 
blokfluit 
schuiftrompet 
klokken 
orgel 

Pedro Memelsdorff 

De blokfluitist, dirigent en onderzoeker Pedro Memelsdorff werd in 1959 geboren in 
Buenos Aires maar hij woont en werkt al sinds 1977 in Europa. Hij behaalde verscheide-
ne diploma's aan het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium en aan de Schola 
Cantorum in Bazel. Hij studeerde er bij bekende specialisten als Kees Boeke, Walter van 
Hauwe, Marijke Miessen en Jeanette van Wingerden. 

Als solist treedt Pedro Memelsdorff sinds 1980 vaak op met Jordi Savall en het beroemde 
ensemble Hespèrion XX. Sinds 1982 vormt hij ook een duo met de klavecinist en piano-
fortespeler Andreas Staier. Daarnaast is hij de oprichter en dirigent van de middeleeuwse 
groep Mala Punica, waarmee hij grensverleggend werk levert op het vlak van de muziek 
uit de ars nova en de ars subtilior. Naast de bejubelde opnamen met dit ensemble bracht 
Pedro Memelsdorff, samen met Andreas Staier, de cd Delight in disorder, The English 
Consort of Two Parts 1640-1680 uit bij Harmonia Mundi France. 

De veelzijdige Pedro Memelsdorff maakt ook graag tijd vrij om masterclasses over blok- 
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fluit te geven aan de Civica Scuola di Musica in Milaan. Hij leidt bovendien een klas 
kamermuziek en doceert geregeld over de theorie en de uitvoeringspraktijk van de ars 
nova. Als gastdocent wordt hij vaak uitgenodigd door conservatoria en internationale 
cursussen, onder meer in Parijs bij de Fondation Royaumont, in Buenos Aires, Londen, 
Lyon, Keulen, Kopenhagen, Maastricht, Bremen, Boston en Leuven. Tot voor kort was hij 
ook gastdocent aan de universiteit van Oxford. 

Pedro Memelsdorff schrijft geregeld bijdragen in gespecialiseerde tijdschriften en hield al 
heel wat voordrachten op congressen. Hij heeft dan ook al verschillende publicaties op 
zijn naam staan, zoals Pa chiar che'l sol over de contratenor Antonello da Caserta, Col 
dolce suon che da te piove, een studie over Francesco Landini en de muziek van zijn tijd, en 
Lizadra donna over de contratenoren van Matteo da Perugia. Een nieuw artikel over 
microtonaliteit in de ars subtilior zal binnenkort verschijnen in het Duitse tijdschrift 
Musik & Aesthetik. 

Sinds 1984 woont de muzikale duizendpoot in het Italiaanse Bologna. 

Mala Punica 

Het ensemble Mala Punica legt zich toe, met een volledig nieuwe benaderingswijze, op 
een repertoire dat voorheen bijna volledig verwaarloosd werd. Het gaat om Italiaanse 
`musica colta' uit de 14de eeuw, een periode die getekend werd door tal van intellectuele 
en filosofische conflicten, een zeer fascinerende en aangrijpende tijd die voor ons nog 
heel wat mysteries heeft. De muzikale interpretaties van Mala Punica onthullen de onver-
wachte en overweldigende expressiviteit van deze muziek. 

Filipotto da Caserta, Zacharias, Antonello en Matteo da Perugia mogen tot de grote 
Europese componisten gerekend worden en schreven onontgonnen pareltjes die geken-
merkt worden door verfijning en passie. Mala Punica kiest voor gedurfde expressietech-
nieken om de rijke taal en de vele nuances van deze middeleeuwse muziek tot hun recht 
te laten komen. De onmiskenbare stijl van het ensemble is te danken aan de combinatie 
van traditionele en geschreven contrapuntsystemen, wat resulteert in een boeiende en 
virtuoze improvisatiestijl. Deze elementen worden gekoppeld aan een aangepast register 
dat de relaties tussen de stemmen en instrumenten herdefinieert. Door middel van onder-
zoek naar de retorische en literaire achtergronden streeft Mala Punica ernaar de poëtische 
teksten te brengen in hun oorspronkelijke context. 

De groep bestaat sinds 1987 en telt vandaag een vijftal vaste instrumentalisten en twee 
zangers, een sopraan en een tenor. Voor sommige programma's wordt het ensemble uitge-
breid tot twaalf zangers en negen instrumentalisten. De meeste leden van de groep zijn 
bekende solisten die uitblinken in de veeleisende en rijke wereld van de middeleeuwse 
muziek. In 1993 begon Mala Punica aan een reeks cd-opnamen met Noord-Italiaanse 
muziek uit het einde van de 14de eeuw, die keer op keer bekroond werden met de belang- 
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rijkste internationale prijzen: de Diapason d'Or, een 10 van Répertoire, een Choc van Le 
Monde de la Musique, tweemaal de Caecilia-prijs van de Belgische Muziekpers, een 
Yoker, de Premio Vivaldi, ffff van Télérama enzovoort. Ars Subtilis Ytalica, D'Amor ragio-
nando en En atttendant verschenen bij het label Arcana. Voor Erato realiseerde Mala 
Punica de opnamen van Hélas Avril met liederen van Matteo da Perugia, Sidus preclarum 
met de integrale motetten van Johannes Ciconia en de Missa Catilena met liturgische 
polyfonie van Matteo da Perugia en Zacaro da Teramo. In 2001 mogen we van Mala 
Punica een nieuwe opname verwachten van de madrigalen van Paolo da Firenze, onder 
de titel Narcisso speculando. 

Mala Punica was al te zien op alle belangrijke Europese en Amerikaanse festivals: 
Antwerpen, Bergen, Berlijn, Parijs, Brussel, Napels, Amsterdam, Utrecht, Wenen, 
Innsbruck, Lissabon, Barcelona, Boston en New York. Het ensemble kan rekenen op de 
steun van France Telecom. 
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PROGRAMMA 

Paolo da Firenze (?-1436) 
Benedicamus Domino 

uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex Faenza) 
Fra dun i scogli 
Un pellegrin uccel 
Amor rip' rhmmi 

uit: Hans, Bibliotheque Nationale, MS fonds italien 568 

Anoniom 
lstampitta Isabella 

uit: London, British Library, Add. 29987 

Magister Egardus (fl. 14de eeuw) 
FUI I lUb teliquisti, quale 

uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha M.5.24 

Johannes Ciconia (ca. 1370-1412) 
0 virum omnimoda 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 
& Siena Biblioteca Comunale dedli lntronati, MS 36 
& Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216 

Venecie, mundi splendor 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografie° Musicale, MS Q 15 

Anoniom 
lidabulatie van een mutel 

uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex Faenza) 

Guillaume Dufay (1397-1474) 
Vergene bella 
Mirandas parit 

uit: Trcnto, Castcllo dol Buon Consiglio, MS 88 
& Modena, Biblioteca Estense, cod. lat. 471 

Paolo da Firenze 
Una smaniosa 
Godi Fironbo 

uit: Paris, Bibliothèque Nationale, MS fonds italien 568 

Anoniem 
Benedicamus Domino 

uit: Oxford, Bodleian Library, MS Canonici, pat. lat. 229 
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Ytalici framegni: Vlaamse componisten in Italië 

De geschiedenisboeken leren ons dat er aan het einde van de 14de eeuw heel wat 
Vlaamse muzikanten naar Italië vertrokken. Deze musici, met Ciconia voorop, waren de 
`founding fathers' van een traditie die tot aan het begin van de Nieuwe Tijd zou blijven 
duren. Recente studies hebben uitgewezen dat de enorme toevloed van Vlaamse compo-
nisten - van Guillaume Dufay en Johannes Ockeghem tot Josquin Desprez en Orlandus 
Lassus - reeds op gang kwam in de jaren 1360-1380. Dit was vooral te wijten aan de 
terugkeer van de paus naar Rome in 1378. Vele zangers, muzikanten en componisten reis-
den met hun beschermheren van Vlaanderen naar Rome en traden in dienst bij de 
muziekkapellen van kardinalen, aan het hof en aan kerken in de grote steden. Op die 
manier begon de Vlaamse stijl zich vanuit Noord-Italië en Rome doorheen heel Italië te 
verspreiden. Dit fenomeen drukte zijn stempel op de 14de-eeuwse polyfonie. 

In die tijd floreerden in Italië een groot aantal locale stijlen, of muzikale dialecten, die tot 
aan het einde van de eeuw in zwang bleven. Vaak kunnen deze stijlen echt als afzonderlij-
ke 'talen' beschouwd worden: de Fransgezindheid in het door de Anjous geregeerde 
Napels ten tijde van Filippotto da Caserta was totaal verschillend van het trotse 
Toscaanse nationalisme van Piero, Jacopo, Giovanni en Donato, de eerste generatie 
madrigaalcomponisten. Hun 'taal' is ook niet te vergelijken met die van de karmeliet 
Bartolino da Padova of met de fragmenten van Santa Giustina, om nog maar te zwijgen 
van de Milanese ars subtilior van Matteo da Perugia en Antonello da Caserta. Hoe ver-
liep dan de ontmoeting - of de botsing - tussen de pas gearriveerde Vlamingen en de 
muzikanten van het 14de-eeuwse Italië? We weten zo goed als zeker dat Zacharias en 
Johannes Ciconia, die beiden in Rome vertoefden, elkaar beïnvloedden en ideeën uitwis-
selden. Het staat eveneens vast dat de Vlaming Magister Egardus veel aanzien genoot bij 
de Venetiaanse en Lombardische mecenassen en dat Matte° da Perugia zich omringd wist 
door Vlaamse gunstelingen aan de hoven van de familie Malatesta in Bergamo en Brescia. 

En hoe was de situatie in Firenze? Welke relaties of conflicten bestonden er tussen de 
Toscanen en de ingeweken Vlamingen? Er is al heel wat gezegd en geschreven over 
Dufays verblijf in Firenze, het Firenze van Francesco Landini en de laatste exponenten 
van diens grote polyfone traditie. Paolo da Firenze - ook gekend als Magister Paulus de 
Marco en bijgenaamd Paolo Tenorista - stierf in 1436, maar zijn imposant polyfoon oeu-
vre, dat kwalitatief enkel moet onderdoen voor dat van Landini, beïnvloedde niet alleen 
de tweede maar waarschijnlijk ook de derde generatie 'Vlaamse Italianen'. Paolo was dus 
niet enkel actief in de bloeiperiode van Egardus en Ciconia, maar ook tijdens de hoogda-
gen van Dufay. Dit betekent dat Paolo da Firenze de belangrijkste katalysator was van de 
Italiaanse muziekstromingen uit het vroege Quattrocento. 

Dit concertprogramma is gebaseerd op de confrontatie van het werk van Paolo da Firenze 
met vertegenwoordigers van drie generaties Vlamingen: Egardus, Ciconia en Dufay. Het 
Benedicamus Domino van Paolo, gevolgd door twee van zijn typisch Toscaanse allegorische 
madrigalen Fra dun i scogli en Un pellegrin uccel en de ballade Amor, de' dimmi vormen de 
Italiaanse inleiding van het programma. Dit wordt gecontrasteerd door vijf Vlaamse wer- 
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ken. De canon Furnos reliquisti, quare is gecomponeerd op een zeer ironische en studenti-
koze tekst. Het gaat over ene broeder Buclarus die door de componist Egardus op het 
matje geroepen wordt over zijn vertrek uit `Furni', het West-Vlaamse dorpje Veurne. 
Buclarus was dus een van de vele Vlamingen die hun vaderland verlieten op zoek naar 
`novi partus ubi stare' (een nieuwe haven), net zoals Egardus zelf had gedaan. Vervolgens 
komen twee van de tien motetten van Johannes Ciconia aan bod: 0 virum omnimoda en 
Venecie, mundi splendor. Het eerste motet werd vermoedelijk in 1393 geschreven voor de 
kathedraal van Trani en het tweede werk verwijst naar de Venetiaanse overheersing in 
Padua in het begin van de 15de eeuw. Beide werken illustreren de motetstij1 van Ciconia 
in het midden van zijn lange Italiaanse carrière. Het deel Vlaamse muziek wordt afgerond 
met Dufays Vergene bella en ten slotte Mirandas para, een van de drie motetten die hij 
schreef tijdens zijn bezoek aan Firenze in 1435-36. Dit werk is ongetwijfeld een van de 
beste voorbeelden van Dufays eruditie en is geschreven voor een verfijnd humanistisch 
publiek. Misschien was de bejaarde Paolo Tenorista wel een van de toehoorders. Het is 
onmogelijk diens satire Una smaniosa met zekerheid te dateren, terwijl Godi FirenQe daar-
entegen geschreven werd in 1406, het jaar waarin Firenze Pisa overwon. Het stuk is dan 
ook gecomponeerd ter ere van Sint-Johannes de Doper, de patroonheilige van Firenze. 
Het programma wordt besloten met het indrukwekkende Benedicamus Domino uit een 
Padovaans fragment dat in de Oxford wordt bewaard. 

Paolo da Firenze stierf in de winter van 1436 en liet, naast enkele waardeloze meubelen, 
een uitzonderlijke collectie muziekboeken na, waaronder een Boetius musicalis en een 
codex, waarschijnlijk de grote Codex Squarcialupi die nu bewaard wordt in de Biblioteca 
Medicea-Laurenziana in Firenze. Deze codex is het grootste en mooist versierde Italiaanse 
muzikale handschrift uit die periode en bevat de rijkste verzameling polyfone muziek uit 
de Italiaanse Middeleeuwen met werken van Jacopo, Giovanni, Gherardello, Donato, 
Bartolino, Zacara, Landini, ... Maar na de dood van Paolo da Firenze beschouwde men 
deze codex en zijn schitterend repertoire slechts als een antiek curiosum, een vorm van 
'ars vetus' in vergelijking met de nieuwe smaakmakers: de `ytalici framegni'. 

Pedro Memelsdorff 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Benedicamus Domino 

Benedicamus Domino; 
Deo gratias. 

Fra dun i scogli 

Fra dun i scogli sang'alcun governo 
mi trovo, lasso, in tempestoso mare; 
perdut'ho 1Porga e son a mego '1 verno. 

Naufragando come huom suol fare 
di scorpio quella casa mi spaventa, 
che ssuol'a pui periti aiuto date. 

Ma se Fe' ha piatá, chi ne tormenta 
dolente fia assai, né mai contenta. 

Un pellegrin uccel 

Un pellegrin uccel gentil e bello 
seguie uno sparver di pugn'uscito 
a una donna, richiamando quello... 

...la bella donna, che non sie rapito 
[da] si rapace uccel qual era quello 
che seguie lo sparver da hei partito. 

Forga d'Amor che in quel uccel s'accolse 
lo sparver che tomava indrieto volse. 

Amor, de' dimmi 

Amor, de' dimmi se sperar mergede 
si puè giama' per ben servir con fede. 

Perché, dolce signor, s'el mie servire 
non si de' meritare, 
quest'angosciose pene e lo martire 
nolle potrè durare. 

De', signor caro, fa' che '1 ben amare 
merto riceva di suo ferma fede. 

Furnos reliquisti, quare 

Fumos reliquisti, quare, 
queso frater, dic, Buclare  

Laten wij de Heer zegenen; 
wij danken God. 

Tussen harde rotsen zwalp ik stuurloos, 
helaas, in een woelige zee; 
ik zit aan lager wal en midden in een storm. 

Ik vrees dat ik ga schipbreuk lijden 
in dit oord van de schorpioen 
dat alleen aan de meest bekwame hulp biedt. 

Maar alleen Geloof heeft medelijden, 
wie ons tormenteert is altijd ontstemd en nooit tevreden. 

Een fiere en mooie jachtvalk, 
achtervolgde een sperwer; hij had net de hand 
van een vrouw verlaten die hem terugriep... 

... de mooie vrouw; laat zij niet de prooi worden 
van de wrede valk, ontsnapt aan haar hand, 
en spiedend naar de sperwer. 

Liefdesmacht, door de valk aanvaard, 
wordt gezonden door de sperwer, die kon terugkeren. 

Zeg mij, Amor, of men op enig begrip mag rekenen, 
als men u goed en trouw dient. 

Want, zoete Meester, als mijn dienen 
totaal niets oplevert, dan ben ik niet van plan 
dit afzien, dit lijden en de angst 
nog langer te verdragen. 

Luister toch naar mij, lieve Heer, maak dat mijn flinke 
dienst aan de liefde 
ook nog wat opbrengt, een loontje krijgt voor die stand-
vastige trouw! 

De badstoven van de stad heb je verlaten, waarom? 
Ik vraag het, broeder Buclarus, zeg het mij. 

Laus Polyphoniae zaterdag 19 augustus 20001 103 



optabam tecum cantare 
ut re my re fa sol la re 
sicque musam frequentare 
iubilando recreare 
sensus et refocilare 
set audivi garrulare 
quod mansisti super mare 
novi portus ubi stare 
tibi placet; nam spectare 
cives norunt ac oblare 
pisces, cames ad altare 
cum iocunde vis potare 
solent enim propinare 
bona vinaque pagare. 
nulli licet nam donare 
grates nolunt sed orare. 
rogant vos dicentes: "Care 
domme, dic memorare 
et pro nobis exomare 
ut nos deus ex ilare 
velit ac secum locare, 
quo hunc credimus regnare. 
novimus quod impetrare 
hec poteris: nam tam clare 
canis, quod ille negare 
tibi nollet nec obstare, 
quia scimus hunc amare 
mus icos persecundare 
scientes melodisare". 
Nunc, ergo, cane, Buclare! 
sane vivas et letare 
festina, nou i tardare 
Iacobum Saulum vocare 
te solentem visitare 
sotios accumulare 
Egardum non ignorare 
musice tripudiare 
dulciter organiare 
ut David cithariare 
demones sic effugare 
atque Deo properare. 

Equum est et salutare 
in primis te salutare 
salve, vale, frater care 
pedibus qui super mare 
ambulavit, se purgare 
a peccatis, et sanare 
sanitatem conservare 
a nocivis preservare  

Met jou wilde ik zingen 
do, re, mi, re, fa, sol, la, re, 
en aldus de muze huldigen, 
met lofzangen de zinnen 
verkwikken en koesteren. 
Maar ik heb horen vertellen, 
dat je aan zee gebleven bent; 
bij de nieuwe haven 
te blijven had jouw voorkeur. 
Louter toeschouwen kunnen burgers niet, 
en evenmin vis en vlees naar het altaar brengen. 
Jij wil op je gemak een glaasje drinken. 
Zij immers plegen de goede dingen te verkwisten 
en te betalen voor de wijn. 
Gratis wegschenken 
willen zij niet, maar wel vragen. 
Zij smeken je met de woorden: 
"Dierbare heer, zeg, herinner u 
en wees onze voorspreker, 
dat God ons uit de ballingschap bevrijdt 
en ons een plaats gunt bij hem, 
daar waar hij de scepter zwaait. 
Wij weten dat gij dit kunt bekomen, 
want uw zang is zo helder, dat hij u niets 
kan weigeren noch afwijzen. 
Wij weten dat musici 
van zijn genegenheid genieten 
en dat al wie kan zingen 
bij hem op een goed blaadje staat". 
Nu dus, Buclarus, zing, 
leef gelukkig, verheug je, 
haast je, treuzel niet 
Jacobus Saulus erbij te roepen, 
want hij pleegt je te bezoeken 
en het gezelschap te vervoegen. 
En vergeet Egardus niet, 
hij kan bij de muziek dansen 
en ons verkwikken met orgelspel, 
zoals David speelde op de citer. 
Aldus verjaagt hij de duivels 
en behaagt hij aan God. 

Het is billijk en heilzaam 
dat u groet met de woorden: 
"Heil u, dierbare broeder", 
hij die langs de zee wandelde; 
het past dat hij zich zuivert van zijn zonden, 
dat hij geneest 
en de gezondheid behoudt, 
zich vrij houdt van alles wat schaden kan, 
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et post mortem vitam dare 
dignetur atque salvare 
fugam micto pando quare 
nam fugisti me, Buclare, 
precor hanc fugam cantare 
dulciter et non amare 
nanque nosti me amare 
diligenter gammautare 
ex quo scimus sane clare 
cunctam musam emanare 
quam ut matrem amplexare 
que te consuevit lactare 
quantum potes honorare 
frequenter armonigare 
nou i melancholiggare 
plaude, pange, modulare 
contristatos consolare 
velud tuba resonare 
Dei cultumque augmentare 
pias mentes excitare 
hymnos dulces personare 
Christi matrem venerare 
Trinitatem adorare 
cum sanctis Deum laudare 
si cum illo vis regnare. 

0 virum omnimoda 

0 virum omnimoda veneracione dignum 
cunctarum virtutum meritis decoratum 
quem Dominus Tranensibus patronum pie concessit 
cuius precibus adjuvari devote deposcimus. 
Ora pro nobis. 
Amen. 

0 lux et decus Tranensium, 
N icholaë peregrine, 
qui in coelis gloriaris cum sanctis perhenniter, 
in hac valle, miserere nobis suspirantes protege, 
quo camis exuti ergastulo 
ad superos pertrahamur dicentes: 
"Miserere nobis, Domme". 
Ora pro nobis. 
Amen. 

0 beate Nicholaë, 
supplicum vota suscipe, flagitamus, 
ut quos presencia tua declarasti 
etemo tueare presidio 
et perhenniter gratulemur  

en na de dood 
de eeuwigheid verwerft. 
Ik verklaar openlijk dat dit een vlucht is, 
want je hebt mij ontvlucht, Buclarus, 
Ik vraag je, bezing jouw vlucht, 
liefelijk en niet bitter, 
want je weet, dat ik 
hou van zorgvuldig notenspel. 
Wij weten zonneklaar 
dat daaruit alle muziek ontspruit. 
Haar kunt ge omhelzen 
zoals de moeder die jou placht te zogen; 
haar kunt ge naar bestvermogen huldigen 
door talrijke composities 
zonder zwartgalligheid. 
Jubel, zing, 
vertroost de bedroefden, 
laat weergalmen als een bazuin, 
luister de eredienst op, 
verkwik de vrome gemoederen, 
laat zoete hymnen weerklinken 
tot eer van de Moeder van God, 
tot aanbidding van de Drievuldigheid; 
prijs de Heer samen met de heiligen 
als je jouw gezag op Hem wil vestigen. 

0, man die alle eerbied waardig zijt, 
die bekleed zijt met de verdiensten van alle deugden, 
die door de Heer zijt aangesteld als patroon van Trani. 
Eerbiedig vragen wij: kom ons met uw gebeden te hulp. 
Bid voor ons. 
Amen. 

0, licht en luister van de inwoners van Trani, 
Nikolaus pelgrim, 
die in de hemel eeuwige glorie geniet met de heiligen, 
erbarm u over ons in dit dal, bescherm ons die zuchten. 
Mogen wij, die gekluisterd zitten in dit vlees, 
naar de hemel worden getrokken met de woorden: 
"Erbarm u over ons, Heer". 
Bid voor ons. 
Amen. 

0, gelukzalige Nikolaus, 
aanhoor de geloften van de smekelingen, zo vragen wij, 
en hen die gij door uw aanwezigheid moed hebt gegeven, 
ondersteun hen met uw eeuwige bijstand, 
en zonder ophouden zullen wij u dankbaar zijn 
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tua festa colentes. 
Ora pro nobis. 
Amen. 

Venecie, mundi splendor 

Venecie, mundi splendor 
Italie cum sis decor 
in te viget omnis livor 
regulis mundicie. 

Gaude, mater mans, salus 
qua purgatur quisque malus, 
terre ponti, tu es palus, 
miserorum baiula. 

Gaude late, virgo digna, 
principatus portas signa 
tibi soli sunt condigna 
ducalis dominii. 

Gaude victrix exterorum, 
nam potestas venetorum 
nulli cedit perversorum, 
domans terram, Maria: 

nam tu vincis manus fortis, 
pacem reddis tuis portis, 
et desrumpis fauces mortis 
tuorum fidelium. 

Pro te canit voce pia 
tui statum in hac via 
hec conservet et Maria 
Johannes Ciconia 
Amen. 

Michael, qui, Stena domus, 
tu ducatus portas onus 
honor tibi, quia bonus 
vitam duces celibem. 

Phebo compar, princeps 
alme, tibi mundus promit "salve"; 
spargis tuis fructum palme, 
victor semper nobilis. 

Clemens, iustus approbaris, 
decus morum appellaris, 
tu defensor estimaris  

en uw feesten vieren. 
Bid voor ons. 
Amen. 

Venetië, schittering van de wereld, 
omdat gij de luister van Italië zijt, 
wekt gij afgunst op 
door uw beleid van voortreffelijkheid. 

Verheug u, moeder van de zee, heil 
dat elke boze zuivert, 
land en zee, gij zijt de reddingboei, 
de steunbalk van de rampzaligen. 

Verheug u wijd en zijd, waardige bruid, 
enkel bij u passen 
stadsbestuur, haven, de vaandels 
van een vorstelijke heerschappij. 

Verheug u, gij hebt uw buitenlandse 
tegenstanders overwonnen, want de macht 
van Venetië wijkt voor geen schurken. 
Maria, gij beheerst de aarde, 

want gij overwint de legerscharen, 
gij schenkt vrede aan onze havens, 
en van uw trouwe gelovigen 
doorbreekt gij de kluisters van de dood. 

U bezingt met vrome stem, 
u en uw ereplaats in onze wereld, 
Johannes Ciconia. 
Moge Maria hem steeds beschermen. 
Amen. 

Michaël, gij Stena's huis, 
gij draagt de last van het hertogdom, 
eer aan u, want vol rechtschapenheid 
leidt gij een heilig leven. 

Aan Apollo gelijk, weldadige 
vorst, wenst de wereld u "Heil". 
Aan de uwen schenkt gij de vruchten van de zegepalm, 
steeds nobele overwinnaar. 

Men noemt u mild en rechtvaardig, 
uw naam is 'sieraad van zeden'. 
Men acht u hoog als verdediger 
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fidei catholice. 

Bonis pandis munus dignum, 
malis fundis pene signum 
leges suas ad condignum, 
gladio justitie 

Sagax, prudens, mitis pater, 
lex divina, cum sis mater 
mentis virtus tibi frater 
zelator rei publice. 

Sedem precor tibi dan, 
deo celi famulari, 
eius throno copulari 
per eterna secula 
Amen. 

Italie cum sis decor 
in te viget omnis livor 
regulis mundicie! 
Quisque malus! 

Gaude mater late digna! 

Pro te canit voce pia 
conservat hec Maria 
Johannes Ciconia 
Amen. 

Vergene bella 

Vergene bella che di sol vestita 
choronata di stelle al somo sole 
piacesti si, che'n te sua luce ascose. 
Amor me spigne a dir di te parole 
ma non so cominzar senza tu'aita 
e di colui ch'amando in te si pose. 
Invoco lei che ben sempre rispose 
chi la chiarnè con fede. 
Vergene, s'a rnercede 
miseria estrema de Phumane chose. 

Mirandas parit 

Mirandas parit 
haec urbs Florentina puellas 
in quibus est species 
et summo forma nitore. 
Quale Helenam decus  

van het katholiek geloof. 

Aan rechtschapenen schenkt gij een passende beloning, 
maar bozen ontlopen hun straf niet; 
uw wetten zijn aangepast 
aan het zwaard van de gerechtigheid. 

Schrandere, wijze, milde vader, 
goddelijke wet; omdat gij de moeder zijt 
van ons gemoed, is deugd uw broeder, 
de ijver voor de natie. 

Ik bid dat u mag geschonken worden 
een plaats tussen Gods dienaars in de hemel, 
dat gij aan zijn troon moogt verbonden blijven 
in alle eeuwigheid. 
Amen. 

Omdat gij de luister van Italië zijt, 
wekt gij afgunst 
door uw beleid van voortreffelijkheid. 
Aldus voor elke boosaardige! 

Verheug u wijd en zijd, waardige moeder! 

U bezingt met vrome stem, 
Maria, Johannes Ciconia. 
Hij vergeet dit niet. 
Amen. 

Mooie maagd, badend in 't licht 
en met sterren gekroond, dermate 
heb je de zon bekoord, dat hij in jou zijn stralen verborg. 
Amor spoort mij aan een gedicht aan jou te wijden 
maar alleen met jouw hulp kan ik dit aan 
en met steun van wie liefdevol in jou rust. 
Ik aanroep haar die altijd antwoord gaf 
aan wie haar vertrouwend aanriep. 
Maagd, heb meelij 
met de uiterste smart van al wat menselijk is. 

Deze stad, Florence, 
brengt wonderbare meisjes voort, 
schitterend is hun aanblik 
en stralend hun gestalte. 
Een glans zoals die welke eertijds, 
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olim nos habuisse putamus, 
virginibus patriis 
talis florescit imago. 
At te praecipuam gefluit, 
clarissima virgo; 
nam reliquas superas 
et luce et corpore nymphas, 
ut socias splendore suas pulchras Diana 
vincit et integrior 
quacumque in parte videtur. 

Una smaniosa 

Una smaniosa e insensata vecchia 
ha toko in caccia 'I mio gentil amore 
con ira invidios'e con furore. 

Essa nel viso d'un vechio si spechia 
faccendo per piacegli astuta guardia, 
cosi quel malvissuto s'ingagliarda. 

Per guardar la mie donna han facto lega 
el vechio inpront'e l'arabbiata strega. 

Godi Firmwe 

Godi Firene poiché sse' si grande, 
ché batti rale per terr'e per mare, 
faccend'ogni toscan di te tremare. 

Glorioso triunfo di te spande 
per tutto l'universo immortal fama 
po' che Pisa tuo serva ormai si chiama. 

Giove supemo e 'I batista di gloria 
danno di Pis'al tuo popol vittoria. 

Godi Fiorenza, poiché se' si grande 
che per mare e per terra batti 
e per lo 'nferno tuo nome si spande.  

denken wij, Helena sierde, 
zo bloeit er een op de verschijning 
van de meisjes van onze stad. 
Maar jij, doorluchtige maagd, 
bent het meesterwerk, 
want, zoals Diana haar mooie 
gezellinnen overtrof in glans 
en in elk opzicht volmaakter was, 
zo overtreft gij in straling 
en gestalte alle meisjes. 

Een vervelend en waanzinnig kreng 
heeft het gemunt op mijn liefje; 
vol nijd en afgunst verliest ze haar geen moment uit het oog. 

Zij zoekt in het gevlei te komen bij een oude vent; 
om hém te plezieren speelt zij voor wakkere waakhond; 
en zo gaat die leegloper er alsmaar fleuriger uitzien. 

Om mijn liefje te bespieden hebben een verbond gesloten 
de oude koppigaard en de dolle heks. 

Juich, Firenze, want zo groot ben je nu, 
dat jouw vleugels zich te land en te water uitstrekken, 
dat elke Toscaan voor jou beeft. 

Glorie en triomf verbreidt over jou, 
heel de aarde rond, je onsterfelijke roem, 
nu Pisa zich jouw slaaf moet noemen. 

Jupiter de allerhoogste 
schenkt jouw volk de overwinning over Pisa. 

Juich, Firenze, want zó groot ben je 
dat jouw vleugels zich over land en over water uitstrekken, 
en jouw naam tot in de hel reikt. 

Vertaling: Walter Geerts (Italiaans) en Jan Gijsel 
(Latijn) 
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Zondag, 20 augustus 2000, 11.30 u. 

Sint-Carolus Borromeuskerk Edward Wickham algemene leiding 

The Clerks' Group 

Lucy Ballard alt 
William Missin altus 
Chris Watson tenor 
Benjamin Rayfield tenor 
Jonathan Arnold bas 
Edward Wickham bas 

In samenwerking met het 
Artiestenfonds Stichting Koningin 
Elisabeth 

Edward Wickham 

Edward Wickham is de stichter en muziekdirecteur van The Clerks' Group. Hij weet zijn 
praktische ervaring als dirigent en zanger te combineren met zijn wetenschappelijke inte-
resses. Na het behalen van het diploma van Master of Arts in middeleeuwse studies aan 
het Londense King's College, begon hij aan een doctoraat over 15de-eeuwse muziek onder 
supervisie van professor Reinhard Strohm. 

Daarnaast dirigeert Edward Wickham de Renaissance Singers of London en vindt hij nog 
de tijd om geregeld artikels te schrijven voor een aantal tijdschriften, zoals Classical 
Music, Church Times en Musical Times. Hij heeft al vaak uitzendingen gemaakt voor 
Franse, Belgische en Britse radiostations, bijvoorbeeld voor de programma's Kaleidoscope 
en Spirit of the Age van de BBC. 

Als bezield verdediger van alle soorten koormuziek geeft Edward Wickham ieder jaar cur-
sussen en workshops, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar ook in het buitenland. 
Bovendien is hij oprichter en huidig muziekdirecteur van Saeculum, het oudemuziekfesti-
val dat gesteund wordt door The Renaissance Society. 
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The Clerks' Group 

Het vocaal ensemble The Clerks' Group werd opgericht aan de Oxford University en 
maakte zijn debuut in 1992 in Londen. Sindsdien wordt het koor geprezen voor zijn uit-
voeringen en opnamen van doorgaans vergeten renaissancemuziek. The Clerks' Group 
heeft zich vooral toegespitst op Frans-Vlaamse sacrale werken. Recent heeft het ensemble 
een reeks cd's gerealiseerd voor AVS met het volledige religieuze oeuvre van Johannes 
Ockeghem, ongetwijfeld de meest beroemde componist van de late 15de eeuw. In 1997 
bekroonde het tijdschrift Gramophone deze reeks met een Early Music Artist of the Year 
Award, een prijs waarvoor het ensemble eerder al tweemaal werd genomineerd. 

De afgelopen twee jaar heeft The Clerks' Group concerten gegeven in Duitsland, Spanje, 
België, Nederland, Frankrijk, IJsland en de Verenigde Staten. Het koor maakte tevens 
een opmerkelijk debuut in de Wigmore Hall, waar het zijn campagne voor het uitvoeren 
volgens manuscriptnotatie opstartte. 

Het ensemble maakte radiouitzendingen in tal van Europese landen en verscheen zelfs al 
op de VRT. Vorig jaar trad The Clerks' Group voor het eerst op in de Londense Queen 
Elizabeth Hall, in het kader van het vernieuwende Meltdown Festival. De zangers maak-
ten ook hun eerste echte tournee doorheen de Verenigde Staten en deden daarbij onder 
meer Los Angeles, San Francisco, Houston, Cleveland, New York, Washington D.C. en 
Atlanta aan. 
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PROGRAMMA 

gregoriaans 
Deus creator omnium (Kyrie) 

Walter Frye (fl. ca. 1450-1475) 
Missa Flus Regalis 

Gloria 
Sanctus 
Agnus Dei 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert!, MS 5557 

John Dunstable (ca. 1390-1453) 
Quam pulchra es 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografie° Musicale, MS Q 15 
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Het handschrift Brussel 5557 

Muziekmanuscripten zijn in zekere zin vergelijkbaar met bomen: ze geven vaak hun gehei-
men prijs aan de hand van een reeks groter wordende jaarringen. Dit geldt in ieder geval 
voor het handschrift MS 5557 van de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel. De 
buitenste ring van dit manuscript bevat motetten van Antoine Busnois, die in de late 
jaren 1470 zijn toegevoegd, en de ietwat oudere Missa Quinti toni van Johannes 
Ockeghem. De binnenste ringen bestaan uit werk van Guillaume Dufay en Johannes 
Regis. Dit handschrift, dat grotendeels teruggaat op Italiaanse bronnen, is een van de 
meest waardevolle bloemlezingen van Noord-Europese polyfonie. Nochtans bestaat de 
eigenlijke kern van dit manuscript niet uit continentale composities, maar wel uit werken 
van een reeks Engelse componisten: John Plummer, Richard Cox en Walter Frye. Vijf 
missen werden als eerste opgenomen in het handschrift, die allemaal getuigen van de 
grote Engelse invloed op de miscompositie tijdens de Renaissance. 

De oudste jaarring van MS 5557 werd vermoedelijk samengesteld ter gelegenheid van hct 
huwelijk van de hertog van Bourgondië, Karel de Stoute, en Margareta van York in juli 
1468. Een aantal verluchtingen, waaronder een aan het begin van de Missa Flos Regalis, 
staan in het teken van kuisheid en trouw, wat zeer toepasselijk was in het kader van een 
huwelijk. De muziek zelf daarentegen stamt uit de jaren 1450 of zelfs van vroeger. Het feit 
dat deze werken in zwang bleven tot in de tweede helft van de 15de eeuw, in een muzika-
le omgeving die onderhevig was aan ingrijpende veranderingen, bewijst hoe hoog deze 
muziek stond aangeschreven. 

Deze missen zijn dus een late oogst van de stijl die in het gedicht van Martin le Franc 
beschreven wordt als de `contenance angloise'. De harmonieën van de missen zijn weelde-
rig en gebouwd om de tand des tijds te weerstaan. Structureel gezien nemen ze de tech-
nieken van het isoritmische motet over, terwijl ze de misbewegingen koppelen aan verge-
lijkbare melodieën of aan een cantus firmus in de tenorpartij. Dankzij deze elementen 
verwierven de missen een plaatsje in het koorrepertoire uit de jaren 1480. 

Toen de Engelse missen uit de bundel MS 5557 ontstonden, werden ze beschouwd als ver-
nieuwende en veeleisende werken. De mis die The Clerks' Group zal brengen, vormt 
hierop geen uitzondering en was bovendien op zijn eigen manier baanbrekend. De Missa 
Flos Regalis van Frye behoort tot een reeks van vier Engelse missen uit het midden van de 
15de eeuw, met als voornaamste de anonieme Missa Caput (zie p. 214). In tegenstelling 
tot deze Missa Caput, die de cantus firmus-techniek zeer strikt toepast, behandelde Frye de 
tenorpartij nogal vrij. Hij bracht melodische en ritmische wijzigingen aan om een beter 
geïntegreerde vocale textuur te bereiken, waardoor de tenor ten volle tot zijn recht komt. 
Een goed voorbeeld hiervan is te horen aan het eind van de eerste helft van het Gloria, 
waar een ritmisch patroon weerklinkt in alle stemmen. Deze passage is een voorbode van 
de 'cadens' die Ockeghem zo veelvuldig toepaste. 

Dit is slechts een voorbeeld van hoe Frye zijn materiaal indeelde om hoogten te contras- 
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teren met laagten en om momenten van spanning af te wisselen met momenten van rust. 
Bij een mis draait het echter niet in de eerste plaats rond de articulatie van de tekst bin-
nen welbepaalde muzikale lijnen. Sommige tekstuele onderdelen van de mis zijn duidelijk 
afgebakend, bijvoorbeeld wanneer een duet stopt en het volgende begint of wanneer het 
voltallige koor invalt, maar de compacte volle klanken geven toch een algemene indruk 
van abstractie in plaats van retorische declamatie. De miscompositie bekommert zich dus 
blijkbaar niet veel om de tekstuele zetting. Dit wil niet zeggen dat de compositie niet diep 
religieus is of dat de tekst onbelangrijk is. Integendeel, het suggereert zelfs dat Frye zeer 
veel belang hechtte aan de tekst. De muziek verheft de tekst eerder dan hem te interpre-
teren. 

Het ogenschijnlijk misprijzen voor nauwkeurige tekstarticulatie maakt de interpretatie 
van de handschriftnotatie echter nog moeilijker. Bij het repeteren, uitvoeren en opnemen 
van de Missa Flos Regalis maakte The Clerks' Group enkel gebruik van het MS 5557 en 
bleek het afstemmen van de tekst op de muziek het grootste probleem te zijn. Maar hoe 
vertrouwder het ensemble werd met het werk, des te sterker geraakte het ervan overtuigd 
dat de mis wel degelijk in de praktijk moet zijn uitgevoerd en dat het handschrift dus niet 
slechts een geschenkkopie is. Om die reden heeft The Clerks' Group zich zoveel mogelijk 
gehouden aan de originele tekst en niet te veel correcties aangebracht, zoals heel wat 
redacteurs durven te doen. Het vinden van kleine streepjes boven de bovenstem aan het 
begin van het Credo, stak hen een hart onder de riem. Deze liggende streepjes geven de 
scheidingen tussen de noten aan en dienen dus als een soort notenbalk, in een notatie 
waarin notenbalken - in de moderne betekenis van het woord - nog niet werden gebruikt. 
Blijkbaar vond iemand eeuwen geleden deze passage ook zeer moeilijk... 

Edward Wickham 
Vertaling: Kristien Verbraeken 

Laus Polyphoniae zaterdag 20 augustus 1999 



Deus creator omnium 

Deus creator omnium 
tu theos ymon nostri pie eleyson. 
Tibi laudes coniubilantes 
regum rex Christe oramus elyeson. 
Laus virtus pax et imperium cui 
est semper sine fine eleyson. 
Christe rex unice Patris 
almi nare coeteme eleyson. 
Qui perditum hominem salvasti 
de morte reddens vite eleyson. 
Ne percant pascue oves tue Jesu 
pastor bone eleyson. 
Consolatur Spiritus supplices 
ymas te exoramus eleyson. 
Virtus nostra Dom me 
atque salus nostra in eternum eleyson. 
Summe Deus et une vite dona nobis 
tribue misertus nostrique tu digneris eleyson. 

Kyrie 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

Gloria 

Gloria in excelsis Deo, 
et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te. 
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam, 
Domme Deus, Rex caelestis, 
Deus, Pater omnimpotens, Domine Fili 
unigenite, Jesu Christe. 
Domme Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris, 
qui tollis peccata mundi 
miserere nobis, 
qui tollis peccata mundi 
suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis, 
quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus,  

God, schepper van het heelal, 
Gij, onze trouwe God, erbarm u over ons. 
U, Christus, koning der koningen, 
u lof toezingend vragen wij, erbarm u. 
u, aan wie eer, kracht, vrede, heerschappij 
voor eeuwig toebehoren, erbarm u. 
Christus, koning, sinds eeuwigheid de enige zoon 
van de schepper-vader, erbarm u. 
Gij die het mensdom dat verloren was, van de dood hebt bevrijd 
en hebt teruggeschonken aan het leven, erbarm u. 
Laat de schapen van uw kudde niet verloren gaan, Jezus, 
goede herder, erbarm u. 
Heilige Geest, vertrooster, 
smekend bidden wij u, erbarm u over ons. 
Gij, Heer, onze kracht 
en ons heil in eeuwigheid, erbarm u. 
Hoogste en enige God, heb medelijden met ons 
en schenk ons de gaven van het leven en erbarm u over ons. 

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

Eer aan God in den hoge 
en op aarde vrede 
aan de mensen van goede wil. 
Wij loven U, wij prijzen 
en aanbidden U, wij verheerlijken U 
en zeggen U dank 
voor Uw grote heerlijkheid, 
Heer God, Hemelse Koning, 
God, almachtige Vader, Heer, 
eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, 
Zoon van de Vader, 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
onferm U over ons, 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, 
aanvaard ons gebed, 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons, 
want Gij alleen zijt de Heilige, 
Gij alleen de Heer, 
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ni solus altissimus, Jesu Christe. 
Cum sancto spiritu 
in gloria Dei Patris. 
Amen. 

Credo 

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem, 
factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum, Jesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, 
et ex Patre natum 
ante omnia saecula, 
Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero, 
genitum non factum, 
consubstantialem Patri, 
per quem omnia facta sunt, 
qui propter nos homines 
et propter nostram salutem 
descendit de caelis. 
Et incamatus est de Spirito Sancto 
ex Mariae virgine, 
et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis 
sub Pontio Pilato, 
passus et sepultus est, 
et resurrexit tertia die 
secundum scripturas, 
et ascendit in caelum, 
sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria 
judicare vivos et mortuos, 
cujus regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum et vivificantem, 
qui ex Patre Filioque procedit, 
qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur, 
qui locutus est per prophetas, 
et unam Sanctam Catholicam 
et Apostolicam ecclesiam. 
Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatorum, 
et expecto resurrectionem mortuorum 
et vitam venturi saeculi. 
Amen. 

Gij alleen de allerhoogste, Jezus Christus, 
met de Heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 

Ik geloof in één God, 
de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
en voor alle tijden 
geboren uit de Vader. 
God uit God, Licht uit Licht, 
ware God uit de ware God, 
geboren, niet geschapen, 
één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is, 
die voor ons, mensen, 
en omwille van ons heil 
uit de hemel is neergedaald. 
En Hij is ontvangen van de Heilige Geest 
uit de Maagd Maria, 
en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd 
onder Pontius Pilatus, 
Hij heeft geleden en is begraven. 
Hij is verrezen op de derde dag 
volgens de schriften, 
Hij is opgevaren ten hemel 
en zit aan de rechterhand van de Vader, 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen levenden en doden 
en aan Zijn Rijk komt geen einde. 

Ik geloof in de Heilige Geest, 
die Heer is en het leven geeft, 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon, 
die met de Vader en de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, 
die gesproken heeft door de profeten, 
en in één heilige katholieke 
en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel 
tot vergiffenis van de zonden, 
en ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend Rijk, 
Amen. 
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Heilig, heilig, heilig 
de Heer, de God der hemelse machten, 
Vol zijn hemel en aarde 
van Uw heerlijkheid, 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons; 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, 
Geef ons de vrede! 

Hoe mooi zijt gij en hoe bevallig, 
duizendmaal lieflijk, een genot! 
Uw gestalte is als een palm 
en uw borsten als druiventrossen. 
Uw hoofd is als een karmel, 
uw hals als een ivoren toren. 

Kom, mijn geliefde, laten we de velden ingaan 
en kijken of de bloemen vruchten voortbrengen, 
of de kweeperen bloeien. 
Daar zal ik je mijn borsten bieden. 
Alleluia. 

Vertaling: Jan Gijsel 

Sanctus 

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

Agnus Dei 

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

Quam pulchra es 

Quam pulchra es et quam decora, 
carissima in deliciis. 
Statura tua assimilata est palme, 
et ubera tua botris. 
Caput tuum ut Carmelus, 
collum tuum sicut turris ebumea. 

Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum, 
et videamus si flores fructus parturierunt, 
si floruerunt mala punica. 
Ibi dabo tibi ubera mea. 
Alleluia. 
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Gratis muziekatelier voor kinderen (zie p. 90) 

Zondag 20 augustus 2000, 15 u. 

Kapel Elzenveld 

Acantus 

Gloria Moretti sopraan 
Alessandra Fiori alt, organetto 
Stefano Pilati tenor, draailier, percussie 
Marco Ferrari bas, fluiten, schalmei 
Margherita Degli Esposti fluiten 
Fabio Tricomi fluit en trommel, vedel, 

luit, renaissancegitaar, 
percussie 

Een productie van Radio 3 

Acantus 

Acantus werd in 1989, onder de naam Sine Nomine, opgericht door enkele Italiaanse 
muzikanten die zich al een tijdje bezighielden met oude muziek. Het ensemble is gespecia-
liseerd in Italiaanse muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Hun interpretaties 
zijn het resultaat van intens musicologisch onderzoek, gecombineerd met tradities uit de 
volksmuziek. 

Acantus stond al op de affiche van heel wat oude- en klassieke muziekfestivals, zowel in 
Italië als in het buitenland. Zo waren ze te gast op Musica e Poesia in San Maurizio, Il 
canto delle Pietre, Autunno Musicale in Como, I concerti nel Parco, Sagra Musicale 
Umbra alsook op de festivals van Utrecht, Landshut, Feldkirchen, Le Thoronnet, 
Regensburg, Royaumont, Setesois, Sete Luas, Kelkheim, Immenstadt, Brugge en Sint-
Truiden. Daarnaast was het ensemble reeds op tournee in Nederland en Portugal. 
Verschillende van hun opnamen en concerten werden uitgezonden door radio- en televi-
siezenders, waaronder RAI, S2 Kultur, BBC, Radio France, Antenne 2, Radio Classic, 
VRT-Radio 3, NOS, DRS en KOL Israel. De groep werkt tevens nauw samen met centra 
zoals the Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, het Netwerk voor 
Oude Muziek in Nederland, de Fondation Royaumont in Parijs en de Fondazione Levi di 
Venezia. 

De afgelopen jaren was het ensemble betrokken bij een aantal van de meest prestigieuze 
musicologische initiatieven in Italië. Zo brachten ze in 1991 voor de Società Italiana di 
Musicologia voor het eerst muziek uit het Boverio-manuscript. Dit handschrift werd nog 
maar pas verworven door de Biblioteca Nazionale van Rome. In 1992 gaf Acantus een 
reeks concerten met middeleeuwse en renaissancemuziek in het kader van de Lorenzo il 
Magnifico-herdenkingsfeesten. Sommige van deze concerten waren te zien op de Franse 
zender Antenne 2. Naar aanleiding van het Capitolo Generale dei Benedettini Cassinesi 
gaf de groep een concert in de San Giacomo a Pontida-basiliek, met als thema de middel- 
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eeuwse bedevaarten in Europa. Op het internationale congres omtrent duizend jaar litur-
gische polyfonie bracht Acantus voor de eerste maal Quasi Cedrus, een programma over 
de wortels van de geïmproviseerde polyfonie, waarmee het ensemble als Italiaanse afvaar-
diging naar The 1996/97 Season of European Radios werd gestuurd. Hun optreden werd 
toen rechtstreeks uitgezonden over heel Europa en in enkele niet-Europese landen. 
Datzelfde jaar trad de groep op tijdens de Italiaans-Spaanse top in Bologna. Tenslotte was 
Acantus ook historisch en musicologisch adviseur bij de reconstructie van een kruisweg 
op de sites van Matilda di Canossa in Reggio Emilia. Deze unieke gebeurtenis, die volkse 
devotiepraktijken koppelde aan het sacrale repertoire van de 15de eeuw, werd deels uitge-
zonden door RAI 2. 

De leden van Acantus zijn met recht trots op de vele opnamen die ze hebben gereali-
seerd. Hun eerste cd-opname La vida de Colin dateert uit 1991 en kreeg meteen de hoog-
ste onderscheiding van het tijdschrift Diapason. Deze muziek werd gebruikt als soundtrack 
bij een informatieve video van het Metropolitan Museum in New York. Daarna maakte 
Acantus ook een eigen videoclip, Diabolus in Musica, die op verschillende filmfestivals 
werd vertoond. In 1992 nam het ensemble voor CD Classica de bloemlezing Musica italia-
na del XV secolo op. Sommige nummers van deze opname zijn overgenomen op cd-rom's 
over meesterwerken uit de Italiaanse renaissanceschilderkunst. Vervolgens maakte de 
groep Zachara, een opname gewijd aan een van de belangrijkste componisten van de 
Italiaanse ars nova. Zachara was actief aan de pauselijke kapel in de late 14de en vroege 
15de eeuw. Deze opname werd in april 1996 gelauwerd met een Prix Choc van het Franse 
blad Le Monde de la Musique. 

Sinds 1997 brengt Acantus cd's uit bij Gimell Records, een label van de Polygram-groep. 
Acantus - Polifonia semplice was de eerste cd bij deze nieuwe platenmaatschappij. Hiermee 
wil het ensemble een minder bekend aspect van de Italiaanse religieuze muziek uit de 
Middeleeuwen en de Renaissance in de kijker zetten: de populaire muzikale tradities van 
kleine gemeenschappen. Dit repertoire hing nauw samen met de volkse geloofsgebruiken 
en had weinig gemeen met de indrukwekkende ceremonies van de muziekkapellen die de 
belangrijkste kerkelijke instellingen onderhielden. 
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Acantus 
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PROGRAMMA 

Anoniem 
Alle stamegne, donne 

uit: Montecassino, Biblioteca dell'Abbazia, MS 871 
La gascogna 

uit: Uppsala, Universitetsbiblioteket, MS 76 A 
Ai me' sospiri 

uit: El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, MS IV A 24 

Guillaume Dufay (1397-1171) 
La dolce vista 

uit: Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216 

Anoniem 
L'ucel mi chiamo 

uit: Paris. Bibliothèque nationale, MS Rès VM7 676 

Guillaume Dufay 
Donna gentile, bella come l'oro 

uit: Paris, Bibliothèque nationale, Nouv. Acquis. Franc., MS 2973 

Anoniem 
Hez Molinet 

uit: Pavia, Biblioteca Universitaria, MS 362 
rugir non poaso 

uit: Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216 

Guillaume Dufay 
Quel fronte signorile in Paradiso 
Donna, i ardenti rai 
L'alta bellezza tua 

uit: Oxford, Bodleian Library, God. Canonici Misc. 213 

Giovanni Ambrogio (fl. 2de helft 15de eeuw) 
Amoroso 

uit: Paris, Bibliothèque Nationale, Nouv. Acquis. Franc., MS 2973 

Guillaume Dufay 
Vergene bella 

uit: Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216 
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Guillaume Dufay in Italië 

In de 15de eeuw veranderde de Italiaanse muziekwereld aanzienlijk. De prachtige polyfo-
ne stijl, die rond het midden van de 14de eeuw in Italië was ontstaan, bloeide tot in het 
begin van de 15de eeuw. Daarna ging de traditie bijna volledig verloren door de massale 
toevloed van Vlaamse muzikanten en componisten zoals Johannes Ciconia, Guillaume 
Dufay, Josquin Desprez en nog vele anderen. Ongeveer vijftig jaar lang werd de Italiaanse 
muziek overspoeld door deze vreemde invloed. Het belang van dit fenomeen valt moeilijk 
te overschatten. Als we de laat 15de-eeuwse bronnen - waarin opnieuw Italiaanse stukken 
zijn opgenomen - bekijken, zien we dat de Italiaanse muziek inmiddels grondig veranderd 
was. Niet alleen de schriftuur en de poëtische stijl werd anders, maar ook de basisopvat-
ting van de Italiaanse muziek was gewijzigd. De schitterende hofmuziek, gekenmerkt door 
een uitmuntend compositorisch inzicht, werd gekoppeld aan de spontaniteit van de volks-
expressie. 

Andersom ondergingen de Vlaamse inwijkelingen ook de invloed van de Italiaanse 
muziek. Composities zoals Dufays La dolce vista of Donna, i ardenti rai betekenden een echt 
keerpunt. Het werk Quel fronte signorile in Paradiso, hoewel het qua thema vergelijkbaar is 
met het contemporaine stuk Caindre vous vueil, bevat in bepaalde fragmenten een aantal 
melodische oplossingen die onmiskenbaar Italiaans zijn. Deze invloed valt nog harder op 
in Vergene bella, geschreven op een tekst van Francesco Petrarca. In dit werk is duidelijk 
sprake van beïnvloeding door de Italiaanse lauda's. Daarnaast onderscheiden we ook ele-
menten die typisch Vlaams zijn. Vele stukken, zelfs die met Italiaanse teksten - de spelling 
is overigens vaak moeilijk en onnatuurlijk - sluiten dichter aan bij de Franse werken van 
Dufay. Zo is Donna gentile geschreven in de klassieke stijl van zijn latere chansons. Het 
anonieme Fugir non posso illustreert een stilistische overgangsfase waarin de traditionele 
Italiaanse tweestemmige polyfonie een interne vernieuwing ondergaat. Hier gebruikte de 
componist een volledigere schriftuur en paste veelvuldig imitatie- en contrapunttechnie-
ken toe. 

Italiaanse werken van iets latere datum weerspiegelen reeds de tanende renaissancehof-
cultuur. Hoewel de hoven buitenlandse kunstenaars bleven aanmoedigen, begon men zich 
toch bewust te worden van de waarde van de eigen muzikale expressie en steunde men de 
ontwikkeling van de `frottola', een wereldlijke liedvorm die gezongen werd in de volks-
taal. Deze nieuwe muzikale uitdrukkingsvorm werd gekenmerkt door een niet bepaald ver-
heven inhoud en een middelmatig tot vulgair woordgebruik. Zo geeft bijvoorbeeld Alle 
stamegne, donne, dat geschreven is in de trant van carnavalsliederen, schreeuwende mars-
kramers weer. Hieruit blijkt dat de hovelingen wel hielden van volksverhalen en zelfs 
smakelijk konden lachen met de tegenspoed van het volk. Geen wonder dus dat de com-
ponisten muzikale thema's ontleenden aan de volkscultuur om hun schetsen levendiger te 
maken. Dit gegeven noopt hedendaagse uitvoerders ertoe om zich bezig te houden met de 
filologische studie van de bronnen en met het onderzoeken van het levende muzikale 
patrimonium. 
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Wat is nu de plaats van Guillaume Dufay binnen dit betoog? Hij hield ongetwijfeld veel 
van Italië want hij verbleef er zeer lange tijd. Het is echter moeilijk te bepalen hoeveel de 
componist heeft overgenomen van de muzikale wereld om hem heen. Het is veel eenvou-
diger om zijn nalatenschap in Italië in kaart te brengen. De opeenvolging van stijlen en 
modes in de 14de-eeuwse Italiaanse muziek lijkt op het eerste gezicht te wijten aan een 
reeks toevallige omstandigheden. Bij nader toezien blijkt echter dat een continue interac-
tie tussen verschillende niveaus van muzikale expressie aan de basis lag van deze ontwik-
kelingen. Zo ontstond er een wisselwerking tussen de inheemse muziek afkomstig van de 
Italiaanse ars nova, de internationale stijl, de muziek van de mondelinge traditie - die 
niet noodzakelijk van het volk kwam maar ook in ere werd gehouden in humanistische 
kringen - en de Vlaamse muziek. Hoewel deze laatste zich soms aanpaste aan de plaatselij-
ke invloeden, vermengde ze zich meestal met de officiële cultuur en ging bovenal haar 
eigen weg. 

Alessandra Fiori 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Alla stamegne, donne 

Alle stamegne, donne! 
Alle bone stamegne! 
Chi vole stamegnare? 
lo son stamegnatore, 
si fè bona farina; 
stamegno a tutte l'ore 
de sera e de matina, 
se è nulla vicina 
che voglia stamegnare. 

Ai me' sospiri 

Ai me' sospiri, non truovo pace; 
che dezo fare se non morire? 
E non potr6 iamai soffrire 
questo dolor chi me desface. 

Ahimè cortelo, ahimè dolore, 
senza de ti viver non so, 
pioi quando el guardo el volto to' 
de me sento el cor partire. 

Ahimè meschino e temo 
`ste tue false parole 
e de paura tremo 
che non sian tutte foie. 

La dolce vista 

La dolce vista 
del tuo viso pio 
conforta, donna, 
sempre el me desio. 

0 lieta faccia 
o rosa colorita, 
fra tutti l'altri 
ti dono el cor mio. 

L'ucel mi chiamo 

L'ucel mi chiamo che perdo giornata: 
ch'io bramo e pur aspetto e mai non prende. 
Notula son, che sempr'io sto celata 
e son batuta e mai non me difende. 
Nibio son io che mai non fo calata, 
e sempre giro e mai non me distende. 
Nave son senza vela abandonata,  

Op naar de meelziften, dames! 
Naar die ouwe trouwe ziften! 
Wie wil er wat zeven? 
Ik ben een zifter, 
en zo maak ik goed meel; 
ik zift op alle uren, 
's avonds en 's ochtends; 
zodra er maar iets in de buurt komt 
dat wil ziften... 

Ach, wat 'n zuchten, rust vind ik niet; 
wat anders kan ik doen dan sterven? 
Nimmer zal ik de pijn kunnen doorstaan 
die mij vernietigt. 

0 wee die smart, o wee die pijn, 
zonder jou leven kan ik niet, 
en wanneer ik naar je kijk, 
voel ik mijn hart zich van mij lostrekken. 

Hoe ongelukkig ben ik toch; hoe angstig 
voor jouw valse woorden; 
de vrees bevat mij 
dat het allemaal maar fabels zijn. 

Hoe zoet is 't kijken 
naar jouw lieve trekken; 
troost is het, vrouw, 
voor mijn verlangen. 

0 vrolijke ogen, 
kleurrijke rozenmond, 
bij al de rest 
schenk ik je mijn hart. 

Vogel - zo luidt mijn naam - die zijn dag verspeelt: 
ik smacht van verlangen, hou de wacht maar hap 
nooit toe. 
Vleermuis ben ik, altijd hou 'k mij schuil, 
word gevonden en geslagen, weerloos altijd. 
Havik ben ik, die nimmer duikt, 
cirkelt, maar nooit zich werpt op de prooi. 
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in mar senza timone, arbor infracassata. Een schip ben ik, verlaten zonder zeil, 
stuurloos te water, met verbrijzelde mast. 

Donna gentile, bella come l'oro 

Donna gentile, bella come l'oro, 
che sopra le altre portate corona, 
come per Puniverso si razona, 
datime secorso, stella, che moro. 

Che pii non stago in questo purgatoro 
tranquillato en ver di me fortuna 
donna gentile, bella come l'oro, 
che sopra le altre portate corona. 

Lasso ja sono di tal martoro, 
che vivere non posso salvo en una. 
Qui mi trovo con voy, clara luna, 
per sempre servire quela c'adoro. 

Fugir non posso 

Fugir non posso dal tuo dolze volto. 
Fere) che P cor tu m'hai ferito e tolto. 
To foi ferito amor si dolzemente 
dal tuo lizadro e grazioso aspecto 
quando cum i ochi a rider si me consente 
con dolze volto pien d'ogni dilecto. 
Pen) son fermo d'esser to' sozeto 
e mai el cor será da ti disolto. 
Fugir non posso dal tuo dolze volto. 
Perè che cor tu m'hai ferito e tolto. 

Quel fronte signorile in Paradiso 

Quel fronte signorile in Paradiso 
scorge Panima mia, 
mentre che in sua balia 
streto mi tien mirando ii suo bel viso. 

I ochi trapassa tutti dei altri el viso 
con si dolce armonia, 
che i cor nostri se'n via 
pian pian in suso vanno in Paradiso. 

Donna, i ardenti rai 

Donna, i ardenti rai 
de vostri ochi suavi 
che de mi tien le chiavi,  

Edele vrouwe, zo mooi als goud, 
die boven d' andere de kroon spant, 
kom mij, zoals 't heelal als 't er om vraagt, 
te hulp, Stella, want ik ga dood. 

Want langer houd ik het niet uit in dit vagevuur, 
eens Fortuna jegens mij bedaard. 
Edele vrouwe, zo mooi als goud, 
die boven d'andere de kroon spant. 

ik ben het lijden moe, 
want één leven slechts kan ik leven: 
bij jou te zijn, heldere maan, 
om altijd te dienen haar van wie ik hou. 

Vluchten van jouw lieflijk gelaat kan ik niet, 
want j' hebt mijn hart gekwetst en verleid. 
Zo zoet werd ik door amor gekwetst, 
door jouw verleidelijk' en lieflijke trekken, 
toen je me een lachende blik toestond, 
met ogen vol van alle geneugten. 
Daarom sta 'k hier, vastgenageld als jouw onderdaan, 
nimmer komt mijn hart nog los van jou. 
Vluchten van jouw lieflijk gelaat kan ik niet, 
want j'hebt mijn hart gekwetst en verleid. 

Dat edele voorhoofd ziet mijn ziel 
in 't Paradijs, 
terwijl het mij gevangen 
en gebonden houdt bij 't staren naar haar blik. 

Door 't mooie evenwicht 
overtreft haar gelaat dat van alle anderen 
en zet onz'harten op weg 
om traag de klim naar 't Paradijs aan te vatten. 

Vrouw, de vurige stralen 
van jouw zoete ogen 
die de sleutel van mijn hart stalen, 
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me infiama el petto a vera gentileza. doen mijn borst ontvlammen tot zieleadel. 

Le fiame ardente ch'ai De vurige vlammen, 
ne li ochi, nel bel fronte in je ogen en in je voorhoofd, 
son le cason impronte zijn de afleesbare oorzaak 
che '1 cor me arese a seguir tant'alteza. waarom mijn hart naar die hoogte streeft. 

L'alta bellezza tua 

L'alta bellezza tua, virtude, valore Jouw verheven schoonheid, deugd en kracht 
a che so donna m'ai donnato amore. zijn het die mij de liefde hebben ingegeven. 

Quant° pii miro el tuo lizadro aspeto Hoe meer ik naar jouw sierlijke trekken kijk, 
angelico, real, digno d'impero, een engel waardig, koninklijk, keizerlijk zowaar, 
d'amor s'enfiama piU l'ardente petto, des te meer gloed straalt door mijn borst. 

svilendo ogn'altro fermo el pensero Elke andere gedachte wordt waardeloos en 
in te sola, dea, signor mio dileto, in jou alleen, godin, vind ik soelaas; 
e farti anchor contenta certo spero. nog hoop ik jou te kunnen bevredigen. 

Vergene bella 

Vergene bella che di sol vestita Mooie maagd, badend in 't licht 
choronata di stelle al somo sole en met sterren gekroond, dermate 
piacesti s, che'n te sua luce ascose. heb je de zon bekoord, dat hij in jouw zijn stralen 
Amor me spigne a dir di te parole verborg. 
ma non so cominzar senza tu'aita Amor spoort mij aan een gedicht aan jou te wijden 
e di colui ch'amando in te si pose. maar alleen met jouw hulp kan ik dit aan 
Invoco lei che ben sempre rispose en met steun van wie liefdevol in jou rust. 
chi la chiamè con fede. Ik aanroep haar die altijd antwoord gaf 
Vergene, s'a mercede aan wie haar vertrouwend aanriep. 
miseria estrema de l'humane chose. Maagd, heb meelij met de uiterste smart 

van al wat menselijk is. 

Vertaling: Walter Geerts 
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PROGRAMMA 

Loyset Compère (ca. 1445-1518) 
Omnium bonorum plena 

uit: Trento, Castello del Buon Consiglio, MS 91 

John Dunstable (ca.1390-1453) 
Quam pulchra es 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 15 

Guillaume Dufay (1397-1474) 
Vasilissa, ergo gaude 
Inclita stella mans 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 15 

Adieu ces bons vins de Lannoys 
uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Supremum est mortalibus bonum 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 15 

Quel fronte signorile in Paradiso 
uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Mirandas parit 
Nuper rosarum flores 

uit: Modena, Biblioteca Estense, Alphax.1.11 

Missa Ave regina coelorum 
Agnus Dei 
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, MS 5557 
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Luna totius musicae: Guillaume Dufay, de maan aan de hemel van de 
muziek 

'Domineren'. Nergens anders wordt dit begrip zo letterlijk in beeld gevat als in Firenze, de 
stad die gedomineerd wordt door haar dom. Elke reiziger die via Fiesolo in het noorden 
naar de stad van de Medici's afdaalt, wordt gegrepen door het unieke uitzicht op de stad, 
op de Santa Maria del Fiore en haar unieke koepel. Deze koepel bezit een enorme sym-
boolwaarde. Zoals de Eifeltoren in Parijs, ooit gezet als tijdelijk monument voor de 
wereldtentoonstelling in 1889, tot het symbool van de door industriële technologie 
beheerste maatschappij kon uitgroeien en zoals de Empire State Building in New York de 
triomf van het kapitalisme belichaamt, zo is de dom van Firenze een monument voor die 
vlucht van het menselijke vernuft die we doorgaans als Renaissance betitelen. 

Die Renaissance had veel helden: schilders als Masaccio, Botticelli, Paolo Uccello, Fra 
Angelico, Alberto Mantegna en Filippino Lippi, de gebroeders Van Eyck of Rogier Van 
der Weyden, beeldhouwers als Donatello, Ghiberti en Luca della Robbia, architecten als 
Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, schrijvers als Petrarca, Boccaccio, Dante 
Alighieri en Franois Villon... Vooral de Italiaanse kunstenaars waren zelden op slechts 
een domein actief. Volgens het ideaal van de `uomo universale' ontplooiden ze hun talen-
ten op de meest verscheiden terreinen. Leonardo da Vinci, schilder, architect, ingenieur, 
anatomist, mechanicus, strateeg, uitvinder, dichter en nog veel meer is hiervan wel het 
meest bekende maar zeker niet enige voorbeeld. Mantegna bijvoorbeeld was een geniaal 
schilder, maar als architect ontwierp hij ook zijn eigen woning in Mantua die - ook nu 
nog - futuristische allures heeft. 

Het frappeert mij steeds opnieuw met welk een gemak de meesterwerken van deze grote 
kunstenaars een 20ste-eeuws publiek kunnen boeien. Het Lam Gods van de gebroeders 
Van Eyck, de fresco's van Mantegna in de Camera degli Sposi van het hertogelijk paleis 
van Mantua of Masaccio's Brancacci-kapel in de Santa Maria del Carmine in Firenze 
doen ons zonder meer sprakeloos staan, de taal van de sonnetten van Petrarca blijven we 
door hun sonore welluidendheid en technische perfectie bewonderen, de gevatte natuur-
beelden erin blijven ons boeien, Dante's visionaire beelden doen ons nog steeds huiveren. 

De muziek van componisten uit deze 15de eeuw lijkt voor datzelfde publiek veel minder 
toegankelijk. Jammer is dat, maar klaarblijkelijk is het muzikale idioom in de loop van de 
eeuwen zo sterk veranderd dat de doorsnee hedendaagse luisteraar de missen, motetten en 
canzoni van onder meer Johannes Ciconia en Guillaume Dufay eerder ontoegankelijk 
vindt. Anders zou Guillaume Dufay (1397-1474), wiens muziek getuigt van een 'humani-
tas' en een technisch vemuft, die de vergelijking met andere renaissancekunstenaars eve-
naart, in een adem in dit rijtje tijdgenoten opgenomen zijn. 

Het motet Nuper rosarum flores, dat Guillaume Dufay wellicht voor de inwijding van de 
dom van Firenze schreef, is net als de koepel zelf een groot staaltje van grenzeloos ver-
trouwen in technisch kunnen en artistieke inventiviteit. In 1294 werd met de bouw van 
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de dom begonnen, maar de bekroning ervan, de koepel op de viering, bleef om bouwtech-
nische redenen anderhalve eeuw uit. Tot de geniale architect Filippo Brunelleschi de 
techniek én de moed verzamelde om de bouw van de koepel aan te vatten en tot een 
goed einde te brengen. De toegepaste technieken waren weliswaar geniaal, maar grepen 
in wezen terug naar de bouw die eeuwen eerder, bij de realisatie van de nog grotere koepel 
van het Parthenon in Rome, werd toegepast. Cruciaal in de constructie was de dubbele 
koepel die bestond uit een interne en externe 'schil'. Na haast anderhalve eeuw kon de 
dom van Firenze eindelijk in 1436 worden ingewijd. Reken maar dat de zelfbewuste 
Florentijnen die oranje koepel van de derde grootste kerk in het Westen en de prestaties 
van bouwmeester Brunelleschi tot hét gespreksonderwerp bij uitstek maakten. 

Voor de inwijding van de Sancta Maria del Fiore, toen technologisch het meest gevorder-
de bouwwerk van Europa, gebruikte Dufay vanzelfsprekend de wat verouderde, maar toch 
meest geavanceerde compositietechniek van zijn tijd: de isoritmie waarin `talea' en `color' 
de muzikale bouwstenen vormden die met zogenaamde `flores' (fiori, bloemen) opmerke-
lijk rijk werden opgesmukt. Maar de symboliek gaat heel wat verder. De isoritmische pro-
portieverhoudingen van de onderdelen van dit motet zijn 6:4:2:3 en beantwoorden aan de 
verhoudingen tussen de afmetingen van het schip, de viering, het koor en de hoogte van 
de koepel. Precies zoals de bewonderende toeschouwer bij het binnenkomen in de dom 
door schip en viering wandelt, dan het koor bewondert om uiteindelijk zijn oog omhoog 
te richten en op te gaan in de koepel en in het symbolische hemelse licht dat ons aardse 
leven zin geeft, wordt ook de luisteraar gevoerd door deze wonderlijke compositie. Het is 
uiteraard niet toevallig - niets is toevallig in deze compositie - dat de tekst in de laatste 
sectie waar de proportie van het volmaakte getal 3 heerst, handelt over de vergeving van 
de zonden die leidt tot eeuwig leven. Het meest opvallende aan Nuper rosarum flores - en 
beslist het onderwerp van gesprek onder de zangers - is het gebruik van twee tenorpartijen 
die op een afstand van een kwint dezelfde cantus firmus zingen. Is het te vergezocht om 
hierin een muzikale vertaling te zien van de bouwkundige principes van Brunelleschi's 
dubbele koepel? 

Wat ik met het bovenstaande wil aantonen is dat Guillaume Dufay thuishoort in de gale-
rij van de eerste `uomini universali'. Nuper rosarum flores bewijst zijn grootse eruditie, zijn 
brede kijk op zijn leefwereld, zijn openstaan voor de technische facetten van de wereld 
die hem omringde. Kortom, dit motet is een van de zovele bewijzen van Dufays grootse 
renaissancistische allure. 

Dufay bezat nog een renaissancistische trek: hij was de eerste echt kosmopolitische com-
ponist van zijn generatie. De Luikse componist Johannes Ciconia was hem voorgegaan als 
eerste Vlaamse polyfonist die zijn heil in Italië zocht. Maar Ciconia had zijn werkterrein 
eenvoudig van Luik naar Italië verschoven, terwijl Dufay veel verder ging. Hij verbreedde 
zijn territorium, voor hem vervaagden de grenzen tussen de Pauselijke Staten, zijn geboor-
testreek Kamerijk en al wat ertussen lag. Dufay was thuis aan de meest vooraanstaande 
hoven van zijn tijd, bij de paus in Rome, bij de Malatesta's in Rimini, bij de d'Este's in 
Ferrara, aan het hof van Savoye en hij dook op bij een aantal belangrijke politieke en 
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culturele gebeurtenissen uit de 15de eeuw. En ook al trok Dufay zich voor zijn laatste 
levensjaren terug in zijn eigen Kamerijk, toch hadden de zangers-componisten met hem 
definitief de stap gezet die hen uit de beslotenheid van het kathedraalkapittel bracht en 
een internationale reputatie mogelijk maakte. Het motet Omnium bonorum plena van 
Loyset Compère getuigt van het aanzien dat Dufay bij zijn collega's genoot. 

Tot in 1428 hebben we jammer genoeg geen enkele zekerheid over Dufays verblijfplaat-
sen, maar meer dan waarschijnlijk was hij aanwezig op het Concilie van Konstanz (1414-
18), de historisch zo belangrijke gebeurtenis waar de katholieke kerk moeizaam de won-
den likte van het aanslepend schisma dat haar met drie pausen had opgezadeld. Zonder 
die aanwezigheid in Konstanz zou Dufays biografie een aaneenrijging zijn van loutere toe-
valligheden. Indien we de voor de hand liggende aanwezigheid in Konstanz aannemen, 
worden de meeste stappen in zijn carrière vrij logisch. Vier jaar lang zou het stadje 
Konstanz met zijn nauwelijks achtduizend inwoners ruimte moeten bieden aan kerkelijke 
en wereldlijke gezagsdragers, aartsbisschoppen, allerlei gezanten, vertegenwoordigers en 
hun gevolg van hovelingen, muziekkapellen, dienaren en in het kielzog ervan marskra-
mers, ambachtslui en prostituees, in totaal meer dan achttienduizend man. Het is overbo-
dig te zeggen dat Konstanz ook een internationaal forum bood voor de meest vooraan-
staande musici uit die tijd. Dufay moet er in contact zijn gekomen met werken van John 
Dunstable, uitgevoerd door de Engelse zangerskapellen die overal bewondering wekten. In 
ieder geval schrijven de beroemdste verzen over de 15de-eeuwse muziek - het gedicht Le 
champion des dames van Martin le Franc - Dufays compositorische superioriteit toe aan de 
`contenance angloise'. Wat die `contenance angloise' precies inhield, is niet meer te ach-
terhalen. Le Franc spreekt over "frisque concordance (een frisse samenklank)... pour quoy 
merveilleuse plaisance rend leur chant joyeulx et notable." 

Na Konstanz moeten we Dufay wellicht volgen naar Rimini, naar het hof van de 
Malatesta's met wie Dufay wellicht kennis had gemaakt in Konstanz. Zijn motet Vasilissa, 
ergo gaude werd geschreven voor de afvaart op 20 augustus 1420 van Cleofe Malatesta 
naar Constantinopel. Daar zou deze dame in het huwelijk treden met Theodore 
Palaiologos II, zoon van de keizer van Constantinopel. Met de hete adem van de islam in 
de nek was deze `marriage de raison' een onderdeel van de pogingen van de keizer om de 
eeuwenlange breuk met het Westen wat te dichten. Jammer genoeg zonder veel resultaat. 
Het Westen had op dat moment zijn handen vol om de kloof van zijn eigen schisma 
ongedaan te maken. In 1453 zou Constantinopel trouwens bezwijken onder de aanhou-
dende druk van de moslims. 

Een tweetal werken waaronder het chanson Adieu ces bons vins de Lannoys, gedateerd in 
1426, suggereren dat Dufay na Rimini een tijdlang in Laon verbleef. Het is een melan-
cholisch chanson waarin vaarwel wordt gezegd aan de goede wijnen en de mooie vrouwen 
uit de streek van Laon. 

Van dan af zijn de sporen van Guillaume Dufay met wat meer zekerheid te volgen. 
Wellicht bereikte hij - na een kort oponthoud in Bologna - in 1428 Rome. Hij werd er 
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zanger in de kapel van paus Martinus V, die op het Concilie van Konstanz als eerste paus 
van het postschisma werd aangesteld. Maar vooral bij paus Eugenius IV zou zijn composi-
torisch talent ruim de gelegenheid krijgen zich te manifesteren. Voor hem componeerde 
hij het motet Supremum est mortalibus bonum, ter gelegenheid van de vredevolle ontmoe-
ting tussen 'Eugenius et Rex Sigimundus', de Romeinse koning. Ook het canzone Quel 
fronte signorile in Paradiso werd vermoedelijk in Rome gecomponeerd. 

Uiterlijk in augustus 1433 had Dufay de pauselijke kapel verlaten en trad hij in dienst aan 
het hof van Amadeus VIII, de hertog van Savoye. Dat hertogdom speelde een cruciale rol 
in het bewaren van het wankele politieke evenwicht tussen Bourgondië, Frankrijk, de 
Italiaanse stadsstaten, de Pauselijke Staten en het Duitse keizerrijk. Dufay werd er geënga-
geerd als kapelmeester en stond er meteen in voor de grootse feestelijkheden ter gelegen-
heid van het huwelijk van Amadeus' zoon en erfgenaam Lodewijk met Anne de 
Lusignan, die volgens zowat alle bronnen de allermooiste maar ook de meest frivole 
vrouw van haar tijd was. In 1435 was Dufay opnieuw in Rome. Samen met paus Eugenius 
- die er klaarblijkelijk op stond zelf de dom van Firenze in te wijden - zou hij in 1436 naar 
die stad afzakken om er Nuper rosarum flores in de koepel te doen weerklinken. De klan-
ken en de structuur van dit motet waren zo revolutionair dat een uitvoering ervan zonder 
de aanwezigheid van de componist haast ondenkbaar was. Ook het vrolijke Mirandas 
para, een loflied op de schoonheid van de Florentijnse vrouwen, moet uit deze periode 
dateren. 

Eind mei 1437 verliet Dufay de pauselijke kapel opnieuw en reisde naar het hof van 
Savoye, waar hij - vermoedelijk voor een periode van twee jaar - in dienst ging bij 
Lodewijk. Dufays verdere levensloop werd vanaf dan verder beïnvloed door de onzekerhe-
den en het getouwtrek binnen de katholieke kerk. Het Concilie van Bazel had immers 
zijn vroegere broodheer paus Eugenius IV afgezet en vervangen door Felix V, niemand 
minder dan de vroegere hertog Amadeus van Savoye, die zich in een klooster had terug-
getrokken en de meest kleurloze anti-paus aller tijden werd. Het aartsbisdom Kamerijk - 
dat Dufay onder de vorm van prebenden voorzag van zijn voornaamste inkomsten - was 
inmiddels onder het bestuur van de hertog van Bourgondië gekomen en die was erg 
gekant tegen Felix V. Dufay zag zich daarom genoodzaakt Savoye te verlaten om zich na 
wat omwegen, uiteindelijk in Kamerijk te vestigen. 

In 1449 werd Felix V afgezet en kwam er een verzoening met de nieuwe paus Nicolaas V, 
wat Dufay in de gelegenheid stelde naar Savoye te gaan. In 1458 echter keerde hij defini-
tief terug naar de kathedraal van Kamerijk. Het laatste grote muzikale evenement en 
meteen een passend hoogtepunt voor zijn carrière was de inwijding van de kathedraal van 
Kamerijk op 5 juli 1472. Voor deze gelegenheid componeerde Dufay naar alle waarschijn-
lijkheid zijn Missa Ave regina coelorum. In zijn laatste wilsbeschikking bepaalt hij nog dat 
zijn motet Ave regina coelorum aan zijn sterfbed moest worden uitgevoerd. Dufay werd 
begraven in de kapel van St.-Etienne in de kathedraal van Kamerijk. Zijn grafsteen toont 
hem in knielende aanbidding voor het open graf van de verrijzende Christus. 
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Meer dan enig ander 15de-eeuws componist was Dufay betrokken bij de grote politieke en 
culturele evenementen van zijn tijd. Dat was op zijn minst een bewogen tijd: de tijd van 
de grote kerkelijke concilies die zijn carrière direct beïnvloedden, pauselijke wisselingen 
bij de vleet, de val van Constantinopel, het einde van de Honderdjarige Oorlog met 
Jeanne d'Arc als sleutelfiguur, de tijd ook van grandioze culturele verwezenlijkingen als de 
dom van Firenze. In dit geconcentreerde avondprogramma willen we aan de hand van 
een paar passende teksten en een muziekkeuze die ingegeven werd door zijn biografie een 
- onvermijdelijk onvolledig - beeld van Guillaume Dufays bewogen leven schetsen. 

Koen Uvin 
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Omnium bonorum plena 

Omnium bonorum plena, 
Virgo parensque serena, 
quae sedes super sidera, 
pulchra prudensque decora. 

Assistens a dextris Patris, 
caeli terrae plasmatoris, 
in vestitu deaurato 
nullius manu formato. 

Nullus tibi comparari 
potest certe nec aequari, 
cui voce angelica 
dictum est Ave Maria. 

Turbata parum fuisti, 
sed consulta respondisti 
ecce ancilla domini 
sicut refers fiat mihi. 

Dulcis fuit responsio 
data caelesti nuntio, 
per quam statim concepisti 
natum Dei et portasti 

illum nec non peperisti 
et post partum permansisti 
Virgo pura et nitida, 
Virgoque immaculata. 

Omnium bonorum plena 
peccatorum medicina, 
cuius proprium orare 
est atque preces fundare, 

pro miseris peccantibus 
a Deo recedentibus 
funde preces ad filium 
pro salute canentium. 

Et primo pro Guillaume Dufay 
pro quo me mater exaudi 
luna totius musicae 
atque cantorum lumine. 

Pro Johannem Dussart, Busnoys, Caron, 
magistris cantilenarum 
Georget de Brelles, Tinctoris,  

Vervuld van alle goeds, 
gij, lieve maagd en moeder, 
die troont boven alle sterren, 
schoon, wijs en stralend. 

Gij zetelt aan de rechterhand van de Vader, 
de Schepper van hemel en aarde, 
gehuld in een gulden gewaad 
door geen mensenhand vervaardigd. 

Geen mens kan zich met jou vergelijken, 
evenmin jou evenaren; 
tot jou weerklonk uit engelenmond 
het groetwoord "Ave Maria". 

Een weinig was jij geschrokken 
maar na kort beraad heb jij geantwoord: 
"Ziehier de dienstmaagd van de Heer, 
mij geschiede naar uw woord." 

Zoet was het wederwoord 
van de hemelse bode, 
terstond heb jij ontvangen 
en was jij zwanger van Gods zoon. 

Hem heb jij gebaard 
en na de geboorte ben jij gebleven 
zuivere, schitterende Maagd, 
onbevlekte Maagd. 

Vervuld van alle goeds, 
redding van de zondaars, 
onze voorspreekster 
en de waarborg van onze gebeden, 

als wij zondigen in onze ellende 
en ons afkeren van God, 
spreek dan ten beste bij uw zoon 
voor de redding van hen die dit lied zingen, 

en allereerst voor Guillaume Dufay; 
voor hem, moeder, aanhoor mij; 
hij is de maan van heel de muziek 
en het licht van de zangers. 

Voor Jean Dussart, Busnoys, Caron, 
meesters van het lied, 
Georget de Brelles, Jean Tinctoris, 
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cimbalis tui honoris, 

ac Okeghen, Des Pres, Corbet, 
Hemart, Faugues et Molinet, 
atque Regis omnibusque 
canentibus simul et me 

Loyset Compère orante 
pro magistris puramente, 
quorum memor Virgo vale 
semper Gabrielis Ave. 
Amen. 

Quam pulchra es 

Quam pulchra es et quam decora, 
carissima in deliciis. 
Statura tua assimilata est palme, 
Et ubera tua botris. 
Caput tuum ut Carmelus, 
collum tuum sicut turris ebumea. 

Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum, 
et videamus si flores fructus parturierunt, 
si flomerunt mala punica. 
Ibi dabo tibi ubera mea. 
Alleluia. 

Vasilissa, ergo gaude 

Vasilissa, ergo gaude, 
quia es digna omni laude, 
Cleophe, cara gestis 
a tuis de Malatestis, 
in Italia principibus 
magnis et nobilibus. 

Ex tuo viro clarior, 
quia cunctis est nobilior: 
Romaeorum est despotus, 
quem colit mundus totus; 
in porphyro est genitus 
a deo missus coelitus. 

J uvenili aetate pollens 
et formositate volens, 
multurn genio fecunda 
et utraque lingua facunda 
ac clarior es virtutibus 
prae aliis his omnibus.  

herauten van uw roem; 

en Ockegem, des Prez, Corbet, 
Hemart, Faugues en Molinet, 
en alle zangers van de koning, 
zo ook voor mij. 

Loyset Compère, die met rein gemoed 
bid voor mijn meesters, 
blijf hen indachtig, o Maagd, die werd begroet 
met het Ave van de engel Gabriel. 
Amen. 

Hoe mooi zijt gij, hoe bevallig, 
mijn liefste, mijn genot. 
Uw gestalte gelijkt op een palm 
en uw borsten zijn als druiventrossen. 
Uw hoofd is als de berg Karmel, 
uw hals als een ivoren toren. 

Kom, mijn uitverkorene, laten we de velden ingaan 
en kijken of de bloemen vruchten voortbrengen, 
of de kweeperen bloeien. 
Daar zal ik jou mijn borsten aanreiken. 
Alleluia. 

Welaan dan, Vasilissa, verheug u, 
want gij verdient alle lof, 
Cleophe, ons dierbaar door de heldendaden 
die door uw Malatesta's zijn verricht 
in de machtige en nobele 
vorstenhuizen van Italië. 

Beroemder nog door uw man 
wiens adel boven allen uitstijgt; 
hij is de vorst van Rome, 
hem eert heel de wereld. 
Van kindsbeen af droeg hij het koningsgewaad, 
God liet hem uit de hemel nederdalen. 

Gij die vanaf uw jeugd uitblonk door macht, 
stralend van schoonheid, 
vol van veelvuldige gaven, 
beslagen in beide talen 
maar beroemder nog zijt gij door uw heldendaden 
waardoor gij uitsteekt boven alle tijdgenoten. 
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Inclita stella mans 

Inclita stella mans, 
nescia virgo mans 
alteriusque paris, 
quae sine labe paris 
almifluo clamore, 
subveniendo more 
nos revellens avae 
per Gabrielis ave. 

Verbigenamque solum 
quem colit omne solum 
in Sathanae collum 
tis acuendo colum, 
per decus ingenuum 
proripis in genium 
quo stupet ingenium, 
dum fluat in senium. 

Schema novae legis 
disseris atque legis, 
ut genitrix regis 
caelica summa regis 
praecipiens superis 
atque sedens super is 
daemoniis dominans, 
is inhibendo minans. 

Quique throno parent, 
hinc tibi vota narent 
tis adigenda seris, 
quae bona tanta seris. 
Duin cinis eveniam, 
te precor inveniam, 
ferre mihi veniam 
desuper, ut veniam. 
Amen. 

Adieu ces bons vins de Lannoys 

Adieu ces bons vins de Lannoys 
adieu dames, adieu borgois, 
adieu celle que tant amoye, 
adieu toute playssante joye, 
adieu tous compaignons galois. 
Je m'en vois tout arquant des nois, 
car je ne truis feves ne pois, 
dont bien souvent ...ier mennoye. 
Adieu ces bons vins de Lannoys  

Alomgeroemde ster der zee, 
maagd die geen man bekent, 
vrij van elke smet 
hebt gij uw kind gebaard 
in overvloed van genade. 
Met het groetwoord van de engel Gabriel 
komt gij ons te hulp 
en onttrekt ons aan het onheil. 

Gij hebt het Woord gebaard, 
u vereert geheel de aarde, 
zowel op de heuvel van Satan 
als bij het scherpen van de weefspoel. 
Door de bevalligheid die u eigen is 
stijgt gij ten hemel. 
Hoe kan het verstand dit inzien 
dat wegzinkt in onvermogen 

Gij zijt beeld van de nieuwe wet, 
gij zaait en oogst. 
Moeder van de hemelse koning 
bestijgt gij de hoogste hemeltoppen; 
gij beveelt aan hemelingen 
en zetelt boven hen; 
gij beveelt aan de geesten van de onderwereld, 
uw dreiging beteugelt hun macht. 

Zij, die aan uw troon onderdanig zijn, 
spreken hier hun wensen uit 
en hopen dat zij vervuld worden: 
gij, die zoveel goeds tot stand brengt, 
moge ik, vooraleer ik tot as verga, 
ervaren, ik smeek het u, 
dat gij mij vergiffenis schenkt 
zodat ik word toegelaten in de hemel. 
Amen. 

Vaarwel aan de goede wijnen van Lannoys. 
Vaarwel aan dames en burgers. 
Vaarwel aan haar die ik zozeer beminde. 
Vaarwel aan alle charmante blijdschap. 
Vaarwel aan alle galante kameraden. 
Ik ga helemaal krom van de noten 
want ik vind bonen noch erwten 
die ik vaak met tegenzin eet. 
Vaarwel goede wijnen van Lannoys. 
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adieu dames, adieu borgois, 
adieu celle que tant amoye. 

De moy seres, par plusieurs fois 
regretés par dedans les bois, 
ou ii n'y a sentier ne voye; 
puis ne scaray que faire doye, 
se je ne crie a haute vois. 
Adieu ces bons vins de Lannoys 
adieu dames, adieu borgois, 
adieu celle que tant amoye, 
adieu toute playssante joye, 
adieu tous compaignons galois. 

Supremum est mortalibus bonum 

Supremum est mortalibus bonum 
pax, optimum summi dei donum. 
Pace vero legum praestantia 
viget atque recti constantia; 
pace dies solutus et laetus, 
nocte sonus trahitur quietus; 
pax docuit virginem omare 
auro comam crinesque nodare; 
pace rivi psallentes et aves 
patent laeti collesque suaves 
pace dies pervadit viator, 
tutus arva incolit arator. 

0 sancta pax, diu expectata, 
mortalibus tam dulcis, tam grata, 
sis etema, firma, sine fraude, 
fidem tecum semper esse gaude. 
Et qui nobis, o pax, te dedere 
possideant regnum sine fine: 
sit noster hic pontifex eternus 
Eugenius et rex Sigismundus. 
Amen. 

Quel fronte signorile in Paradiso 

Quel fronte signorile in Paradiso 
scorge l'anima mia, 
mentre che in sua balia 
streto mi tien mirando ii suo bel viso. 

I ochi trapassa tutti dei altri el viso 
con si dolce armonia, 
che i cor nostri se'n via 
pian pian in suso vanno in Paradiso. 

Vaarwel dames, vaarwel burgers. 
Vaarwel wie ik zozeer beminde. 

Ik zal jullie meer dan eens 
doen herleven in de bossen 
waar wegels noch wegen zijn 
en dan zal ik niet weten wat te doen 
als ik niet luidkeels roep: 
Vaarwel aan de goede wijnen van Lannoys, 
vaarwel aan dames en burgers, 
vaarwel aan haar die ik zozeer beminde, 
vaarwel aan alle charmante blijdschap, 
vaarwel aan alle galante kameraden. 

Vrede is het hoogste goed voor de stervelingen, 
de schoonste gave van de hoogste god. 
Door de vrede blijft de wet van kracht 
en blijft het recht gehandhaafd. 
Door de vrede is de dag vrij en blij 
en is de nachtrust kalm. 
Vrede leert de meisjes opsmukken, 
goud vlechten in haar en lokken. 
Door de vrede zingen rivieren en vogels, 
liggen de heuvels er blij en lieflijk bij. 
Door de vrede legt de reiziger zijn dagtrip af 
en bewerkt de landman veilig zijn akker. 

0, heilige vrede, zo lang verwacht, 
zo zoet voor de stervelingen, zo aangenaam, 
wees eeuwig, onwankelbaar, zonder arglist, 
verheug u in de bestendige aanwezigheid van de trouw. 
En zij die u, o vrede, ons geschonken hebben, 
zij mogen de heerschappij bezitten zonder einde. 
Mogen onze bisschop Eugenius en onze koning 
Sigismond voor altijd bij ons blijven. 
Amen. 

Dat edele voorhoofd ziet mijn ziel 
in 't Paradijs, 
terwijl het mij gevangen 
en gebonden houdt bij 't staren naar haar blik. 

Door 't mooie evenwicht 
overtreft haar gelaat dat van alle anderen 
en zet onz'harten op weg 
om traag de klim naar 't Paradijs aan te vatten. 
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Mirandis parit 

Mirandas parit 
haec urbs florentina puellas 
in quibus est species 
et summo forma nitore. 
Quale Helenam decus olim 
nos habuisse putamus, 
virginibus patriis 
talis florescit imago. 
At te praecipuam genuit, 
clarissima virgo; 
nam reliquas superas 
et luce et corpore nyphas, 
ut socius splendore suas pulchras Diana 
vincit et integrior 
quacumque in parte videtur. 

Nuper rosarum flores 

Nuper rosarum flores 
ex dono pontificis 
hieme licet horrida 
tibi, virgo coelica, 
pie et sancte deditum 
grandis templum machinae 
condecorarunt perpetim. 

Hodie vicarius 
Jesu Christi et Petri 
successor Eugenius 
hoc idem amplissimum 
sacris templum manibus 
sanctisque liquoribus 
consecrare dignatus est. 

Igitur, alma parens 
nati tui et filia, 
Virgo decus virginum, 
tuus te Florentiae 
devotus orat populus, 
ut qui mente et corpore 
mundo quicquam exorarit. 

Oratione tua 
cruciatus et meritis 
tui secundum carnem 
nati domini sui 
grata beneficia 
veniamque reatum  

Deze stad, Firenze, 
brengt wonderbare meisjes voort, 
schitterend is hun aanblik 
en stralend hun gestalte. 
Een glans zoals die welke eertijds, 
denken wij, Helena sierde, 
zo bloeit er een op de verschijning 
van de meisjes van onze stad. 
Maar jij, doorluchtige maagd, 
bent het meesterwerk, 
want, zoals Diana 
haar mooie gezellinnen overtrof in glans 
en in elk opzicht volmaakter was, 
zo overtreft gij in straling 
en gestalte alle meisjes. 

De versontloken rozenbloemen 
(gave van de bisschop, 
al is de winter hard, 
aan u, hemelse maagd, 
vroom en heilig opgedragen) 
hebben voor altijd 
dit kunstvol heiligdom versierd. 

Vandaag heeft de plaatsvervanger 
van Christus en opvolger 
van Petrus, Eugenius, 
deze grootse kerk 
met zijn heilige handen 
en gewijd water 
geconsacreerd. 

Daarom, milde moeder 
en dochter van uw zoon, 
maagd, sieraad van de maagden, 
het volk van Firenze, u toegewijd, 
smeekt u, zoals iemand doet 
die met zuiver hart en lichaam 
iets afsmeekt. 

Moge het, door uw gebed 
en verdiensten, 
krachtens het geofferde lichaam 
van uw en zijn Heer, 
bekomen 
weldadige bijstand 
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accipere mereatur. en vergiffenis van zonden. 
Amen. Amen. 

Agnus Dei 

Voor de tekst, zie p. 118 

Vertaling: Jan Gijsel (Latijn), Theo Venckeleer 
(Frans) & Walter Geerts (Italiaans) 
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Capilla Flamenco 
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Dirk Snellings, 
Hendrik Vanden Abeele & 
Michaël Ghijs algemene leiding 

Zondag 20 augustus 2000, 23 u. 

Kapel Elzenveld 

Capilla Flamenca, Psallentes & Schola 
Cantorum Cantate Domino 

Capilla Flamenca 
Marnix De Gat contratenor 
Stephan Van Dyck tenor 
Lieven Termont bariton 
Dirk Snellings bas 

Psallentes 
Joachim Córne 
Carl Messiaen 
Russell Milburn 
Joost Termont 
Steve De Veirman 
Hendrik Vanden Abeele 

Schola Cantorum Cantate Domino 
Adriaan Borms 
Tim Mollaert 
Pieter Hutsebaut 
Klaas loeien 
Wouter Van mol 
Stefaan De Winter 

Een productie van Radio 3 

Capilla Flamenca 

Het vocaal-instrumentaal ensemble Capilla Flamenca ontleent zijn naam aan de voorma-
lige hofkapel van Keizer Karel V. Toen de vorst in 1517 vrijwel definitief de Lage Landen 
verliet, nam hij de beste musici uit deze regio mee om hem als Capilla Flamenca te verge-
zellen en de beroemde polyfonie uit de Nederlanden ook in Spanje te laten weerklinken. 

De huidige Capilla Flamenca rekruteert haar gespecialiseerde musici hoofdzakelijk uit 
Vlaanderen om de schitterende muziek uit het gouden tijdperk van de polyfonisten 
opnieuw te laten weerklinken. De kern van het ensemble wordt gevormd door vier zan-
gers die, naargelang het programma dat ze brengen, aangevuld wordt met extra zangers, 
een alta capella, een bassa capella of een organist. 

Dankzij een rijke ervaring, grondig muziekwetenschappelijk onderzoek en een grote dosis 
creativiteit slaagt dit Vlaams ensemble er de laatste jaren in een eigen klankidioom en 
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een specifieke stijl te ontwikkelen. De continue herbronning naar het historisch model 
leidt tot unieke programma's die meestal onbekende muziek na vier- of vijfhonderd jaar 
voor het eerst en tevens op een genietbare wijze aan de hedendaagse luisteraar aanbieden. 
Meerdere opnames, talrijke concerten in binnen- en buitenland met lovende kritieken en 
onderscheidingen onderschrijven de artistieke uitstraling van deze Vlaamse groep. 

Psallentes 

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

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

Vandaag staat de uitvoeringspraktijk van rond 1440 centraal, waarbij traag en statisch de 
sleutelwoorden zijn, met relatief weinig ritmische finesse, maar des te meer het accent op 
de melodische rijkdom en met een volgehouden aandacht voor tekstexpressie. Deze tekst-
expressie is een constante, vermits het gregoriaans ontstaan is vanuit de noodzaak en het 
verlangen teksten verstaanbaar te reciteren. 
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Schola Cantorum Cantate Domino 

Al ongeveer vijfendertig jaar zingen kinderen en jongeren in het Sint-Martinusinstituut 
van Aalst. Om de moeilijke meesterwerken van de religieuze koormuziek te kunnen uit-
voeren, repeteren zij haast dagelijks. Dit is een grote inspanning naast het noodzakelijke 
schoolwerk en een engagement dat hen vaak doet afzien van andere ontspanningsmoge-
lijkheden. Voor vele oud-zangers van dit koor werd hun inzet beloond met het ontdekken 
van een levenslange passie voor muziek of met een muzikale carrière. 

Sinds 1960 staat de Schola Cantorum Cantate Domino onder de bezielende leiding van 
priester-leraar Michael Ghijs, die erin slaagde het koor een wereldwijde faam te bezorgen. 
Voor de samenwerking met Capilla Flamenca werden een zestal knapen geselecteerd en 
door hem op deze specifieke taak voorbereid. 
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PROGRAMMA 

Anoniem 
Pange, lingua 

uit: Trento, Castello del Buon Consiglio, MS 87 

gregoriaans 
0 sacrum convivium 

uit: Gent, Universiteitsbibliotheek, Antiphonale Sancti Bavonis, MS 15 

John Dunstable (ca.1390-1453) 
Sub tuam protectionem 

uit: Aosta, Biblioteca del Seminario Maggiore, MS AD 19 

gregoriaans 
Deus in adiutorium 
Antiphonae de laudibus 

Sacerdos in aeternum 
Dixit Dominus (Psalm 109) 
Miserator Dominus 
Confitebor tibi Dom me (Psalm 110) 
Calicem salutaris 
Credidi (Psalm 115) 
Sicut novellae olivarum 
Beat-ti omnes (Psalm 127) 
Qui pacem 
Lauda Jerusalem (Psalm 147) 

Dominus Jesus (Capitulum) 
Respexit Elias (Responsorium) 

uit: Gent, Universiteitsbibliotheek, Antiphonale Sancti Bavonis, MS 15 

Johannes Brassart (fl. 1420-1445) & gregoriaans 
Sacris solemniis (Hymne) 

Trento, Castello del Buon Consiglio, MS 87 

gregoriaans 
Panem de caelo praestitisti eis (Versiculum) 

uit: Gent, Universiteitsbibliotheek, Antiphonale Sancti Bavonis, MS 15 

Guillaume Dufay (1397-1474) & gregoriaans 
0 sacrum convivium (Antifoon) 
Magnificat 

uit: Montecassino, Biblioteca dell'Abbazia, MS 871 

gregoriaans 
Deus qui nobis (Oratio) 

uit: Gent, Universiteitsbibliotheek, Antiphonale Sancti Bavonis, MS 15 

Gilles Binchois (ca. 1400-1460) & gregoriaans 
Benedicamus Domino - Deo gratias 

uit: Trento, Castello del Buon Consiglio, MS 87 
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Muziek voor Sacramentsdag anno 1440 

Het feest van Sacramentsdag, Corpus Christi, werd in muzikaal opzicht met bijzonder 
veel luister gevierd tijdens het Ancien Regime, niet alleen in de Lage Landen waar het 
feest ontstond, maar overal in Europa. Vooral door de luisterrijke processie, die in de hele 
christelijke wereld op deze dag werd gehouden, groeide het feest uit tot een gebeuren 
waaraan zowel de lokale clerus, de stedelijke overheid als de burger intens meewerkten. 
Deze synergie werkte dermate stimulerend dat, naast het uitgebreide gregoriaanse officie 
voor dit feest van hoogste liturgische rang (een zogenaamd triplexfeest), tal van compo-
nisten zich geroepen voelden meerstemmige versies te componeren van het Lauda Sion 
met Ecce panis angelorum, het Pange , lingua met Tantum ergo, het 0 salutaris hostia enzo-
voort. Ook misdelen van het proprium en zelfs volledige Missa De venerabili sacramenti, 
vaak gebaseerd op gregoriaanse melodieën die als cantus firmus zijn te horen in de polyfo-
ne zettingen, werden op muziek gezet door componisten als Guillaume Dufay, Gilles 
Binchois en Johannes Brassart. 

Het feest zelf, waarbij de instelling van de eucharistie wordt herdacht, is eerder van 
recente datum en van Luikse origine. Op ingeving van de Heilige Juliana van Mont-
Cornillon, een Luikse kloosterlinge, voerde Urbanus IV, destijds aartsdiaken van de 
Kempen in Luik, in augustus 1264 - bevestigd door de bulle Transiturus van 8 september - 
het feest in voor de hele kerk. Thomas van Aquino stelde het officie samen en al vlug 
kende het feest een bijzonder succes. Gedurende het octaaf werd het venerabel sacrament 
getoond voor openbare verering door de gelovigen. Dit succes vertaalde zich in de 14de 
en 15de eeuw in de oprichting van gelijknamige broederschappen zoals in de kathedraal 
van Antwerpen, waar er tevens een venerabelkapel was, gesitueerd in de rechter zijbeuk, 
voor het transept. In deze kapel, die na verloop van tijd ook over een apart orgel beschik-
te, hield de broederschap diensten die, via stichtingen, met muziek werden opgeluisterd. 
Ook in andere kerken kende deze verering navolging zoals in Sint-Pieter in Leuven, waar 
de broederschap het beroemde 1 natste Avondmaal door Dirk Bouts liet vervaardigen of in 
Zoutleeuw, waar er nog een schitterende, in Antwerpen vervaardigde sacramentstoren is 
bewaard gebleven. Door diverse stichtingen van vrome priesters en burgers werd het zelfs 
een traditie in de Nederlanden om op donderdag een sacramentsmis en lof te houden, 
opgeluisterd met muziek, en ook op tal van hoogdagen lieten deze broederschappen musi-
ci de diensten bijzondere luister bijzetten. 

Gespreid over twee concerten (zie ook p. 181) wil de Capilla Flamenca een impressie bie-
den van de muziek die weerklonk tijdens de viering van het feest van Sacramentsdag. Dit 
gebeurt in al zijn verscheidenheid aan uitvoeringswijzen: van puur vocaal, door mannen-
stemmen of knapen, tot alternatim met gregoriaans of orgelspel. Als vertrekpunt voor 
deze 'toonmomenten' kozen we de stad Tongeren en dit om meerdere redenen. De colle-
giale kerk van Onze-Lieve-Vrouw behoorde tot het bisdom Luik, plaats van origine van 
het feest. Verder zijn de laatmiddeleeuwse, liturgische bronnen van deze kerk uitzonder-
lijk goed bewaard, hetgeen vrijwel uniek is voor een kerk in de Nederlanden, aangezien 
veel muziek verloren ging door oorlogen. Bovendien was Tongeren ook de stad waar 
Johannes Brassart, kapelmeester van de Duitse keizer en componist van diverse geestelijke 
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werken voor Sacramentsdag, een tijdlang als kanunnik verbleef. 

Het Sacramentsfeest zelf werd gehouden op de donderdag na Drievuldigheidszondag, die 
op zijn beurt viel op de eerste zondag na Pinksteren. Zoals gebruikelijk bij feesten van 
hoogste rang werden er twee vesperdiensten gehouden: de eerste vespers op de dag voor 
het feest en de tweede vespers op de feestdag zelf. Ook de rest van het officie, alsook de 
hoogmis, stonden volledig in het teken van Corpus Christi. Over de gebruiken in de 
Tongerse collegiale op deze feestdag zijn we bijzonder goed ingelicht via het integraal 
bewaard gebleven Liber ordinarius uit de 15de eeuw, dat geketend in het koor lag. Het is 
een soort draaiboek waarin zorgvuldig de rituelen van de kerk werden genoteerd. Ook 
latere versies van dit Liber ordinarius uit de 17de en de 18de eeuw geven gedetailleerde 
informatie over het muzikaal en liturgisch verloop van Sacramentsdag. Doorheen de eeu-
wen heen blijken tal van gebruiken haast grotendeels ongewijzigd gebleven. In grote lij-
nen wordt het feest als volgt beschreven: 

"Sacramentsdag wordt in Tongeren triplex gevierd, wat de hoogste rang is voor een kerke-
lijk feest. Er wordt geluid en de kerk wordt plechtig versierd. De cantor en de kanunnik 
van weekdienst - de zogenaamde hebdomadarius - houden het koor aan elke zijde, het-
geen inhoudt dat ze bepaalde gezangen aanheffen. De deken gaat voor in de mis en in de 
belangrijkste getijden. Zoals reeds gezegd, begint het feest reeds de dag voordien met de 
eerste vespers - gehouden op woensdag rond 14.30 u., met onder meer de hymne Pange, 
Lingua - en aansluitend zingt men de completen. 

Op Sacramentsdag zelf zingt men om 5 u. de metten met de drie nocturnes, vanaf 4.30 u. 
voorafgegaan door plechtig klokgelui. De kleine uren vangen aan om 9 u. met de priem, 
gevolgd door de terts en hierbij aansluitend de hoogmis met onder meer het Introitus 
Cibavit eos, het Gloria, het Alleluia Caro mea, de Sequentia Lauda Sion, het evangelie 
volgens Johannes Caro mea, het Credo, het Offertorium Sarerdotes enzovoort. Na de mis 
zingt men de sext, waarna de meest plechtige processie van het jaar een ommegang houdt 
doorheen de stad. Tijdens deze ommegang zingt men responsoria voor het venerabel 
sacrament, voor de Drievuldigheid, voor de engelen, voor Onze-Lieve-Vrouw en voor de 
andere heiligen". 

Deze processie moet bijzonder verscheiden en kleurrijk zijn geweest, vooral door de 
samenwerking tussen burgerij en clerus. In grote lijnen zag de processie er als volgt uit: 
voorop stapten de gilden met beelden van hun respectievelijke patroonheiligen, gevolgd 
door enkele Tongerse kloosterorden. Te midden van deze laatsten werd het kleine reliek-
schrijn gedragen door twee jonge kapelaans. De orden zongen gregoriaans, alternerend 
met de polyfone zangers van de collegiale. Dan volgden twee kanunniken die het evange-
lie en het epistel reciteerden en een ander reliekschrijn droegen. Vervolgens stapten de 
wereldlijke leden van de broederschap van het venerabel sacrament mee op met toortsen 
en kruis, gevolgd door de polyfonisten van de collegiale kerk. Erna kwamen de overige 
kanunniken en kapelaans met fakkels, gevolgd door een koorknaap met een handbel. De 
overige koorknapen begeleidden eveneens het venerabel sacrament met wierookvat, 
reliekhouder of lantaarn. De deken, gaande onder een baldakijn, gedragen door de leden 
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van de stadsmagistratuur, toonde het sacrament aan de gelovigen. Net  voor het sacrament 
musiceerden wellicht de speellieden. Helemaal achteraan volgde de volksmenigte met de 
`populi turba'. 

Deze processie trok door een groot gedeelte van de stad en ging zelfs een stukje daarbui-
ten. Via de markt en door de middeleeuwse straatjes deed men tal van kerken en kloosters 
aan, waar zogenaamde staties werden gehouden, en zong men bijvoorbeeld bij het verla-
ten van de Sint-Janskerk de antifoon 0 sacrum convivium. Ook als men de hoofdkerk 
opnieuw betrad, werd er statie gehouden en als iedereen was toegekomen hief de cantor 
'in medio ecclesie' de antifoon Sub tuam protectionem aan, waarop het Te Deum door het 
orgel werd gespeeld, alternerend met het koor. Vervolgens begaven de geestelijken zich 
opnieuw in het priesterkoor, waar de deken in de kooropening de zegen gaf met het vene-
rabel sacrament opgeheven met beide handen. Nadien werd het sacrament terug in het 
hoofdaltaar geplaatst. De tweede vespers om 14.30 u. verliepen zoals de eerste vespers 
daags voordien. Men zong dan ook de hymne Sacris solemniis, die onder meer ook door 
Johannes Brassart op muziek werd gezet. Het feest werd besloten met de completen, 
gevolgd door een lof. 

De centrale componist die we kozen is Johannes Brasssart, een onterecht vergeten mees-
ter van de eerste generatie polyfonisten, die in de schaduw leefde van Dufay en Binchois. 
Volgens een aanduiding bij een van de werken van Brassart, zou deze componist geboren 
zijn in Lauw (de Ludo) en dus niet in Luik of in het Italiaanse Lodi, zoals men lange tijd 
heeft aangenomen. De vroegste vermeldingen van Brassart vinden we in de collegiale 
kerk van Sint-Jan-Evangelist in Luik, waar hij als kapelaan en `succentor' werd vermeld. 
In 1425-1426 verbleef hij in Rome, waarschijnlijk in het kader van het jubileumjaar. 
Nadien vervulde hij nog diverse muzikale functies in de Luikse collegiale kerken van 
Sint-Martinus en Sint-Paulus. Vooral via zijn activiteiten als zanger in de pauselijke 
kapel, samen met Dufay in 1431, en tijdens het Concilie van Bazel verwierf hij interna-
tionale faam als musicus en componist. Van 1434 tot 1443 was hij met onderbrekingen 
actief als kapelmeester van de hofkapellen van de keizers Sigismund, Albert II en Frederik 
III, voor wie hij ook staatsmotetten componeerde. Net  zoals zijn medezangers wilde hij 
echter, geplaagd door heimwee, terugkeren naar zijn geboortestreek. Uiteindelijk werd hij 
in 1442 kanunnik van de collegiale kerk van Onze-Lieve-Vrouw in Tongeren, waar hij in 
1444 en1445 zelfs de waardigheid van kanunnik- cantor verwierf. Vanaf 1445 keerde hij 
echter terug naar Luik, waar hij als kanunnik van Sint-Paulus in 1451 overleed. 

De stijl van Brassarts muziek geldt als typerend voor de zogenaamde Luikse school, waar-
van Johannes Ciconia het boegbeeld was. In tegenstelling tot de muziek van Dufay, stond 
de muziek van Brassart niet zo nadrukkelijk onder invloed van de meer consonante 
Engelse stijl van John Dunstable. De meeste werken zijn drie-, minder vaak vierstemmig 
en zeer gevarieerd qua textuur. Op de eerste plaats is er de zogenaamde `discant-tenor'-stijl 
waarbij bovenstem en tenor ongeveer gelijkwaardig zijn en waar soms ook ruimte is voor 
ontluikend contrapunt en imitatie. Vervolgens is er de vaak toegepaste `treble-dominated 
style' waarbij de bovenstem domineert en de onderstemmen een meer begeleidende func-
tie hebben. Tot slot is er de eenvoudige, homofone `conductus'-stijl, waarbij de drie stem- 
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men gelijkwaardig zijn. Als hij een cantus firmus gebruikte, is deze meestal geparafraseerd 
terug te vinden in de bovenstem. Het meest ingewikkeld zijn de isoritmische motetten, 
die meestal ook vierstemmig zijn en vaak een meer ceremoniële functie hebben. 

Het Te Deum van Gilles Binchois is zeer functioneel opgevat in een eenvoudige fauxbour-
donstij 1. Het werk is, in tegenstelling tot de chansons van dezelfde componist, eerder 
archaïsch. Typerend voor de 15de-eeuwse uitvoeringspraktijk is het alternatim gegeven, 
waarbij vocale polyfonie wordt afgewisseld met orgelspel of gregoriaans. De orgelmuziek 
van die periode wordt vaak gekenmerkt door de grillige versieringen in de rechterhand en 
de dominantie van de bovenstem, waarbij polyfonie wijkt voor ornamentiek. 

Uit dit volledige officie, dat meerdere uren duurde, en uit het ruime aanbod aan uitvoe-
ringsmogelijkheden, bieden we tijdens deze twee concerten enkele auditieve impressies, 
met elementen uit de hoogmis en de tweede vespers. De volledige invulling van dit onge-
twijfeld kleurrijke gebeuren, waarbij liturgie, muziek en beeldende kunsten intens op 
elkaar betrokken werden en een `Gesamtkunstwerk avant la lettre' vormden, laten we 
over aan de fantasie van iedere toehoorder... 

Eugeen Schreurs 
FWO-Vlaanderen 
Alamire Foundation, KU Leuven 

150 izondag 20 augustus 2000 Laus Polyphoniae 



Pange, lingua 

Pange, lingua, 
gloriosi corporis mysterium 
sanguinisque precciosi, 
quem in mundi pretium 
fructus ventris generosi 
rex effudit gentium. 

Nobis datus, nobis natus 
ex intacta virgine, 
et in mundo conversatus, 
sparso verbi semine 
sui moras incolatus 
miro clausit ordine. 

In supremae nocte cenae 
recumbens cum fratibus 
observata lege plene 
cibis in legalibus 
cibum turbae duodenae 
se dat suis martibus. 

Verbum caro, panem verum 
verbo carnem efficit, 
fitque sanguis Christi merum, 
et si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 

Tantum ergo sacramentum 
veneremur cemui, 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui 
praestat fides supplementum 
sensuum defectui. 

Genitori, genitaque 
laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio, 
procedenti ab utroque 
comparsit laudatio. 

Amen. 

0 sacrum convivium 

0 sacrum convivium! 
In quo Christus sumitur,  

Taal, verkondig het mysterie 
van het roemvol lichaam 
en van het kostelijk bloed, 
dat de koning van de volkeren, 
vrucht van een zegenrijke schoot, 
heeft gestort als losprijs van de wereld. 

Hij, aan ons geschonken, voor ons geboren 
uit de ongerepte maagd 
heeft, op het einde van zijn verblijf op aarde, 
nadat hij zijn leer verkondigd had, 
als besluit van zijn ballingschap 
zijn levensloop op wondere wijze beëindigd. 

Tijdens de nacht van het Laatste Avondmaal, 
aan tafel met zijn broeders, 
heeft hij volgens de gebruikelijke ritus 
de paasmaaltijd gehouden, 
en heeft hij eigenhandig zichzelf 
als spijs geschonken aan de twaalf. 

Het Woord werd vlees, door het Woord 
werd het brood waarachtig vlees, 
en de wijn werd Christus' bloed. 
Waar de zintuigen tekort schieten 
om het oprechte hart te overtuigen, 
kan alleen geloof het jawoord geven. 

Laten wij dus neergebogen 
dit alheilig mysterie vereren, 
en de oude leer 
wijke voor dit nieuw sacrament. 
Geloof kome te hulp 
aan het onvermogen van de zintuigen. 

Aan hem die schepper is en tevens schepsel 
passen lof en jubel, 
heil, eer en macht 
en zegen, 
lofprijzing ook aan hem die 
is voortgekomen uit de Vader en de Zoon. 

Amen. 

0 sacrum convivium 

0 heilig maal, 
waarop Christus wordt gegeten, 
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recolitur memoria passionis ejus, 
mens impletur gratia, 
et futurae gloriae nobis 
pignus datur, alleluia. 

Sub tuam protectionem 

Sub tuam protectionem 
confugimus, 
ubi infirmi acceperunt virtutem. 
et  propter hoc tibi psallimus, 
degenitrix virgo. 
Alleluia. 

Deus in adiutorium 

Deus in adiutorium meum intende 
domme, ad adjuvandum me festina. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto: 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. 
Amen. Alleluia. 

Antiphonae in aeternum 

Sacerdos in aetemum 
Christus Dominus 
secundum ordinem Melchisedech, 
panem et vinum obtulit. 

Dixit Dominus Domino meo: 
sede a dextris meis. 

Miserator Dominus 
escam dedit 
timentibus se 
in mcmoriarn suorum mirabilium. 

Confitebor tibi Domme 
in toto corde meo, 
in consilio j ustorum, 
et congregatione. 

Calicem salutaris accipiam, 
et sacrificabo hostiam laudis. 

Credidi, propter quod locutus sum, 
ego autem humiliatus sum nimis. 

Sicut novellae olivarum,  

de herinnering aan Zijn lijden hernieuwd wordt, 
onze geest vervuld wordt van genade 
en ons geschonken wordt het onderpand 
van de toekomstige glorie, alleluia. 

Onder uw bescherming 
nemen wij onze toevlucht; 
daar krijgen wij, hulpbehoevenden, bijstand. 
Daarom zingen wij u deze lofzang toe, 
Moeder Gods en Maagd. 
Alleluia. 

God, kom mij te hulp. 
Heer, haast u om mij te helpen. 
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. 

Christus de Heer, 
priester in eeuwigheid, 
offerde brood en wijn 
volgens de ritus van Melchisedech. 

De Heer sprak tot mijn Heer: 
neem plaats aan mijn rechterhand. 

De Heer had medelijden 
en gaf zich tot spijs aan hen 
die hem vrezen, 
tot herinnering aan zijn machtige daden. 

Ik belijd tot u, Heer, 
met geheel mijn hart, 
in overleg en in gemeenschap 
met de rechtvaardigen. 

De kelk van het heil zal ik ter hand nemen 
en ik zal opdragen het offerlam van de lofprijzing. 

Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken, 
maar ik ben zwaar vernederd. 

De kinderen van de Kerk wezen rondom 
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ecclesiae filii sint in circuitu mensae Domini. 

Beati omnes qui timent Dominum, 
qui ambulant in viis ejus. 

Qui pacem ponit fines Ecclesiae, 
frumenti adipe satiat nos Dominus. 

Lauda Jerusalem Dominum 
lauda Deum tuum Sion.  

de tafel van de Heer als jonge olijfbomen. 

Gelukzalig allen die ontzag hebben voor de Heer, 
die wandelen op zijn wegen. 

De Heer die vrede schenkt aan de Kerk 
moge ons verzadigen met kostelijke tarwe. 

Loof, Jeruzalem, de Heer; 
Loof, Sion, uw God. 

Dominus Jesus 

Dominus Jesus, 
in qua nocte tradebatur, 
accepit panem, 
et gratias agens fregit, 
et dixit: Accipite, et manducate: 
hoc est corpus meum, 
quod pro vobis tradetur: 
hoc facite in meam commemorationem. 

Respexit Elias  

De Heer Jezus, 
in de nacht waarin hij werd overgeleverd, 
nam het brood, 
sprak een dankgebed, en brak het 
met de woorden: neemt en eet, 
dit is mijn lichaam 
dat voor u zal overgeleverd worden. 
Doet dit tot mijn gedachtenis. 

Respexit Elias ad caput suum 
subcinericium panem: 
Qui surgens comedit et bibit 
et ambulavit in fortitudine cibi illius 
usque ad montem Dei. 
Si quis manducaverit ex hoc pane, 
vivet in aeternum. 

Sacris solemniis 

Sacris solemniis juncta sint gaudia, 
et ex praecordiis sonent praeconia; 
recedant vetera, nova sint omnia, 
corda, voces, et opera. 

Noctis recolitur coena novissima, 
qua Christus creditur agnum et azyma, 
dedisse fratribus, juxta legitima 
priscis indulta patribus. 

Post agnum typicum, expletis epulis, 
corpus Dominicum datum discipulis, 
sic totum omnibus, quod totum singulis, 
ejus fatemur manibus. 

Elias blikte langs zijn hoofd omhoog 
en zag daar een op gloeiende as gebakken brood: 
hij stond op en at en dronk, 
en gesterkt door dit voedsel ging hij 
tot aan de berg van God. 
Als iemand van dit voedsel eet, 
zal hij leven in eeuwigheid. 

Vreugde past bij de heilige feesten. 
Uit onze harten wellen lofzangen op. 
Het oude moet wijken, alles weze nieuw: 
de harten, de stemmen, de werken. 

Wij gedenken het Laatste Avondmaal tijdens hetwelk, 
naar wij geloven, Christus zich als offerlam en ongede- 
semd brood 
heeft gegeven aan zijn broeders, in vervulling 
van de wet van de voorvaderen. 

Na de maaltijd werd als het traditionele lam 
het lichaam van de Heer gegeven aan de leerlingen; 
eigenhandig deed hij het, dat belijden wij; 
zoals geheel aan elk van hen, aldus geheel ook aan allen. 
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Dedit fragilibus corporis ferculum, 
dedit et tristibus sanguinis poculum, 
dicens: Accipite quod trado vasculum: 
omnes ex eo bibite. 

Sic sacrificium istud instituit, 
cujus officium committi voluit 
solis presbyteris, quibus sic congruit, 
ut sumant, et dent ceteris. 

Panis angelicus fit panis hominum; 
dat panis caelicus figuris terminum; 
o res mirabilis: manducat Dominum 
pauper servus et humilis. 

Te, trina Deitas unaque, poscimus; 
sic nos tu visita, sicut te colimus: 
Per tuas semitas duc nos quo tendimus, 
ad lucem quam inhabitas. 
Amen. 

Panem de caelo praestitisti eis 

Panem de caelo praestitisti eis, 
alleluia. 
Omne delectamentum in se habentem, 
alleluia. 

Magnificat 

Magnificat anima mea dominum 
et exultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo. 
Quia respexit humilitatem ancillae suae: 
ecce enim ex hoc beatarn 
me dicent omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est: 
et sanctum nomen ejus. 
Et misericordia ejus a progenie 
in progenies timentibus eum. 

Deus qui nobis 

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili 
passionis tuae memoriam reliquisti: 
tribue, quaesumus, ita nos corporis  

Op een schotel gaf hij zijn lichaam aan hen die hulp-
behoevend waren, 
in een kelk gaf hij zijn bloed aan hen die bedroefd 
waren, 
met de woorden: neemt de beker die ik aanreik, 
drinkt allen daaruit. 

Zo heeft hij dit Avondmaal ingesteld, 
zo wilde hij dat de heilige dienst wordt verricht 
door ambtsdragers alleen, hen komt het toe, 
zij nemen het op zich en geven het door aan de 
anderen. 

Het brood van de engelen wordt het brood van de 
mensen; 
het hemels brood voltooit de oude wet. 
0 wonder! De arme en nederige slaaf 
neemt de Heer tot voedsel. 

U, Drieëne God, smeken wij: 
Kom zo bij ons, zoals wij u eren; 
Geleid ons langs uw wegen naar ons levensdoel, 
naar het licht waarin gij woont. 
Amen. 

Het brood uit de hemel hebt gij hun geschonken, 
alleluia. 
Alle zaligheid bergt het in zich, 
alleluia. 

Groot prijst mijn ziel de Heer, 
van vreugde jubelt mijn geest in God 
die mijn redding is. 
Want gij zag neer op zijn schamele dienares: 
zie immers, van nu af 
zal ik zalig heten bij alle geslachten. 
Want grote dingen deed aan mij de Machtige, 
en heilig is zijn naam. 
En zijn barmhartigheid reikt van geslacht tot 
geslacht over hen, die Hem vrezen. 

God, die ons in dit bewonderenswaardig sacrament 
de herinnering aan uw lijden hebt achtergelaten, 
verleen ons, vragen wij, dat wij de heilige geheimen 
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et sanguinis tui sacra mysteria venerari, van uw lichaam en bloed op zulke wijze in eer houden, 
ut redemptionis tuae fructum dat wij steeds de vrucht van uw verlossing 
in nobis jugiter sentiamus. in ons blijven voelen. 

Qui vivis et regnas cum Deo Patre Gij die leeft en heerst met God de Vader, 
in unitate Spiritus Sancti Deus, in de gemeenschap van de Heilige Geest, God 
per omnia saecula saeculorum. in alle eeuwen der eeuwen. 
Amen. Amen. 

Benedicamus Domino 

Benedicamus Domino: Laten wij de Heer zegenen; 
Deo gratias. wij danken God. 

Vertaling: Jan Gijsel 
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to o' 

CW Shuttle. 
En uw mobiliteit zit in de lift. 

De CW Shuttle is een pendeldienst 
- met of zonder chauffeur - die het woon-
werkverkeer van uw werknemers op een effi-
ciënte en kostenbesparende manier garandeert. 

Efficiënt, omdat deze pendeldienst het 
vervoer van uw medewerkers regelt tussen de 
aansluitpunten met het openbaar vervoer 
(trein, tram, bus) of vanuit carpoolparkings 
naar uw bedrijf 

Kostenbesparend, omdat u een percentage 
van de kosten - desgewenst - kunt door- 

CM/ 

rekenen aan de werknemers. Tijdens de 
werkuren kunt u de pendelwagen gebruiken 
als firmawagen. En voor kleinere bedrijven 
kan uiteraard samengewerkt worden met de 
buren. 

Eigenlijk komt het erop neer dat uw 
medewerkers elke dag een lift krijgen naar 
het bedrijf Een ultieme vorm van carpooling, 
dus. 

CW Shuttle: buurtvriendelijk en hét 
alternatief voor duur bedrijfsvervoer. 

EACISE 
EEN OPLOSSING VOOR UW MOBILITEIT 

CW Lease Belgium, Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar 
rel.: (03) 450 18 18 - fax (03) 457 41 31 - http://www.cwlease.com  - e-matl: marketing@cwlease.be  

iNulia)GRot 
CW Lease heeft ook kantoren In Zaventem - tel t02f 725 90 90 en in Anderlecht - tel 02' 526 10 70 
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Kapel Elzenveld 

Unicorn 

Michael Posch 

Marco Ambrosini 
Riccardo Delfino 
Thomas Wimmer 
Wolfgang Reithofer 
Michael Posch 

algemene leiding 

vedel, nyckelharpa, joodse harp 
gotische harp, draailier 
vedel, luit 
percussie 
blokfluit 

Michael Posch 

Michael Posch werd in 1969 geboren in Oostenrijk. Hij studeerde blokfluit aan het staats-
conservatorium van Karinthië, aan de Weense muziekacademie en volgde les bij Kees 
Boeke aan de muziekacademie van Trossingen. 

Samen met de Csterreichische Kammersymphoniker wijdt Michael Posch zich aan 
moderne blokfluitmuziek. Daarnaast specialiseerde hij zich in oude muziek. Hij kan terug-
blikken op een hele reeks optredens in Europa, Moskou, Israël, Syrië, Jordanië, Marokko, 
Turkije, Canada en Taiwan. Verschillende beroemde dirigenten, waaronder Nikolaus 
Harnoncourt, werken graag samen met Michael Posch. Hij maakte al meer dan vijfender-
tig opnamen voor cd, radio en televisie, zowel als solist als in samenwerking met tal van 
oude muziekensembles, waaronder Accentus, Oni Wytars, het Clemencic Consort en 
Concentus Musicus Wien. 

Als bezield musicus geeft Michael Posch geregeld masterclasses over blokfluit en oude 
muziek. Hij was enige tijd docent blokfluit aan het Weense conservatorium, waar hij 
momenteel aan het hoofd staat van het departement oude muziek. 

Unicorn 

De groep Unicorn bestaat uit gespecialiseerde muzikanten uit Oostenrijk, Italië en 
Duitsland. Onder leiding van Michael Posch zetten ze zich in voor levendige interpreta-
ties en historisch gefundeerde improvisaties. Het ensemble stelt zich tot doel de enorme 
grote diversiteit binnen de middeleeuwse en renaissancemuziek toegankelijker te maken 
voor het grote publiek. Om dit repertoire in de kijker te zetten, probeert het steeds 
opnieuw de concertbezoekers te verrassen met originele en verfrissende uitvoeringen. Wat 
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het publiek zich vaak niet realiseert, is dat aan deze interpretaties heel wat onderzoek en 
een intensieve studie voorafgaat. 

Afhankelijk van het programma nodigt Unicom andere ervaren zangers en instrumenta-
listen uit voor gastoptredens. Dankzij zulke contacten wordt een jarenlange concerterva-
ring verrijkt met nieuwe ideeën en andere muziekgenres. Het ensemble is trots op zijn 
negen cd-opnamen en als cultureel ambassadeur kan het rekenen op de steun van het 
Oostenrijkse ministerie voor kunst en onderwijs, de Oostenrijkse ambassades en andere 
culturele instellingen. Het maakte reeds vele tournees doorheen Europa en trad ook op in 
Canada, Turkije en het Nabije Oosten. Unicom is tevens een graag geziene gast in inter-
nationale concertreeksen en festivals, zoals in Innsbruck, Wenen, Frankfurt, Conques, 
Clisson, Moskou, Warschau, Beiroet, Damascus, Amman, Savona, Munster, Ottawa, 
Yehiam in Israël, Montserrat en Peiiiscola in Spanje. 
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PROGRAMMA 

Anoniem 

Istampitta Chominciamento di gioia 
uit: London, British 1 thary, Adri 2998/ 

Retrove 
uit: London, British Libary, Add. 28550 (Robertsbridge Codex) 

J'ay grant espoir 
uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex Faenza) 

Saltarello 
lstampitta Belicha 

uit: London, British Library, Add. 29987 
Tres doux compains 

uit: Ivrea, Biblioteca Capitolare, Codex 115 
Che ti gova nacondere 

uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS 215 (Codex Rossi) 

Gherardello da Firenze (1320/25-1362/66) 
Sento d'amor 

uit: Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Med. Pal. 87 (Codex Sguarcialupi) 

Conrad Paumann (ca. 1410-1473) 
lch wil seyn bey dir 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Anoniem 
Stantipes 

uit: London, British Libraty, MS 987 (Harley MS) 
Biance flour 

uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex Faenza) 
Campanis cum Cymbalis 

uit: Oxford, Bod/elan Ltbrary, MS onc. 362 
Aquila altera 

uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex Faenza) 
lstampitta Tre rontane 

uit: London, British Library, Add. 29987 
La quinte estampie real 

uit: Paris, Bibliothègue National, MS fonds italien 568 
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Chominciamento di gioia: virtuoze dansmuziek uit de tijd van 
Boccaccio's Decamerone 

In 1348 maakte de pest in Europa vijfentwintig miljoen slachtoffers. Deze zwarte bladzijde 
uit onze geschiedenis maakte een einde aan een archaïsche manier van leven en denken 
gedicteerd door religieuze dogma's. In de Noord-Italiaanse steden, waar het humanisme, 
de handel en democratische regeringsvormen floreerden, ontstond er een stroom aan 
nieuwe ideeën. Edellieden en burgers werden rijk dankzij de lakenhandel en deze rijkdom 
was de ideale voedingsbodem voor een culturele ontwikkeling. De welstellende kooplie-
den financierden de oprichting van universiteiten, waar men allerlei ontdekkingen deed 
aan de hand van creatieve experimenten en filosofische onderzoeken. Hiermee was de 
Nieuwe Tijd aangebroken. 

Giovanni Boccaccio's Decamerone uit 1353 vertelt het verhaal van tien jonge edellieden 
uit Firenze, die omwille van de pest voor tien dagen de stad hebben verlaten en zolang 
verblijven in een landhuis. Ze vermaken zich met zang, dans en het vertellen van verha-
len. Deze vertellingen combineren geestigheden, erotiek en de middeleeuwse idealen van 
de hoofse liefde. In de Decamerone vinden we een aantal aanwijzingen omtrent de muzi-
kale gebruiken uit die tijd: "De koningin vroeg een aantal muziekinstrumenten mee te 
brengen, want alle jonge dames en heren konden dansen en sommigen waren uitstekende 
zangers en muzikanten. Daarop nam Dioneo een luit en Fiametta een vedel en begonnen 
ze zachtjes een dans te spelen. Hierop dansten de koningin en de dames samen met twee 
jonge heren langzaam een rondedans. Daarna zongen ze vele wonderlijke liedjes." (Eerste 
dag, Inleiding). In een ander fragment wordt een dame met liefdesverdriet getroost met 
muziek: "In die dagen stond Minuccio bekend als een uitzonderlijk goed zanger en muzi-
kant en was graag gezien aan het koninklijk hof; [...] (hij) kwam naar haar toe en nadat 
hij haar wat getroost had met vriendelijke woorden, speelde hij een paar stampita's op zijn 
vedel en zong hij verschillende liederen voor haar." (Tiende dag, Zevende boek). 

Enerzijds bestond de 'ars musica' niet langer uit een speculatieve interpretatie van de 
geschriften uit de kloosterscriptoria, die bedoeld waren het bestaan van God te bewijzen 
en Hem te prijzen, maar was het een kunst geworden die in het dagelijks leven werd toe-
gepast. Anderzijds, net zoals Boccaccio populaire en in de volkstaal geschreven verhalen 
had verheven tot kunst, werden de dansen van de lagere klassen soms opgenomen in 
artistieke opvoeringen. Deze geïmproviseerde instrumentale werken namen een bijzonde-
re plaats in. Ofwel waren ze gebaseerd op virtuoze variaties, gecomponeerd volgens vaste 
regels, ofwel bestonden ze uit vrije fraseringen die het daaropvolgende stuk inleiden en de 
stemming ervan reeds oproepen. Deze musiceerpraktijk ontstond vermoedelijk in de 
Arabische muziek en waaide door de kruistochten naar Europa over. 

Door een gebrek aan bronnenmateriaal kampt de hedendaagse muzikant met heel wat 
problemen. Uit de Middeleeuwen is er tot het begin van de 15de eeuw bijna uitsluitend 
vocale muziek overgeleverd. Daarenboven was de muziektheorie uit die periode vooral 
gericht op het beschouwende aspect en niet zozeer begaan met de eigenlijke muziekprak- 
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tijk. Nochtans getuigen een groot aantal afbeeldingen en geschreven documenten van het 
grote belang van de instrumentale muziek tijdens de hoge en late Middeleeuwen. Zo 
wordt er in heel wat troubadourgedichten verteld dat zangers het publiek vermaakten met 
een estampie, saltarello of een ter plekke uitgevonden dans. Kerkelijke of wereldlijke fes-
tiviteiten werden steevast opgeluisterd door een kleine groep instrumentalisten, meestal 
met luit, harp, orgel, schalmei en percussie. Ondanks deze informatie blijft het echter zeer 
moeilijk te bepalen hoe deze instrumenten werden bespeeld, vooral omdat de illustraties 
van musicerende mensen of engelen eerder symbolisch zijn en niets zeggen over de klank-
realiteit. De instrumentale muziek in al haar vormen was in grote mate afhankelijk van de 
vocale muziekgenres. Deze muziek werd ongetwijfeld soms ook uitgevoerd met instrumen-
tale begeleiding of zelfs volledig instrumentaal gebracht. Hoe dan ook, de instrumentale 
muziek werd steeds bepaald door de praktische omstandigheden, met name de instrumen-
ten die voor handen waren, de speeltechnische mogelijkheden en de creativiteit van de 
uitvoerders. 

Een van de vroegste handschriften met voorbeelden van middeleeuwse dansmuziek is 
afkomstig uit Noord-Italië en wordt nu bewaard in de British Library in Londen (Add. 
29987). Buiten een reeks madrigalen, waarvan de taal en de notatie dateren uit 1390, 
bevat het laatste deel van het manuscript vijftien eenstemmige instrumentale stukken. Ze 
zijn allemaal geschreven in de typische vorm van de dansmuziek uit die periode, met 
diverse 'paai' die verschillen in aantal en vorm maar telkens eindigen met eenzelfde 
`aperto' en met een `chiuso' na de reprise. De specifieke benaming van de dansen - istan-
pitta voor de eerste acht stukken, saltarello voor de vier volgende en trotto voor het der-
tiende stuk - suggereren de bijhorende passen, stampen, sprongen en getrippel. De laatste 
twee stukken daarentegen zijn op het eerste gezicht niet erg geschikt als dansmuziek. Het 
Lamento di Tristan° en La Manfredina zijn zeer plechtig en worden gevolgd door snelle 
variaties, de zogenaamde `rotta'. De `trotto' en de `saltarello' kunnen we het gemakkelijkst 
herkennen als dansmuziek, daar hun structuur eenvoudiger is en ze beter in het gehoor 
liggen dan de istanpitte. De istanpitte verschillen van andere stukken door hun lengte en 
bevatten geïmproviseerde parafrases van de melodische regels. Daarnaast vertonen ze 
vaak kwint- en kwartsprongen, volledig in overeenstemming met de toenmalige instru-
mentale gebruiken uit de Arabische cultuur. Bovendien pasten deze sprongen zeer goed 
bij de instrumenten uit die tijd - zoals de blokfluit, harp, luit en doedelzak - en geven ze 
de istanpitte soms een minimalistisch tintje. Aan de andere kant gaan de 'paai' vaak ver-
loren in melodische fantasieën met een hedendaagse klinkende chromatiek, hebben ze 
veranderende ritmes en een bereik van meer dan twee octaven, wat bijna onmogelijk is 
voor de dansen of instrumenten van die tijd. 

Het lijkt alsof de istanpitte een vorm van experimentele muziek vertegenwoordigden die 
de grenzen van de nieuwe kunstvorm aftastten. Voor het eerst in de geschiedenis van de 
muziek werden er programmatische titels gebruikt: Bellicha (de krijgshaftige vrouw), 
Parlament° (spreek), Tre Fontane (drie bronnen), Ghaetta (de vrolijke vrouw), In Pro (als-
tublieft), Principio di virtá (het principe van de deugd), Isabella en Chominciamento di gioia 
(begin van de vreugde). Deze werken zijn neergeschreven improvisaties waarvan jammer 
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genoeg de oorsprong niet meer kan achterhaald worden. Ze vertegenwoordigen een grote 
sprong voorwaarts en kunnen beschouwd worden als voorlopers van de 'kunst voor de 
kunst'. 

Een ander uitzonderlijk document is de Codex Faenza, een manuscript met uitsluitend in-
strumentale werken. Dit handschrift werd tussen 1400 en 1420 gekopieerd, wat betekent 
dat de composities van vóór deze periode stammen. De codex telt 52 diminuties in tabu-
latuurvorm van Franse en Italiaanse wereldlijke vocale werken uit de 14de eeuw, naast 
een aantal liturgische cantus-firmuscomposities. Het manuscript bevat muziek van 
Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377), J acopo da Bologna (fl. 1340-?1360), Francesco 
Landini (ca. 1325-1397) en een hele reeks anonieme auteurs. Deze vermenging van cul-
turele invloeden is niet verwonderlijk, aangezien de Italiaanse hofcultuur aan het begin 
van de 15de eeuw sterk Frans georiënteerd was, wat ook duidelijk weerspiegeld wordt in 
de muziekgeschiedenis. De kleine groep componisten die actief waren in Noord-Italië ver-
ruimden de tanende Trecentokunst met de modieuze en compositorisch verfijnde chans-
ons van de Franse 'ars subtilior'. Deze muzikale kruisbestuiving van de beide culturen 
begon reeds tijdens de ars nova en nog vóór Francesco Landini, zoals de woordspeling 'a 
la francesca' (voor Francesca en/of op Franse wijze) verraadt. De anonieme ballade Amor 
mi fa cantar a Ia francesca is opgenomen in de Codex Rossi, een verzameling van een- en 
meerstemmige Italiaanse muziek met een sterk volkse inslag. De weinige ballades in deze 
Codex Rossi zijn allemaal eenstemmig en waren bedoeld als dansmuziek. Ze konden instru-
mentaal worden gebracht of als `canzoni a ballo', een stijl die in de Decamerone wordt 
beschreven: "... en op de achtste dag vonden ze de dames al dansend op het Fiamettalied". 

Naast Boccaccio's meesterwerk zijn er nog andere literaire werken waarin muzikale 
beschrijvingen zijn opgenomen, bijvoorbeeld in Il paradiso degli Alberti van Giovanni da 
Prato: "[Nadat de filosofische gesprekken waren uitgedoofd] zongen en dansten twee meis-
jes tot vreugde van iedereen. Vooral Francesco's (Landini) Orsun gentili spiriti zongen ze zo 
zoet dat allen ontroerd waren en zelfs de vogels in de bomen stilletjes begonnen te zin-
gen" 

In dit programma zijn een aantal instrumentale stukken uit onder andere de Codex 
Faenza, de Codex Rossi en het Londense handschrift MS 29987 samengebracht. Bij de 
interpretatie van deze werken maakt Unicorn gebruik van de stijl en de instrumenten uit 
die tijd en werd rekening gehouden met de hierboven besproken gegevens. Het geïmpro-
viseerde karakter van de muziek en het presenteren van de vijftien werken in een concert 
maakt het mogelijk om bepaalde delen van de manuscripten te hergroeperen en in te kor-
ten. Het uitgangspunt van Unicoms interpretatie is steeds dat van plezier en creativiteit 
in de muziek: 11 chominciamento di gioia'. 

Riccardo Delfino & Michael Posch 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Maandag, 21 augustus 2000, 20 u. 

Sint-Augustinuskerk 
Paul Van Nevel algemene leiding 

Katelijne Van Laethem cantus 
Marie-Claude Vallin cantus 
Cécile Kempenaers cantus 
Rannveig Sigurdardottir cantus 
Els Van Laethem cantus 
An Van Laethem cantus 
Steve Dugardin altus 
Nick Todd tenor 
Matthew Vine tenor 

Met de steun van 
de Nationale Loterij 

06) 
Nationale Loterij 

Huelgas Ensemble 

An Van Laethem vedel 
Bart Coen blokfluit 
Peter Declercq blokfluit 
Mirella Ruigrok pommer 
Dominique Lortie trombone 
Joost Swinkels trombone 

Paul Van Nevel 

Paul Van Nevel is bekend als stichter en leider van het Huelgas Ensemble, dat hij in 1970 
oprichtte na zijn activiteiten aan de Schola Cantorum Basiliensis. Aanvankelijk bracht 
het ensemble veel hedendaagse werken, maar vandaag legt het zich vooral toe op de 
muziek van de Middeleeuwen en Renaissance. Met zijn ensemble voert Paul Van Nevel 
veelal onbekende werken uit, met het accent op de schatten van de Vlaamse polyfonie. 
Hij benadert dit repertoire vanuit de originele bronnen en trekt een aantal maanden per 
jaar uit om in Europese bibliotheken oude muziek te bestuderen en te transcriberen. Paul 
Van Nevel probeert in zijn interpretaties zoveel mogelijk de tijdgeest, waarin de werken 
geschreven zijn, te betrekken. Hij bestudeert dan ook intensief oude uitspraak, tijdserva-
ring en tempo, geïmproviseerd contrapunt, voordrachtattitudes en zo meer. 

Naast zijn drukke bezigheden met het Huelgas Ensemble is Paul Van Nevel tevens gastdi-
rigent van een aantal beroemde formaties zoals het Collegium Vocale uit Gent, het 
Nederlands Kamerkoor en het koor van de Nederlandse Bachvereniging. Tot vorig jaar 
was hij ook gastdocent aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam, waar hij een 
cursus notatie en interpretatie aan de sectie koorleiding gaf. 

Bij de Duitse uitgeverij Barenreiter gaf hij transcripties van renaissancemuziek uit. 
Bovendien schreef hij een aantal artikels en boeken over middeleeuwse en renaissance-
muziek, waaronder een monografie over Johannes Ciconia en het voor een breed publiek 
bedoelde werk Nicolas Gombert en het avontuur van de Vlaamse polyfonie. Momenteel 
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bereidt hij een publicatie voor over de Frans-Vlaamse componisten in Noord-Frankrijk 
tijdens de 15de en 16de eeuw. 

In 1994 nam Paul Van Nevel in Parijs de prestigieuze Prix In Honorem van de Académie 
Charles Cros in ontvangst en in 1996 werd hij eveneens in Parijs gelauwerd met de 
Diapason d'Or de l'Année in de categorie vocale muziek voor de cd Utopia triumphans. 
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Huelgas Ensemble 

Het Huelgas Ensemble is een van Europa's meest gerenommeerde groepen voor de uitvoe-
ring van de polyfone muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Hun interpretaties 
zijn gebaseerd op een grondige kennis van de uitvoeringsattitudes van deze periodes. De 
kennis van de notatie van de tekst en de muziek zijn hierin onmisbaar om door te dringen 
tot de essentie van de compositie. 

De evolutie van het ensemble laat een groeiende bekommemis blijken om de oude 
muziek, ontstaan uit een symbiose met het milieu en de maatschappij, haar karakter als 
tijdsfenomeen mee te geven. Zo wordt het ensemble in zijn interdisciplinaire zoektocht 
geholpen door de oude temperamentenleer van bijvoorbeeld Albertus Magnus, het geheu-
gentheater van Ciulio Camillo, de studie van de redenaarskunst en de diverse literaire 
stromingen in Europa. 

Steeds weer loven pers en media de spontane levendigheid waarmee het ensemble zijn 
repertoire brengt en waarmee het voortdurend nieuwe normen vestigt. De palmares van 
de groep is dan ook zeer uitgebreid. In 1981 al was het ensemble laureaat van de wedstrijd 
van de Europese Radio Unie met een programma over Johannes Ciconia. Vijf jaar later 
ontving het ensemble de speciale Cinque Clés de sol-onderscheiding van de Canadese 
Radio voor de opname van het verzameld werk van Johannes Ciconia. In 1988 verleende 
het zijn medewerking aan het televisieprogramma De Polyfonisten, dat de Golden Prague 
won op het Internationaal Televisiefestival van Praag. 

Voor het label Sony Classical verzorgde het Huelgas Ensemble meerdere cd-opnames met 
middeleeuwse en renaissancemuziek in de reeks Vivarte. Voor Harmonia Mundi realiseer-
de het in 1999 de succesvolle opname Lamentations de la Renaissance. Bij ditzelfde label 
verschenen zopas de dertien isoritmische motetten van Guillaume Dufay en mogen we 
ook nog de vespers van Christophorus Demantius verwachten. 

Het Huelgas Ensemble sleepte met zijn cd's al heel wat prijzen in de wacht: de Edison-
prijs, de Caecilia-prijs in 1991, 1993 en 1995, 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. 
Het ensemble kreeg de First Prize van de CD Compact Records Award 1991 voor zijn 
opname van de 15de-eeuwse miscyclus La dissection cl'un homme armé. 
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PROGRAMMA 

Johannes Ciconia (ca. 1370-1412) 
Spiritus et alme (Gloria) 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 15 

Matheus de Sancte Johanne (fl. 1365-?1389) 
Science na nul annemi 

uit: Chantilly, Bibliothèque du Musée Condé, MS 564 

Guillaume Dufay (1397-1474) 
Vasilissa, ergo gaude 

0 sancte Sebastiane 

0 sancte Sebastiane (triplum) 
0 martyr Sebastiane (motetus) 
0 quam mira refulsit (contatenor) 

0 gemma, lux et speculum 

0 gemma, lux et speculum (triplum) 
Sacer pastor berensium (motetus) 

Apostolo glorioso 

Apostolo glorioso (triplum & contratenor primus) 
Cum tua doctrina (motetus & contratenor secundus) 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 15 

PAUZE 

Rite majorem Jacobus canamus 

Rite majorem Jacobus canamus (triplum) 
Artibus summis miseri reclusi (motetus) 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 15 

Ecclesiae militantis 

Ecclesiae militantis (triplum) 
Sanctorium arbitrio (motetus) 
Bella canunt gentes (contratenor) 
uit: Trento, Castello del Buon Consiglio, MS 87 

Balsamus et munda cora 

Supremus est mortalibus bonum 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 15 

Nuper rosarum flores 
uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11 
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Les motets isorythmiques (1420-1442): de isoritmische motetten van 
Guillaume Dufay 

De dertien isoritmische motetten die Guillaume Dufay (1397-1474) tijdens zijn leven 
componeerde, moeten allemaal gesitueerd worden in de eerste helft van zijn carrière. 
Inderdaad kan zijn laatste isoritmisch motet, dat hij waarschijnlijk in 1442 schreef, gezien 
worden als een symbolisch afscheid van de Middeleeuwen. De cyclus vormt geen gesloten 
eenheid `an sich'. Het zijn stuk voor stuk gelegenheidswerken, soms aangevat na tussen-
pauzes van jaren. Zij hebben echter allen een gemeenschappelijke noemer die bepalend is 
voor de esthetiek: Dufay maakte in deze dertien werken gebruik van een techniek die de 
isoritmie wordt genoemd. 

De isoritmie is een compositietechniek waarbij ritmische formules, perioden genoemd, in 
een of meerdere stemmen steeds herhaald worden, terwijl het melodisch materiaal veran-
dert. Het aantal malen dat deze ritmische `formulae' worden herhaald is variabel, van 
tweemaal tot - in extreme gevallen - achtmaal. Het aantal herhalingen is natuurlijk sterk 
verbonden met de lengte van de ritmische formule. Deze varieert op haar beurt van een 
viertal brevis- of longa-eenheden tot wel veertig. De isoritmie moet minstens in de tenor 
van een compositie voorkomen, maar kan ook gebruikt worden in andere stemmen. Ook 
bij Dufay gebeurt het dat alle stemmen van een isoritmisch motet onderworpen zijn aan 
isoritmie. Van stem tot stem varieert natuurlijk de ritmische vormgeving, anders zou men 
met homofonie te maken hebben. 

De term isoritmie is echter een naamgeving van de 20ste eeuw. Zij werd in het begin van 
de vorige eeuw in het leven geroepen door de Duitse musicoloog Friedrich Ludwig, toen 
hij bovenvemoemd fenomeen in 13de-eeuwse motetten ontdekte en beschreef. 'Color' en 
`talea', twee begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met de isoritmie, werden overi-
gens wel vermeld in de 13de eeuw door Johannes de Garlandia in zijn De Mensurabili 
Musica en in de 14de eeuw door Johannes de Muris in zijn Libellus Cantus Mensurabilis. 
Talea is de term die gebruikt werd voor de zich herhalende ritmische periode; color duid-
de een herhaalde melodie aan. 

Het principe van de isoritmie werd in de 14de eeuw uitgebouwd tot een allesbepalende 
compositietechniek met complexe structuren en wisselende varianten. Zo werd de isorit-
mie niet alleen meer toegepast in de tenor, maar ook in de andere stemmen. Daarbij viel 
de lengte van de isoritmische formule in de verschillende stemmen niet altijd samen. Op 
de belangrijkste schamierplaats van de isoritmie, namelijk op het einde van een talea, 
trad dan een verheviging van de ritmische complexiteit op door middel van een 
`hoquetus', `syncopatio' en opvallend snellere notenwaarden. Deze plaatsen waren belang-
rijke momenten omdat hier de innerlijke structuur van het motet aan de oppervlakte 
kwam: het contrast tussen de virtuoze ritmiek aan het einde van elke talea en het meestal 
rustige begin van de volgende talea is zelfs bij een eerste beluistering frappant. 

Veruit de belangrijkste evolutie van het isoritmisch motet gebeurde op het einde van de 
14de eeuw en in het begin van de 15de eeuw, om zijn culminatiepunt te vinden in de 
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cyclus van Guillaume Dufay. De laatste talea van de compositie werd namelijk in de ver- 
korting, de diminutie, gecomponeerd. Bijvoorbeeld ( oci werd ci ). Bovendien 
leidde deze trend naar het eindpunt van de evolutie van het isoritmisch motet. Een color 
of melodie werd dan bijvoorbeeld in vier verschillende ritmische vormen herhaald, met 
dien verstande dat de herhalingen in een bepaalde mathematische proportie tot elkaar 
stonden. Onderstaand voorbeeld toont zo de twee tenorpartijen van Dufays vijfstemmige 
Ecciesie militantes. 

Na de rusten - de bovenstemmen beginnen alleen - staan de zes proportietekens, die van 
links naar rechts en van boven naar beneden te lezen zijn. Zij geven aan in welke verhou-
ding de talea moet worden geïnterpreteerd terwijl de melodie zesmaal dezelfde blijft. De 
eerste noot van de eerste tenor heeft in de zes herhalingen dus volgende waarde: 

Alhoewel Dufays dertien isoritmische motetten geen gesloten eenheid vormen, tonen zij 
wonderwel de evolutie aan die de componist heeft doorgemaakt. De werken werden dan 
ook in chronologische volgorde uitgevoerd. Men zal merken dat de laatste motetten ver 
verwijderd zijn van de esthetiek van de eerste isoritmische motetten. Tussen beide groe-
pen is er dan ook een tijdspanne van ongeveer twintig jaren. De eerste werken zijn geken-
merkt door een streng mathematisch, gotisch stramien met grillige ritmische figuren waar-
van de `bellezza' samenvalt met de monumentaliteit van de architectuur. De late werken 
daarentegen zijn, wat de melodievoering betreft, majestueuzer en rustiger. De klare 
cadensafsluitingen geven aan de constructie een meer breedvoerig karakter en wijzen al in 
de richting van een humanistische benadering van de teksten. 

In de veertiger jaren van de 15de eeuw was het Dufay klaarblijkelijk duidelijk geworden 
dat het streng mathematische korset van het isoritmisch motet geen toekomst meer had 
in een tijd waar de individuele expressie, de sensualiteit van de samenklank en een huma-
nistische tekstbenadering meer en meer op de voorgrond traden. Dufays isoritmische mo-
tetten zijn zo tegelijkertijd een hoogtepunt in het middeleeuws polyfoon klankconcept, 
voorbereid door Guillaume de Machaut, John Dunstable en Johannes Ciconia, en een 
eindpunt van een vormconcept waarin de jonge Dufay zich als een vis in het water voel-
de. Zijn isoritmische motetten zijn het klankvoorbeeld van het herfsttij der Middeleeuwen. 
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Tot slot vermeld ik nog enkele gegevens in verband met de beluistering, uitvoering, parti-
tuurrealisatie en compositie van de werken. De bestaande twee transcripties van De Van 
en Besseler zijn ontoereikend voor de uitvoering. De eerste zit vol melodische en ritmi-
sche onnauwkeurigheden en de tweede is onbetrouwbaar in sommige proportietranscrip-
ties en slotakkoorden. De slotligaturen worden soms geïnterpreteerd als akkoorden, waar-
door tertsen in de slotakkoorden optreden. Bovendien is de teksttranscriptie dikwijls een 
'bewerking' in de slechte betekenis van het woord. Wij maakten dus onze eigen transcrip-
tie, gebruik makend van alle bronnen. De musici interpreteren vanuit eigen stempartijen 
en niet vanuit een partituur. 

De meeste motetten zijn polytekstueel, een karakteristiek voor de isoritmische motetten. 
Ecclesie militantes heeft drie teksten. Deze teksten worden tegelijkertijd gezongen, wat mis-
schien een hinderpaal is voor de huidige 'verticale' beluisteringgewoontes, maar een 'con-
ditio sine qua non' voor de esthetiek van de polyfoon geïnspireerde middeleeuwer. 

Er wordt strikt de hand gehouden aan het proportieprincipe: geen enkele tempoverande-
ring werd aangewend, teneinde de mathematische verhoudingen niet in het gedrang te 
brengen. De eerste noot verwijst qua tempo reeds naar alle andere. 

De meeste isoritmische motetten beginnen met een tweestemmig exordium, een inlei-
ding. Soms begint het mathematisch stramien reeds hier. Bij andere motetten begint het 
isoritmisch schema pas na de inleiding, als de andere (instrumentale) stemmen inzetten. 

Er is een fundamenteel verschil tussen de instrumentale tenoren, die zich meestal in een 
langzame modus bewegen, en de tekstuele bovenstemmen, die in de meer beweeglijke tem-
pus en prolaties geschreven zijn. Ook al zijn beide groepen aan de isoritmische wetten on-
derhevig, toch is er een wereld van verschil in hun concept van beweging en architectuur. 

De motetten zijn geschreven naar aanleiding van belangrijke politieke, sociale of culture-
le gebeurtenissen. Een meer grootschalige bezetting, ook instrumentaal, is in vele gevallen 
dan ook wenselijk. In dit verband zijn er getuigenissen die het pompeuze karakter bij de 
uitvoeringen beklemtonen. Een ooggetuige van de uitvoering van Nu per rosarum flores, de 
Italiaan Giannozzo Manetti, schrijft: "... Eerst was er de reusachtige stoet van de trompet-
ters, de vedelaars en de fluitspelers. Zij droegen de trompetten, de vedels, de fluiten, hun 
instrumenten in hun handen en waren in schitterende kostuums gekleed ... Bij het 
omhoog heffen van het allerheiligste lichaam onder de begeleiding van zoveel muziek en 
de samenklank van zoveel verschillende instrumenten, weergalmden alle delen van de 
basiliek. Ja, men zou gezegd hebben dat de muziek en de zang van engelen en zelfs van 
het goddelijk paradijs vanuit de hemel tot ons op aarde waren nedergedaald. Terecht 
kreeg men de indruk dat ik weet niet welk goddelijk iets in onze oren binnendrong, zo 
ongelooflijk aangenaam was deze sensatie." 

Paul Van Nevel 
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Spiritus et alme 

Spiritus et alme 
et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 
Laudamus te. 
Benedicimus te. 
Adoramus te. 
Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. 
Domme Deus, Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens. 
Domme Fili unigenite Jesu Christe. 
Spiritus et alme orphanorum paraclite. 
Domme Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris. 
Primogenitus Marie virginis Matris. 
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram. 
Ad Marie gloriam. 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus. 
Mariam sanctificans 
tu solus Dominus. 
Mariam gubernans. 
Tu solus altissimus, 
Mariam coronans, 
Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu, 
in gloria Dei Patris. 
Amen. 

Science n'a nul annemi 

Science n'a nul annemi 
Se non ceulz qui sont ignorant envieuz. 
Vieuz. 
Sont je le vous di souvent 
sur ceulz qui sont sachant 
et vont melodie abatant tout voulentiers 
par leur haut cry hay avant. 
C'est trop bien fait disons ainsy. 
Ilz n'ont mesure ne demi 
n'y ton n'a on ne peu ne grant ne proportion. 
Et je qui vois leur haut cry bien escourant 
dy aux compaignons maintenant  

Eer aan de geest die verkwikt, 
en vrede op aarde 
aan de mensen van goede wil. 
Wij loven U, 
wij prijzen 
en aanbidden U, 
wij verheerlijken U 
en zeggen U dank 
voor uw grote heerlijkheid, 
Heer God, Hemelse Koning, 
God, almachtige Vader, Heer, 
Eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Eer aan de zegenrijke vertrooster van de wezen. 
Heer God, Lam Gods. 
Zoon van de Vader, 
de eerstgeborene van de maagd Maria 
Gij die wegneemt de zonde der wereld, 
ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonde der wereld, 
neem onze smeekbeden aan. 
Eer aan Maria. 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, 
ontferm u over ons 
want Gij alleen zijt de Heilige. 
Maria heiligend. 
Gij alleen de Heer. 
Maria geleidend. 
Gij alleen de allerhoogste, 
Maria kronend, 
Jezus Christus. 
Met de Heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader 
Amen. 

De kennis kent geen vijanden, 
tenzij de onwetende, 
de afgunstige ouden. 
Ik zeg u, zij zijn dikwijls jaloers 
op diegenen die geleerd zijn 
en die maar al te graag een melodie verzachten 
door vooraf hard `hay' te schreeuwen. 
Zo is het net goed, laat ons zeggen, 
zij kennen geen maat of halve maat, 
en toon houdt men helemaal niet, noch proportie. 
En ik, die hun schreeuw zo bekritiseer, 
ik zeg aan de gezellen: 
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escoutes seignours, 
je vous pris hay avant. 
C'est trop bien fais disons ainsy. 

Vasilissa, ergo gaude 

Vasilissa, ergo gaude, 
quia es digna omni laude, 
Cleophe, cara gestis 
a tuis de Malatestis, 
in Italia principibus 
magnis et nobilibus. 

Ex tuo viro clarior, 
quia cunctis est nobilior: 
Romaeorum est despotus, 
quem colit mundus totus; 
in porphyro est gen itus 
a deo missus coelitus. 

Juvenili aetate pollens 
et formositate volens, 
multum genio fecunda 
et utraque lingua facunda 
ac clarior es virtutibus 
prae aliis his omnibus. 

0 sancte Sebastiane 

0 sancte Sebastiane, 
semper, vespere et mane, 
horis cunctis et momentis 
dum adhuc sum sanae mentis, 
me protege et conserva 
et a me, martyr, enerva 
infirmitatem noxiam 
vocalem epidemiam. 

Tu de peste hujusmodi 
me defende et custodi 
et omnes amicos meos, 
qui nos confitemur reos 
Deo et sanctae Mariae 
et tibi, o martyr pie. 

Tu Mediolanus civis 
hanc pestilentiam, si vis 
potes facere cessare 
et ad deum impetrare 
quia a multis est scitum,  

"hoort nu toe, mijn heren, 
ik raad u 'hay' vooraf aan". 
Dat is maar al te goed, laten we zeggen. 

Welaan dan, Vasilissa, verheug u, 
want gij verdient alle lof, 
Cleophe, ons dierbaar door de heldendaden 
die door uw Malatesta's zijn verricht 
in de machtige en nobele 
vorstenhuizen van Italië. 

Beroemder nog door uw man 
wiens adel boven allen uitstijgt; 
hij is de vorst van Rome, 
heel de wereld eert hem. 
Van kindsbeen af droeg hij het koningsgewaad, 
God liet hem uit de hemel nederdalen. 

Gij die vanaf uw jeugd uitblonk door macht, 
stralend van schoonheid, 
vol van veelvuldige gaven, 
beslagen in beide talen 
maar beroemder nog zijt gij door uw heldendaden 
waardoor gij uitsteekt boven alle tijdgenoten. 

0, heilige Sebastiaan, 
altijd, 's avonds en 's morgens, 
op alle uren en dagen 
zolang ik gezond ben van geest, 
bescherm mij en behoed mij, 
en houd van mij weg, martelaar, 
de dodelijke ziekte, 
de laaiende epidemie. 

Gij, verdedig me 
tegen dergelijke pest 
en bescherm mij en al mijn vrienden. 
Wij bekennen dat wij schuldig zijn 
voor God en de heilige Maria 
en voor u, o vrome martelaar. 

Gij, burger van Milaan, 
kunt deze pest, als gij wilt, 
doen ophouden 
en dit bij God bekomen, 
want velen weten, 
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quod de hoc habes meritum. 

Zoe mutam tu sanasti 
et sanatam restaurasti 
Nicostrato ejus viro, 
hoc faciens modo miro. 
In agone consolabas 
martyres et promittebas 
eis sempitemam vitam 
et martyribus debitam. 
Amen. 

0 martyr Sebastiane, 
tu semper nobiscum mane 
atque per tua merita 
nos, qui sumus in hac vita. 

Custodi, sana et rege 
et a peste nos protege 
praesentans nos trinitati 
et virgini sanctae matri. 

Et sic vitam finiamus, 
quod mercedem habeamus 
et martyrum consortium 
et deum videre pium 

0 quam mira refulsit gratia 
Sebastianus, martyr inclytus, 

Qui militis portans insignia, 
sed de fratum palma sollicitus 

Confortavit corda palentia 
verbo sibi collato caelitus. 

0 gemma, lux et speculum 

0 gemma, lux et speculum 
totum perlustrans saeculum, 
vas almum Italiae. 

Modo praesens oraculum 
tuum trahat spectaculum 
nostrum in levamine! 
Sponte relinquens Graeciam 
duceris in Apuliam 
Barinam gubernando. 

Ab hoste tuens patriam  

dat dit uw verdienste is. 

Gij hebt de stomme Zoë genezen, 
en eens genezen, hebt gij ze 
aan haar man, Nicostratus, 
teruggeschonken. 
In hun doodsstrijd hebt gij 
de martelaars getroost 
en hun het eeuwig leven beloofd, 
zoals aan martelaars verschuldigd is. 
Amen. 

0 martelaar Sebastiaan, 
blijf altijd bij ons, 
en krachtens uw verdiensten 
bescherm ons tijdens dit leven. 

Genees ons en geleid ons 
en bescherm ons tegen de pest, 
wees onze voorspreker bij de Drievuldigheid 
en bij de heilige Moedermaagd. 

En mogen wij zo ons leven beëindigen, 
dat wij als beloning 
de gemeenschap met de martelaren mogen bezitten 
en God mogen aanschouwen. 

0, met welke wondere genade 
schittert Sebastiaan, de alomgeroemde martelaar. 

Hij droeg de kentekens van een soldaat, 
en bezorgd om de zegepalm van zijn kameraden, 

wist hij de wankele gemoederen op te beuren 
met woorden die hem uit de hemel werden ingegeven. 

0 kleinood, licht en spiegel, 
schitterend door heel de tijd, 
zegenbrengende kruik van Italië. 

Moge de aanwezige godsspraak 
uw optreden begeleiden 
tot onze verkwikking! 
Vrijwillig hebt gij Griekenland verlaten, 
uw taak bracht u naar Apulië 
om Ban te besturen. 

Gij verdedigt het vaderland tegen de vijand, 
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coelestem tu per gloriam 
inhabitas laetando. 
Pro expulsis languoribus 
fugatisque daemonibus 
Populus en jubilat. 

Exhalt is clamoribus 
manat liquor marmoribus: 
liniti gradiuntur, 
priscis dantur fervoribus 
qui carebant jam motibus, 
salutem sortiuntur. 

Sacer pastor Barensium, 
regule pontificium, 
Nicolae praesul, audi 
has voces supplicantium 
conferendo praesidium, 
ut hiscant tuae laudi! 

Abstulisti opprobia 
talenti fulvi gratia, 
tunc duplam reddidisti. 
et deo caeli serviens 
et populo subveniens 
cereres impartisti. 

In marisque naufragio 
plebis in te devotio 
succrescit et collata 
habet vires oratio 
ac per te fraudis actio 
discedit in se data. 

Apostolo glorioso 

Apostolo glorioso, da dio electo 
a evangelegiare al populo greco 
la sua incamacion che vera ceco, 
et cusi festi senza alcun suspecto, 
et eligisti Patrasso per tuo lecto, 
et per sepulcro questo sancto speco: 
prego te, preghi me retrove teco, 
per li tuoi merci, nel devin conspecto. 

Cum tua doctrina convertisti a Christo 
tuto el paese, et cum la passione et morte 
che qui portasti in croce in su lo olivo. 
Mo é prolasso in errore et facto tristo, 
si che rempetraglie gracia si forte  

hemelse glorie verspreidt gij 
nu gij tot onze vreugde in ons midden woont. 
Gij hebt onze moedeloosheid weggenomen 
en de demonen verjaagd. 
Kijk, ons volk jubelt. 

Luid klinken vreugdekreten, 
fonteinen stromen in de waterbekkens, 
gezalfd komen de scharen naderbij. 
De vroegere ijver keert terug, 
zij die verlamd waren 
verwerven heil. 

Heilige herder van de mensen van Ban, 
koninklijk bisschopsambt, 
prelaat van Nicola, aanhoor 
de stemmen van de smekelingen 
en kom hen te hulp; 
dan zal hun mond uw lof verkondigen. 

Gij hebt het onheil van hen weggenomen 
door de macht van uw fortuin; 
het dubbele hebt gij daaraan besteed. 
In dienst van God in de hemel 
en te hulp komend aan het volk 
hebt gij koren uitgedeeld. 

En bij schipbreuk op zee 
neemt de toewijding van het volk voor u toe, 
en het gebed van de gemeenschap 
straalt overtuiging uit, 
en door uw toedoen trekt 
arglist zich terug. 

Roemrijke apostel, door God uitverkoren 
om de Blijde Boodschap te verkondigen aan het Griekse volk 
over zijn waarlijke verrijzenis 
en je deed dit alles met volle overtuiging 
en je koos Patras uit als je verblijfplaats 
en als graf deze heilige grot 
ik bid tot jou, 
voor al jouw weldaden, in goddelijke aanschijn. 

Met jouw leer heb je heel het land tot Christus bekeerd, 
en met het passieverhaal en Zijn dood 
dat je hierheen hebt gebracht op het kruis in de olijfgaard. 
Nu is het land op het verkeerde pad, het is een droevig feit, 
zodanig dat er een krachtige weldaad nodig is 
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che recognoscano dio vero et vivo. opdat ze de waarachtige en levende God zouden erkennen. 

Rite majorem Jacobus canamus 

Rite majorem Jacobus canamus, 
ordinis summi decus, o fideles. 
Blanda sit semper tibi sors viator. 
Exite, laudes, hominum patrono! 

Rebus et frater paribus Jesus 
tam novas Christi facies uterque 
visit; ut Petrus sequitur magnistrum 
sponte, dilectus fieri alumnus. 

Audivit vocem Jacobi sonoram 
corda divinis penitus moventem 
legis acceptae Pharisaeus hostis: 
ora conversus lacrimis rigavit. 

Vinctus a tirba prius obsequente. 
cum magus sperat Jacobum ligare, 
vertit in penas rabiem furoris, 
respuit tandem magicos abusus. 

Artibus summis miseri reclusi, 
tanta qui fidunt Jacob merenti, 
vinculis ruptis petiere terram 
saltibus gressu stupuere, planam. 

Sopor annosae paralysis altus 
accitu sancti posuit rigorem 
novit ut Christi famulum satelles, 
colla dimisit venerans ligatum. 

Tu patri natum laqueis iniquis 
insitum servas. Duce te precamur: 
jam mori vi non metuat viator, 
at suos sospes repetat penates! 

Corporis custos animaeque fortis, 
omnibus prosis baculoque sancto 
bella tu nostris moveas ab ons. 
Ipse sed totum tege jam Robertum! 

Ecclesiae militantis 

Ecclesiae militantis, 
Roma, sedes triumphantis  

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

In gelijke omstandigheden is Johannes zijn broer; 
elk van beiden heeft het nieuwe gelaat van Christus 
aanschouwd, zoals Petrus; hij volgt de Meester 
uit vrije wil, uitgekozen om zijn leerling te worden. 

Hij hoorde de welluidende stem van Jacobus, 
die hem door zijn goddelijke bezieling diep in het hart trof, 
de Farizeeër, vijand van de ontvangen wet: 
hij bekeerde zich en de tranen stroomden over zijn gelaat. 

De magiër werd gevangen genomen door de menigte 
die hem voordien gehoorzaamde, toen hij hoopte Jacobus 
te binden, maakte de razernij van zijn woede plaats voor 
boetedoening en hij verwierp tenslotte zijn magische prak-
tijken. 

Ongelukkigen, opgesloten in de hoogste torenkamers 
- zoveel verdienen zij die op Jacobus vertrouwen - 
verbraken hun boeien en sprongen op de begane grond: 
ze waren verbijsterd omdat ze konden gaan. 

De diepe slaap van een jarenlange verlamming 
legde bij de oproep van de heilige zijn stramheid af. 
Toen de wachter de dienaar van Christus herkende, 
bevrijdde hij eerbiedig de hals van de gebondene. 

Gij redt voor de vader de zoon, die ten onrechte 
in de gevangenis zit. Moge onder uw leiding, smeken wij, 
de reiziger niet langer vrezen dat hij omkomt door geweld, 
maar moge hij behouden naar huis terugkeren. 

Dappere behoeder van lichaam en ziel, 
kom allen te hulp en houd met uw heilige staf 
de oorlog ver van onze gewesten verwijderd. 
Maar waak nu in het bijzonder over de veiligheid van 
Robertus! 

Moge Rome, zetel van de strijdende 
en de zegevierende kerk, 
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patri sursum sidera 
tarnen ckri resonantis 
laudem pontifici dantis 
promat voce libera! 

Gabrielem quem vocavit, 
dum patemum crimen lavit, 
baptismatis sumptio, 
Eugenium revocavit 
"Bonum genus" quod notavit 
pontificis lectio. 

Quod consulta contio, 
quanam sancta ratio 
sic deliberavit, 
ut sola devotio 
regnet in palatio 
quod deus beavit. 

Certe deus voluit 
et in hoc complacuit 
Venetorum pro l i ; 
sed daernon indoluit, 
quod peccatum defuit 
tantae rerum moli. 

Dulcis pater populi, 
qui dulcorem poculi, 
crapulam perhorres, 
pone Lento consuli 
rem gregis pauperculi, 
ne nescius erres! 

Pater haerens filio 
Spiritus confinio 
det prece solemni 
gaudium Eugenio, 
perfecto dom in io, 
in vita perenni! 
Amen. 

Sanctorum arbitrio 
clericorum proprio 
choro menditanti; 
nequam genus atrio 
recedat lubridio 
umbrae petulanti, 

nam torpens inertia 
longa quaerens otia  

verkondigen met vrije stem 
tot de Vader, tot boven de sterren, 
de lof van de clerus 
die zijn bisschop verwelkomt. 

Hij, die Gabriel bij name noemde, 
die de erfzonde uitwiste 
door het doopsel te aanvaarden, 
hij riep Eugenius 
en verklaarde zijn naam als 'edelgeborene' 
bij de bisschopskeuze. 

Een bevoegde bijeenkomst, 
een heilig overleg, 
hebben aldus besloten: 
dat enkel godsvrucht 
heerse in het bisschoppelijk paleis 
dat God heeft gezegend. 

Gewis, God heeft het gewild 
en heeft zo zijn genoegen gehad 
in de telg van Venetië; 
maar de duivel was vergramd, 
omdat zulk een belangrijke zaak 
vrij bleef van zonde. 

Lieve vader van het volk, 
gij die huivert voor onmatigheid 
in het drinken, 
leg aan Lentus, de consul, 
de zaak voor van uw arme kudde. 
Vergis u niet uit onwetendheid! 

Mogen de Vader en de Zoon 
samen met de Geest, 
in een plechtig gebed 
blijdschap verschaffen aan Eugenius, 
aan zijn weldadig beleid 
nu en altijd. 
Amen. 

Mogen het raadsbesluit van de heiligen, 
het biddende koor 
van de clerici, 
nooit bezwijken 
voor de onvastheid 
van wat voorbijgaand is. 

Want verlammende luiheid 
en zucht naar lang nietsdoen 
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nescivit Eugenium; 
sed juris peritia 
cum tota justitia 
sunt ejus ingenium. 

Hinc est testimonium 
pacern quaerit omnium 
exosus piaculi; 
et trinum daemonium 
daemonium et carminum 
pompam vincit saeculi. 

Qui coleris populi 
scutum, dic, quod attuli 
tibi, pater optime, 
sacrum det, quod oculi 
tui instar speculi 
cernant nitidissime! 

Eja te, pulcherrime, 
querimus, tenerrime, 
moram longi temporis 
ducimur asperrime, 
nescio quo, ferrime 
ad filmentum corporis. 

Una tibi trinitas 
vera deus unitas 
Jet coeli fulgorem, 
quem linea bonitas, 
argentea castitas 
sectavit in morem. 
Amen. 

Bella canunt gentes, querimur, 
pater optime, tempus: 
expediet multos, si cupis, una dies, 
Nummus et hora fluunt magnumque 
iter orbis agendum 
nec suus in toto noscitur orbe deus. 
Amen. 

Balsamus et munda cera 

Balsamus et munda 
cera cum chrismatis unda 
conficiunt agnum, 
quem do tibi muneri magnum 
fonte velut natum, 
per mystica sanctificatum:  

zijn Eugenius onbekend. 
Maar ervaring in het recht 
en alles wat rechtvaardigheid is, 
zijn zijn inborst. 

Daarvan deze getuigenis: 
hij wil de vrede onder alle mensen 
en haat de zonde. 
Zijn drievoudige inspiratie 
en deze van ons lied 
overwinnen de praalzucht van de wereld. 

Gij die het schild van het volk 
verzorgt, zeg, algoede vader, 
datgene wat ik u heb aangebracht, 
moge het heilige tot stand brengen, 
en mogen uw ogen als in een spiegel 
dit in alle helderheid aanschouwen. 

Welaan dan, 
u, alleredelste, 
u vragen wij 
op de tederste wijze; 
mogen wij nog lange tijd 
hier verwijlen. 

De Al-Ene Drievuldigheid, 
de waarachtige Eenheid van God, 
schenke de luister van de hemel 
aan hem, wiens leven door zuivere goedheid 
en zilveren kuisheid 
werd begeleid. 
Amen. 

De heidenen schreeuwen om oorlog, 
Algoede Vader, verleen uitstel. 
Een dag, als gij wilt, zal baat brengen voor velen. 
Geld en tijd vervloeien 
en een lange weg dient afgelegd, 
en in heel de wereld blijft God onbekend. 
Amen. 

Balsem en zuivere was 
met het water van de zalving 
voltooien het lam 
dat ik u ten offer geef. 
Het is als geboren uit de fontein 
en geheiligd door de heilige handelingen. 
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fulgura desursum depellit et omne malignum, 
praegnans servatur, 
sine ve partus liberatur; 
portatus mundae servat 
a fluctibus undae, 
peccatum frangit 
ut Christi sanguis et angit, 
dona refert dignis virtutem 
destruit ignis, 
morte repentina 
servat Sathanaeque mina. 
Alleluja. 
Si quis honoret eum, 
retinet ab hoste triumphum. 
Alleluja. 
lsti sunt agni novelli. 

Supremus est mortabilus bonum 

Supremum est mortalibus bonum 
pax, optimum summi dei donum. 
Pace vero legum praestantia 
viget atque recti constantia; 
pace dies solutus et laetus, 
nocte sonus trahitur quietus; 
pax docuit virginem omare 
auro comam crinesque nodare; 
pace rivi psallentes et aves 
patent laeti collesque suaves 
pace dies pervadit viator, 
tutus arva incolit arator. 

0 sancta pax, diu expectata, 
mortalibus tam dulcis, tam grata, 
sis etema, firma, sine fraude, 
fidem tecum semper esse gaude. 
Et qui nobis, o pax, te dedere 
possideant regnum sine fine: 
sit noster hic pontifex etemus 
Eugenius et rex Sigismundus. 
Amen. 

Nuper rosarum flores 

Nuper rosarum flores 
ex dono pontificis 
hieme licet horrida 
tibi, virgo coelica, 
pie et sancte deditum 
grandis templum machinae  

De straal uit de hemel verjaagt elke boosaardigheid, 
de zwangere blijft behouden, 
pijnloos wordt de vrucht geboren; 
het kind van de maagd brengt redding 
uit de stromen van de (zond)vloed, 
breekt de zonde, 
van zodra het bloed van Christus uitbreekt. 
Het vuur brengt zijn gaven aan wie ze verdient, 
maakt eigen verdienste overbodig, 
redt van de plotse dood 
en de ondergang van Satan. 
Alleluia. 
Als iemand hem eert, 
belet hij dat de vijand triomfeert. 
Alleluia. 
Ziehier de nieuwe lammeren. 

Vrede is het hoogste goed voor de stervelingen, 
de schoonste gave van de hoogste god. 
Door de vrede blijft de wet van kracht 
en blijft het recht gehandhaafd. 
Door de vrede is de dag vrij en blij 
en is de nachtrust kalm. 
Vrede leert de meisjes opsmukken, 
goud vlechten in haar en lokken. 
Door de vrede zingen rivieren en vogels, 
liggen de heuvels er blij en lieflijk bij. 
Door de vrede legt de reiziger zijn dagtrip af 
en bewerkt de landman veilig zijn akker. 

0, heilige vrede, zo lang verwacht, 
zo zoet voor de stervelingen, zo aangenaam, 
wees eeuwig, onwankelbaar, zonder arglist, 
verheug u in de bestendige aanwezigheid van de trouw. 
En zij die u, o vrede, ons geschonken hebben, 
zij mogen de heerschappij bezitten zonder einde. 
Mogen onze bisschop Eugenius en onze koning 
Sigismond voor altijd bij ons blijven. 
Amen. 

De versontloken rozenbloemen 
gave van de bisschop, 
al is de winter hard, 
aan u, hemelse maagd, 
vroom en heilig opgedragen 
hebben voor altijd 
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dit kunstvol heiligdom versierd. 

Vandaag heeft de plaatsvervanger 
van Christus en opvolger 
van Petrus, Eugenius, 
deze grootse kerk 
met zijn heilige handen 
en gewijd water geconsacreerd. 

Daarom, milde moeder 
en dochter van uw zoon, 
maagd, sieraad van de maagden, 
het volk van Firenze, u toegewijd, 
smeekt u, zoals iemand doet 
die met zuiver hart en lichaam 
iets afsmeekt: 

Moge het, door uw gebed 
en verdiensten, 
krachtens het geofferde lichaam 
van uw en zijn Heer, 
bekomen 
weldadige bijstand 
en vergiffenis van zonden. 

Amen. 

Vertaling: Jan Gijsel (Latijn), Theo Venckeleer 
(Frans) en Annelies Van den Bogaert (Italiaans) 

condecorarunt perpetim. 

Hodie vicarius 
Jesu Christi et Petri 
successor Eugenius 
hoc idem amplissimum 
sacris templum manibus 
sanctisque liquoribus 
consecrare dignatus est. 

Igitur, alma parens 
nati tui et filia, 
Virgo decus virginum, 
tuus te Florentiae 
devotus orat populus, 
ut qui mente et corpore 
mundo quicquam exorarit. 

Oratione tua 
cruciatus et meritis 
tui secundum camera 
nati domini sui 
grata beneficia 
veniamque reatum 
accipere mereatur. 

Amen. 
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Joris Verdin 
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Gratis muziekatelier voor kinderen (zie p. 90) 

Dirk Snellings algemene leiding 
Joris Verdin orgel 

Dinsdag, 22 augustus 2000, 12 u. 

Kapel Elzenveld 

Capilla Flamenca & Joris Verdin 

Marnix De Gat contratenor 
Lieven Termont bariton 
Stephan Van Dyck tenor 
Dirk Snellings bas 

Capilla Flamenca 

zie biografie p. 143 

Joris Verdin 

Joris Verdin studeerde orgel en musicologie. Vanuit deze dubbele achtergrond komt zijn 
voorkeur voor de wederopvoering van vergeten muziek uit alle stijlperioden, naast cre-
aties van hedendaagse werken. Zijn activiteiten met verschillende ensembles vertonen 
dan ook een grote verscheidenheid. 

Na uiteenlopende bezigheden als begeleider, arrangeur en televisieproducer werd hij 
docent aan het Lemmensinstituut in Leuven, aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium 
in Antwerpen en aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Tegelijkertijd heeft Joris 
Verdin een internationale reputatie opgebouwd als specialist van de 19de-eeuwse harmo-
niumliteratuur, waarvan verschillende cd-opnamen kunnen getuigen. Hij is medewerker 
van de Académie Internationale d'Orgue de Rouen en het Göteborg Organ Art Center. 
Bovendien is hij bedrijvig als componist. 

Op het gebied van de muziekuitgave werkt hij in Duitsland, Frankrijk en Nederland aan 
heruitgaven van 19de-eeuwse orgelpartituren. Zijn discografie omvat een reeks cd's met 
muziek van de 16de tot de 20ste eeuw. De recente opname van het volledige orgelwerk 
van César Franck op historische instrumenten is zeer bijzonder en werd in mei 2000 door 
het Franse tijdschrift Diapason als dé opname van de maand gekozen. 

Laus Polyphoniae dinsdag 22 augustus 20001 It-H 



PROGRAMMA 

Anoniem 
Reduentes in idem 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3 725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Johannes Brassart (fl. 1420-1445) 
Cibavit eos 

uit: Aosta, Biblioteca del Seminaria Maggiore, MS AD 19 

Anoniem 
Paeambulum 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Johannes Brassart 
Missa Ad Sacramentum 

Kyrie 
Gloria 
uit: Aosta, Biblioteca del Seminario Maggiore, MS AD 19 

Anoniem 
Paeambulum 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Johannes Brassart 
Misse Ad Sacramentum 

Credo 
uit: Aosta. Biblioteca del Seminario Maggiore, MS AD 19 

Anoniem 
Reduentes in idem mi 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Johannes Brassart 
Missa Ad Sacramentum 

Sanctus 
uit: Trento, Castello del Buon Consiglio, MS 92 

Anoniem 
Longus tenor 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Johannes Brassart 
Missa Ad Sacramentum 

Agnus Dei 
uit: Trento, Castello del Buon Consiglio, MS 92 

Gilles Binchois (ca.1400-1460) 
Te Deum 

uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral 
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Muziek voor Sacramentsdag anno 1440 

Voor de toelichting, zie p. 147 

Missa Ad Sacramentum 

Voor de misteksten, zie p. 116 

Cibavit eos 

Cibavit eos 
ex adipe frumenti, alleluia: 
Et de petra melle 
saturavit eos, alleluia 
Exultate Deo adjutori nostro: 
jubilate Deo Jacob 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
Et in secula seculorum. 
Amen. 

Te Deum  

Hij heeft hen gevoed 
met het kruim van de tarwe, alleluia, 
en hen verzadigd 
met honing uit de rots, alleluia. 
Jubelt voor God onze helper, 
jubelt voor de God van Jacob. 
Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

Te Deum laudamus: 
te Dominum confitemur. 
Te aeternum Patrem 
omnis terra veneratur. 
Tibi omnes Angeli, tibi 
caeli et universae potestates: 
tibi Cherubim et Seraphim 
incessabili voce proclamant: 
Sanctus: Sanctus: Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra 
majestatis gloriae tuae. 

Te gloriosus Apostolorum chrorus: 
te prophetarum laudabilis numerus: 
te martyrum candidatus laudat exercitus. 
Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia: 
Patrem immensae majestatis: 
venerandum tuum verum, et unicum Filium: 
sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 
Tu Rex gloriae, Christe. 

Tu patris sempiternus es Filius. 
Tu ad liberandum suscepturus 
hominem, non horruisti Virginis  

U God, loven wij, U 
0 Heer, belijden wij. 
U, eeuwige Vader, brengt 
het ganse aardrijk hulde. 
U loven al de engelen, al 
de hemelen en alle machten. 
U roepen de Cherubijnen en 
Serafijnen onophoudelijk toe: 
Heilig, Heilig, Heilig, de Heer, 
God der heerscharen. 
Vol zijn hemelen en aarde van 
de luister van uw heerlijkheid. 

U prijst het roemrijk koor van de apostelen: 
U de lofwaardige schaar van de profeten: 
U het schitterend leger van de martelaren. 
Over het ganse aardrijk belijdt U de Heilige Kerk: 
U, de Vader van Onmetelijke majesteit; 
Uw aanbiddelijke, ware en enige Zoon; 
alsook de Heilige Geest, de Trooster. 
Gij zijt de Koning der glorie, 0 Christus. 

Van de Vader zijt Gij de eeuwige Zoon. 
Gij hebt, om de mens te verlossen, de 
schoot van een Maagd niet geschroomd. 
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Gij hebt de angel van de dood overwonnen 
en voor de gelovigen het hemelrijk geopend. 

Gij zit aan Gods rechterhand, 
in de glorie des Vaders. 

Wij geloven dat Gij eens als Rechter zult komen. 
Wij smeken U dan, kom uw dienaren te hulp, 
die Gij door uw 
kostbaar Bloed hebt vrijgekocht. 

Laat ons eens voor eeuwig met uw heiligen 
in de glorie meegerekend worden. 

Maak u volk zalig, 0 Heer, 
en zegen uw erfdeel. 
En regeer hen en verhef hen tot in de eeuwigheid. 
Dag aan dag prijzen wij U. 
En wij loven uw Naam in eeuwigheid, 
en in de eeuwen der eeuwen. 

Gewaardig U, Heer, ons deze dag 
zonder zonde te bewaren. 
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Uw erbarming kome, Heer, over ons, 
gelijk wij onze hoop gesteld hebben op U. 
Op U, Heer, heb ik gehoopt; 
ik zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. 

Vertaling: Jan Gijsel 

uterum. Tu devicto mortis aculeo, 
aperuisti credentibus regna caelorum. 

Tu ad dexteram Dei sedes, 
in gloria Patris. 

Judex crederis esse venturus. 
Te ergo quaesumus, 
tuis famulus subveni, 
quos pretioso sanguine redemisti. 

Aetema fac cum sanctis tuis 
in gloria numerari. 

Salvum fac populum tuum, 
Domme, et benedic haereditati tuae. 
Et rege eos, et extolle 
illos usque in aetemum. 
Per singulos dies, benedicimus te. 
Et laudamus nomen tuum 
in saeculum, 
et in saeculum saeculi. 

Dignare Domme die isto 
sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri, Domme, miserere nostri. 
Fiat misericordia tua Domme super nos, 
quemadmodum speravimus in te. 
In te Domme speravi: 
non confundar in aetemum. 
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Mala Punica 

Pedro Memelsdortt algemene leiding 
Dinsdag, 22 augustus 2000, 20 u. 

Sint-Augustinuskerk 

   

Tina Aagaard 
Sabine Lutzenberger 
Lavinia Bertotti 
Barbara Zanichelli 
Fernanda Piccini 
Alessandro Carmignani 
Pascal Bertin 
Gianluca Ferrarini 
Héctor Rodriguez 
William Allenby 

Amandine Beyer 
Fahmi Alqhai Khouri 
José Manuel Navarra 
Maxine Eilander 
Pedro Memelsdorff 
Felix Stricker 
Cas Gevers 
Alberto Macchini 
Pablo Kornfeld  

sopraan 
sopraan 
sopraan 
sopraan 
alt 
contratenor 
contratenor 
tenor 
tenor 
bariton 

vedel 
vedel 
vedel 
harp 
blokfluit 
schuiftrompet 
schuiftrompet 
klokken 
orgel 

Pedro Memelsdorff 

zie biografie p. 97 

Mala Punica 

zie biografie p. 98 
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PROGRAMMA 

Anoniem 
Cestes nachares 

uit: Oxford. Bodleian Library, MS Canonici, pat. lat. 
229 

Johannes Ciconia (ca. 1370-1412) 
Padua sidus preclarum 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, 
MS Q 15 

felix templum 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicals, 
MS Q 15 
& Oxford, Bod/elan Library, Cod. Canonici Misc, 
213 

Albane, misse celitus 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, 
MS Q 15 

Anoniom 
Intabulatie van een motet 

uit: Faenza Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex 
Faenza) 

Johannes Ciconia 
Petrum Marcello Venetum 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, 
MS Q 15 

gregoriaans 
Dicit Dominus Petro (Introitus) 

uit: Graduale Romanum 

Johannes Ciconia 
Petre Christi discipule 
uil: Bologna, ClvIco Museo Bibliografico IVlusicale, 
MS Q 15 

virum omnimoda . 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, 
MS Q 15 
& Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216 
& Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, MS 
36 

beatum incendium 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, 
MS Q /5  

Ut te per omnes 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, 
MS Q 15 
& Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 
213 

gregoriaans 
Alleluja 

uit: Graduale Hdrnanum 

Johannes Ciconia 
Venecie, mundi splendor 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, 
MS Q 15 
& Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216 
& Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati. MS 
36 

gregoriaans 
Alleluja: Franciscus pauper 

uit: Graduale Homanum 

Johannes Ciconia 
Doctorum principem 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, 
MS Q 15 
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Sidus Preclarum: de integrale motetten van Johannes Ciconia 

"We trachten de muziek te vernieuwen en datgene wat nog nooit gehoord is in te burge-
ren." (Johannes Ciconia, Nova Musica) 

Stel u een gebouw voor dat bestaat uit twee symmetrische vleugels, waarin elke ruimte 
zijn identieke tegenhanger heeft in de andere vleugel. Elke kamer, deur, gang en trap is 
weerspiegeld in de andere helft van het gebouw. Deze identieke, analoge ruimtes bevatten 
ontelbare tegengestelde voorwerpen zodat ieder voorwerp in de ene vleugel past bij een 
contrasterend voorwerp in de parallelle vleugel. Zo zou het tegengestelde van een lelie 
een appel kunnen zijn, zouden veren hun tegenhanger vinden in zwaarden en is een afgod 
de pendant van God. Als we dit echter van naderbij onderzoeken, zien we dat deze paren 
van voorwerpen niet gewoon tegengesteld maar eerder complementair zijn. Op die manier 
verduidelijken de parallelle objecten elkaar, ze onthullen metaforen en verborgen beteke-
nissen. Geleidelijk stappen ze af van hun letterlijke betekenis en leggen ze hun allegori-
sche inhoud bloot. In zijn geheel drukt het gebouw een mogelijke ordening uit van zijn 
eigen universum. 

Beeldt u zich nu in dat geen architect maar een musicus hier aan het werk is en dat er in 
plaats van parallelle zuilen en kamers sprake is van de ritmes van een muziekstuk, inge-
deeld in identieke cycli. De analoge ruimtes worden analoge momenten en de tegenge-
stelde of complementaire voorwerpen zijn de woorden, klanken, synoniemen, antoniemen 
en argumenten van een poëtische tekst, gekoppeld aan de melodieën en contramelodieën 
van de muzikale compositie. Net  zoals het `isoritmische' gebouw zal de isoritmische com-
positie ook zijn eigen universum ordenen en verduidelijken. Bovendien zal de compositie 
gebruik maken van de onfeilbare eloquentie van de symmetrie om deze ordening zicht-
baar te maken, mede door de subtielste gevoelens en complexe ideeën die hiermee ver-
bonden zijn. 

Zulk een architect-musicus was Johannes Ciconia. Van zijn religieuze oeuvre zijn er twee 
geestelijke parodieën, een paar raadselachtige fragmenten en acht zeer geïnspireerde motet-
ten bewaard gebleven. In dit programma doet Mala Punica Ciconia's ongeëvenaarde 
motetten alle eer aan. Vier van deze motetten zijn isoritmisch en twee of drie bevatten 
verwijzingen naar de isoritmische techniek of vertonen er ten minste veel kenmerken van. 

Ciconia's zuivere originaliteit is niet louter gebaseerd op zijn vormelijke helderheid maar 
ook op zijn durf om de vorm te overstijgen. Hij onderbrak de isoritmie of legde haar - 
waar nodig - aan banden en combineerde de techniek vrijelijk met fragmenten en stukjes 
van ontelbare andere polyfone technieken. Veelzijdig genie, schrijver van archaïsche 
madrigalen, expert in de ars subtilior en befaamd theoreticus: het zijn allemaal toepasselij-
ke omschrijvingen voor de jonge Ciconia. Geen wonder dat zijn gave om te componeren 
in quasi alle 14de-eeuwse stijlen tot voor kort bijna al zijn biografen in verwarring bracht. 

De biografie van Johannes Ciconia (Luik ca. 1370- Padua 1412) kan nu worden herschre-
ven aan de hand van nieuwe gegevens omtrent zijn leven. Dit is zeer heugelijk nieuws, 
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niet zo zeer omwille van de nieuwe feiten die aan het licht zijn gekomen, maar wel omdat 
ze meer geloofwaardigheid verlenen aan onze interpretatie van zijn overgeleverde muzika-
le werken. Het was de bekende Engelse musicoloog David Fallows die in 1976 een sugges-
tie van Heinrich Besseler verder onderzocht en de geschriften van Suzanne Clercx - 
Ciconia's eerste belangrijke biograaf - opnieuw interpreteerde. Fallows wees erop dat 
1335, de voorheen algemeen aanvaarde geboortedatum van Ciconia, helemaal niet 
strookte met de algemene muzikale stijl van de componist en met de overlevering van de 
handschriften waarin zijn werken werden opgenomen. Hij gelooft dan ook dat de data die 
door Clercx werden aangehaald eigenlijk hoorden bij twee afzonderlijke levens, namelijk 
die van vader en zoon Johannes Ciconia. Ciconia senior zou geboren zijn rond 1335, reis-
de in de jaren 1360 naar Italië als vriend van kardinaal Albomoz en was een lange tijd 
kanunnik van de Sint-Johannes de Doperkerk in Luik. Daarnaast staat de loopbaan van 
Johannes Ciconia de jongere, die geboren werd rond 1370 en in 1385 vermeld werd als 
koorknaap van diezelfde Luikse kerk. Later trok hij naar Padua, waar hij van 1401 tot 
1412 werkzaam was als componist. 

Als we Fallows' theorie van 'vader en zoon Ciconia' aanvaarden, blijft echter onduidelijk 
hoe de jonge Ciconia met de muzikale achtergrond van een koorknaap en zijn summiere 
opleiding als componist al aan het begin van zijn carrière in Padua zo een grondige kennis 
van de genres en stijlen van het Italiaanse Trecento verworven had. Indien de biografie 
van de componist niet een en dezelfde is als die van 'vader Ciconia', waar heeft Ciconia 
de jongere dan zijn ervaring opgedaan tijdens het laatste decennium van de 14de eeuw? 
Dit raadsel werd gedeeltelijk opgehelderd door het bestuderen van de Codex Mancini uit 
Lucca. Deze codex bevat belangrijke informatie die Ciconia in 1399 voor een korte tijd 
situeert aan het hof van Giangaleazzo Visconti in Pavia. 

Dankzij een systematisch onderzoek van de documentatie over de pauselijke muziekkapel-
len ten tijde van het Westers Schisma, ontdekten we in het archief van het Vaticaan een 
brief van april 1391, gericht aan Johannes Ciconia door de toenmalige paus Bonifatius IX. 
In deze brief staat te lezen dat de 'clericus' Johannes Ciconia, de onwettige zoon van een 
priester, in dienst was als 'clericus capelle' bij kardinaal Philippe d'AlenQon, die naar 
Noord-Europa was gereisd als pauselijk gezant. Ciconia had reeds een pauselijke ont-
heffing gekregen voor zijn bastaardschap en werd een nog niet vacant beneficium beloofd 
aan de kerk van het Heilig Kruis te Luik. Daarenboven kreeg Ciconia de toelating om 
carrière te maken in de kerk en de paus bood hem met zijn brief de mogelijkheid in de 
toekomst meerdere beneficiums te aanvaarden, zelfs in de kerken waar zijn vader preben-
des had. Het feit dat paus Bonifatius hem onthief van de plicht zijn onwettigheid te ver-
melden, verklaart waarom hiervan geen spoor terug te vinden is in de latere documenten 
uit Padua. Er zijn twee geschriften overgebleven uit 1401 en 1405, waarin de componist 
verwijst naar zijn vader in Luik, maar in beide gevallen verzweeg hij diens functie in de 
kerk. 

Zelfs al geeft de pauselijke brief geen uitsluitsel over de vraag of Ciconia al dan niet in 
het gezelschap van kardinaal d'Alerwon van Luik naar Italië reisde, dan bestaat er nog 
een 18de-eeuwse kopie van een ander document dat de aanwezigheid van Ciconia in dat- 
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zelfde jaar in de Romeinse basiliek van Santa Maria in Trastevere bevestigt. Het is meer 
dan waarschijnlijk dat Ciconia in Rome verbleef tijdens het laatste decennium van de 
14de eeuw tot aan de dood van zijn beschermheer, de kardinaal d'Alerion, en misschien 
zelfs nog wat langer. 

Over Ciconia's carrière in Padua hebben we gelukkig meer zekerheid. Hij kwam er voor 
het eerst aan begin juli 1401, aangezien hem een eerste reeks beneficiums was toegewezen 
in en rond Padua door Francesco Zabarella, de aartspriester van de kathedraal van Padua. 
Voor Zabarella componeerde Ciconia twee van zijn meest opmerkelijke motetten: 
Doctorum principem en Ut te per ornnes. Ciconia werd aangesteld tot 'cantor et custos' van 
de kathedraal van Padua. Deze invloedrijke functie oefende hij uit van april 1402 tot aan 
zijn dood, tussen 10 juni en 12 juli 1412. Of Ciconia het ooit bracht tot `presbiter' en of 
hij ooit echt kanunnik van de kathedraal werd - zoals in sommige geschriften wordt 
beweerd - is niet helemaal zeker. 

Welke betekenis hebben deze nieuwe biografische gegevens voor zijn composities? Het 
merendeel van de werken die we met zekerheid kunnen dateren, stammen uit zijn 
Padovaanse periode. De meeste motetten zijn immers opgedragen aan of verwijzen naar 
de steden Padua en Venetië. Toch zijn er tenminste een paar stukken die wellicht dateren 
uit de tijd van Ciconia's verblijf in Rome tijdens de jaren 1390 tot het begin van de 15de 
eeuw. Dit verblijf biedt misschien een verklaring voor enkele werken die vrij onduidelijk 
zijn wat betreft datering en herkomst. Een van die stukken is bijvoorbeeld het Gloria 
Suscipe Trinitas, vermoedelijk geschreven om D'Alen&ons pogingen een einde te maken 
aan het Schisma in 1396-97 kracht bij te zetten. De meest aparte compositie, zowel wat 
betreft datering als stijlkenmerken, is het motet 0 virum omnimoda. Tot voor kort werd 
dit beschouwd als een van de meest raadselachtige werken van Ciconia. Vandaag associë-
ren we het motet met Ciconia's verblijf aan de Romeinse curie van 'auditor apostolicus' 
Richardus de' Sylvestris en de pauselijke `scriptor' Jacobus Cubellus. In 1393 volgde 
Cubellus De' Sylvestris op als bisschop van Trani, een gebeurtenis die samenviel met de 
herdenking van de patroonheilige van de stad, Sint-Nicolaas de Pelgrim. De tekst van het 
motet verwijst naar deze heilige en naar de bisschop, terwijl de muzikale stijl nauw aan-
sluit bij de typisch Noord-Italiaanse motettraditie. Dit betekent dat we de verspreidings-
graad van oudere motetten en hun invloed op de jonge Ciconia moeten herzien. 

Ciconia's aanwezigheid in Rome biedt ten slotte de meest logische verklaring voor de 
wederzijdse beïnvloeding tussen Ciconia en de belangrijkste Romeinse componist, 
Antonio Zacara da Teramo. Zacara's invloed is overduidelijk in Ciconia's eerste mispaar, 
bestaande uit een Gloria en een Credo, dat geïnspireerd is op Zacara's Gloria Micinella en 
diens Credo Cursor. Bovendien maakten beide componisten in een aantal van hun liede-
ren gebruik van gelijkaardige declamatorische en contrapunttechnieken. 

Pedro Memelsdorff & John Nádas 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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0 Padua sidus preclarum 

0 Padua sidus preclarum 
hoece nissa fulgido 
regula virtutum morum 
serto refulgens florido. 

Te laudat yuris sanctio, 
philosophie veritas, 
et artistarum concio, 
poematum sublimitas. 

Tu Anthenoris genere 
regis sumpsisti exordium, 
quo proles tua muneris 
genus habet egregium. 

Frugum, opum fecunditas 
telluris, orta spacio, 
tibi servit yocunditas 
fertilitas, ocio. 

Te plena montes flumina, 
te castra, rura florida 
decorant, templi culmina, 
edes et pontes, balnea. 

Tue laudis preconia 
per orbem fama memorat, 
que Johannes Ciconia 
canore fide resonat. 

0 felix templum 

0 felix templum jubila 
et cohors tua canonici 
niunc plaudat corde supplici. 
Tu, clere, viso rutila. 

Qui presul divi muneris 
de summo missus cardine 
a justo nato Dardane 
est pastor sacri oneris. 

Tu genitoris stephane, 
o plaustriger illustrissime, 
virtutes splendidissime 
sunt tuis factis consone. 

Fano novo et multis aris  

0, Padua, schitterende ster 
van onverdroten luister, 
regel van deugd en goede zeden, 
glanzend in helle bloementooi. 

U prijst het werk van de juristen, 
de waarheid van de filosofie, 
de vergadering van de kunstenaars, 
de verhevenheid van de poëzie. 

Gij leidt uw herkomst af 
van koning Anthenor; 
door hem verkreeg uw kroost 
een onderpand van hoge waarde. 

De aarde brengt vruchten en rijkdom voort, 
er is ruimte in overvloed. 
Alles wat aantrekkelijk en vruchtbaar is 
staat jou ten dienste. 

Vlakten, bergen, stromen, 
steden, schitterende dorpen, 
dit alles siert u, de torens van de kerken, 
huizen en bruggen, zwembaden. 

De faam verspreidt uw lof 
over heel de aarde, 
daarvan is Johannes Ciconia 
de trouwe vertolker. 

0, zalige domkerk, verheug u, 
en uw kapittelkoor 
juich toe met deemoedig hart 
En gij, clerus, fleur op bij dit gezicht. 

Hij die als bisschop 
over de goddelijke gaven is aangesteld, 
ons toegezonden vanuit de hemel, Dardane, 
hij is de herder van deze heilige opdracht. 

Gij, kroongetuige van de vader, 
sterrendrager, 
schitterende deugden 
zijn de begeleiders van uw daden. 

Met een nieuw heiligdom en vele altaren, 
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superis quas dedicasti 
ad astra iter jam parasti 
tibi et cunctis tui lans. 

Precor, patre o digna proles, 
justa, mitis et modesta, 
viciorum ac infesta, 
virtutibusque redolens, 

dignare me Ciconiam 
tanti licet sim indignus 
tui habere in corde pignus, 
es benignus quoniam. 

Albane, misse celitus 

Albane, misse celitus 
presul date divinitus 
veni, pater Padue, 

Cui desolate penitus 
confer medellam protinus 
duce dudum vidue 

Veni pastor animarum, 
sparge lumen, sidus clarurn, 
cuncta solve debita. 

Auffer quidquid est avarum 
nichil sinas esse amarum 
queque prudens limita. 

Justus, pius et severus 
quia totus es sincerus 
quis rimetur cetera? 

Constans, lenis dominaris, 
vera laude predicaris, 
qua pertingis ethera. 

Leteris, urbs Antenoris, 
adventu tanti decoris, 
plausu tota concine. 

Michaële stirpe clarus, 
tibi antistes datur gnarus 
cantum numquam desine. 

Albane, doctor maxime, 
virtute celo proxime,  

die gij hebt toegewijd aan de heiligen, 
hebt gij u een weg ten hemel bereid, 
voor u en heel uw familie. 

Ik smeek u, kinderen die uw vader waardig zijt, 
rechtvaardig, mild en bescheiden, 
vijand van elk misdadig gedrag, 
levend in een geur van deugdzaamheid, 

laat toe dat ik, Ciconia, 
al ben ik dat niet waardig, 
op jullie steeds een beroep mag doen, 
omdat gij mij welwillend zijt. 

Albanus, uit de hemel ons gezonden, 
bisschop, van Godswege ons geschonken, 
kom, vader van Padua. 

Wij zitten diep in de miserie, 
haast u, breng eindelijk genezing, 
wij zijn onze beschutting kwijt. 

Kom, zielenherder, 
laat uw licht schijnen, heldere ster, 
wis al onze schulden uit. 

Neem alle hebzucht van ons weg, 
laat geen bitterheid gedijen, 
stel aan alles paal en perk. 

Rechtvaardig, vroom en degelijk, 
omdat gij heel en al onkreukbaar zijt 
wie zal daar een woord aan toevoegen? 

Standvastig, mild is uw beleid, 
ware lof wordt hemelhoog 
u toegezwaaid. 

Verheug u, stad van Anthenor, 
als zulk een luister op u afkomt, 
hef dan met jubel uw feestlied aan. 

Michaël, van een beroemd geslacht 
is een bekwaam leider u gegeven, 
houd nooit op hem te bezingen. 

Albanus, hooggeleerd, 
door uw deugden reikt gij tot de hemel 
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gradu nitens gemino, 

nam decretorum insula 
et presulatus ferula 
flores sine termino. 

Vite celestis emulus, 
in omni bono sedulus, 
te Jesu dedicasti. 

Illustri domo genitus, 
humilitati deditus, 
sublima comparasti. 

0 venetina civitas, 
in qua perfecta bonitas 
virtus tanta nascitur, 

hoc alumno jocunderis, 
tibi fulget instar veris 
de quo mundus loquitur. 

Viri tanti data cure 
qui te regit equo jure, 
Paduana ecc les ia, 

Christo grates laudes pange 
celum edis hymnis tange 
cum tuo Ciconia. 

Petrum Marcello Venetum 

Petrum Marcella Venetum 
Romano cretum sanguine 
pastorem nostrum carrnine 
laudemus bene meritum. 

Exultet urbs euganee 
adventu tand presulis. 
Exultet plausu, iubilis 
voces sonent etheree. 

Stirps leteris marcellina, 
tali alumno decorata. 
Cuius gradu sublimata, 
uh tota te declina. 

Plaudat patavinus chorus 
laudes Iovi summo pangant  

schrijdend met beide voeten, 

want door de bundel van uw verordeningen 
en de staf van de bisschop, 
straalt gij zonder ophouden uw gezag uit. 

Het oog gericht op het eeuwige leven 
en ijverig in al het goede, 
hebt gij u aan Jezus opgedragen. 

Telg van een beroemd geslacht, 
aan nederigheid toegewijd, 
hebt gij het hoogste verworven. 

0 Venetiaanse stad, 
waarin de volmaakte goedheid, 
zulk een grote deugd ontluikt. 

Verheug u over zulk een telg, 
schitterend als de lente, 
de tolk van heel de wereld. 

Aan de hoede van zulk 
een man zijt gij toevertrouwd, 
hij leidt u in een rechtvaardig beleid, 
kerk van Padua. 

Zing daarom verdiende lofzangen tot Christus, 
reik met uw hymnen tot de hemel, 
samen met uw Ciconia. 

Laten wij Petrus Marcella Venetus, 
gesproten uit Romeins bloed, 
onze verdienstelijke herder, 
huldigen met een lied. 

Jubel, stad van Eugenea, 
bij de komst van zulk een prelaat. 
Jubel, klap in de handcn en zing, 
laat de stemmen hemelhoog weerklinken. 

Verheug u, geslacht van Marcellus, 
u siert zulk een dienaar Gods. 
Zijn aantreden is een glorie voor u, 
buig eerbiedig voor hem neer. 

Klap in de handen, koor van Padua, 
zing lofzangen voor de hoogste god, 
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voce leta celum tangant 
venit enim pastor vents. 

0 Petre, antistes inclite, 
vete virtutis speculum, 
quo nostrum inter seculum 
nos mina recto limite. 

0 pater amantissime, 
nos oves tuas dirige 
et aberrantes corrige, 
iudex cunctis iustissime. 

0 deá primas Padue, 
nos tuos rite regula, 
peccantes coge ferula, 
sordida cuncta dilue. 

Sint laudes regi glorie, 
qui nos te dignos red[i]dit. 
Qui melon istud edidit 
adesto tuo Cyconie. 

Dicit Dominus Petro 

Dicit Dominus Petro: 
"Cum esses junior, cingebas te, 
et ambulabas ubi volebas: 

cum autem senueris extendes manus tuas, 
et alius te cinget, 
et ducet quo tu non vis". 

Hoc autem dixit, 
significans qua morte 
clarificaturus esset Deum. 

0 Petre Christi discipule 

0 Petre Christi discipule 
prime pastor ecclesie 
funde preces quotidie 
pro Petro nostro presule. 

0 princeps apostolice 
turbe Cephas dominice 
pastorem nostrum dirige, 
quem omni malo protege. 

Da sit in cunctis providus,  

laat de vreugdestemmen tot de hemel reiken, 
want hij die komt is de ware herder. 

0, Petrus, alomgeroemde bisschop, 
spiegel van de ware deugd, 
wees onze gids op het rechte pad 
naar onze eindbestemming. 

0, uiterst liefdevolle vader, 
leid ons, uw kudde; 
wijs ons terecht wanneer wij afdwalen, 
gij, rechter, rechtvaardig voor iedereen. 

0, primaat van de clerus van Padua, 
bestuur ons, uw volk, zoals het hoort, 
tuchtig de zondaars met de roede, 
was alle ongerechtigheid van ons af. 

Lof behoort aan de koning der glorie. 
Dank zij hem zijn wij u waardig. 
En hem die dit lied heeft gemaakt, 
uw Ciconia, verleen hem uw bijstand. 

De Heer sprak tot Petrus: 
"Toen gij jonger waart, deed gij u zelf de gordel om 
en ging waarheen gij wilde; 

maar als gij oud zult zijn, zult gij uw handen uitstrekken 
en zal een ander u omgorden 
en u leiden waarheen gij niet wilt." 

Dit zegde hij 
om aan te duiden met welke dood 
hij God zou verheerlijken. 

0, Petrus, leerling van Christus, 
eerste herder van de kerk, 
stort dagelijks gebeden 
voor Petrus, onze bisschop. 

0, leider van de apostelenschaar, 
Cephas, dienaar van de Heer, 
leid onze herder 
en bescherm hem voor elk onheil. 

Geef dat hij in alles kan voorzien, 
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corpore et mente candidus, 
omni virtute splendidus, 
in bono semper fervidus. 

0 Christe ductor ovium, 
perenne presta gaudium; 
pastorem, clerum, populum 
salva per omne seculum. 

0 virum omnimoda 

0 virum omnimoda veneracione dignum 
cunctarum virtutum meritis decoratum 
quem Dominus Tranensibus patronum pie concessit 
cuius precibus adjuvari devote deposcimus. 
Ora pro nobis. 
Amen 

0 lux et decus Tranensium, 
Nicholaë peregrine, 
qui in coelis gloriaris cum sanctis perhenniter, 
in hac valle, miserere nobis suspirantes protege, 
quo camis exuti ergastulo 
ad superos pertrahamur dicentes: 
"Miserere nobis, Domine". 
Ora pro nobis. 
Amen. 

0 beate Nicholaë, 
supplicum vota suscipe, flagitamus, 
ut quos presencia tua declarasti 
etemo tueare presidio 
et perhenniter gratulemur 
tua festa colentes. 
Ora pro nobis. 
Amen. 

0 beatum incendium 

0 beatum incendium, 
0 ardens desiderium, 
0 dulce refrigerium, 
amare Dei filium. 

Portas vestras attollite, 
celi cives occurrite, 
triumphatori dicite: 
"Salve Jesu, rex inclite,  

ongerept naar lichaam en geest, 
schitterend door alle deugden, 
steeds vol ijver voor het goede. 

0, Christus, herder van de schapen, 
verleen ons de eeuwige vreugde; 
de herder, de clerus, het volk, 
behoud ze voor altijd. 

0, man die alle eerbied waardig zijt, 
die bekleed zijt met de verdiensten van alle deugden, 
die door de Heer zijt aangesteld als patroon van Trani. 
Eerbiedig vragen wij: kom ons met uw gebeden te hulp. 
Bid voor ons. 
Amen. 

0, licht en luister van de inwoners van Trani, 
N ikolaus pelgrim, 
die in de hemel eeuwige glorie geniet samen met de 
heiligen, 
erbarm u over ons in dit dal, bescherm ons die zuchten. 
Mogen wij, die gekluisterd zitten in dit vlees, 
naar de hemel worden getrokken met de woorden: 
"Erbarm u over ons, Heer". 
Bid voor ons. 
Amen. 

0, gelukzalige Nikolaus, 
aanhoor de geloften van de smekelingen, zo vragen wij, 
en hen die gij door uw aanwezigheid moed hebt gegeven, 
ondersteun hen met uw eeuwige bijstand, 
en zonder ophouden zullen wij u dankbaar zijn 
en uw feesten vieren. 
Bid voor ons. 
Amen. 

0, gelukzalige brand, 
0, gloeiend verlangen, 
0, zoete verkwikking 
Gods Zoon te mogen liefhebben! 

Zet uw poorten open, 
hemelingen, komt toegelopen, 
zegt tot de overwinnaar: 
"Gegroet, Jezus, doorluchtige vorst, 
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rex virtutum, rex glorie, 
tibi laus honor et imperium 
Yhesu Christe, Yhesu largitor venie 
esto nobis refugium". 

0 mea delectacio, 
amoris consummatio, 
o rnea consolacio, 
Yhesu, mundi salvacio. 

Te celi chorus predicat 
et laudes tuas replicat. 
Yhesus orbem letificat 
et nos Deo pacificat. 

Nunc prosequamur laudibus 
Yhesum himnis et precibus, 
ut nos donet celestibus 
frui cum celi civibus. 

Ut te per omnes 

Ut te per omnes celitus 
plagas sequamur maximo 
cultu lavandos lumina 
Francisce, nostros spiritus. 

Tu qui perennis glorie 
sedes tueris omnipatris, 
qui cuncta nutu concutit, 
perversa nobis erue. 

Christi letus quod sumpseras 
vulnus receptum per tuum 
nobis benigne porrige 
ut de te canens gloriam. 

Sit illa felix regula, 
fratrum minorum nomine, 
cujus fuisti conditor, 
duret per evum longius. 

Ingens alumnus Padue, 
quem Zabarellam nominant, 
Franciscus almi supplicat 
Francisci adorans numina. 

Sis tutor excelsis favens 
servo precanti te tuo, 
quem totus orbis predicat  

Koning van de machten, koning van glorie, 
aan u de lof, de eer, de heerschappij, 
Jezus Christus, Jezus schenker van vergiffenis, 
wees onze toevlucht." 

0, mijn verrukking, 
bekroning van de liefde, 
0, mijn vertroosting, 
Jezus, redding van de wereld. 

Uw eer verkondigt het hemels koor 
en herhaalt uw lof. 
Jezus vervult de aarde met blijdschap 
en verzoent ons met God. 

Laten wij nu Jezus onophoudelijk toezingen 
met lofprijzingen, hymnen en gebeden, 
dat hij ons verlene de hemelse vreugden te genieten 
samen met de hemelingen. 

Opdat wij u in alle onheil 
vol ijver blijven volgen, 
Franciscus, vanuit de hemel 
verlicht ons verstand. 

Gij die aanschouwt, in eeuwige glorie, 
het verblijf van de alvader, 
van hem die met een hoofdknik alles beweegt, 
houd het boze ver van ons af. 

Omdat gij met vreugde de stigmata van Christus 
hebt aangenomen, door die aanvaarding 
verleen ons welwillend 
dat ons lied weerklinke tot uw glorie. 

Verleen dat de Regel, 
"van de Minderbroeders" genaamd, 
waarvan gij de stichter zijt, 
eeuwenlang mag duren. 

Uw grote volgeling in Padua 
die men Zabarella noemt, 
hij, Franciscus, voegt zijn smeking bij 
onder aanroeping van vader Franciscus. 

Wees de hoogverheven beschermer 
van uw dienaar die u aanroept; 
heel de wereld verkondigt uw roem 
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insignibus preconiis. 

Audi libens dignas preces 
doctoris immensi, 
sacer Francisce, 
quo leges bonas 
Antenoris stirps accipit. 

Silvas per altas alitus, 
in mole clausus corporis 
ducens viam celestium 
rector veni fidelium. 

Alleluja 

Alleluja. 

Venecie, mundi splendor 

Venecie, mundi splendor 
Italie cum sis decor 
in te viget omnis livor 
regulis mundicie. 

Gaude, mater mans, salus 
qua purgatur quisque malus, 
terre ponti, tu es palus, 
miserorum baiula. 

Gaude late, virgo digna, 
principatus portas signa 
tibi soli sunt condigna 
ducalis dominii. 

Gaude victrix exterorum, 
nam potestas venetorum 
nulli cedit perversorum, 
domans terram, Maria: 

nam tu vincis manus fortis, 
pacem reddis tuis portis, 
et desrumpis fauces mortis 
tuorum fidelium. 

Pro te canit voce pia 
tui statum in hac via 
hec conservet et Maria 
Johannes Ciconia 
Amen.  

met feestgezangen. 

Heilige Franciscus, aanhoor welwillend de gebeden 
van de hoogverheven leraar; 
door zijn toedoen heeft het geslacht van Anthenor 
goede wetten ontvangen. 

Gij die zijt opgevoed in uitgestrekte wouden, 
die de last van het lichaam hebt getorst, 
die nu het leven van de hemelingen leidt, 
kom en wees de gids van de gelovigen. 

Alleluja. 

Venetië, schittering van de wereld, 
omdat gij de luister van Italië zijt, 
wekt gij afgunst op 
door uw beleid van voortreffelijkheid. 

Verheug u, moeder van de zee, heil 
dat elke boze zuivert, 
land en zee, gij zijt de reddingboei, 
de steunbalk van de rampzaligen. 

Verheug u wijd en zijd, waardige bruid, 
enkel bij u passen 
stadsbestuur, haven, de vaandels 
van een vorstelijke heerschappij. 

Verheug u, gij hebt uw buitenlandse 
tegenstanders overwonnen, want de macht 
van Venetië wijkt voor geen schurken. 
Maria, gij beheerst de aarde, 

want gij overwint de legerscharen, 
gij schenkt vrede aan onze havens, 
en van uw trouwe gelovigen 
doorbreekt gij de kluisters van de dood. 

U bezingt met vrome stem, 
u en uw ereplaats in onze wereld, 
Johannes Ciconia. 
Moge Maria hem steeds beschermen. 
Amen. 
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Michael, qui, Stena domus, 
tu ducatus portas onus 
honor tibi, quia bonus 
vitam duces celibem. 

Phebo compar, princeps 
alme, tibi mundus promit "salve"; 
spargis tuis fructum palme, 
victor semper nobilis. 

Clemens, iustus approbaris, 
decus morum appellaris, 
tu defensor estimaris 
fidei catholice. 

Bonis pandis munus dignum, 
malis fundis pene signum 
leges suas ad condignum, 
gladio justitie 

Sagax, prudens, mitis pater, 
lex divina, cum sis mater 
mentis virtus tibi frater 
zelator rei publice. 

Sedem precor tibi dan, 
deo celi famulari, 
eius throno copulari 
per etema secula 
Amen. 

Italie cum sis decor 
in te viget omnis livor 
regulis mundicie! 
Quisque malus! 

Gaude mater late digna! 

Pro te canit voce pia 
conservat hec Maria 
Johannes Ciconia 
Amen. 

Michaël, gij Stena's huis, 
gij draagt de last van het hertogdom, 
eer aan u, want vol rechtschapenheid 
leidt gij een heilig leven. 

Aan Apollo gelijk, weldadige 
vorst, wenst de wereld u "Heil". 
Aan de uwen schenkt gij de vruchten van de zegepalm, 
nobele overwinnaar steeds. 

Men noemt u mild en rechtvaardig, 
uw naam is 'sieraad van zeden'. 
Men acht u hoog als verdediger 
van het katholiek geloof. 

Aan rechtschapenen schenkt gij een passende beloning, 
maar bozen ontlopen hun straf niet; 
uw wetten zijn aangepast 
aan het zwaard van de gerechtigheid. 

Schrandere, wijze, milde vader, 
goddelijke wet; omdat gij de moeder zijt 
van ons gemoed, is deugd uw broeder, 
de ijver voor de natie. 

Ik bid dat u mag geschonken worden 
een plaats tussen Gods dienaars in de hemel, 
dat gij aan zijn troon moogt verbonden blijven 
in alle eeuwigheid. 
Amen. 

Omdat gij de luister van Italië zijt, 
wekt gij afgunst 
door uw beleid van voortreffelijkheid. 
Aldus voor elke boosaardige! 

Verheug u wijd en zijd, waardige moeder! 

U bezingt met vrome stem, 
Maria, Johannes Ciconia. 
Hij vergeet dit niet. 
Amen. 

Alleluja: Franciscus pauper 

Alleluja: Franciscus pauper et humilis, Alleluia, Franciscus, arm en nederig, 
caelum dives ingreditur, treedt rijk de hemel binnen, 
hymnis caelestibus honoratur. met hemelse hymnen wordt hij gevierd. 
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Prins onder de geleerden, u verlenen de rechtmatige ver-
diensten van uw deugden een plaats boven de wolken. 
Daarom wordt er een beroep gedaan op onze stem, 
de ijver van ons gemoed laat zich horen, uit wat in de har-
ten schuilt. 

0, Franciscus Zabarellus, roem, 
0, doctor, eer en licht van de mensen van Padua, 
leef gelukkig om zulk een zegepraal. 
Voor u schittert de faam van uw ooms. 

0, Franciscus Zabarellus, het voedsel 
hebt gij bereid voor de herders van de kudden; 
daarmee voeden zij de schapen; vol dankbaarheid vorderen 
de eeuwen u op als beloning voor uw werk. 

Laten we de heerlijkste liederen aanheffen, 
mogen onze zoetgevooisde stemmen tot de sterren reiken, 
onze zang weze in eenklank met de lier 
en de citer weergalme tussen de koren. 

0, Franciscus Zabarellus, beschermer, 
ja, waarachtige vader van ons land, 
de schepper roept tot zich 
alwie ten onrechte door het noodlot lijdt. 

0, Franciscus Zabarellus, gij speurt 
de oorzaken na van alles wat bestaat, 
latere generaties zullen uw liederen laten weergalmen 
door alle eeuwen der eeuwen. 

Vertaling: Jan Gijsel 

Doctorum principem 

Doctorum principem super 
ethera revocant virtutum digna merita. 
Ergo vive voci detur opera, 
promat mentis fervor, intus concita. 

0 Francisce Zabarelle, gloria, 
doctor, onos et lumen Patavorum, 
vive felix de tanta victoria, 
pro te virescit fama patruorum 

0 Francisce Zabarelle, pabula 
parasti pastoribus armentorum, 
quibus pascant oves: grata secula 
te pro munere revocant laborum. 

Melodia suavissima cantemus, 
tangant voces melliflue sidera, 
concordi carmen liram sonemus, 
resonet per choros pulsa cithara. 

0 Francisce Zabarelle, protector, 
imo verus pater reipublice, 
illos ad se vocat rerum conditor, 
qui fortune miserentur lubrice. 

0 Francisce Zabarelle, causas 
specularis omnium creatorum: 
tuas posten resonebunt musas 
per omnia secula seculomm. 
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Continens Paradisi 

CD Gratis muziekatelier voor kinderen (zie p. 90) 

Witte Weber sopraan 
Markus Schikora tenor 
Thais Ohara vedel & rebec 
Marcelo Ohara vedel & rebec 
Norihisa Sugawara luit & vedel 
Rogério Goncalves schalmei & percussie 
Olivier Bettens verteller 

Woensdag, 23 augustus 2000, 12 u. 

Kapel Elzenveld 

Continens Paradisi 

De naam van dit ensemble verwijst naar de grote zoektocht die vrijwel alle oude bescha-
vingen in de ban hield, namelijk naar de plaats waar het paradijs zich zou bevonden heb-
ben. Deze obsessie gaf gedurende vele eeuwen aanleiding tot het ontstaan van verschil-
lende mythen en legenden. 
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De Grieken bijvoorbeeld geloofden dat de tuin van de Hesperiden of van Eden zich ten 
oosten van de zogenaamde 'gewijde eilanden' bevond. De Arabische overlevering daaren-
tegen beschouwde de stad Damas als de plaats van het verloren paradijs, wegens zijn 
immense schoonheid. Verschillende documenten vermelden de bronnen van de Tigris en 
de Eufraat als het Eden, terwijl men tijdens de Middeleeuwen dacht dat de 'tuin der lus-
ten' op een voor de mens ontoegankelijke plek verborgen was. Continens Paradisi wil 
vooral een hulde brengen aan een van deze prachtige plaatsen, die rond 1500 ontdekt 
werd en in die tijd als een echt paradijs werd beschouwd: Brazilië. 

Continens Paradisi werd opgericht in 1992 en bestaat uit muzikanten van verschillende 
nationaliteiten, die allemaal gestudeerd hebben aan de Schola Cantorum Basiliensis. Het 
ensemble legt zich toe op de middeleeuwse muziek en bestudeert met veel toewijding de 
handschriften, instrumentatie en improvisatie van dit repertoire. De groep heeft heel wat 
concertervaring opgedaan en liet zich al opmerken op Europese en Zuid-Amerikaanse fes-
tivals, zoals het Festival Voix de Femmes, het festival van Genève en het Festival van 
Vlaanderen-Brugge. 

Voor het Italiaanse platenlabel Symphonia nam Continens Paradisi in 1995 de cd Donna, 
s'amor m'invita op, met werken uit het Italiaanse Trecento. In 1997 volgde de opname 
van Je voy le bon tens venir, dat gewijd is aan het Franse repertoire uit de Codex Reina. 
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PROGRAMMA 

Guillaume Dufay (1397-1474) 
Bon jour bon mais, bon an et bonne estraine 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Gilles Binchois (ca. 1400-1460) 
Nous vous verens bien malebouche 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Guillaume Dufay 
Departes vous, male bouche et envie 

uit: Montecassino, Biblioteca dell'Abbazia, MS 871 

Gilles Binchois 
Files a marier 

uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex Urbino Lat. 1411 
Mort en merchy 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 
Dueil angoisseus 

uit: El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, Cod. VIII 24 

Guillaume Dufay 
J'ay grant dolour 

uit: Strassbourg, Bibliothèque de la ville, MS 222 C 22 

Gilles Binchois 
Adieu, adieu 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Guillaume Dufay 
Se la face ay pale 
Ce moys de may 
Estrines moy, je vous estrineray 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Gilles Binchois 
Triste plaisir 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Guillaume Dufay 
Man cuer me fait tous dis penser 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Seigneur Leon 
uit: Firenze, Biblioteca Riccardiana, Cod. 2356 
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Le Champion des dames 

Het Middelfranse gedicht Le Champion des dames van Martin le Franc behandelt een 
thema dat destijds een van de gevoeligste discussiepunten was en dat de middeleeuwse 
intellectuele kringen op zijn grondvesten deed daveren: de zogenaamde vrouwenkwestie. 
Het was namelijk een gemeenplaats in de middeleeuwse literatuur om zich satirisch en 
negatief uit te laten over vrouwen, zoals bijvoorbeeld in het beroemde werk Le Roman de 
la Rose. Dit monumentaal dichtwerk bleef drie eeuwen lang ontzettend populair en werd 
door Henri van Arken naar het Nederlands vertaald. In Engeland werd de roman bekend 
dankzij de vertaling van Geoffrey Chaucer. Het tweede deel van Le Roman de la Rose werd 
voltooid door Jean de Meun en bevat bijzonder scherpe aanvallen tegen de vrouw. Het is 
dan ook geen wonder dat de dichteres Christine de Pizan tegen dit werk van leer trok. In 
haar gedichten Epttre au Dieu d'Amour en Cité des Dames diende zij op zeer zinnige en 
overtuigende wijze de vrouwenhaters van weerwoord en startte daarmee het beruchte 
'debat over de vrouwen'. 

In Le Champion des dames wijdde Martin le Franc niet minder dan 24.000 versregels aan 
dit actuele onderwerp. Het is dan ook zonder twijfel het belangrijkste allegorische gedicht 
over dit dispuut. Le Francs tekst is echter nog van belang om een heel andere reden: hij 
bevat namelijk twee passages die hebben bijgedragen tot het herontdekken van het muzi-
kale repertoire van de late Middeleeuwen. In het vierde boek spreekt het hoofdpersonage, 
Le Champion, over het hoog niveau van de kunsten uit die tijd. Hij verwijst naar de 
componisten Guillaume Dufay en Gilles Binchois die, zo beweert hij, onder invloed van 
de Engelse John Dunstable de 'nieuwe stijl' hebben gecreëerd. Deze mening werd ook 
gedeeld door Johannes Tinctoris die in dit verband in zijn Proportionale musices zelfs sprak 
van de 'ars nova'. In een tweede fragment, eveneens uit het vierde boek, wordt verteld 
hoe Dufay en Binchois stomverbaasd en met schaamte twee blinde minstrelen een prach-
tige melodie hoorden spelen. 

Het is misschien interessant een profiel te schetsen van deze twee componisten die zo 
vaak in een adem worden genoemd en bekend staan als de grootste componisten van de 
eerste helft van de 15de eeuw. Guillaume Dufay wordt vandaag beschouwd als de belang-
rijkste middeleeuwse componist. Hij werd in 1397 geboren in Kamerijk en was een echte 
kosmopoliet. Hij werkte voor en met de hoogste autoriteiten uit die tijd zoals de 
Malatesta's, de familie d'Este, Philips de Goede, Amadeus VII en Lodewijk van Savoye. 
Het was waarschijnlijk aan het hof van Savoye dat Dufay in contact kwam met de dichter 
Mariin le Franc die ook in dienst was van de Savoyes, namelijk als proost in Lausanne en 
als kanunnik in Genève. In zijn werken wendde Dufay alle mogelijke 15de-eeuwse com-
positietechnieken aan. Dit wordt het best geïllustreerd door Dufays motetten. Ze waren 
meestal geschreven voor speciale gelegenheden en zijn vaak van een uitzonderlijke kwali-
teit, zowel op het vlak van de compositietechniek als wat betreft de buitengewone muzi-
kale effecten. 

Dufays tijdgenoot Gilles Binchois werd vermoedelijk circa 1400 in Bergen geboren. Hij 
bracht bijna heel zijn leven door als kapelmeester aan het Bourgondische hof, dat bekend 
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stond als een huis van traditie. Binchois' stijl past perfect bij het behoudsgezinde imago 
van de Bourgondische hertogen en zijn thema's volgden trouw de conventies van de hoof-
se liefde. Hij componeerde dus geen mei- of nieuwjaarsliedjes zoals Dufay en gebruikte 
enkel teksten voor de cantus firmus, met uitzondering van Files a marier. Toch was 
Binchois een zeer verdienstelijk componist, wat blijkt uit de manier waarop hij de vastge-
stelde normen wist te boetseren en te manipuleren tot echte meesterwerkjes. Al zijn 
Binchois' composities niet zo gevarieerd als die van Dufay, de perfectie van zijn eenvoudi-
ge maar natuurlijke en vloeiende melodieën onderscheiden hem van de andere componis-
ten uit de 15de eeuw. 

Door deze grote componisten, en wellicht ook goede vrienden, samen te brengen in de 
context van het 'debat over de vrouwen' wil Continens Paradisi dit uiterst geladen en 
polemisch moment uit de Europese kunstgeschiedenis weer tot leven brengen. 

Marcelo Ohara 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Bon jour bon mois, bon an et bonne estraine 

Bon jour bon mois, bon an et bonne estraine 
vous doinst celuy que tout tient en demaine, 
richesse, honnour, sainte, joye sans fin, 
bonne fame, belle dame, bon vin, 
pour maintenir le creature saine. 

L'assault de Malebouche 

.. je vous ay cestuy livre voé, orrez les les premieres 
et joyeuses nouvelles de la battaillie gaingnie sur 
Malebouche... 

Nous vous verens Hen malebouche 

Nous vous verens bien malebouche 
n'il enveux tenir vous plais 
et servir entremais 
le derrien sur vire rouce. 

Faulse poingnant malvaise mouche 
plus ne vous cremirais jamais. 
Nous vous verens bien malebouche 
n'il enveux tenir plais. 

En mordant dites je n'i rouche 
dont pensers sont pervers defais. 
... (onvolledige tekst) 
On vous gueist vous estes louche. 

Departes vous, male bouche et envie 

Departes vous, male bouche et envie, 
fuies vous ent, vous et votre maisnie; 
n'aprochies vous pas du manoir de noblesse; 
l'aysance y maint avec dame jonesse, 
qui n'ont cure de vostre companye. 

Files a marier 

Files a marier 
ne vous marier ja, 
se bien que vous ne scavez 
quel man i vous prendra; 
car se jalousie a 
jamais ne vous ne lui 
au cuer joie n'ara, 
et pour ces pensés y. 

Goedendag, goede maand, goed jaar en veel geluk 
moge u schenken wie alles in zijn macht heeft, 
rijkdom, eer, gezondheid, eindeloze vreugde, 
een goede vrouw, een mooie dame, goede wijn 
om de schepping in goeden doen te bewaren. 

... ik heb u dit boek opgedragen; jullie zullen de eer- 
ste goede tijdingen horen 
over het gevecht, gewonnen van geroddel. 

Wij zullen u zeker zien, roddeltante 
en daar wil ik tegen u niet over uitweiden 
en nummertjes opvoeren 
... (onvertaalbaar) 

Valse, stekende, slechte vlieg 
ik zal u nooit meer vrezen. 
Wij zullen u wel zien, roddeltante 
en ik wil er niet meer over praten. 

Als gij bijt, zegt ge "ik raak u niet" 
en dan zijn ontaarde gedachten verslagen. 
... (onvolledige tekst) 
Men zou u moeten folteren; gij zijt niet te betrouwen. 

Scheer u weg, roddel en afgunst, 
vlucht weg, met heel uw aanhang; 
kom niet dicht bij het verblijf van adel; 
losheid woont er met vrouwe jeugd, 
en die kunnen uw aanwezigheid missen. 

Huwbare dochters 
trouw toch niet, 
vermits ge toch niet weet 
welke man jullie nemen zal; 
want als hij jaloers is 
zullen noch jij, noch hij 
ooit vreugde in jullie hart hebben, 
en daarom: denkt toch na! 
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Cristine de Pizan 

Le champion en reprenant la fetardise ou muabilité 
de l'engin franczois, parle de dame Cristine, dont la 
renommee est tres fresche et tres clere. 

Dueil angoisseus 

Dueil angoisseus, rage desmesuree, 
grief desespoir plein de forsennement, 
langueur sans fin et vie maleuree, 
plaine de plour, d'angoisse et de tourment, 
cceur doloreux qui vit obscurement, 
tenebreux corps sur le point de partir, 
ay sans cesser continuellement, 
et je ne puis garir ne morir. 

Adieu, adieu 

Adieu, adieu, mon joieulx souvenir, 
le plus hault bien que je me puist advenir, 
belle et bonne que j'aim autant com rnoy. 
Le dire adieu me donne tant anoy 
qu'a grant paine puis je la bouche ouvrir. 

Ce seroit que je me puisse esjouir 
quant je me eslonge mon souverain desir 
et la chose que plus volontiers voy. 

Adieu, vous dy; il est tamps de partir. 
Adieu, celle que tant ay chier veïr. 
Mon povre cceur vous remaint, par ma foy; 
aultre que vous ne jouira de soy; 
tous deux vous lesse, helas quel desplaisir. 

L'amour 

Brief Conseil, advocat de Malebouche, en continuant 
tousjours son propos et en renforcant ses articles dif-
famatoires, diffinit Amours comme il s'ensuit, comme 
se ce fust chose fainte ou chose de nient. 

Le champion, en reprenant la diffinicion que Brief 
Conseil a fait, monstre veritablement que 
c'est d'Amours et ainsy le blasonne. 

Ce moys de may 

Ce moys de may soyons lies et joyeux  

Als hij kritiek heeft op de losbolligheid of de wispel-
turigheid van de Franse geest, dan spreekt de kam-
pioen van vrouwe Christine, wier reputatie fris en 
helder is. 

Angstig verdriet, tomeloze woede, 
diepe wanhoop vol uitzinnigheid, 
eindeloze neerslachtigheid en ongelukkig bestaan 
gevuld met geween, angst en kwelling. 
Een gepijnigd hart dat verborgen leeft, 
droefgeestig lichaam dat op vertrekken staat 
dat heb ik zonder ophouden, aanhoudend 
en ik kan genezen noch sterven. 

Vaarwel, vaarwel, mijn vrolijke herinnering, 
het hoogste goed dat mij ooit had kunnen overkomen, 
mooie en goede die ik zoveel min als mezelf. 
Het afscheid nemen geeft mij zoveel verdriet 
dat ik nauwelijks mijn mond open kan doen. 

Dat zou betekenen dat ik mij zou kunnen verheugen 
wanneer wat ik bovenal wens 
en wat ik het liefst zie, zich van mij verwijdert. 

Ik zeg u vaarwel; het is tijd om te gaan. 
Vaarwel, die ik zo graag zie. 
Ik zweer u, mijn arme hart blijft u toebehoren; 
vanzelf zal niemand anders ervan genieten; 
ik laat u allebei, helaas, wat een treurnis. 

Kortzichtigheid, de pleitbezorger van roddel, die altijd 
maar verder raast en die zijn lasterlijke argumenten 
aaneenrijgt, omschrijft de Liefde als volgt, alsof het 
een veinzerij zou zijn, of iets van niets. 

De kampioen neemt de omschrijving van kortzichtig-
heid over, toont aan dat het waarachtig om de liefde 
gaat, en zo bespot hij ze. 

Laat ons in deze meimaand vrolijk zijn 
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et de nos cuers ostons merancolye; 
chantons, dansons et menons chiere lye, 
por despiter ces felons envieux. 

Plus c'onques mais chacun soit curieux 
de bien servir sa maistresse jolye. 

Car la saison sernont tous les amoureux 
a ce faire, pourtant n'y falons mye. 
Carissimi! Dufay vous en prye 
et Perinet dira de mieux en mieux: 

Estrines moy, je vous estrineray, 

Estrines moy, je vous estrineray, 
ma seule amour, du cuer que j'ay 
pour vous donner ce jour de l'an nouvel; 
prenes en gre! 

Si fay, amis tres bel, 
aussy le mien a tous jours vous donray. 

Tres grant mercy, pourtant vous serviray, 
ains de partir or bien dont sans delay 
a ce bon jour de joye et de revel. 

Et allegiez mes maulx, ou je rnourray 
par despoir, et quant, las, je ne scais. 
Je suis feru ja mieulx que d'un coutel 
de vous doulx yeulx: est vous fait donc tel 
en verite? Si vous conforteray. 

Triste plaisir 

Triste plaisir et doloureuse joie, 
aspre doulceur, reconfort ennuyeux 
ris en plourant, souvenir oublieux 
m'acompaignent combien que seul je soie. 

Embuchez sont, afin qu'on ne Ie voie 
dedens mon cuer, en l'ombre de mes yeux. 

C'est mon tresor, ma part et ma monjoie, 
de quoi Dangier est sur moy envieux. 
Bien le sera, s'il me voit avoir mieulx 
quant il a dueil de ce qu'Amours m'envoie. 

Corps de femme 

Le Champion maintenant plus especialement declai- 

en alle zwartgalligheid uit ons hart bannen; 
laat ons zingen en dansen en goede sier maken, 
om de trouweloze jaloersen op stang te jagen. 

Laat eenieder meer dan ooit bezorgd zijn 
om zijn mooie geliefde te dienen. 

Want het seizoen zet alle geliefden aan 
het te doen, laten we het ons dus niet ontzeggen. 
Carissimi! Dufay verzoekt u erom: 
en Perinet zal het van langsom vaker zeggen: 

Geef mij een cadeau, en ik zal u, 
mijn ene lief, het hart schenken dat ik u heb 
te geven op deze nieuwjaarsdag 
neem het alsjeblieft aan. 

Dat doe ik, lieve vriend, 
ik zal u ook het mijne voor altijd schenken. 

Veel dank, ik zal u dan ook dienen 
vooraleer te vertrekken, dus zonder uitstel 
op deze dag van vreugde en rumoerige feesten. 

Verzacht mijn lijden, of ik sterf 
van wanhoop, en wanneer, helaas, dat weet ik niet. 
Ik ben gewond, erger dan met een mes, door uw mooie 
ogen. Is u dat echt overkomen? 
Ik zal u troosten. 

Droef plezier en pijnlijke vreugde, 
schrijnende zachtheid, onaangename troost, 
lach bij het wenen, vergeetachtige herinnering 
vergezellen mij, al ben ik dan alleen. 

Zij zitten verschanst, opdat men het niet zou zien, 
diep in mijn hart, in de schaduw van mijn ogen. 

Het is om mijn schat, mijn lot en mijn opperste geluk 
waar onderdrukking jaloers op mij is. 
Dat zal zij wel zijn als zij ziet dat ik het beter heb 
terwijl zijzelf verdrietig is om wat liefde mij toebedeelt. 

Nu drukt de kampioen zeer speciaal zijn gezworen ver- 
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re son voir dit, loant la beaulté, la gracieuseté, le klaring uit, lovend schoonheid, gratie en zachtheid 
doulceur et toutes les aultres plaisans vertus, lesquel- en alle andere aangename eigenschappen, die in 
les sont en femmes plus que en homme. vrouwen meer aanwezig zijn dan in mannen. 

Mon cuer me fait tous dis penser 

Mon cuer me fait tous dis penser Mijn hart doet mij altijd denken 
a vous belle, bonne, sans per aan u, ongeëvenaard ideale schone 
rose odourans comme la graine, roos met de geur van het graan 
jone, gente, blanche que laine, jong, mooi, wit als wol 
amoureuse, sage en parler. verliefd, en wijs van woorden. 

Aultre de vous ne puis amer Een ander dan u kan ik niet minnen 
ne requerir ny honnourer, noch verlangen, noch vereren, 
dame de toute beaulte plainne. dame zo vol schoonheid. 

Resjoye sui et vueil chanter, Ik ben verheugd en wil zingen 
et en mon cuer n'a point d'amer en in mijn hart is geen bitterheid. 
ayms ay toute joye mondaynne Integendeel, ik heb alle vreugde 
sans avoir tristresse ni painne, van de wereld zonder treurnis of verdriet 
quant veoir puis vo beau vis ckr. als ik uw mooie heldere gelaat aanschouwen mag. 

Seigneur Leon 

Seigneur Leon, vous soyes bien venus; Mijnheer Leon, wees welkom 
a grant honneur aves esté reus; u is met grote eer ontvangen; 
de l'eglise de dieu militant van Gods strijdende kerk 
donné a vous la noble espee trenchant, is het edele scherpe zwaard u overhandigd 
comme celuy de noblesse plus sus. als de meest verhevene wat adel betreft. 

Vertaling: Theo Venckeleer 
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Woensdag, 23 augustus 2000, 20 u. 

Sint-Aug ustinuskerk 

The Orlando Consort 

In samenwerking met het Holland 
Festival Oude Muziek Utrecht 

The Orlando Consort 

Naar aanleiding van een nationale tournee richtte het Early Music Centre of Great 
Britain in 1988 het Orlando Consort op. Sindsdien maakte de groep naam en faam als 
een van de meest ervaren en grensverleggende uitvoerders van het middeleeuwse reper-
toire. De vier zangers van het Orlando Consort werden niet alleen geselecteerd voor hun 
kwaliteiten als solisten maar evenzeer omwille van hun expertise inzake oude muziek. 
Hun gedegen kennis en inzicht verwierven ze door veelvuldig samen te werken met 
ensembles zoals The Tallis Scholars, The Gabrieli Consort en The Taverner Consort. 
Daarnaast bestuderen ze samen met vooraanstaande academici muziek die nog nooit eer-
der voor een hedendaags publiek werd gebracht. Op deze manier bereikte het ensemble 
een nieuwe uitvoeringsstandaard, in het bijzonder wat betreft de intonatie en de uitspraak 
van dit fascinerende repertoire. Voor hun baanbrekend werk op het vlak van de uitzon-
derlijke technieken van de 12de-eeuwse Aquitaanse polyfonie ontving het kwartet in 
1996 de Noah Greenberg Award van de American Musicological Society. De laatste tijd 
laat het Orlando Consort zich ook opmerken met hun aparte programma's van heden-
daagse muziek. 

De groep maakte al heel wat cd-opnamen, waarvan Loyset Compère, 1445-1518, Popes and 
Antipopes, Passiontide, Missa De plus en plus en The Saracen and the Dove werden genomi-
neerd voor de Gramophone Awards. De cd met The Works of John Dunstap/e kreeg in 
1996 de Gramophone Award in de categorie oude muziek. In datzelfde jaar sloot het 
Orlando Consort een exclusiviteitscontract met het label Archiv. De eerstvolgende cd zal 
gewijd zijn aan de motetten van Josquin Desprez. 

Het Orlando Consort was al vaak te horen op Britse en Nederlandse omroepen. Tevens 
stond het meerdere malen op de podia van de Londense Purcell Room en Wigmore Hall. 
Het ensemble nam deel aan een hele reeks festivals in onder andere Belfast, Madrid, 
Regensburg, Frankfurt, Keulen, Berlijn, Graz, Athene, Amiens, Le Thoronnet, Warschau, 
Praag, Firenze, Padua, Skara en ook hier te lande op de festivals van Alden Biesen, 
Antwerpen en Brugge. Daarnaast was het natuurlijk ook te gast op festivals in Groot-
Britannië: het Londense Spitfields Festival, de festivals van Bury St. Edmunds, 
Cheltenham en Chester, de Manchester Early Music Series, het St. Magnus Festival in 
Orkney en de Early Music Festivals van Beverley en York. Aan de Notre Dame-universi- 
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teit in het Amerikaanse Indiana bracht het ensemble in november 1992 een concert in 
het kader van het Antoine Busnois-herdenkingsjaar. Een jaar later trad het op tijdens de 
jaarlijkse bijeenkomst van de American Musicological Society in Montreal en in juni 
1997 gaf het twee concerten tijdens het Boston Early Music Festival. 

Tijdens het academiejaar 1993-94 waren de zangers `artists in residence' aan de Queen's 
University van Belfast. In 1997 maakte de groep haar BBC Proms debuut en was hij te 
gast op het Edinburgh International Festival. Het afgelopen jaar maakte het Orlando 
Consort een tournee in de Verenigde Staten en Japan en reisde met een programma van 
zes concerten doorheen Peru, Bolivia en Columbia. 

De leden van het Orlando Consort beperken zich niet tot het conventionele repertoire 
van de oude muziek. Ze treden ook regelmatig op met amateurkoren en werkten samen 
met de acteurs Robert Hardy en Prunella Scales. In de loop van volgend jaar willen ze 
hun samenwerking met het j azzkwartet Perfect Houseplants verder uitbreiden en zullen ze 
met een nieuw project van start gaan in samenwerking met The Dufay Collective en de 
Richard Alston Dance Company. Volgend seizoen stelt concerten in de Verenigde Staten, 
Canada, Oostenrijk, Spanje, Japan, Kroatië, Italië en Duitsland in het vooruitzicht. 
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PROGRAMMA 

Gilles Binchois (ca. 1400-1460) 
Gloria 

uit: Aosta, Biblioteca del Seminario Maggiore, MS 
AD 19 

Leonel Power (?- 1445) 
Ave regina coelorum 

uit: London, British Libarry, Add. 57950 (Old Hall 
MS) 

Gilles Binchois 
Ave regina coelorum 

uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11 

Walter Frye (fl. ca. 1450-1475) 
Ave regina coelorum 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Codex 
810 (Schedel Liederbuch) 

Gilles Binchois 
Kyrie 
Sanctus 

uit: Aosta, Biblioteca del Seminario Maggiore, MS 
AD 19 

Agnus Dei 
uit: Trento, Museo Nazionale, MS 92, No. 1548 

Anoniem 
Deus creator omnium tu theos (Kyrie van de 
Missa Caput) 

uit: Trento, Museo Nazionale, MS 89 

Rowlard (fl. ca. 1400) 
Gloria 

uit: London, British Library, Add. 57950 (Old Hall 
MS) 

Mayshuet (fl 1365-?1389) 
Are post libamina 

uit: London, British Library, Add. 57950 (Old Hall 
MS) 

Gilles Binchois 
Nove cantum melodie 

uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11  

Gilles Binchois 
Rerum conditor respice flentes 

uit: Trento, Museo Nazionale, MS 88, No. 345 

John Dunstable (ca. 1390-1453) 
Quam pulchra es 

uit: London, British Library, MS 291 
Beata mater 

uit: Oxford, Bodleian Library, Selden B 26 

Gilles Binchois 
Salve sancta parens 

uit: Aosta, Biblioteca del Seminario Maggiore, MS 
AD 19 

Anoniem 
Gloria van de Missa Salve sancta parens 

uit: Trento, Museo Diocesano, MS 93 

Leonel Power 
Anima mea liquefacta es 

uit: Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216 

Guillaume Dufay (1397-1474) 
Kyrie 

uit: Cambrai, Bibliothèque Municipale, MS 114 

Forest (? - ?) 
0 sanctissime presul 

uit: Trento, Museo Nazionale, MS 92 

John Plummer? (ca. 1410- ca.1484) 
0 pulcherrima mulierum 

uit: Trento, Museo Diocesano, MS 93 

Gilles Binchois 
Credo 

uit: Aosta, Biblioteca del Seminario Maggiore, MS 
AD 19 

PAUZE 
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Gilles Binchois en de Engelsen 

Musicologen breken al lang hun hoofd over mogelijke verbanden tussen de Engelse 
muziek en de muziek van het vasteland uit de 15de eeuw. Tijdens het grootste deel van de 
afgelopen duizend jaar waren er grote stijlverschillen tussen de diverse compositiescholen. 
Toch is het mogelijk om voor een korte periode van dertig of veertig jaar een aantal over-
eenkomsten te ontdekken. Eén van de spilfiguren in deze hypothese is Gilles de Bins, ook 
wel gekend als Gilles Binchois. Het concert dat het Orlando Consort zal brengen, plaatst 
Binchois' religieuze muziek naast werken van enkele van de meest gerespecteerde Engelse 
componisten uit die tijd. Daarnaast heeft het ensemble een aantal stukken in zijn pro-
gramma opgenomen waarvan de toeschrijving veel stof heeft doen opwaaien. 

Bijna tachtig jaar na het uitbreken van de Honderdjarige Oorlog, verwierf de Engelse 
monarchie een vaste greep op Frankrijk dankzij de overwinning van Hendrik V in de Slag 
van Agincourt in 1415. Tot aan zijn dood in 1422 bracht koning Hendrik zijn laatste 
jaren voornamelijk door in Frankrijk. Na zijn dood werden zijn belangen behartigd door 
zijn broer John, de hertog van Bedford, die tot 1435 regent was van koning Hendrik 'VI. 
De Engelse aanwezigheid in Frankrijk bracht het Engelse koningshuis natuurlijk in con-
tact met de hertogen van Bourgondië, met wie ze een eerbiedige maar vaak moeilijke 
relatie hadden. 

De politieke activiteiten van de Engelsen brachten hoe dan ook Engelse en Frans-
Bourgondische componisten en muzikanten in contact met elkaar. John Dunstable was 
bijvoorbeeld in dienst van de hertog van Bedford. Hoewel het moeilijk is om met zeker-
heid te zeggen of de componist al dan niet in Frankrijk heeft verbleven, is het zeer waar-
schijnlijk dat hij in 1431 aanwezig was bij de kroning van Hendrik VI als koning van 
Frankrijk in de Notre Dame van Parijs. Bovendien werden hem eigendommen nagelaten 
op het Franse landgoed van de hertog van Bedford. Deze situatie deed zich trouwens ook 
in de andere richting voor. Hertog Charles d'Orléans, die als groot dichter heel wat mooie 
chansons schreef, was na de nederlaag in Agincourt gevangen genomen in Engeland en 
werd pas in 1440 opnieuw vrijgelaten. Eén van zijn beste vrienden was William de Pole, 
graaf van Suffolk, die dienst deed in het bezettingsleger in Frankrijk en de beschermheer 
was van Gilles Binchois. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat Binchois geïntroduceerd werd in deze kring van Frans-
Engelse culturele uitwisselingen dankzij zijn vriendschap met gravin Jacqueline van 
Henegouwen. In 1423 vluchtte de gravin naar Londen waar ze in het huwelijk trad met 
hertog Humphrey of Gloucester, een andere broer van koning Hendrik V. Het eerste 
schriftelijke bewijs van Binchois' connectie met Suffolk is het lied Ainsy qu'a la fois me 
souvient dat in 1424 gecomponeerd werd in Parijs. Nog twee andere liederen hebben 
waarschijnlijk een zelfde link: Suffolks eigen gedicht Je vous salue, waarvoor Binchois wel-
licht de muziek componeerde, en Binchois' Mon cuer chante op een tekst van Charles 
d'Orléans, dat misschien geschreven werd voor Suffolk. 

Binchois keerde rond 1429 terug naar het Henegouwse hof, van zodra het in 
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Bourgondische handen kwam. Daar Suffolk tot 1431 niet naar Engeland terugkeerde, is 
het best mogelijk dat onderlinge contacten onderhouden werden. Zo heeft Reinhard 
Strohm op aannemelijke wijze aangetoond dat het vermeende portret van Binchois in de 
Londense National Gallery, geschilderd door Jan Van Eyck en gedateerd op 10 oktober 
1432, gemaakt werd in opdracht van de graaf van Suffolk. Wat ook de precieze feiten ook 
mogen zijn - want er blijven nog veel vraagtekens - we kunnen met zekerheid stellen dat 
Binchois de gelegenheid heeft gehad om Engelse muziek door Engelse muzikanten te 
horen. In welke mate hij door hen is beïnvloed en omgekeerd, kan alleen afgeleid worden 
uit de muziek. 

Het bestaan van banden tussen Engelse componisten en hun collega's op het vasteland, 
werd voor het eerst besproken door schrijvers uit die tijd. Martin le Franc verklaarde in 
zijn lang gedicht Le champion des dames, opgedragen aan de Bourgondische hertog Philips 
de Goede, dat ondanks de vakkundigheid van de Parijse Componisten zij "nooit liederen 
maakten met zulk een uitgelezen melodie [...] als G. Du Fay en Binchoys". Maar hij gaat 
verder met te zeggen dat beiden "de Engelse stijl (la contenance angloise) hebben overge-
nomen" en hij vermeldt daarbij uitdrukkelijk de naam van Dunstable. 

De bekende theoreticus Johannes Tinctoris, die rond 1476 werkzaam was aan het hof van 
koning Ferdinand I van Napels, probeerde de oorsprong van de renaissancemuziek te 
bepalen. Tinctoris' vaststellingen hebben rechtstreeks betrekking op onze componisten: 
"In deze periode [...] was er een nieuwe kunst die, als ik het zo mag zeggen, haar wortels 
heeft bij de Engelsen waarvan Dunstable de voornaamste componist is. Franse tijdgenoten 
van hem waren Du Fay en Binchois [...1." Dit citaat toont onmiddellijk dat Tinctoris een 
stilistisch verband erkende tussen de Engelse muziek en de muziek van het vasteland. 

Het bijeenbrengen van drie versies van het Ave regina coelorum levert een aantal interes-
sante vaststellingen op. Leonel Power (?-1445) had connecties met het Engelse konings-
huis, daar hij in dienst was bij de jongere broer van Hendrik V, Thomas, de Duke of 
Clarence. Later werd Power zelfs leider van het koor van Canterbury Cathedral. In 
Powers versie van het Ave regina coelorum wordt de hymne noot per noot geciteerd door 
de tenor, maar de componist bereikt het effect van een tweedelig stuk door halverwege 
van een tweedelige naar een driedelige maatsoort over te schakelen. Binchois' versie heeft 
een andere tekst maar gebruikt veel gelijkaardige stijlelementen. Het lijkt te zijn opgevat 
als een vocaal duet waarin de stemmen elkaar imiteren. De uitgebreide melismatische pas-
sage in het midden van het stuk herinnert aan een profaan lied, net zoals in Dunstables 
motet Quam pulchra es (zie verder). Dergelijke verbanden tussen wereldlijke liederen en 
motetten leiden ons natuurlijk naar het Ave regina coelorum van Walter Frye, dat waar-
schijnlijk iets later werd geschreven. Het was in die tijd een van de beroemdste stukken 
want het werd in minstens zeventien verschillende handschriften opgenomen, verspreid 
over heel Europa. Bovendien komt het ook voor op drie schilderijen en werd het gebruikt 
als basis voor klavierwerken. De muziekvorm zelf doet dan weer vermoeden dat het oor-
spronkelijk was opgevat als een wereldlijke ballade. 

Het Orlando Consort heeft het programma aangevuld met twee bewegingen uit anonieme 
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Engelse missen: het Kyrie met tropen uit de Missa Caput en het Gloria uit de Missa Salve 
sancta parens. Het Kyrie werd vroeger verkeerdelijk toegeschreven aan Dufay. De compo-
nist van de Missa Caput gebruikte het slotmelisme van een antifoon voor Witte 
Donderdag, namelijk Venit ad Petrum uit de Salisbury-liturgie. Omwille van het zwierige 
melismatische karakter van het fragment is het een onwaarschijnlijke keuze als cantus fir-
mus. Het is wel een uitstekend voorbeeld van de Engelse 'uitvinding' van de cyclische 
mistraditie - de oudere mis van Machaut was een alleenstaand geval - die later werd over-
genomen door de grote componisten op het vasteland. 

Alhoewel men geprobeerd heeft om verbanden te vinden tussen de afzonderlijke misdelen 
van Binchois, blijkt uit zijn werk dat hij deze techniek niet toepaste. Het is natuurlijk wel 
mogelijk dat hij de Missa Salve sancta parens kende door zijn banden met Brugge. De 
Salve'-misdiensten waren immers typisch voor de Sint-Donaaskerk waar hij een prebende 
had. We kunnen dus zo goed als zeker aannemen dat deze anonieme mis, net als het 
gelijknamige motet van Binchois, in deze kerk werden uitgevoerd. Zelfs al componeerde 
hij geen volledige miscyclus, het staat vast dat misbewegingen voor hem van groot belang 
waren. David Fallows weet ze raak te beschrijven in zijn vergelijking met Binchois' 
wereldlijke muziek wanneer hij zegt dat: "De misbewegingen staan in het middelpunt van 
zijn artistieke wereld. Ze bevatten een vrijere stroom van melodische en harmonische cre-
ativiteit. De onderste stemmen bewegen onafhankelijker: hun grote melodische sprongen, 
lang aangehouden noten en opvallende patronen staan in schril contrast met de eerder 
passieve begeleidingen van de chansons." 

Eveneens opgenomen in het programma is het Kyrie dat ooit werd toegeschreven aan 
Dufay ten gevolge van een foutieve interpretatie van de kopiist. Vandaag schrijft Craig 
Monson het toe aan een Engelse componist. Het Kyrie citeert twee rondeaus van 
Binchois: Se j' eusse un seul peu d'esperance en De plus en plus. 

Rowlards Gloria en Are post libamina van Mayshuet bevinden zich in het oer-Engelse Old 
Hall Manuscript en illustreren dat de Engelse muzikanten zich terdege bewust waren van 
de componisten op het vasteland. Dit handschrift, dat vroeger bewaard werd in het St. 
Edmunds College in Ware, ontsnapte aan de vernielzucht van de Reformatie dankzij zijn 
koninklijke achtergrond. De auteur van twee van de composities was namelijk 'Roy 
Henry' (Hendrik V?). Door het feit dat Power in deze verzameling de best vertegenwoor-
digde componist is, rijst het vermoeden dat het werd samengesteld voor zijn mecenas, de 
Duke of Clarence. Het manuscript bevat 147 stukken waarvan tweederde wordt toege-
schreven aan vierentwintig geïdentificeerde componisten. Maar niet al deze toondichters 
zijn Engelsen. Mayshuet, ook gekend als Matheus de Sancte Johanne, was afkomstig van 
de streek van Calais en werkte vanaf 1378 in de muziekkapel van Lodewijk I van Anjou. 
Vanaf 1382 was hij verbonden aan de pauselijke kapel van Avignon. Rowlard is een mys-
terieuze figuur, maar misschien was hij wel dezelfde persoon als Royllart, een andere 
Frans-Vlaamse musicus. 

Van de motetten bleef Nove cantum melodie helaas onvolledig bewaard, maar uit de tekst 
kunnen we afleiden dat het geschreven werd in 1431 ter gelegenheid van de doopplech- 
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tigheid van prins Antoon van Bourgondië. De tekst vermeldt ook negentien kapelzangers 
waaronder Binchois. De twee Dunstable motetten Quam pulchra es en Beata mater werden 
vroeger toegeschreven aan Binchois. Anima mea liquefacta es werd dan weer gecompo-
neerd door Power en is gebaseerd op motieven van De plus en plus. 

Zoals hierboven reeds werd aangehaald, was Binchois actief aan de collegiale kerk van 
Sint-Donaas in Brugge. Deze stad was het belangrijkste handelscentrum voor de Engelse 
kooplieden en haar patroonheilige wordt bezongen in het Engelse antifone werk 0 sanc-
tissime presul. Reinhard Strohm argumenteert dat het waarschijnlijk gecomponeerd werd 
door Leonel Power of John Forest, maar aangezien er geen enkel motet van Power bekend 
is met een cantus firmus in de tenor, geeft hij toch de voorkeur aan Forest. 

John Plummer is nog een andere Engelse componist wiens werken lange tijd werden toe-
geschreven aan Binchois, voornamelijk doordat Plummers mis Omnipotens Pater in de 
19de eeuw foutief werd geïnterpreteerd. Plummer was vanaf 1441 lid van de kapel van 
koning Hendrik VI en kreeg als allereerste de functie van 'Warden of the Chapel 
Children'. Het motet 0 pulcherrima mulierum is opgenomen in het koorboek van Lucca, 
dat in Brugge werd gecompileerd. Dit motet bevindt zich naast het werk Tota pulchra es, 
waarmee het zeer veel stilistische gelijkenissen deelt. Om deze reden gelooft Strohm dat 
het eveneens een werk van Plummer is. In ieder geval staat vast dat het in die tijd bijna 
evenveel succes kende als het Ave regina coelorum van Walter Frye. 

Angus Smith 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Voor de misteksten, zie p. 116 

Ave regina coelorum 

Ave regina coelorum, 
ave Domina angelorum: 
salve radix sancta, 
ex qua mundo lux est orta. 

Ave gloriosa, 
super omnes speciosa: 
vale valde decors, 
et pro nobis semper Christum exora. 

Ave regina coelorum 

Ave regina coelorum, 
mater Regis angelorum. 
0 Maria, flos virginum 
velut rosa, velut lilium. 
Funde preces ad filium 
pro salute fidelium. 

Deus creator omnium tu theos 

Deus creator omnium tu theos 
ymon nostri pie eleyson. 
Tibi laudes coniubilantes regum 
rex magne oramus te eleyson. 
Laus virtus pax et imperium 
cui est semper sine fine eleyson. 

Christe rex unice Patris 
almi nate coaeteme eleyson 
qui perditum horninem salvasti 
de morte reddens vitae eleyson. 
Ne pereant pascuae oves tuae Jesu 
pastor bone eleyson. 

Consolator Spiritus supplices 
ymas exoramus eleyson. 
Virtus nostra Domme atque salus 
nostra in aetemum eleyson. 
Summe Deus et bone vitae dona nobis 
tribue misertus nostrique tu digneris eleyson. 

Are post libamina  

Gegroet, koningin der hemelen, 
gegroet, meesteres der engelen, 
heil U, heilige wortelstam 
waaruit het licht van de wereld is ontsproten. 

Gegroet, gij hoogverhevene, 
schitterend boven alle anderen, 
Heil U, allerschoonste, 
Wees altijd onze voorspreekster bij Christus. 

Gegroet, koningin der hemelen, 
gegroet, meesteres der engelen, 
o, Maria, bloem der maagden, 
als een roos, als een lelie. 
Stort gebeden tot uw zoon 
tot heil van de gelovigen. 

God, schepper van het heelal, 
Gij, onze God, erbarm U over ons. 
U, grote koning der koningen, zingen wij onze lofprijzin- 
gen, smeken wij: erbarm U over ons. 
U gehoren voor eeuwig lof, macht, vrede en heerschap- 
pij zonder einde; erbarm U over ons. 

Christus, koning, eniggeboren zoon 
van de zegenbrengende vader, 
die het mensdom dat verloren was, hebt gered 
van de dood en teruggeschonken aan het leven, erbarm 
U over ons. 
opdat de schapen van uw weide niet verloren gaan, 
Jezus, goede herder, erbarm U over ons. 

Geest, Trooster, smekend bidden wij 
erbarm U over ons. 
Onze redding en ons heil in eeuwigheid, U, Heer, 
erbarm U over ons. 
Hoogverheven goede God, schenk ons vol medelijden 
de genade van het leven; zie op ons neer, erbarm U over ons. 

Are post libamina odas atque carmina Na de brandoffers zingen wij liederen 
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laudis jubilemus cujus finis bonus est. 
Ipsum bonum super est totum ut 
laudemus vocis modulacio sicut 
jubet racio concinat cum corde. 
Prevalet ignorancia ceca 
arrogancia involuta sorde. 
Cantatores sunt plerique quorum artes 
sunt inique vanam querunt gloriam. 
Libens cane non inane propter Deum 
ut in evum ducarisin patriam. 
Armonias mellicas demus yperliricas tono 
cum jocundo nullus nostrum properet aut 
sonum anticipet sed semper ascultando. 
Practicus insignis Gallicus sub Gallicis 
hemus hunc discantavit cantum. 
Sed post refonnavit Latini lingua Anglis 
sepius fit a mena reddendo Deo gracias. 

Nunc surgunt in populo vin mercatores: 
aurum mutant optimum in stannum et 
flores odorantes dulciter in pravos fetores. 
Hi dicuntur, ni fallor: plerique cantores 
cum vident in medio aliquem magnatum 
cantum querunt optimum sibi valde gratum. 
Notulas multiplicant et reputant cantatum 
non amore Domini puto sed magnatum. 
Vos tales ypocrite numquid aspexistis 
sanctum evangelium quo perlegistis 
vere dictum Domini loquentis de istis: 
amen vobis dicitur mercedem recepistis. 

Nove cantum melodie 

Canit camena Templeuveamenam Binchois 
a gente quos immitatur et modulatur. 
Bouchain a parte Bellengues, 
Fabri, Floridi, Labri, Carboneri, J. de Fonte, 
Rubi tibi Anthoni plaudunt sinceri Boydin, 
Hainbaut, de Terre, Petaut de Folioque, 
Simon, Mathei, Nichasi, Petre ferte vos eque. 

0, minoris decus esperie et rnajoris 
leva nostrum statum miserie. 
0 lux, 0 laus Anthoni sacrorum 
confessorum audi cantum benigne 
tuorum nostros serva ducem que ducissam  

van een lofprijzing die niet ijdel is. 
Dit gaat alle goeds te boven; 
daarom zingen wij lofprijzingen zoals de zang zelf het 
gebiedt, 
rede en hart vallen samen. 
Als door de zonde verwaandheid is binnengeslopen, 
krijgt blinde onwetendheid de bovenhand. 
Er zijn veel zangers wier kunst niet op recht berust; 
zij streven ijdele roem na. 
Zing tot God met vreugde en verstand, 
zo komt gij voor eeuwig in het vaderland. 
Uitbundig zingen wij honigzoete melodieën op blijde 
toon, 
niemand moet ons lied eerder aanheffen of verhaasten, 
maar hij luistere naar ons. 
De vaardige Gallier is befaamd onder de Galliers, 
kunstvaardigheid heeft dit lied gezongen, 
maar sinds de taal van de Latijn vaker werd aangepast 
aan de Angelen, is zij aangenaam, tot meerdere glorie 
van God. 

Nu treden onder het volk kooplieden op, 
zij ruilen het goede goud voor tin, 
en welriekende bloemen voor vieze stank. 
Van hen zegt men, meen ik: vele zangers, 
wanneer zij tussen het volk een hoofdman zien staan, 
zoeken een lied dat hem behaagt. 
Zij vermeerderen de modulaties en bedenken een lied, 
niet uit liefde voor de Heer, maar om de hoofdman te 
behagen. 
Jullie, hypocrieten, kent gij dan het heilig evangelie niet, 
waarin gij leest het waarachtige woord van de Heer 
die zegt over jullie: voorwaar, tot jullie wordt gezegd: 
gij hebt uw loon reeds ontvangen. 

Onze muze bezing het liefelijke Tempe, 
onder begeleiding van alle grote componisten vanaf 
Gilles Binchois... 

0, sieraad van het grote 
en kleine Avondland, 
Anthonius, kom onze ellende te hulp, 
aanhoor het lied van de uwen, 
behoud onze vorst en vorstin, 
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0 sospes producens hos a celestem doxam. 

Quid ultra jam eciam moramur? 
Quid plura ne modulamur? 
Non est nostre facultatis nostris exprimere. 

Notis que facit hic usque signa sanctus 
Dei laude digna quis neferat magnalia. 

Quis amirabilia aquorum naratione 
deficiunt voces plane vestes urbes 
sunt predicte contemplantes hoc aperte. 

Enixa meritis primo genitum cum 
parit quante sit ille virtutis Antonium 
qua peperit gaudia parens cunctis 
quis Burgondis hec beavit. 

Hoc ante puerperium grande quidem 
misterium mesti forent et attria 
sed sinit factius solaciurn. 

Return conditor respice flentes 

Rerum conditor respice flentes 
et delicta contempnentes. 
Mater Dei salus rei, dignare pro nobis. 

Quam pulchra es 

Quam pulchra es et quam decora, 
carissima in deliciis. 
Statura tu assimilata est palmae, 
et ubera tua botris. 
Caput tuum ut Carmelus, 
collum tuum sicut turrus ebumea. 

Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum, 
et videarnus si flores fructus parturierunt, 
si floruerunt mala Punica. 
Ibi dabo tibi ubera mea. Alleluia. 

Beata mater 

13eata mater et innupta virgo. 
Gloriosa rena mundi. 
Intercede pro nobis ad Dominum. 

Salve sancta parens 

Salve sancta parens,  

en leid ze naar de hemelse glorie. 

Wie kan Gods wonderdaden bezingen, 
wie kan ze verhalen? 
Onze stemmen schieten tekort. 

( onvertaalaar) 

Schepper van het heelal, erbarm u over hen 
die wenen en hun zonden verachten. 
Moeder Gods, heil der zondaars, wees ons goedgunstig. 

Hoe mooi zijt gij en hoe bevallig, 
duizendmaal lieflijk, een genot! 
Uw gestalte is als een palm 
en uw borsten als druiventrossen. 
Uw hoofd is als een karmel, 
uw hals als een ivoren toren. 

Kom, mijn geliefde, laten we de velden ingaan 
en kijken of de bloemen vruchten voortbrengen, 
of de kweeperen bloeien. 
Daar zal ik je mijn borsten bieden. Alleluia. 

Zalige moeder en ongehuwde maagd, 
roemrijke koningin van de wereld, 
wees onze voorspreekster bij de Heer. 

Gegroet, heilige moeder 

220 iwoensdag 23 augustus 2000 Laus Polyphoniae 



enixa puerpera regem, die de koning hebt gebaard, 
qui celum terramque regit Hem die hemel en aarde gebiedt 
in secula seculorum. in de eeuwen der eeuwen. 

Sentiant omnes tuum Mogen allen uw hulp ervaren 
juvamen quicumque en ook allen 
celebrant tuam commemorationem. uw gedachtenis vieren. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
Sicut erat in principio et nunc et semper, zoals het was in het begin en nu en altijd 
et in saecula saeculorum. Amen. en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Anima mea liquefacta est 

Anima mea liquefacta est, Mijn ziel smelt weg van verlangen 
ut dilectus locutus est: bij het woord van mijn geliefde. 
Quesivi et non inveni illum, Ik heb gezocht en hem niet gevonden, 
vocavi et non respondit michi. ik heb geroepen en er kwam geen antwoord. 
Invenerunt me custodes civitatis, De wachters van de stad vonden mij, 
percusserunt me et vulneraverunt me. zij stampten en verwondden mij. 

Tulerunt pallium meum custodes murorum: De wachters van de stadsmuur namen mijn mantel weg. 
Filie lerusalem nunciate dilecto: Dochters van Jeruzalem, meldt aan mijn geliefde, 
Qui amore, amore langueo. hoezeer ik van liefde, van liefde wegsmelt. 

0 sanctissime presul 

0 sanctissime presul christi Donaciane, 0, allerheiligste kerkvorst van Christus, Donacianus, 
angelorum choris ascripte et electorum aan het hoofd gesteld van de koren 
dei gaudiis addicte defende van engelen en uitverkorenen, 
nos continua intercessione. toegewijd aan de vreugdevolle dienst van God, 
Ab hostili animarum wees onze verdediger, onze bestendige toevlucht, 
et corporum impugnatione. tegen de vijanden die ons bedreigen naar ziel en 
Exaudi preces coram te fusas lichaam. 
et suscipe vota ad te suspirancia. Aanhoor de beden die wij voor uw aanschijn storten 

en aanvaard de geloften die tot u opstijgen. 

0 pulcherrima mulierum 

0 pulcherrima mulierum. 0 allerschoonste van de vrouwen, 
Surge, propera, amica mea, sta op, haast u, mijn geliefde, 
columba mea, formosa mea, veni. mijn duifje, mijn schoon lief, kom. 
Ostende michi faciem tuam. Toon mij uw gelaat. 
Sonet vox tua in auribus meis. Laat uw stem weerklinken in mijn oren, 
Vox enim tua dulcis want bevallig is uw stem 
et facies tua decora. en schoon uw gelaat. 

Vertaling: Jan Gijsel 
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C)I Gratis mu7iekatelier voor kinderen (zie p. 90) 

Susan van Bael sopraan 
Richard Prada tenor 
Maurice van Lieshout blokfluit 
Gertie Johnsson blokfluit 
Hans Lub armvedel 
Maaike Boekholt knievedel 
Liron Rinot schuiftrompet 
Maxine Eilander gotische harp 

Donderdag, 24 augustus 2000, 12 u. 

Kapel Elzenveld 

Fala Miisica 

Fala MCIsica 

Het ensemble voor laatmiddeleeuwse muziek Fala Másica is opgericht in 1993. Na program-
ma's met muziek uit het Italiaanse Trecento, met onder andere werken van Francesco 
Landini, richt de groep zich sinds enkele jaren op de studie en uitvoering van de ars nova 
ontstaan in de Lage Landen circa 1350-1420. Dit grote project valt uiteen in een wereldlijk 
en een liturgisch deel, waaraan het ensemble vijf verschillende programma's wijdt. Allereerst 
komen de meerstemmige wereldlijke liederen aan bod in de programma's Belle, bonrte, sage, 
plaisante et gente en Mir ist ghemeert hertz und moyt. Deze liederen werden respectievelijk voor 
het hof van Bourgondië en de hoven van Holland, Zeeland en Henegouwen geschreven. De 
Fortune, het derde luik van het Ars Nova-project, is gewijd aan de muzikale erfenis van 
Guillaume de Machaut en de reactie van de minstrelen in de Lage Landen op dit oeuvre. 
Later volgt nog een vierde programma met de liedkunst aan het Gentse hof van Vlaanderen. 
Het project wordt afgerond met een vijfde luik rond het fameuze dubbelhuwelijk van de hui-
zen van Holland en Vlaanderen-Bourgondië, voltrokken te Kamerijk op 4 april 1385. 
Doelstelling van het project is het definiëren van de avontuurlijke en innovatieve periode in 
onze muziekgeschiedenis tussen de twee grote 'Guillaumes': De Machaut en Dufay. 

De benadering die Fala Másica kiest voor de interpretatie van deze polyfone muziek is 
gebaseerd op het respecteren van een sterk orale en improvisatorische speelcultuur. De 
musici beschouwen de overgeleverde handschriften als een gecondenseerde neerslag van 
wat er in de realiteit geklonken heeft. De zoektocht naar deze 'verborgen muziek' baseert 
het ensemble op (muziek)historische, filologische en literaire studie. Daarvoor gaat de 
groep ook te rade bij diverse specialisten op het gebied van bijvoorbeeld de linguïstiek, 
musicologie en organologie. 

Het project de Ars Nova in de Lage Landen wordt gesteund door verschillende organisa-
ties zoals het ThuisKopieFonds, Bart Demuyt en Musica, Radio 3-producer Koen Uvin, 
Casper Vogel en de Organisatie voor Oude muziek Utrecht, Jan Nuchelmans, de 
Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis en natuurlijk Laus 
Polyphoniae in Antwerpen 
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PROGRAMMA 

Nicolas Grenon (ca.1380-1456) 
Je suy defait 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Pierre Fontaine (?1390/95-ca.1450) 
A son plaisir 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Baude Cordier (fl. begin 15de eeuw) 
Belle, bonne, sage, plaisante et gente 

uit: Chantilly, Musée Condé, MS 564 
Se j'ay perdu 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 
Se cuer d'amant 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico musicale, MS Q /5 
Confort d'amours 
Amans, amés secretement 
Tant plus vous voy 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Jehan Simon Hasprois ? (f1. 1378-1428) 
De tous les biens 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Richard Cardot de Bellengues (1380-1470) 
Pour une fois 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 
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Belle, bonne, sage, plaisante et gente: muziek aan het Bourgondische 
hof ten tijde van Philips de Stoute en Jan zonder Vrees 

De jaren tussen de dood van Guillaume de Machaut in 1377 en de verraderlijke moord op 
de hertog van Bourgondië Jan zonder Vrees in 1419 vormen een raadselachtige periode in 
onze muziekgeschiedenis. De lyrische traditie van de 14de-eeuwse Guillaume de Machaut 
enerzijds en de hoogtijdagen van Guillaume Dufay en Gilles Binchois in de 15de eeuw 
anderzijds zijn rijkelijk gedocumenteerd. Maar wat gebeurde er in de tussenliggende jaren? 

De politieke situatie van de Lage Landen was in deze jaren bijzonder delicaat. De Honderd-
jarige Oorlog laaide weer in volle hevigheid op en leidde in 1415 tot het debacle bij 
Agincourt. De kerk was hopeloos verdeeld met twee en zelfs drie gelijktijdige pausen. Het 
Franse rijk stond op de rand van de afgrond, gevangen in een bloedige familievete tussen 
de huizen van Bourgondië en Orléans. Geen wonder dus dat de weinige muzikale over-
blijfselen die we nog bezitten uit deze tijd gevormd worden door handschriften van 
Italiaanse makelij. 

Laten we ons een minstreel voorstellen die zich omstreeks de eeuwwisseling bevond aan 
het Bourgondische hof. Wat was zijn muzikale en literaire bagage? Als leerling van bij-
voorbeeld de Parijse muziekschool van Jean Vaillant of van een van de beroemde kathe-
draalscholen in Kamerijk en Luik had hij in ieder geval een grondige kennis van het werk 
van Philippe de Vitry en Guillaume de Machaut. In de bibliotheek van de hertog trof hij 
ook een aantal handschriften aan met het gangbare repertoire van andere musici. Het 
handschrift dat in Oxford bewaard wordt, is er zo een en kwam, getuige een inscriptie op 
het titelblad, al in 1376 in handen van de hertog. Helaas is dit titelblad zo ongeveer het 
enige wat ons van dit eens zo indrukwekkende manuscript rest. 

De ars nova-beweging had na de dood van De Machaut echter niet stilgestaan. Met name 
in zuidelijke streken, zoals in Avignon, Milaan en Navarra, werd de stijl zeer zelfbewust 
tot haar uiterste grenzen gedreven: de zogenaamde 'ars subtilior'. Onze Bourgondische 
minstreel zal hier zeker kennis van hebben genomen tijdens de vele reizen die hij naar 
deze streken ondernam in het gevolg van de hertog, om van de tegenbezoeken nog maar 
te zwijgen. De hertog keerde trouwens niet altijd terug met al zijn minstrelen. Met name 
de pausen toonden zich in toenemende mate geïnteresseerd in musici met een noordelijke 
opleiding. Andere diplomatieke missies voerden de hertog naar meer westelijk gelegen 
gebieden zoals Normandië en Engeland. De daar gangbare muzikale traditie was gebaseerd 
op een volledig ander gevoel voor muzikale samenklank en gebruikte zelfs een volstrekt 
eigen stemsysteem, met reine in plaats van dissonante tertsen. 

Het literaire klimaat aan het hof van Bourgondië is ons gelukkig veel beter bekend. Ook 
nu nog gewaardeerde dichters als Christine de Pizan, Eustache Deschamps - die naar 
eigen zeggen een neef was van De Machaut - en Martin le Franc waren er zeer geliefd. Al 
tijdens het leven van De Machaut zien we geleidelijk aan een smaakverandering optre-
den. Steeds vaker werden de dichters gevraagd om kortere, lichtere en speelsere rondeaus 
te produceren. De grote ballades en chants royaux van weleer verdwenen langzaam maar 
zeker uit beeld én klank. 
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Wat had een dergelijk klimaat voor consequenties voor bijvoorbeeld een Bourgondische 
minstreel als de harpist Baude Fresnel, alias Cordier (letterlijk: de snarenman)? Wel, hij 
bewoog zich op het terrein van de ritmische complicaties van de ars subtilior, maar dan 
wél in de vorm van een rondeau zoals het ironische Se j'ay perdu; of in de vorm van een 
'subtielere' opvatting van de parameter samenklank, getuige het chromatische rondeau 
Confort d'amours; of zelfs beide gelijktijdig, zoals in het curieuze werkje Amans, amés. De 
lichtere poëtische smaak van het hof kreeg op ontwapende wijze gestalte in de melodie 
van het rondeau Je suy defait. Dit lied is van de hand van Nicolas Grenon en bevat zo 
ongeveer de eerste melodie in de Lage Landen die gebouwd is op een drieklank. In het 
rondeau Se cuer d'amant, maakte ook Baude Fresnel op een elegante manier gebruik van 
deze nieuwigheid. De zowel in het refrein als in de strofe herhaalde woorden A son plaisir 
bewogen de Luikenaar Pierre Fontaine in zijn rondeau tot een imitatorisch werkje. 
Collega Guillaume Legrant schreef er een derde contrastem bij. Alle stemmen droegen nu 
op identieke wijze bij tot de vertoning van de centrale gedachte van het gedichtje. In 
Cordiers nieuwjaarslied Belle, bonne, sage, plaisante et gente toonde de componist zich op 
de hoogte van deze ontwikkeling. Na de 'ouderwetse' ballade De tous les biens horen we in 
Pour une fois tenslotte de muziek waarop Binchois zou inpikken bij de creatie van zijn 
liedoeuvre. Helaas is dit lied het enige van Cardot de Bellengues dat werd teruggevonden. 

Maurice van Lieshout 
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Je suy defait 

Je suy defait, se vous ne me refaites, 
belle, plaisant, gracieus' au corps gent; 
car ferus suy au cuer nouvellement 
du dart d'amours tranchant comme sayettes. 

A son plaisir 

A son plaisir volentiers serviroye 
ma seul amour, qui de biaulté n'a per. 
A son plaisir me voeil abandoner, 
puisqu'y luy plest que son serviteur soye. 

A son plaisir face la simple et coye 
de rnoy, qui na cuer de nul aultre amer. 

A son plaisir si bien estre voldroye, 
quel me veulsist don de merci donner. 
A son plaisir me peut faire muer 
trestout mon deul, en solas et en joye. 

Se j'ay perdu 

Se j'ay perdu toute ma part, 
ce n'est pas pour mon mal ne faut, 
mais est pour ce diabolic chaut, 
qu'en cest pais a mis sa part. 

Cest chaut pas ensy ne se part, 
car la moitié pert et sy vaut. 

Helas, dolant, et en quel part 
doy je aler, puisque tel saut 
ne puis oster, dont fort me chaut 
le voir je dy, se dieux me gart. 

Se cuer d'amant 

Se cuer d'amant par soy humilier 
peut desservir merchy quant a mespris, 
il m'est avis que ma dame de pris 
me deveroit de mes maulx deslier. 

Enure ne fais fors melencolier, 
mais nonporquant ne doy estre repris. 

Car les plus grans voit on bien folieer 
aucune fois et tous les mieux apris, 
dont puisque n'ay esté que ung peu soupris  

Ik ben verslagen zo gij mij niet herstelt 
bevallige schone, minzame, met je lieflijk lichaam, 
want getroffen werd ik onlangs weer 
door liefde's pijl, scherp als een schicht. 

Zoals zij wil zou ik mij graag onderwerpen aan 
mijn enig lief wier schoonheid haar gelijke niet heeft. 
Zoals zij wil, wil ik mij overleveren 
vermits het haar behaagt dat ik haar dienaar ben. 

Laat de eenvoudige en stille doen wat zij wil met mij 
die er niet over piekert iemand anders te beminnen. 

Ik zou haar zo graag ter wille zijn 
dat zij mij genadig zij. 
Naar haar believen kan zij al mijn verdriet 
doen omslaan in troost en vreugde. 

Als ik mijn partij helemaal kwijt ben 
dan is het niet door mijn eigen schuld 
maar het komt door die duivelse hitte 
die dit land in zijn greep houdt. 

Die gloed verdwijnt niet zomaar 
want hij verliest de helft en toch blijft hij. 

Helaas, ocharme, en 
waar moet ik heen, nu ik niet 
buiten dat ritme kan, en dat baart mij zorgen. 
Ik zeg het waarlijk, zo helpe mij God. 

Als het hart van een minnaar door zich te vernederen 
erbarmen kan verdienen wanneer het zich misdragen heeft 
dan lijkt het mij dat mijn edele dame 
mij van mijn kwalen zou moeten verlossen. 

Nu kan ik alleen maar bedroefd zijn 
maar toch moet men mij niet gispen. 

Want men ziet de grootsten zich wel eens misdragen 
en soms ook de geleerdsten. 
Omdat ik dus maar een beetje beschonken ben 
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je puis trop mieux dire sans devier: 

Confort d'amours 

Confort d'amours humblement 
vous requier, ma doulce dame, 
car en vous est sans nul blasme 
mon espoir entierement. 

Pour oster le grief tourment 
qui mon povre cuer entame. 

Considerés doulcement 
l'ardant desir qui m'enflamme; 
affin que de corps et d'ame 
vous serve songneusement. 

Tant plus vous voy 

Tant plus vous voy, tant plus me samblés belle, 
ma seule amour, que j'aim et serviray, 
oncques a vous pareille ne trouvay 
de grant beaulté n'en doulgour nulle telle. 

Playsant accueil tres doulcement m'apelle, 
quant mon regart aime le vostre vray. 

Car quant je voy vostre beaulté nouvelle, 
Ie beau maintieng doulx, gracieux et gay, 
si bien me plait qu'a vous dire le vray, 
de jour en jour ma joie renouvelle. 

De tout les biens 

De tous les biens dont Nature est ouvriere 
et de tous ceux que Fortune depart, 
parti ma dame au departir plainiere, 
qu'a toute autre se differe et depart. 

Par son depart quant de moy se depart, 
part mon las cuer en cent pars et depeche 
ses dous regars aoume de simplesse. 

Pour une fois 

Pour une fois et pour toute ma vie 
je vous choysi pour ma dame et maistresse; 
de vous servir loyaument fais promesse, 
malgré tous ceux qui en avront envye.  

kan ik beter zeggen, zonder af te dwalen: 

Confort d'amours 

Lieve dame, ik smeek u 
nederig om liefdestroost 
want al mijn hoop is met ere 
geheel op u gesteld. 

Om de diepe kwelling weg te nemen 
die mijn hart aanvreet ... 

Beschouw zeer zacht 
de brandende begeerte die mij verteert 
zodat ik u met lichaam en ziel 
toegewijd kan dienen. 

Tant plus vous voy 

U wordt mooier naarmate ik u zie 
mijn enige liefde die ik bemin en zal dienen 
nooit zal ik uw gelijke vinden 
in grote schoonheid, en ook niet in zachtheid uw evenknie. 

Uw charmante verschijning nodigt mij uit 
als mijn blik zich op de uwe richt. 

Want als ik uw prille schoonheid aanschouw 
uw lieftallige houding, bevallig en leuk 
dan hou ik daar zo van, om u de waarheid te zeggen, 
dat mijn vreugde zich dag na dag hernieuwt. 

De tous les biens 

Van alle goed dat Natuur bewerkt 
en van alles wat Fortuna verdeelt, 
deelt mijn meesteres ten volle bij haar heengaan 
want zij zet zich af tegen iedere andere. 

Door haar vertrek, wanneer zij mij verlaat, 
breekt zij mijn hart in honderd stukken en 
zij zendt haar zachte blikken getooid met eenvoud. 

Pour une fois 

Eens en voor altijd 
kies ik u als vrouwe en meesteres. 
Ik beloof u trouw te dienen 
tot spijt van allen die het benijden. 
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Vo doulx maintieng par regart mon cuer lie 
a vous amer pour maintenir liesse. 

Si vous suppli que de vostre partie 
me retenés, si seray en l'adresse 
de recevoir de tous biens a largesse, 
ou autrement joye est de moy partie. 

Uw zacht gedrag bindt mijn hart door de blik 
om u te beminnen om vreugde te bewaren. 

En ik smeek u dat u uwerzijds 
mij aanvaardt, zo zal ik in staat zijn 
alle goeds in ruime mate te ontvangen, 
zoniet is alle vreugde mij ontgaan. 

Vertaling: Theo Venckeleer 
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1 

Sparen 

kan meer 

opbrengen 

dan geld 

alleen. 

Het Projectspaarboekje. 

Wie het minder breed heeft, verdient 

uw steun, vindt u? Die maatschappelijke 

betrokkenheid vindt u ook terug 

bij HBK-Spaarbank. Het bewijs? Onze 

HBK-Projectspaarboekjes. 

Het principe is eenvoudig, maar effi-

ciënt. Hoe meer u spaart, hoe meer dat 

opbrengt, zowel voor u als voor de men-

sen die u wil helpen. 

Met het HBK-Projectspaarboekje 

voor Hefboom steunt u mens- en milieu-

vriendelijke bedrijven die werk bieden aan 

economisch zwakkere mensen en streven 

naar een meer solidaire economie. 

Met het HBK-Projectspaarboekje 

voor Vredeseilanden-Coopibo helpt u 

dan weer mensen in Afrika en Latijns-

Amerika die investeren in eigen ontwik-

keling en onafhankelijkheid. 

En met het Ark-Projectspaarboekje 

maakt u de gemeenschappen van De Ark 

mee mogelijk, waar mensen met een 

mentale handicap en hun begeleiders in 

familieverband samenleven. 

U ziet, bij ons brengt uw spaargeld 

meer op dan geld alleen. Bel gratis 

0800-92 900 voor het adres van een 

HBK-adviseur in uw buurt. Hij toont u 

graag hoe correct bankservice kan zijn. 

Voor u en de wereld rondom u. 

SPAARBANK 
www.hbk.be Correcte bankservice. Punt uit. 



International Young Artist's Presentation - Early 
Music 2000 

14 u. Inleiding en voorstelling 
van de beoordelingscommissie 
door Lut Van der Eycken 
en Catherine Bott. 

Donderdag, 24 augustus 2000, 14 u. 

Kapel Elzenveld 

14.10 u. Westwerk In samenwerking met 

14.35 u. II Desiderio MUS1CA 
15 u. Corvina Consort 
15.25 u. Faye Newton & Nazei Brooks Met de steun van 

16.15 u. Flautando Kbln Bouwonderneming Vooruitzicht 

16.40 u. La Morra 
17.05 u. Schola Gothia 
17.30 u. La Trulla de Bozes 

22'0?-1715% 

Het concept 

In dit gezamenlijke initiatief van Laus Polyphoniae en Musica werden jonge ensembles 
geselecteerd voor een tweedaagse coaching onder leiding van Catherine Bott. Vandaag 
krijgen ze een podium aangeboden om hun concertprogramma voor te stellen aan het 
publiek én aan een beoordelingscommissie, waarin afgevaardigden van internationale net-
werken voor oude muziek, festivals en radiostations zetelen. Dankzij de steun van 
Bouwonderneming Vooruitzicht krijgt het winnende ensemble een aanmoedigingsprijs 
van 50.000 BEF. 

De beoordelingscommissie van deze tweede International Young Artist's Presentation - 
Early Music is samengesteld uit Pieter Andriessen (VRT Radio 3, voorzitter), Herman 
Baeten (Musica), Klaus L. Neumann (voormalig producer WDR), Jan Nuchelmans 
(Conservatoire de Paris) en Delma Tomlin (York Early Music Festival). 

Er is een korte pauze tussen 15.45 u. en 16.15 u. De uitspraak van de beoordelingscom-
missie wordt verwacht rond 18.15 u. Aansluitend is er de mogelijkheid na te praten met 
de ensembles en de leden van de commissie. 

Voor het gedetailleerde programma van elk ensemble zie p. 68 
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Elennn Aidyeas.;en 

Kees Boeke 

Jane Achtman 
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Donderdag, 24 augustus 2000, 20 u. 

Sint-Augustinuskerk 
Kees Boeke algemene leiding 

Anna-Maria Martén sopraan 
Nina Fischer sopraan 
Hilde Ramnefjell sopraan 
Signe Asmussen alt 
Ellen Marie Christensen alt 
Ulla Munch alt 
Ivan Hansen tenor 
Bo Gad tenor 
Hans-Henrik Storskov tenor 
Rasmus Tofte-Hansen bas 
Henrik Lund Petersen bas 
Thomas Kiorbye bas 

Een coproductie met het Holland 
Festival Oude Muziek Utrecht 

Ars Nova Kopenhagen 

Kees Boeke vedel 
Jane Achtmann vedel 
Flemming Andreassen trombone 

Kees Boeke 

Kees Boeke werd in 1950 geboren in Amsterdam en van 1967 tot 1969 studeerde hij aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij volgde er blokfluit bij Frans BrUggen en 
cello bij Anner Bijlsma. In 1969 behaalde hij zijn diploma met onderscheiding en een jaar 
later startte hij als docent blokfluit aan de conservatoria van Den Haag en Groningen. 

Quadro Hotteterre was het eerste ensemble dat Kees Boeke oprichtte in 1968. Later stond 
hij ook aan de wieg van verschillende andere groepen waaronder Sour Cream, het Little 
Consort Amsterdam en Mala Punica. Daarnaast maakte hij een aantal jaren deel uit van 
Kees Ottens Syntagma Musicum, Tussen 1975 en 1982 doceerde hij blokfluit aan het 
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en gaf hij zomercursussen in het Italiaanse 
Urbino. Hij zet zich graag in voor masterclasses en seminaries over blokfluit en oude 
muziek. Van 1983 tot 1993 was hij artistiek directeur van de internationale cursussen 
voor oude muziek in Polcenigo, Italië. Sinds 1990 geeft hij les aan de conservatoria van 
Zürich en Trossingen. In 1993 richtte hij samen met Antonio Politano het elektronisch 
blokfluitduo Duix op. 

Daarnaast componeert Kees Boeke zelf muziek waarin de blokfluit steeds centraal staat en 
bewerkt hij oude muziek, voornamelijk composities uit de Middeleeuwen en de 
Renaissance. Hij was betrokken bij meer dan veertig opnamen gemaakt voor de labels 
Teldec, Das Alte Werk, EMI, RCA, Nuova Era, Channel Classics, Arcana, Symphonia, 
Attacca, Erato, Philips, Stradivarius en Glossa. 
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Jane Achtman 

De violiste Jane Achtman werd geboren in 1974. Op negenjarige leeftijd bespeelde ze al 
vedel en kort daarna begon ze met vioollessen. Na het behalen van haar diploma oude 
muziek aan de Akademie für Alte Musik in Bremen, volgde ze les bij Mary Springfels in 
Chicago en studeerde ze verder viool en vedel aan de Schola Cantorum Basiliensis in 
Zwitserland. 

Jane Achtman maakt deel uit van de ensembles Mala Punica en Tafel-Confect. 
Bovendien treedt ze op met The Harp Consort, een ensemble waarmee ze al een aantal 
cd- en radio-opnames realiseerde. Ze richtte bovendien haar eigen ensemble op, Musicke 
& Mirth, waarmee ze veel lof oogstte op wedstrijden en concerten. Ze trad al op in heel 
wat Europese landen en concerteerde tevens in Israël en de Verenigde Staten. 

Flemming Andreassen 

De Deense trombonist Flemming Andreassen rondde zijn studies af aan het koninklijk 
Deens conservatorium in 1970. Vervolgens maakte hij drie jaar deel uit van een militaire 
band en tot in 1978 werkte hij als freelance-muzikant. Sinds 1979 is hij actief als solo-
trombonist in het Danish Radio Sinfonietta. Daarnaast wijdt hij zich aan oude muziek en 
speelt hij onder andere in de ensembles Copenhagen Cornetts and Sackbutts en 
Scandinavian Cometts and Sackbutts. 

Ars Nova Kopenhagen 

De vocale groep Ars Nova is ongetwijfeld het meest vooraanstaande kamerkoor van 
Scandinavië. Dit Deense koor is een echte pionier voor het uitvoeren van vocale muziek 
uit de Renaissance. Het oogstte veel succes met zijn interpretaties van complexe polyfone 
meesterwerken, onder anderen van Guillaume Dufay, Josquin Desprez, Thomas Tallis, 
Orlandus Lassus en Giovanni da Palestrina. Maar ook vergeten componisten zoals Pierre 
de la Rue, Nicolas Gombert, Filipe de Magalhaes, Jacob Obrecht, Alonso Lobo, Duarte 
Lobo, Manuel Cardoso en Giaches de Wert werden opnieuw onder de aandacht gebracht. 
Om deze traditie verder te zetten werkt het koor vaak samen met Paul Hillier, de vroegere 
leider van het Hilliard Ensemble en de huidige dirigent van het Theatre of Voices. Sinds 
de oprichting in 1979 tot in 1995 stond Ars Nova onder leiding van de componist Bo 
Holten. Maar sinds 1996 gaat de groep ook met andere dirigenten in zee, onder anderen 
met Tamás Vete), Frans Rasmussen, Paul Hillier, Soren K. Hansen en recentelijk ook met 
Kees Boeke. Daarnaast kreeg het koor de kans op te treden met grote namen zoals Peter 
Philips, Bruno Turner en Gary Bertini. 

Ars Nova is van vele markten thuis en beperkt zich niet alleen tot oude muziek, maar legt 
zich ook toe op hedendaagse composities. Wat betreft de avant-gardistische vocale muziek 
heeft het koor zich gespecialiseerd in de nieuwe muziek van de laatste vijfentwintig jaar. 
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Het koor werkte al met prominente Scandinavische componisten zoals Per Norgárd, Poul 
Ruders, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Sven-David Sandstffirn, Hans Abrahamsen, Ib 
Norholm, Pierre Dorge en Palle Mikkelborg. Al deze componisten schreven nieuwe wer-
ken voor Ars Nova. Vorig jaar bracht het gezelschap twee cd's uit met koormuziek van de 
Amerikaanse componist John Cage en de Deense componist Per Norg'árd. Sedert 1997 
bracht het meer dan tweehonderd premières van nieuwe werken, inclusief experimentele 
podiumkunst van het Danish Hotel Pro Forma en de choreograaf Bill Forsythe van het 
Stuttgart Ballet. Uit het internationale repertoire vertolkte het koor stukken van Toru 
Takemitsu, John Cage, Terry Riley, John Tavemer, Henryk Górecki, Arvo Part, Mauricio 
Kagel, Luigi Nono, Jan Gabarek en Egberto Gismonti. 

Ars Nova heeft een hele reeks positief onthaalde cd's uitgebracht en verzorgde al meer 
dan duizend concerten en uitzendingen in Scandinavië, Europa, Israël, Japan, Brazilië en 
Ghana. In dit laatste land vertegenwoordigde Ars Nova, samen met enkele andere artie-
sten, het Deense ministerie voor buitenlandse zaken. Deze tournee werd georganiseerd in 
oktober 1997 en omvatte concerten en workshops rond Deense muziek. Vorig jaar nam 
het koor deel aan The Danish Wave 99, een cultureel festival dat uitging van het Deense 
consulaat in New York. Dit festival werd erg geprezen door de New Yorkse critici. 
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PROGRAMMA 

John Dunstable (ca. 1390-1453) 

Preco preheminencie 
Sub tuam protectionem 
Sancta Dei Genitrix 
Gaude felix Anna 

uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11 

Regina coeli letare 
uit: Bologna, Civico Musea Bibliografico Musicale, MS Q 15 

Salve regina mater mire 
Salve scema sanctitatis 

uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11 

PA UZE 

Gaude virgo salutata 
(;rtix tidelis 
Beata Dei Genitrix 
Veni Sancte Spiritus 

uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11 
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De motetten van John Dunstable 

In de kerk van St. Stephen Walbrook in London bevond zich Dunstable's grafschrift op 
een steen, tot deze verwoest werd in de grote brand van 1666. De tekst bleef echter 
bewaard in een geschreven kopie en luidt als volgt: „Hier in dit graf ligt degene die de 
Hemel in zijn borst gesloten had, John Dunstaple, die de geheime kennis der sterren 
bezat. Met hem als rechter, wist Urania hoe de geheimen der Hemelen te onthullen. Deze 
man was Uw glorie, Uw licht, Uw vorst, 0 Musica, en degene die Uw verfijnde kunst aan 
de wereld heeft geopenbaard. In het jaar 1453, op de dag voor de geboorte van Christus, 
zwierf de ster terug naar de sterren. Laat de bewoners van de hemelen hem als een van 
hun ontvangen." 

Het grafschrift getuigt, net als verscheidene andere bronnen, van de grote, universele 
kennis van Dunstable. Hij was immers zeer onderlegd in het quadrivium, de vier wegen 
van scientia, namelijk de astronomie, geometrie, aritmetica en muziek. Enige traktaten 
over deze materie bestaan nog in zijn eigen handschrift, waaronder astronomische bereke-
ningen, ten dele met astrologische bestemming. Zijn muziek is daarentegen uitsluitend in 
transcripties overgeleverd. 

Dunstable werd waarschijnlijk geboren rond 1390, maar we bezitten weinig gegevens over 
zijn leven. Men neemt aan dat hij enige tijd op het continent doorbracht en contact had 
met verschillende muzikale centra. Recentelijk heeft musicoloog A. Wathey aangetoond 
dat Dunstable landerijen bezat in Frankrijk, die hem werden geschonken door de hertog 
van Bedford als dank voor bewezen diensten. Zeker weten we dat Dunstable nauwe ban-
den had met het Engelse koningshuis, met name met koningin Johanna, de weduwe van 
Hendrik IV. Van haar ontving hij een jaarlijkse geldsom, kleding en kostbaarheden. Na 
haar dood diende Dunstable onder haar zoon Humphrey, de hertog van Gloucester, en 
naderhand onder diens broers. 

Kortom, Dunstable was praktisch zijn hele leven als musicus in dienst van het huis 
Plantagenet - een geslacht dat oorspronkelijk afstamde van het Franse hof van Anjou - en 
had geen blijvende band met enige kerkelijke instelling. De enorme hoeveelheden grond-
bezit die de Plantagenets toebehoorden, waren een doorn in het oog van de Fransen en 
dit was een van de voornaamste oorzaken van de Honderdjarige Oorlog (1337-1453). 
Engeland won al de grote veldslagen, maar de Fransen herstelden zich keer op keer en 
wonnen uiteindelijk het conflict. Als musicus was Dunstable slechts zijdelings betrokken 
bij deze veldslagen, vooral wanneer het erom ging een feestmotet te componeren na een 
positieve afloop. Zo werd Preco preheminencie gezongen in de kathedraal van Canterbury, 
ter gelegenheid van de festiviteiten rondom de slag van Agincourt in 1416, die eveneens 
door de Engelsen werd gewonnen. Zowel de Engelse koning Hendrik V als de Roomse 
keizer Sigismond woonden de ceremonie bij. 

Afgezien van zulke gelegenheidswerken, blijkt Dunstable uitsluitend kerkmuziek te heb-
ben geschreven. Het wereldlijke repertoire dat hij misschien ook produceerde, ging dan in 
ieder geval verloren. Dunstables invloed op het vasteland is groot geweest. De consonante 
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kwaliteit van zijn muziek, gebaseerd op terts- en sext-georiënteerde harmonieën en dus 
een vrijwel zeker in reine of middeltonige stemming, liet een grote indruk na op het anno 
1425 nog tamelijk pythagorisch gekleurde continent. 

De Latijnse motetten van Dunstable vormen een bijzonder waardevol repertoire dat com-
positorisch-technisch en kwalitatief aansluit bij dat van Guillaume Dufay. Hij beoefende 
twee types motetten: een 14-de eeuws type, het isoritmisch motet dat berust op een 
streng-mathematische constructie, en het vrijer gecomponeerde motet. In het isoritmi-
sche motet worden op een langzaam verlopende tenor, ontleend aan het gregoriaans en 
georganiseerd volgens strenge ritmische regels, twee of drie andere stemmen gestapeld die 
nieuw gecomponeerd zijn, maar doorgaans ook onderworpen zijn aan de wetten van de 
isoritmie. Dit verhinderde Dunstable evenwel niet bijzonder soepele melodische lijnen te 
schrijven, die bovendien in erg welluidende harmonieën samenklinken. Diezelfde stilisti-
sche kenmerken zijn aanwezig in zijn vrijere, niet op de isoritmie gebaseerde motetten, 
waarin vaak gregoriaanse melodieën in de bovenstem worden geornamenteerd. 

In dit programma presenteert Ars Nova, binnen een raamwerk van isoritmische motetten, 
verscheidene, intiemere vrije motetten, waarvan de meeste - en dat is typisch Engels - 
aan de Maagd Maria zijn gewijd. Een karakteristieke poëtische vorm van de isoritmische 
motetten berust op geforceerde alliteratie, zoals in Preco preheminencie en Salve scema sanc-
titatis, echte tekstuele krachttoeren. Het eerste motet is voorts gebaseerd op Sub tuam pro-
tectionem, een antifoon voor Johannes de Doper: "Onder uw bescherming vluchten wij, 
waar de zwakken kracht putten. En daarom zingen wij tot U, Maagd, moeder van God, 
Alleluia." Hetzelfde idee van de heilige moeder Gods wordt opgeroepen in Sancta Dei 
Genitrix en in kleurrijke bewoordingen verder uitgewerkt. Gaude felix Anna werd daaren-
tegen geschreven als een lofzang voor Anna, de moeder van Maria. 

Regina coeli letare bestaat uit vier korte aanroepingen, iedere keer gevolgd door een uitge-
breid Alleluia. De tekst van Salve regina mater mire is grotendeels ontleend aan die van 
het Salve regina: een korte samenvatting met behoud van de verschillende sleutelbegrip-
pen zoals het 'Dal der tranen' en het 'Meer van ellende'. De kunstige tekst van Salve 
scema sanctitatis is opgebouwd rond de naam Katerina, een hommage aan de heilige van 
die naam en terzelfdertijd aan de echtgenote van Hendrik V, Catharina van Frankrijk, de 
dochter van Karel VI. Gaude virgo salutata presenteert vier verschillende teksten gewijd 
aan de Maagd Maria in drie verschillende tijdsindelingen en vormt daardoor een isorit-
misch momument. Crux fidelis geeft drie visies op het kruis: als de edelste boom in het 
woud, als het hout dat het gewicht van Christus draagt, als het schild tegen de pijlen van 
onze vijanden. De slotregels van het Mariamotet Beata Dei Genitrix zijn vooral interessant 
wegens hun emanciperend karakter: "Bid voor het volk, verschijn voor de clerus, bemid-
del voor de gelovige van het vrouwelijk geslacht". Veni Sancte Spiritus tenslotte gebruikt 
tegelijkertijd drie typische hepta- en octosillabische teksten van hymnen. De derde tekst 
citeert het Veni Creator Spiritus, waarvan de tweede en derde regel, "mentes tuorum visita, 
imple supema gratia", dienen als een cantus firmus voor het geheel. 

naar Kees Boeke & Ignace Bossuyt 
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Preco preheminencie 

Preco preheminencie principi precessit 
salus sapiencie subito successit; 
preco penitentiam prius predicavit, 
princeps per potenciam peccata purgavit; 
legislator latuit languidis largitus, 
precursor patuit prudens et peritus. 
Lympha lavit liquida lubricam luentem, 
turba tinctam turbida timet et tergentem; 
missus ministerium magni mandatoris 
mutat in mysterium modi melioris. 
Pax patema panditur plebi penitenti, 
filius dum funditur flumine fluenti, 
descendit divinitus donurn deitatis, 
particeps paraclitus, princeps pietatis: 
singulare sequitur signum sanctitatis, 
tribus hiis tribuitur tronus trinitatis. 
Cessat circumfusio, cella celsitatis, 
renovat renacio requiem renatis; 
premebantur patria primitus penalis, 
renatosne regia recipit regalis. 

Precursor premittitur populum parare, 
nebulosis nititur nova nunciare; 
deitatem domuit deserti decenter; 
predicando profuit pluribus prudenter; 
carceris custodia captus coartatur, 
timens tantis talia tyrannus turbatur. 
Crudeli convivio caro convocavit, 
saltans in salario sacro saciavit; 
pars prima precinditur proceris proceri, 
miserando mittitur merces mulieri. 
Prestent per presidium preces precursoris, 
sequentis subsidium sancti salvatoris. 

Inter natos mulierum non surrexit 
major Johanne baptista. 

Sub tuam protectionem 

Sub tuam protectionem confugimus, 
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Preco preheminencie 

De profeet gaat de Heer vooraf, 
daarop volgt het heil van de wijsheid; 
de profeet heeft vooraf de boetedoening aangekondigd, 
de Heer heeft krachtens zijn macht de zonden gedelgd; 
de wetgever blijft verborgen in zijn vergiffenis aan de zwak- 
ken, 
de voorloper laat zien dat hij wijs en ervaren is. 
Het vloeiende water reinigt de smet, 
de onrustige schare vreest ze, want ze laat bezoedeling na. 
De gezant van de grote bemiddelaar 
verandert zijn opdracht in een geheim van hogere orde. 
De vrede van de Vader wordt verstrekt aan het rouwmoedi- 
ge volk. 
Terwijl de Zoon wordt ondergedompeld in het stromende 
water, 
daalt de gave van de goddelijkheid uit de hemel neer. 
De Trooster is aanwezig, de vorst van de genade. 
Er volgt een uitzonderlijk teken van heiligheid; 
aan deze drie wordt de troon van de Drievuldigheid toege- 
kend. 
De verwarring wijkt, daar is de tempel van de Allerhoogste. 
De hergeboorte schenkt nieuwe rust aan de hergeborenen. 
Het erfgoed van de vaderen dat eertijds zondig was, wordt 
bedwongen, 
de hergeborenen treden binnen door de koninklijke poort. 

De voorloper wordt vooropgezonden om het volk voor te 
bereiden. 
Hij spant zich in om het nieuwe te verkondigen aan hen die 
in duisternis zitten. 
In de engte van de woestijn bleef zijn zending beperkt, 
maar zijn wijze prediking kwam de massa ten goede. 
Hij werd gevangen genomen en opgesloten in de kerker. 
De tiran, beducht voor dergelijke dingen, 
werd door het grote succes van de Voorloper verontrust. 
Hij richtte een gruwelijk feestmaal in. 
Een danseres heeft hem door eed gebonden. 
Het hoofd van de edele man wordt afgehouwen 
en als een afschuwelijk bloedgeld aan de vrouw gezonden. 
Mogen onze gebeden danlczij de voorspraak van de Voorloper 
ons de hulp schenken van de heilige Verlosser die na hem 
gekomen is. 

Onder de kinderen van een vrouw 
is er geen groter dan Johannes de Doper. 

Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht. 
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ubi infirmi acceperunt virtutem. 
Et propter hoc tibi psallimus, 
Dei Genitrix Virgo. Alleluia. 

Sancta Dei Genitrix 

Sancta Dei Genitrix, Mater pietatis, 
flos misericordie, robur honestatis 
ac flos mundicitie, rosa pietatis, 
Nardus indulgencie nobis caritatis; 
Evangeliste Dei sancta cognoscentes, 
verbis evangelicis eadem scribentes; 
sanctique discipuli Christum consequentes; 
ab Herode mortui et vos innocentes; 
Sacrateque virgines atque coniugate, 
martyres et vidue Deo dedicate, 
omnes sancti sancteque pro nobis orate, 
Deum vestris precibus nobisque placate: 
ut per vos sit gratia sua nobis data, 
deleantur vicia, mundentur peccata, 
vitemus pericula, omnia sint grata, 
nobis detur gloria in sede beata. 
Amen. 

Gaude felix Anna 

Gaude felix Anna, 
que concepisti prolem, 
que erat paritura 
mundi salvatorem. 
Gaude felix Anna, 
mater magne prolis, 
ex te processit rutilans 
stella summi solis. 
Gaude felix Anna, 
genitrix Marie 
que virgo Deum peperit 
et mater est Messie. 
Gaude felix Anna, 
que sola meruisti 
ut esses mater 
virginis matris Jesu Christi. 
Gaude felix Anna, 
gaude sine fine, 
pro nobis preces 
porrige celorum regine. 
Eya felix Anna, 
respice vallatos 
undique miseria,  

Daar ontvangen de zwakken kracht. 
En daarom zingen wij U lofliederen toe, 
Moeder Gods en Maagd, Alleluia. 

Heilige Moeder van God, moeder van vroomheid, 
bloem van barmhartigheid, kracht van eerbaarheid, 
bloem van zuiverheid, roos van vroomheid, 
olie van goedertierenheid en van liefde. 
En jullie, evangelisten die Gods heilige geheimen kent, 
die ze beschreven hebt met de woorden van de evangelies, 
heilige volgelingen van Christus, 
en ook jullie, onschuldige kinderen door Herodes ver- 
moord, 
heilige maagden en echtgenoten, 
martelaressen en weduwen die u aan God hebt toegewijd, 
alle heilige mannen en vrouwen, bidt voor ons, 
spreekt in uw gebeden voor ons bij God ten beste, 
opdat door uw tussenkomst ons genade wordt verleend, 
onze gebreken worden toegedekt, onze zonden gedelgd, 
wij de gevaren vermijden en alles ons genadig weze, 
wij de heerlijkheid mogen verwerven in het Paradijs. 
Amen. 

Gegroet, gelukzalige Anna, 
gij die het kind ontvangen hebt 
dat later 
de Redder van de wereld zal baren. 
Gegroet, gelukzalige Anna, 
moeder van het hoogverheven kind, 
uit u trad te voorschijn de schitterende 
ster van de hoogste zon. 
Gegroet, gelukzalige Anna, 
moeder van Maria 
die als maagd God heeft gebaard 
en moeder is van de Messias. 
Gegroet, gelukzalige Anna, 
die als enige hebt verworven 
moeder te wezen 
van de maagd en moeder van Jezus Christus. 
Gegroet, gelukzalige Anna, 
verheug u zonder ophouden, 
stort voor ons 
gebeden tot de koningin van de hemelen. 
0, gelukzalige Anna, 
zie neer op hen 
die in een poel van lijden staan, 
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uw dienaars, 
die tot u deze liederen richten 
terwijl de heidenen juichen: 
mogen wij na dit vergankelijk leven, 
verdienen de hemelse 
vreugden te aanschouwen 
in de gemeenschap met de heiligen. 

Verheug u, moeder van de moeder van Christus, 
die hebt gejubeld toen gij 
de boodschap hoorde van God de Vader. 
Verheug u, want gij zijt zwanger geworden 
hoewel gij onvruchtbaar waart 
in uw huwelijk met Ioachim. 
Verheug u, want uw dochtertje 
is in de moederschoot 
bevrijd geworden van de erfzonde. 
Verheug u, want gij hebt gebaard 
de graal van kracht en van heil, 
de lelie van zuiverheid. 
Verheug u, want vol vreugde hebt gij gezoogd 
de ster der zee, 
de tempel van de hoogste koning. 
De glans van uw gelaat moge ons verlenen 
dat wij dank zij Hem steeds mogen genieten 
de eeuwige vreugde. 

Moeder Anna, wees steeds de toevlucht 
van allen die het moeilijk hebben. 

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

Gegroet, Koningin, moeder van de bewonderenswaardi- 
ge barmhartigheid, 
onze genezing, waarachtig heil, gegroet. 
Tot u richten wij wenend onze beden, kinderen van Eva, 
voor het ongeluk geboren, 
bannelingen, zuchtend in een meer van ellende. 
Welaan dan, vrome helpster, 
red ons uit het dal van tranen 
en leid ons naar het pad van vrede. 
(En breng ons, dankzij uw allerliefste zoon Jezus 
naar het vaderland). 

ad te tuos famulos 
ovantes hec carrnina 
in gencium leticia: 
ut post transitoria 
contemplari celica 
mereamur gaudia 
sanctorum consortio. 

Gaude mater matris Christi, 
que per aurem applausisti 
Dei patris nuncio. 
Gaude, quia concepisti, 
sterilisque cum fuisti 
Joachim conjugio. 
Gaude, quia tua nata 
in te clausa sit mundata 
parenteli vicio. 
Gaude, quia vas virtutis 
peperisti, que salutis 
castitatis 
Gaude, quia mans stellam, 
atque summi regis cellam 
lactasti cum gaudio: 
per quem luce vultus tui 
nobis detur semper frui 
in perenni gaudio. 

Anna parens esto prona 
cunctis in periculo. 

Regina coeli letare 

Regina coeli letare alleluya. 
Quia quem meruisti portare alleluya. 
Resurrexit sicut dixit alleluya. 
Ora pro nobis Deum alleluya. 

Salve regina mater mire 

Salve regina mater mire clementie, 
nostra medicina vera salus, salve. 
Te deprecantes flebiles miserie nati Eve 
ut gementes exules de lacu miserie. 
Eya quoque pia relevatrix, 
nos de valle suscipias 
lacrimarum in viam pacis. 
Et Jesum tuum dulcissimum 
nobis per te reductis ad patriam. 
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Salve scema sanctitatis 

Salve scema sanctitatis 
Christi cara Katerina, 
sponsa speciosa satis 
castitate cristallina; 
cuius caro columbina 
reges re refusa. 
Casti celi cacumina 
rotis revinxit reclusa, 
ruptis rotulis recusa; 
plangens plebs precipitatur, 
rixa rectorum retusa 
pira pestilens paratur. 
Poli princeps postulatur; 
Christo cremantur credentes, 
pils palio prestatur, 
celum constantium cluentes, 
claudunt carcere clientes 
votis virginem urentem; 
elatris confluunt clementes, 
vitam vitant vix volentem. 
Virgo virtute vigentem 
poscit plebem prosperari, 
vitam vincens et virentem 
Polo poscit premiari. 

Salve salus servulorum, 
circumfulsa carcerata 
sole summo serenorum 
cibo celico cibata; 
cujus caro carnicata 
modo miro mancipatur; 
crudo carceri collata 
mox medelis medicatur; 
miro mulsa mens munitur 
ruta remanens regine, 
mamillis martyritur 
raptis rejectis ruine. 
Ringit radix rex rapine 
Katerine concitatur, 
rosa rubens repentine 
collo ceso cruentatur, 
cruor candens conspicatur 
mox mirifice manare, 
celi culmine curatur 
morbi medelam mandare. 
Martyr mitis meditare 
servulorum suffragari, 
mestas mentes moderare  

Gegroet, beeld van heiligheid, 
dierbare Catharina, 
uitverkoren bruid van Christus, 
schitterend kleinood van zuiverheid. 
Uw lichaam zuiver als een duif 
hebt gij aan koningen ontzegd. 
De toppen van de hemel van kuisheid 
hebt gij gewonnen, gebonden op een rad. 
De spaken van het rad braken, de dood weigerde u. 
Jammerend stromen de scharen toe, 
zij weerstaan aan de grillen van de keizer. 
Maar een gruwelijk einde wordt u bereid. 
De Heerser van het heelal wordt voor het gerecht gedaagd, 
wie in Christus gelooft wordt verbrand. 
De brandstapel staat de vromen te wachten, 
hen die hun hoop op de hemel hebben gesteld. 
Beulsknechten sluiten op in de kerker 
de maagd die tot God haar smeken richt. 
Al wie erbarmen heeft sluiten zij op 
en ontzeggen het leven aan wie amper geleefd heeft. 
De maagd die uitmunt door deugd 
vraagt de redding van het volk 
en vraagt van de hemel 
het eeuwige leven. 

Gegroet, redding van de slaven, 
gij die vanuit de kerker 
schitterde met de hoogste zon der rechtvaardigen 
en gevoed werd met hemelse spijs. 
Wiens vlees werd gemarteld ten dood, 
maar nu op wondere wijze ons tot heil strekt; 
die opgesloten in de kerker, 
kort daarop onze redding zijt geworden. 
Uw honigzoete geest blijft Ms bewaard 
(als koninklijk heilskruid). 
(Uw borsten werden mishandeld 
een ramp voor de verworpenen). 
(De koning gaat als een bloedhond tekeer, 
zo wordt hij opgehitst door zijn greep naar Catharina). 
Een bloedrode roos 
verschijnt rondom de gekloven hals, 
vonkelend bloed 
begint op wondere wijze te vloeien. 
In de opperste hemel wordt ervoor gezorgd, 
dat het vloeit als een geneesmiddel voor de dood. 
Milde martelares, wil 
uw nederige dienaars te hulp komen, 
de teneergeslagen gemoederen verkwikken 
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sospitate salutari. 
Cantant celi agmina laudes. 

Gaude virgo salutata 

Gaude virgo salutata 
angelico relatu, 
mox es gravida liberata 
omni reatu; 
in te deitas humanata 
celestis flatu, 
virgo manens illibata 
re et cogitatu. 
Quod mirum si paveas, 
dum conceptus pandit, 
quanto magis caveas, 
cum ad partum scandit. 
Dum virgo permaneas, 
mens hec verba pandit; 
dicens "ne timeas", 
te mulcendo blandit. 
Nondum contentaris, 
cum dicit parituram: 
quomodo miraris 
fiet que curam, 
nescisse virum flaris, 
sed semper esse puram, 
credo, quod miraris, 
mutasse naturam. 
Angelus: concipies 
de superis celestem 
Deum et tu paries 
filium terrestrem. 
In te non est caries, 
natum habes testem. 
Leviatan insanies, 
hic fert tibi pestem. 

Gaude virgo singularis 
mater nostri salvatoris 
radix vite popularis, 
germen novi fors. 
Ex te sumpsit hinc tu pares 
ampullam liquoris 
que virtute aquas mans 
tenes stilla roris. 
Dic, quo verba concepisti, 
angeli vultui 
"Dominus tecum" audisti  

en door uw bijstand redden. 
De hemelse scharen zingen uw lof. 

Heil u, maagd, 
die door de engel 
met een groet werd toegesproken. 
Kort daarop werd zij zwanger 
vrij van erfzonde. 
In u werd de godheid mens 
door de hemelse Geest. 
Jij bleef ongerepte maagd 
in daad en in gedachte. 
En als je terugschrok voor dit wonder 
terwijl de vrucht groter werd in je schoot 
en je bezorgdheid toenam, 
naderde de geboorte. 
Maagd bleef je. 
De Geest sprak je deze woorden toe: 
"Vrees niet". 
Dit was je tot troost, en 
"Maak je geen zorgen". 
Zo klonk het tot de zwangere. 
Hoe zou je verwonderd zijn 
en zou er zorg ontstaan, 
je weet toch, dat je geen man hebt bekend 
en dat je ongerept bent. 
Ik begrijp dat je verwonderd was, 
want je toestand is in strijd met de natuur. 
De engel sprak: "Vanuit het allerhoogste 
zult gij ontvangen de hemelse God 
en gij zult baren de Mensenzoon." 
In u is geen smet, 
daarvan is uw zoon getuige. 
Gij, Satan, zult uitzinnig zijn van woede, 
deze hier brengt u ten val. 

Gegroet, eerbiedwaardige maagd, 
moeder van onze Verlosser, 
wortelstam van leven voor uw volk, 
zaad van een nieuwe bloem. 
Jij bracht ter wereld 
een vaas met kostbaar vocht, 
door jouw kracht 
bedwong jij de wateren van de zee 
met een druppel dauw. 
Toen de engel jou verscheen 
heb jij uit het Woord ontvangen. 
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dicens, "fui tui". 
Presentem conclusisti, 
tunc naturam sui, 
Messiam invenisti 
de natura tui. 
0 celestis armonia, 
in hac junctione, 
caro nostre cum sophia 
in unum persone; 
qualiter ex qua via 
studeas colone, 
hac sola mater novit pia 
et tu Jesu bone. 
Mater heres Dei 
mundi redemptoris, 
pia tu memento mei 
in extremis horis; 
ne coartent mei rei, 
secum suis horis 
et presentas faciei 
mei plasmatoris. 

Virgo mater comprobaris 
matrem partus indicat, 
claustrum ventris virginalis 
intactam te judicat. 
Virginem cum divinalis 
natus ille benedicat, 
celurn, tellus, unda mans 
laudes tuas predicat. 
Non est partus hic penalis 
qui matrem letificat. 
Christus factus fratemalis 
sicut exemplificat. 

Ave genrima celi luminarium. 
Ave Sancti Spiritus sacrarium. 

Crux fidelis 

Crux fidelis inter omnes 
arbor una nobilis. 
Nulla silva talem profert 
fronde, flore, germine. 
Dulce lignum, 
dulcia ferens pondera. 
Assis nobis custodia 
contra inimici jacula.  

"De Heer is met u", zo klonk het 
en "ik was van u". 
Toen heb jij begrepen 
dat zijn bestaan in jou aanwezig was. 
Jij hebt de Messias ontvangen 
vanuit jouw eigen bestaan. 
0 hemelse harmonie 
in deze verbintenis. 
Het menselijke bloed in eenheid 
met het hemelse bloed. 
Hoe zou men kunnen begrijpen 
hoe dit is samengevloeid; 
die dingen weet alleen de vrome moeder 
en gij, zoete Jezus. 
Moeder, erfgenaam van God 
Verlosser van de wereld, 
vrome moeder, denk aan mij 
in mijn laatste uren, 
dat mijn zonden mij niet benauwen, 
maar breng mij 
voor het aanschijn van mijn Schepper. 

Gij openbaart u als maagd en moeder, 
de geboorte duidt u aan als moeder, 
maar de geslotenheid 
van uw maagdelijke schoot, 
bevestigt dat gij ongerept zijt. 
Terwijl uw goddelijke Zoon 
u als maagd zegent, 
zingen de hemel, de aarde 
en de wateren der zee uw lof. 
Deze geboorte, de vreugde van de moeder, 
is vrij van de erfzonde. 
Christus, onze broeder, is daarvan het bewijs. 

Gegroet, schitterende ster des hemels, 
Gegroet, schrijn van de Heilige Geest. 

Kruis, trouw onder allen, 
enige nobele boom, 
geen bos brengt zulk een tweede voort 
inzake lover, bloem, zaad. 
Dierbaar hout, 
dat een zoete last draagt, 
wees onze toevlucht 
tegen de aanvallen van de vijand. 
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Beata Dei Genitrix 

Beata Dei Genitrix 
Maria Virgp perpetua, 
templum Domini, 
sacrarium Spiritus Sancti. 
Sola sine exemplum 
placuisti Domino 
Jesu Christo: 
ora pro populo, 
interveni pro clero; 
intercede pro devoto 
femineo sexu. 

Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus, 
et emitte celitus 
lucis tue radium. 
Veni pater pauperum, 
veni dator munerum, 
veni lumen cordium. 
Consolator optime, 
dulcis hospes anime, 
dulce refrigerium. 
In labore requies, 
in estu temperies, 
in fletu solatium. 
0 lux beatissima, 
reple cordis intima 
tuorum fidelium. 
Sine tuo numine, 
nihil est in lumine, 
nihil est innoxium. 
Lava quod est sordium, 
riga quod est aridum, 
sana quod est saucium. 
Flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, 
rege quod est devium. 
Da tuis fidelibus, 
in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 
Da virtutis meritum, 
da salutis exitum, 
da perenne gaudium. 

Veni Sancte Spiritus, 
et infunde primitus 
totem celi gratie. 

Gelukzalige Moeder Gods, 
Maria, altijd maagd, 
tempel van de Heer, 
schrijn van de Heilige Geest, 
gij alleen, niemand anders, 
hebt behaagd aan de Heer 
Jezus Christus, 
bid voor het volk, 
wees de voorspreekster voor de clerus, 
wees de toeverlaat van 
het u toegewijde vrouwelijk geslacht. 

Kom, Heilige Geest, 
en zend vanuit de hemel 
een straal van uw licht op ons neer. 
Kom, vader van de armen, 
kom, schenker van genade, 
kom, licht van de harten. 
Beste Trooster, 
zoete gast van het gemoed, 
zoete verkwikking. 
Rust in de inspanning, 
matiging in de hartstocht, 
troost in het verdriet. 
0 allergelukzaligst licht, 
vervul tot in de diepste kern 
de harten van uw getrouwen. 
Zonder uw goddelijke almacht 
blijft alles in het duister, 
blijft niets schuldeloos. 
Was wat vuil is, 
besproei wat dor is, 
genees wat krank is. 
Buig wat stram is, 
verwarm wat koud is, 
recht wat krom is. 
Schenk uw getrouwen 
die op u hun hoop hebben gesteld, 
uw heilige zevenvoudige genade. 
Schenk de beloning van de deugd, 
schenk de bekroning van het heil, 
schenk de eeuwige vreugde. 

Kom, Heilige Geest 
en stort in ons gemoed 
de dauw van uw hemelse genade. 
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Precantibus humanitus 
salva nos divinitus 
a serpentis facie. 
In cuius presentia, 
ex tua dementia 
tecta sint peccata. 
Nostraque servitia 
corda penetentia 
tibi fac placata 
Languidorum consolator 
et lapsorum reformator, 
mortis medicina. 
Peccatorum perdonator, 
esto noster expurgator, 
et duc ad divina. 

Veni Creator Spiritus, 
mentes tuorum visita: 
imple supema gratia 
que tu creasti pectora. 
Qui paraclitus diceris, 
donum Dei altissimi, 
fons vivus, ignis, caritas, 
et spiritalis unctio. 
Tu septiformis munere, 
dextre Dei tu digitus, 
tu rite promisso Patris, 
sermone ditans guttura. 
Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis 
virtute firmans perpetim. 
Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus: 
ductore sic te previo, 
vitemus omne noxium. 
Per te sciamus 
da Patrem noscamus atque Filium, 
te utriusque spiritum credamus 
omni tempore. 

Mentes tuorum visita: 
imple superna gratia. 

Vanuit ons mens-zijn smeken wij tot u: 
red ons vanuit uw god-zijn 
voor het aanschijn van de slang. 
Wanneer wij voor haar staan, 
dek dan onze zonden toe 
vanuit uw erbarmen. 
Wij zijn uw dienaars, 
schenk vergiffenis 
aan ons rouwmoedig hart. 
Gij zijt de trooster van de bedrukten, 
de redder van wie ten gronde ligt, 
genezing in het uur van de dood. 
Gij die de zonden vergeeft, 
zuiver ons van smet 
en leid ons naar het paradijs. 

Kom, Schepper Geest, 
daal neer in het gemoed van uw getrouwen, 
vervul met hemelse genade 
de harten die gij geschapen hebt. 
Uw naam is Trooster, 
gave van de allerhoogste God, 
levende bron, vuur, liefde, 
geestelijke zalving. 
Gij, zevenvoudige genade, 
vinger aan Gods rechterhand, 
gelofte van de Vader, 
schenker van het taalvermogen. 
Stort het licht in ons gemoed, 
ontsteek de liefde in ons hart, 
maak onze zwakheid sterk 
door uw nooit aflatende kracht. 
Drijf ver de vijand van ons weg, 
schenk ons blijvende vrede, 
met u als herder van het eerste uur, 
blijven wij vrij van elke smet. 
Geef dat wij met uwe hulp 
de Vader kennen en de Zoon, 
en laat ons steeds geloven 
in de Geest die van hen beiden is uitgegaan. 

Daal neer in het gemoed van uw getrouwen, 
vervul het met hemelse genade. 

Vertaling: Jan Gijsel 
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C) Gratis muziekatelier voor kinderen (zie p. 90) 

Michael Form algemene leiding 

Vrijdag, 25 augustus 2000, 12 u. 

Kapel Elzenveld 

Les Flamboyants 

Agnieszka Kowalczyk 
Viva Biancaluna Biffi 
Norihisa Sugawara 
Agileu Motta 
Michael Form 

zang 
zang en vedel 
luit en vedel 
luit 
fluit 

Les Flamboyants 

Het ensemble Les Flamboyants is genoemd naar de laatgotische bouwstijl, die gekenmerkt 
werd door een zeer 'flamboyante' ornamentiek. De leden van het ensemble zijn afkomstig 
van Duitsland, Italië, Polen, Japan en Brazilië. Ze studeerden allen aan de Schola 
Cantorum Basilienis in Zwitserland, waar ze zich specialiseerden in pre-barokke muziek. 
De groep werd opgericht in 1995 en staat onder de leiding van blokfluitist Michael Form. 
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Het eerste optreden van Les Flamboyants vond plaats in Bernkastel-Kues, tijdens het ope-
ningsconcert van de Mosel Festwochen, dat in 1997 in het teken stond van de zeshon-
derdste verjaardag van Nikolaus von Kues, beter bekend als Cusanus. De twee daaropvol-
gende jaren namen Les Flamboyants deel aan een reeks prestigieuze festivals in Duitsland, 
Zwitserland en Italië. In 1998 brachten ze hun eerste cd-opname uit met antifonen van 
Hildegard von Bingen en Brigitta. Les Flamboyants maakten ook opnames voor heel wat 
radiostations, zoals de Sdwestfunk in Mainz, Deutschlandfunk in Berlijn, 
Mittlerdeutscher Rundfunk in Leipzig en de Italiaanse zender RAI. Ter gelegenheid van 
de vijfhonderdste verjaardag van Ottaviano Petrucci's eerste druk van polyfone muziek uit 
1501 zal het ensemble zich het komende jaar toeleggen op het repertoire van Odhecaton 
A en Canti B & C. 
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PROGRAMMA 

Guillaume Dufay (1397-1474) 
Se la face ay pale 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici 
Misc. 213 

Se la face ay pale 
uit: Trento, Castello del Buon Consiglio, MS 
89 

Se la face ay pale 
uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, 
Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Gilles Binchois (ca. 1400-1460) 
Tout a par moy 

uit: Paris, Bibliothèque Nationale, Nouv. 
Acquis. Franc., MS 4379 

Alexander Agricola (?1446-1506) 
Tout a par moy 

uit: Firenze, Biblioteca del Conservatorio 
Luigi Cherubini, MS 2439 

Gilles Binchois 
Comme femme desconfortée 

uit: New Haven, Yale University, Beinecke 
Rare Book and Manuscript Library, MS 91 
(Mellon Chansonnier) 

Alexander Agricola 
Comme femme desconfortée 

uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 
(Codex Faenza) 

Comme femme desconfortée 
uit: Ottaviano Petrucci, Canti C numero 
cento cinquanta, Venezia, 1504 

Gilles Binchois 
Je me recommande 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici 
Misc. 213 

John Dunstable (ca. 1390-1453) 
0 rosa bella 

uit: El Escorial, Real Monasterio de San 
Lorenzo, MS IV A 24 

0 rosa bella 
uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, 
Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Jacques Vide (fl. 1410-1433) 
Amans doublés, or doublés vos amours 
Et c'est assés pour m'esjouir 

uit: Oxford, Bod/elan Library, Cod. Canonici 
Misc. 213  

Guillaume Dufay 
Le serviteur hault guerdonné 

uit: Oporto, Biblioteca PCiblica Municipal, 
Cod. 714 

Anoniem 
Le serviteur hault guerdonné 

uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 
MS Banco Rari 229 

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) 
Le serviteur hault guerdonné 

uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 
MS Banco Rari 229 

Anoniem 
Le serviteur hault guerdonné 

uit: Ottaviano Petrucci, Harmonice 
Odhecaton, Venezia, 1501 

Gilles Binchois 
Dueil angoisseus 

uit: El Escorial, Real Monasterio de San 
Lorenzo, MS IV A 24 

Guillaume Dufay 
Je triomphe de crudel dueil 

uit: Oporto, Biblioteca Pírblica Municipal, 
Cod. 714 

Ne je ne dors ne je ne veine 
uit: I-irenze, Biblioteca Nazionale centrale, 
Magliabecchi XIX, MS 176 
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Populariteit en parodie in het 15de-eeuwse chansonrepertoire 

De uitspraak dat populariteit en de ermee gepaard gaande gradaties van personencultus 
universele fenomenen zijn, waarneembaar doorheen alle eeuwen in de meest diverse 
kunsttakken, laat zich dankbaar illustreren aan de hand van een studie van het chanson-
repertoire uit de 15de eeuw in het algemeen en een aandachtige beluistering van het con-
cert van vanmiddag in het bijzonder. Zoals de opbouw van het programma duidelijk 
maakt, vormt het herwerken van een aantal populaire chansons door andere componisten 
hier immers de rode draad, hetgeen auditief bevattelijk wordt gemaakt door een bewuste 
koppeling van het model en de erop gebaseerde parodie(ën). 

De faam van een componist en zijn werken liet zich toentertijd echter nog op verschillen-
de andere manieren gevoelen. Naast het parodieprincipe, waarop verder wordt ingegaan, 
blijkt ook de vermelding van componisten, hun oeuvre en hun schrijfstijl in muziektheo-
retische traktaten en gedichten een goede barometer te zijn voor de verspreiding van hun 
populariteit. Het is dan wellicht ook niet toevallig dat bijna alle componisten die op het 
programma staan en wiens chansons aan de basis hebben gelegen van andere liederen, 
een prominente plaats innamen in contemporaine muzikale en literaire geschriften. 

Zowel Guillaume Dufay als Gilles Binchois vormen hiervan een uitstekende illustratie. 
Beide componisten worden trouwens ook vaak in een adem genoemd, een traditie die is 
ingeluid door Martin le Francs gedicht Le Champion des dames, dat is opgedragen aan 
Philips de Goede en waarin de twee coryfeeën bovendien samen staan afgebeeld in een 
miniatuur (zie cover). Een passage uit het Livre de la Deablerie, gepubliceerd in Parijs in 
1508, van Eloi d'Amerval is in dit opzicht eveneens vermeldenswaardig. Bij een opsom-
ming van de meest markante componisten van zijn tijd komen namelijk onder meer die 
figuren voor, die voor dit programma van cruciale betekenis zijn: naast Dufay en Binchois 
verschijnen ook John Dunstable (ca. 1390-1453), Johannes Tinctoris (ca. 1434-ca. 1511) 
en Alexander Agricola (ca.1446-1506) ten tonele. Ook andere literaire werken, zoals 
Guillaume Crétins treurdicht naar aanleiding van het overlijden van Johannes Ockeghem 
(ca. 1410-1497) en Jean Molinets Le naufrage de la pucelle geven elk een eigen visie op de 
populariteit van diverse van hun collega's. 

Naast deze poëtische lofuitingen bieden de muziektheoretisLhe traktaten dan weer een 
andere kijk op de receptie van de compositorische ontwikkelingen en tendensen tijdens 
de 15de eeuw. Dit is onder andere merkbaar in Tinctoris' Liber de arte contrapuncti uit 
1477, waarin hij Dufay, Binchois en Dunstable proclameerde tot het model van latere 
generaties componisten. Dat deze raad toen niet onbeantwoord bleef, wordt duidelijk aan 
de hand van de modelfunctie die deze klinkende namen vervulden voor andere musici en 
hun werken. 

Een eerste interessante lijn vertrok vanuit Dufays chanson Le serviteur hault guerdonné, dat 
blijkbaar uitzonderlijk wijdverspreid moet geweest zijn, indien men afgaat op de hierop 
gebaseerde werken van Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) en twee anonieme componisten. 
Dat Dufay overigens niet alleen de inspiratie vormde voor andere musici, maar zich ook 
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graag bediende van zijn eigen composities, mag blijken uit het chanson Se la face ay pale, 
waarvan de tenormelodie als basis diende voor een monumentale gelijknamige mis van 
zijn hand. 

Een andere, opmerkelijk frequent geïmiteerde componist was Gilles Binchois, wiens 
chansontraditie zich, met haar thematiek van de hoofse liefde, eenduidig afspeelde aan 
het Bourgondische hof. Het programma biedt dan ook slechts een kleine greep uit de tal-
rijke chansons waarmee Binchois model stond voor zijn tijdgenoten. Zo blijkt niet alleen 
Alexander Agricola zich graag bediend te hebben van Binchois' chansons Tuut a par moy 
en Comme femme desconfortée, maar ook de theoreticus en componist Johannes Tinctoris. 
Interessant is bovendien dat Josquin Desprez (ca. 1440-1521) de tenor van het laatstge-
noemde chanson verwerkte in zijn Stabat mater, waar het motief van de profane liefdes-
klacht een opmerkelijke pendant biedt voor de klacht van de rouwende Maagd Maria. 

Met John Dunstable wordt het blikveld verlegd naar Engeland, van waaruit toen op dat 
moment een frisse muzikale wind kwam aangewaaid, die de continentale componisten 
niet ongemerkt voorbij lieten gaan. Niet toevallig sprak Martin le Franc in Le Champion 
des dames van de `frisque concordance' van Dunstables werken, een uitspraak die ver-
klaard kan worden vanuit het - toentertijd eerder ongewone - gebruik van welluidende 
tertsen en sexten. Het feit dat deze harmonische traditie van rechtstreeks belang is 
geweest voor de uitbouw van een zogenaamde panconsonante stijl, waarvan het innova-
tieve karakter ook werd beschreven in talrijke theoretische traktaten, zegt voldoende over 
het waarom van de populariteit van deze componist. 

Jacques Vide (fl. 1410-1433), van wie geweten is dat hij in de eerste decennia van de 
15de eeuw als componist bedrijvig was, heeft zijn naam eveneens weten te verbinden met 
het Bourgondische hof. Kenmerkend voor zijn compositorische loopbaan was echter dat 
hij daar nooit officieel vermeld werd voor zijn muzikale diensten, maar wel in de context 
van een aantal administratieve functies, zoals kamerdienaar en secretaris. Wellicht niet 
toevallig zijn van hem slechts acht werken overgeleverd - die allemaal opgenomen wer-
den in een bekend handschrift uit Oxford, waaronder het chanson Amans doublés, or dou-
blés vos amours -, die overwegend geschreven zijn in een eenvoudige stijl en bestaan uit 
korte, elkaar overlappende frasen. 

Imiteren en geïmiteerd worden, populair en minder gekend: dit zijn de boeiende span-
ningslijnen die zich uit het programma van Les Flamboyants laten distilleren en dus 
garant staan voor een subtiel afwisselend geheel. De sterkte ervan situeert zich dan ook in 
het feit dat deze koppeling van modellen en (een aantal van) hun parodie(ën) een inte-
ressant web van verbanden en verhoudingen tussen componisten onderling zichtbaar 
maakt. Auditieve concentratie is hierbij, nog meer dan anders, een noodzakelijke voor-
waarde om dit web te ontrafelen en de linken tussen de werken onderling te kunnen ont-
dekken en te reconstrueren. 

Katelijne Schiltz 
Aspirant van het FWO-Vlaanderen 
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Se Ia face ay pale 

Se la face ay pale, 
la cause est amer, 
c'est la principale, 
et tant m'est amer 
amer, qu'en la mer 
me voudroye voir; 
or, scet bien de voir 
la belle a qui suis 
que nul bien avoir 
sans elle ne puis. 

Se ay pesante malle 
de dueil a porter, 
ceste amour est male 
pour moy de portcr; 
car soy deporter 
me veult devouloir, 
fors qu'a son vouloir 
obeisse, et puis 
qu'elle a tel pooir, 
sans elle ne puis. 

C'est la plus reale 
qu'on puist regarder, 
des'amour leiale 
ne me puis guarder, 
fol sui de agarder 
ne faire devoir 
d'amours recevoir 
fors d'elle, je cuis; 
se ne veil douloir, 
sans elle ne puis. 

Tout a par moy 

Tout a par moy afin qu'on ne me voie, 
si tres dolent que plus je ne porroie, 
je ne tiengs seul comme une ame es bahie, 
fai sans regrets de ma dolente vie 
et de fortune qu'ainsy fort me guerroie. 

Comme femme desconfortée 

Comme femme desconfortée, 
sur toutes aultres esgarée, 
qui n'ay jour de ma vie espoir 
d'en estre es nul temps consolée, 
mais a mon mal plus agravée,  

Als mijn gelaat bleek is, 
is de oorzaak minne, 
't is de voornaamste 
en minne is mij dermate 
bitter dat ik mijzelf 
in de zee wilde zien. 
Nu weet waarachtig 
de schone aan wie ik behoor 
dat ik zonder haar 
niets goeds hebben kan. 

Als ik een zware koffer 
verdriet te dragen heb, 
dan is deze liefde voor mij 
slecht te dragen, 
want wispelturigheid wil 
zich niet gedragen, 
tenzij ik aan haar wil 
gehoorzaam, en vermits 
zij dat van mij wil 
kan ik niet zonder haar. 

Zij is de koninklijkste 
die men kan aanschouwen. 
Ik kan mij niet verdedigen 
tegen mijn trouwe liefde voor haar. 
Ik ben wel gek van het kijken 
en haar het hof te maken 
of liefde te ontvangen 
tenzij van haar, denk ik. 
Als ik niet wil lijden 
kan ik niet zonder haar. 

Helemaal alleen, dat men mij niet ziet, 
zo treurig dat het niet erger kan 
voel ik mij eenzaam als een verbijsterde ziel 
en spreek zonder spijt over mijn treurig bestaan 
en over het lot dat mij zo vijandig is. 

Als een terneergeslagen vrouw 
verdwaasd als geen andere, 
die geen dag van mijn leven nog hoopt 
ooit nog getroost te worden 
maar nog meer bezwaard in mijn verdriet 
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desire la mort main et soir. 

Je l'ay tant de fois regretée 
puis qu'elle m'a ma joye hostée: 
doy-je donc icy remanoir? 

Bien doy mauldire la joumée 
que ma mère fist la portée 
de moy, pour tant deul recepvoir. 
car toute douleur assemblée 
est en moy, femme maleurée, 
donc j'ay bien cause de douloir. 

Je me recommande 

Je me recommande humblement 
avoir en plourant tendrement 
que de moy aies souvenance 
m'amour la plus douce de France 
lent de mont avancement.  

verlang ik morgen en avond naar de dood. 

Ik heb de dood zo vaak gewenst 
omdat mijn vreugde mij ontnomen is, 
moet ik dan nog hier blijven? 

Ik moet de dag wel vervloeken 
waarop mijn moeder mij baarde 
om zulk een rouw te krijgen 
want alle verdriet is in mij, 
ongelukkige vrouw, bijeengebracht 
ik heb dus wel reden om te treuren. 

De dichter groet nederig zijn geliefde en vraagt haar 
aan hem te denken, zodat haar mooie ogen zijn eed 
van trouw kunnen aanvaarden. 

Comme celle a qui longuement 
je me donne entierement 
de cuer, de corps et fe puissance. 
je me recommde humblement 
avoir en plourant tendrement 
que de moy aies souvenance. 

Et de mon amoureux tourment 
l'on vas biaux jeux doulcement 
me font par messe en esperance 
l'amour par vos mercy briefment. 

0 rosa bella 

0 rosa bella, 
0 dolce anima mia, 
non mi lassar morire in cortesia. 

Ai lasso mi dolente 
dezo finire 
per ben servire 
e lialment' amare. 

Soccorremi ormai 
del raio languire, 
cor del corpo mio, 
non me lassar morire. 

0 dio d'amore,  

Mooie roos! 
Mijn zoete ziel! 
Laat mij alsjeblief niet sterven! 

Ach mij! 
Vol spijt moet ik eindigen 
om een goede dienaar 
en trouwe minnaar te zijn. 

Sta mij bij 
in mijn kwijnen; 
hart van mijn hart, 
laat mij niet sterven! 

0 god van de liefde, 
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che pena e questa amare, 
vedi ch'io moro tut'hora 
per sta giudea. 

Le souvenir 

Le souvenir de vous me tue, 
mon seul bien, quant je ne vous voy 
car je vous jure sur ma foy 
sans vous ma liesse, est perdue. 

Quant vous estes hor de ma vue 
je me plains, et dis a par moy, 
le souvenir de vous me tue, 
mon seul bien, quant je ne vous voy. 

Seule demeure despourveue 
d'ame nul, confort ne re9oy. 
et  si seuffre, sans faire effroy, 
jusques a vostre, revenue.  

wat een pijn is toch al dit liefhebben, 
zie toch hoe ik sterf 
voor deze jodin. 

Aan u denken maakt me gek, 
mijn enig goed, wanneer ik u niet zie. 
Want ik zweer u, op mijn eer, 
dat zonder u mijn vreugde vergaat. 

Wanneer ik u niet kan zien, 
beklaag ik me, en zeg bij mezelf: 
aan u denken maakt me gek, 
mijn enig goed, wanneer ik u niet zie. 

Achtergelaten voel ik me hulpeloos, 
van niemand ontvang ik enige steun 
en ik lijd in alle stilte 
tot aan uw terugkeer. 

Amans doublés, or doublés vos amours 

Amans doubles, or doublés vos amours, 
plus vous chaille a loyaument amer 
car on ne puet plus follement passer 
n'user son temps, huy est venus li jours. 

Vraye amours meurt, elle a peu de cours, 
dont se volés en liesse durer. 
Amans, doubles, or doubles vos amours 
plus ne vous chaille a loyaument amer. 

Le serviteur hault guerdonné 

Le seviteur haut guerdonné, 
assovi et bien fortuné, 
l'eslite des heureux de France 
me suis trouvé par la pourveance 
d'ung tout seul mot bien ordonné. 

Ii me semble au prime estrenné; 
car apres dueil desordonné 
suis fait par nouvelle alliance 
le seviteur haut guerdonné, 
assovi et bien fortuné, 
l'eslite des heureux de France. 

J'estoye Phomme habandonné 
et le dolent infortuné,  

Bedrogen minnaars, bedrieg nu uw lief, 
trek u niets meer aan van trouwe liefde 
want men kan zijn tijd niet nuttelozer doorbrengen. 
Vandaag is de dag aangebroken. 

Ware liefde sterft, zij is van weinig tel 
wanneer je dan in vreugde overleven wilt. 
Bedrogen minnaars, bedrieg nu uw lief, 
trek u niets meer aan van trouw beminnen. 

De rijkelijk beloonde dienaar, 
ruim voldaan en heel gelukkig, 
de keur van de gelukzakken van Frankrijk 
ben ik geworden door het toekennen 
van een enkel goed geplaatst woord. 

Ik lijk wel als eerste uitverkoren, 
want na een overdreven rouw, 
ben ik geworden door dit nieuw contract 
de rijkelijk beloonde dienaar, 
ruim voldaan en heel gelukkig, 
de keur van de gelukzakken van Frankrijk. 

Ik was de verlaten man 
de triestige sukkelaar, 
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alors que vostre bienvouliance en nu zal uw welwillendheid 
veut confermer toon esperance, mijn hoop willen bekrachtigen, 
quant ce beau nom me fut donné. wanneer die mooie naam mij gegeven werd. 

Dueil angoisseus 

Dueil angoisseus, rage demeseurée, Angstig verdriet, tomeloze woede, 
grief désèspoir plain de forcement, diepe wanhoop vol uitzinnigheid, 
langor sans fin et vie maleurée eindeloze neerslachtigheid en ongelukkig bestaan 
plaine de plour d'angoisse et detorment. gevuld met geween, angst en kwelling. 

Coeur doloreux qui vit obscurement, Een gepijnigd hart dat verborgen leeft, 
tenebreux corps sur le point de partir. droefgeestig lichaam dat op vertrekken staat. 
Ay sans cesser continuelment, Dat heb ik zonder ophouden, aanhoudend 
et se ne puis garir ne morir. en ik kan genezen noch sterven. 

Je triomphe de crudel dueil 

Je triomphe de crudel dueil; Ik overwin een wreed verdriet. 
mal angousseux est mon acueil Mij onthaalt enkel angstige pijn 
et tout mon ben parfait martirre. en al wat ik heb is enkel kwelling. 

Je ne scaroy mon mal descripre Ik kan mijn pijn onmogelijk beschrijven 
ne dire a nul dont je me dueil. noch aan iemand zeggen waarom ik lijd. 

Ne je ne dors ne je ne veille 

Ne je ne dors je ne veille, Ik kan niet slapen en niet waken, 
tant ay fort la puce en oreille, zo erg heb ik het te pakken. 
c'est du mains que de souspirer; Smachten is het minste dat ik kan doen 
car contraint suis de desirer want ik kan enkel maar verlangen 
que mort contre moy se resveille. dat de dood naast mij ontwaakt. 

Desir ne veult que je sommeille, Verlangen wil niet dat ik indut, 
l'oeil ouvert ennuy me conseille als ik waak raadt bezorgdheid me aan 
que je transisse de pleurer. te sterven van het wenen. 

Je n'ay pas la couleur vermeille, Ik heb geen frisse gelaatskleur 
c'est par vous, dont je m'esmerveille, dat komt door jou en ik kan niet begrijpen 
comment vous povez endurer hoe jij kan verdragen dat ik, 
que pour vous craindre et honnourer om jou mijn respect te betuigen 
je souffre doulleur nonpareille. een weergaloze droefenis moet doorstaan. 

Vertaling: Theo Venckeleer 
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Schrijf nu in 
voor deze niet te missen 

kooractiviteiten! 

Vlaams-Nederlandse Repertoiredag 
Zaterdag 9 september 2000 om 10u. 

De jaarlijkse repertoiredag van het Centrum voor Vocale Muziek vzw wordt opnieuw geleid door de dynamische 
dirigenten Joop Schets en Ludo Claesen. Naast het traditionele aanbod van verse koormuziek van Vlaamse en 
Nederlandse uitgevers, kunnen radeloze repertoirezoekers er kennismaken met de CVM-uitgaven 'nieuwe stijl'. 

Deze ganse dag kost slechts 750 BEF. (incl. partituren, broodjes & dranken in de pauzes). 
De Vlaams-Nederlandse repertoiredag wordt georganiseerd door het Centrum voor Vocale Muziek vzw (CVM) 

i.s.m. met Muziekuitgeverij Harmonia, Loosdrecht. 

FLANDRIA CANTAT 
Zondag 12 november 2000 om 14.30u., Koningin Elisabethzaal, Antwerpen 

Een onvergetelijke zangnamiddag met diverse podiumkoren, 
samenzang en een denderende sfeer in een bomvolle zingende zaal! 
Zowel koorgroepen als individuele zangers zijn van harte welkom! 

Bestel nu reeds de Flandria Cantat-liedbundel  (275 BEF.) met alle samenzangliederen 
die tevens geldt als toegangskaart tot de manifestatie. 

Flandria Cantat wordt georganiseerd door Koorfederatie Vlaanderen vzw (KfV). 

fraffa OWN MINN NWE MUM NIM "N 

en/of Naam van het koor:  

schrijft zich in voor Flandria Cantat en ontvangt de samenzangbundel na storting 
van 275 BEF. op rek. 409-6587191-62 van KfV te Antwerpen met vermelding `FC II'. 

schrijft zich in voor de Repertoiredag 2000 en stort 750 BEF. op rekeningnummer 
001-0077412-82 van het CVM te Antwerpen met vermelding `Repertoiredag'. 

J 

1 

KfV/CVM, Camille Huysmanslaan 93, 2020 Antwerpen 
Tel. 03/237 93 92 & fax: 03/248 16 05 • E-mail: info@kfv.be (4.1V r‘. 

1 

Adres:  
1 

1 

1 

1 



Knack 
verheldert 

Wees gerust. Onze kunstkritieken zijn ons 
door niemand ingefluisterd. 

Kritiek geven 
is makkelijk. 
Zeker als 
ze inspeelt 
Op 
VOO rgekauwde 
meningen. 
Maar die krijgt 
u niet 
voorgeschoteld. 



Catherine Bott & Friends 
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Catherine Bott sopraan 
Pavlo Beznosiuk vedel 
Mark Levy vedel 
Jacob Heringman luit 

Vrijdag 25 augustus 2000, 20 u. 

Sint-Augustinuskerk 

Catherine Bott & Friends 

Catherine Bott & Friends 

Ze zijn bij het concertpubliek en liefhebbers van cd's uiteraard bekend door hun uitvoe-
ringen met bekende Britse ensembles. Maar dat Catherine Bott, Jacob Heringman, Pavlo 
Beznosiuk en Mark Levy ook goeden vrienden zijn, die geregeld samenkomen om hun 
favoriete muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance te zingen en te spelen, is nog 
steeds een goed bewaard geheim. Laus Polyphoniae prijst zich dan ook gelukkig een van 
de eerste concerten van dit enthousiaste ensemble te mogen voorstellen. 

Catherine Bott 

De sopraan Catherine Bott staat bekend als een van de meest veelzijdige vertolksters van 
vroege vocale muziek. Op dit vlak realiseerde zij talrijke opnamen, waaronder Purcells 
The Fairy Queen met het Amsterdam Baroque Orchestra en de titelrol in Dido and Aeneas 
met de Academy of Ancient Music. Voor het label Decca realiseerde zij cd's met virtuoze 
Italiaanse aria's, Mad Songs from the English Restoration Theatre en recentelijk Sweet is the 
Song (zie ook p. 68). 

Pavlo Beznosiuk 

Violist Pavlo Beznosiuk staat geregeld op het podium als solist, maar ook als concertmees-
ter en dirigent van de Academy of Ancient Music, het Amsterdam Baroque Orchestra, 
het Orchestra of the Age of Enlightenment, de Hanover Band en de Parley of 
Instruments. Met dit laatste ensemble verrichtte hij pionierswerk wat betreft het bespelen 
van de renaissanceviool. Hij heeft al verschillende mooie opnames gemaakt, onder andere 
van Vivaldi's vioolconcerti, Bachs Brandenburgse concerti en Mozarts Haffaer Serenade en 
Sinfonia Concertante. Als lid van het New London Consort heeft hij ook een stevige repu-
tatie opgebouwd als bespeler van de vedel, de rebec en de lira da braccio. 

Mark Levy 

Mark Levy is een getalenteerd muzikant die alle soorten strijkinstrumenten kan bespelen. 
Hij treedt niet alleen op als solist, maar werkt ook dikwijls samen met een hele reeks 
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Engelse ensembles voor oude muziek. Daarnaast wijdt hij een groot deel van zijn tijd aan 
zijn eigen ensemble Concordia, waarmee hij reeds op alle belangrijke festivals speelde. 
Momenteel bereidt hij met Concordia een reeks van vijf cd's voor, die zal verschijnen bij 
het label Metronome. Tijdens een tournee van het British Early Music Network bracht 
hij vorig jaar de gambasonates van Bach. Als solist nam hij eerder een concerto van 
Telemann en een gambasonata van Handel op. Mark Levy geeft ook les aan de 
Dartington International Summer School en aan de universiteit van Southampton. 

Jacob Heringman 

De luitist Jacob Heringman treedt op als solist en als ensemblemuzikant, zowel in Europa 
als in Noord- en Zuid-Amerika. Hij maakte veel cd- en radio-opnames van middeleeuwse 
en renaissancemuziek. Hij doet dit met vooraanstaande ensembles zoals The Dowland 
Consort, de Musicians of the Globe, de King's Singers en het Dufay Collective. Daarnaast 
nam hij ook solorecitals op met muziek van Anthony Holborne en Josquin Desprez. Als 
begeleider werkte hij mee aan opnamen van luitliederen met Barbara Bonney, Michael 
Chance en Catherine King. In 1990 richtte hij het ensemble Virelai op, waarmee hij 
zopas drie veelgeprezen cd's uitbracht bij het label Virgin. 
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PROGRAMMA PAUZE 

John Dunstable (ca. 1390-1453) 
0 rosa bella 

uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Codex Urbino Lat. 1417 

Gaude virgo Katherina 
uit: Modena, Biblioteca Estense, cod. lat. 471 

I pray you all 
uit: Oxford, Bodleian Library, Selden B 26 

0 rosa bella 
uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, 
Mus. 3 725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Johannes Ciconia (ca. 1370-1412) 
Per guella strada lactea del cielo 

uit: Peru gia, Biblioteca Comunale Augusta, 
MS 3065 

Ligiadra donna 
uit: Paris, Bibliothèque Nationale, MS 4917 

Anoniem 
lstampitta Tre Fontana 

uit. Lundell', British Library, Add. 2998/ 

Johannes Ciconia 
Con lagreme bagnandome el viso 

uit: Paris, Bibliothèque National, MS fonds 
italien 568 

Con lagreme bagnandome el viso 
uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, 
Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Una panthera 
uit: Peru gia, Bibliotcca Comunale Augusta, 
MS 3065  

Walter Frye (fl. ca. 1450-1475) 
Tout a par moy 

uit: New Haven, Yale University, Beinecke 
Rare Book and Manuscript Library, MS 91 
(Mellon Chansonnier) 

Tout a par moy 
uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, 
Codex Cim 3526 

Ave regina coelorum 
uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, 
Codex 810 (Schedel Liederbuch) 

Philippe de Moulins (fl. ca. 1450) 
Amis tout dous 

uit: Paris, Bibliothèque National, MS fonds 
italien 568 

Jehan Simon Hasprois (fl. 1378-1428) 
Ma douce amour 

uit: Modena, Biblioteca Estense, cod. lat. 568 

Anoniem 
La dolce sere 

uit: Faenza, Biblioteca Comunale MS 117 
(Codex Faenza) 

Bartolino da Padova (ca. 1365-1405) 
La douce chiere 

uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, 
MS Panciatichi 26 

Guillaume Dufay (1397-1474) 
Nalas, mon deuil 

uit: Oporto, Biblioteca PUblica Municipal, 
Cod. 714 

Se la face ay pale 
Vergena bella 
L'alta belleza tua 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici 
Misc. 213 

Laus Poiyphoniae vrijdag 25 augustus 20001 26] 



0 rosa bella: muziek in beweging, op zoek naar een internationale 
stijl 

De relatie tussen Frankrijk en Engeland werd gedurende de tweede helft van de 
Middeleeuwen gekenmerkt door een ambiguïteit. Enerzijds traden beide landen aanhou-
dend in politiek conflict met elkaar. De constante in die niet aflatende gespannen situatie 
betrof de bezittingen die de Engelse kroon sinds de llde eeuw op het Franse vasteland 
had. De Engelse vorsten trachtten voortdurend hun macht op het continent uit te brei-
den, terwijl de Franse soevereinen angstvallig alles in het werk stelden om het tegenover-
gestelde te bereiken. Gekoppeld aan de complexe huwelijkspolitiek die de Europese adel 
tot op heden eigen is, gaven die tegenstrijdige belangen indirect aanleiding tot de 
Honderdjarige Oorlog (1337 - 1453). Anderzijds stonden de vijandige gevoelens een 
rijke, wederzijdse artistieke bevruchting niet in de weg. Denken we maar aan het floris-
sante mecenaat van Eleonora van Aquitanië in de tweede helft van de 12de eeuw. De 
eerder vermelde huwelijkspolitiek maakte dat zij de Franse koninginnetroon voor de 
Engelse wisselde. Mede dankzij haar vond de lyrische kunst van onder andere Bernard de 
Ventadour ingang op het eiland. Het Frans was overigens de officiële taal aan het Engelse 
hof. Toen de Franse vorst Jan de Goede en de Bourgondische hertog Philips de Stoute 
van 1356 tot 1360 als krijgsgevangenen in Engeland verbleven, was dat in het bijzijn van 
hun eigen hofhouding. Omgekeerd reisde ook de muziekkapel van John, Duke of Bedford, 
met hem mee naar het continent (1422-1435). Hoogstwaarschijnlijk bevond John 
Dunstable zich in dat gezelschap. 

In die culturele relatie vertolkte Engeland aanvankelijk de functie van receptor. Pas vanaf 
de 14de eeuw werd met de schrijver Geoffrey Chaucer zijn beïnvloedende rol op het con-
tinent duidelijk merkbaar. Ook op muzikaal gebied waren de Engelsen sterk leerplichtig 
aan Frankrijk. Het polyfone repertoire dat de Notre-Dame-school vanaf de late 12de eeuw 
voortbracht, werd veelvuldig verspreid en geïmiteerd. Zelfs in de 14de eeuw schreven de 
Engelsen nog steeds `organe' en `conducti'. Die stijl had op het vasteland reeds lang 
plaatsgemaakt voor een veel moderner repertoire. Naar het eind van de 14de eeuw toe 
drongen ook de isoritmie en de chansonstij1 - beide verwezenlijkingen uit de eerste helft 
van die eeuw - in de Engelse muziek door. Zelfs de complexe ritmiek en dito notatie eigen 
aan de ars subtilior, wisten enkele composities in het Old Hall Manuscript te beïnvloeden. 

Het in Engeland geïmporteerde muzikale materiaal onderging een zeer eigen behandeling, 
waarvan het belang voor de ontwikkeling van de Europese muziek niet te onderschatten 
is. Zoals eerder vermeld, hield men op het eiland vast aan genres en stijlen die in 
Frankrijk reeds lang in onbruik waren geraakt. Terwijl op het Europese vasteland de 14de-
eeuwse polyfonie ook in het profane repertoire een belangrijke plaats kreeg toebedeeld, 
bleef zij aan de andere zijde van de Noordzee haast exclusief aan de liturgie verbonden. 
De typisch Engelse sonoriteit verleende aan die 'oude muziek' evenwel een nieuw gehalte. 
Karakteristiek zijn de vele onvolmaakte consonanten (tertsen en sexten) die zich vaak 
parallel voortbewegen en de souplesse van een zeer eenvoudige en gelijkmatig over alle 
stemmen verdeelde ritmiek. Dat stond in tegenstelling tot de harde dissonanten, vele syn- 
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copes en complexe ritmische patronen in de muziek van Guillaume de Machaut (+ 1377) 
en diens opvolgers. Typisch ook is de `English Discant': een uit de improvisatie ontstane 
zangstijl waarbij noot-tegen-noot lange vocale lijnen gesponnen werden, die uitsluitend 
consonanten bevatten. Martin le Franc noemde in Le Champion des dames Guillaume 
Dufay en Gilles Binchois als voornaamste Frans-Vlaamse componisten. Hij loofde het feit 
dat ze de `contenance angloise' van John Dunstable navolgden. Die bestond precies uit de 
panconsonantie en de grote mate van verticale organisatie: mede onder invloed van de 
Engelse muziek en vooral Dunstable, verliet men op het continent immers de middel-
eeuwse schrijfstijl waarin de verschillende stemmen als horizontale, onafhankelijke lagen 
op elkaar gebouwd werden. De regels van de nieuwe eufonie eisten een groter evenwicht 
inzake de verhouding van lange en korte notenwaarden tussen de stemmen onderling. 
Dissonanten werden zorgvuldig voorbereid en losten ook weer op. Die onderlinge betrok-
kenheid van de stemmen, de conceptie van een muziekstuk als geheel in plaats van een 
successief toevoegen van stemmen, creëerde homogeniteit. Men kan stellen dat met deze 
drastische verandering in het compositorisch denken de Middeleeuwen ten einde was. 

14de-eeuwse bronnen vermelden meermaals Guillaume de Machaut als de voornaamste 
Franse dichter en componist van zijn tijd. Zijn faam op literair en muzikaal gebied was zó 
groot, dat ook lang na zijn dood vele poëten en componisten in zijn voetsporen traden. 
Hij populariseerde de zogenaamde `formes fixes': de muzikale en poëtische vormen werden 
gefuseerd in drie standaardtypes, namelijk rondeau, virelai en ballade. Gedurende quasi de 
ganse 14de eeuw verbleven de pausen in Avignon en niet in Rome. Omstreeks 1370 werd 
aan dat pauselijk hof, evenals aan de adellijke huizen van Aragon en Foix, een weelderig 
mecenaat beoefend. Het raffinement dat we reeds bij Machaut aantroffen, werd er op 
extreme manier doorgedacht. Vooral de combinatie van zeer complexe ritmische figuren, 
contrasterende maatsoorten tussen de stemmen onderling en het voortdurend afwisselen 
van korte, lange, ternaire en binaire notenwaarden karakteriseerden deze nog 'subtielere 
kunst', de ars subtilior. Deze stijl eiste van de uitvoerder een zeer goede techniek en muzi-
kale intelligentie, teneinde alle nuances en finesses tot hun recht te laten komen. De drie 
voornaamste manuscripten voor het ars subtilior-repertoire zijn opgetekend tussen 1490 
en 1520 en vermelden een veertigtal componisten, waaronder Jehan Simon Hasprois en 
Philippe de Moulins. 

Net als in Frankrijk kende ook in het 14de-eeuwse Italië de profane muziek een nooit eer-
der geziene bloei. Kozen de Fransen echter voor complexiteit en extreme verfijning, dan 
volgde men in Italië het spoor van het 'belcanto'. In tegenstelling tot de ingewikkelde, 
haast mathematische structuren die aan de basis van het compositieproces lagen bij de 
Machaut en diens navolgers, vertrok de Italiaanse Trecento-muziek eerder vanuit de tekst. 
Melodie en ritme volgden bij aanvang de natuurlijke tekstdeclamatie; daarna werden ze 
versierd en opgesmukt. Net  als voor de Franse muziek, was ook voor het Italiaanse reper-
toire een zekere virtuositeit nodig. Die kwam echter veel soepeler en vlotter over dan bij 
hun Transalpijnse buren. Ook de Italianen hadden hun `formes fixes': de caccia, het 
madrigaal en de ballata. Het driestemmige madrigaal La douce chiere van Bartolino da 
Padova is te vinden in de Codex Reina, tevens een van de drie hoofdbronnen voor de ars 
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subtilior. Een instrumentale versie ervan treffen we aan in de Codex Faenza. Dat laatste 
manuscript dateert uit het begin van de 15de eeuw en bevat de oudst bewaard gebleven 
collectie klaviertabulaturen. De folios tonen ons zeer duidelijk een notenbalk voor de lin-
ker- en een voor de rechterhand. De linkerhand bevat steeds de oorspronkelijke tenor 
van het stuk; in de rechterhand is een uitgewerkte bovenstem genoteerd. Soms lijkt die 
zeer sterk op het origineel, maar ook totaal nieuwe melodieën konden ontstaan boven die 
ene, gegeven tenorstem. 

Johannes Ciconia is wat men een overgangsfiguur pleegt te noemen. Hij genoot een 
opleiding in Luik en Avignon. Logischerwijze was hij dus zeer vertrouwd met de Franse 
muziek uit zijn tijd, die zich - zoals gezegd. sterk richtte naar de verwezenlijkingen van 
Guillaume de Machaut en Philippe de Vitry. Ook de subtielere stijl, die zo geliefd was in 
zuiderse middens, was hem niet onbekend. Anderzijds maakte hij in Italië kennis met het 
Trecento-repertoire, voornamelijk de muziek van Jacopo da Bologna en Francesco 
Landini. Op meesterlijke wijze wist Ciconia de Franse wiskundigheid en de Italiaanse lief-
lijkheid te combineren. In zijn werken wendde hij zowel de geraffineerde ritmische nuan-
ces aan als de vloeiende Italiaanse melodieën. Zijn religieuze en profane oeuvre vertoonde 
een tendens naar meer gelijkwaardigheid tussen de stemmen onderling. 

Mag men reeds bij Ciconia van een synthese tussen de Franse en Italiaanse muziekkunst 
spreken, dan zeker bij Dufay. Allicht kwam hij door de Honderdjarige Oorlog in contact 
met de Engelse muziek, in het bijzonder met het oeuvre van Dunstable. Veelvuldige 
opdrachten in Italië maakten hem ook vertrouwd met het repertoire aldaar. Die overvloed 
aan nationale stijlen wist Dufay op meesterlijke wijze te bundelen. De homogeniteit en de 
welluidendheid van de Engelse muziek werden gekoppeld aan de melodische Italiaanse 
stijl. Harde en onvoorbereide dissonanten werden vermeden, net als het overvloedig syn-
coperen. Desondanks kleurden tal van ritmische finesses zijn werk. Meer nog dan Ciconia 
streefde Dufay naar een gelijkwaardigheid van de stemmen. Hij verkreeg die door ze allen 
te betrekken in het imitatiospel. Hoewel vierstemmigheid voortaan de norm werd, bleef 
hij in de Franse chansons en Italiaanse madrigali, cacce en ballate vasthouden aan de 
driestemmigheid. 

In een notendop laat men ons vanavond van de verschillende middeleeuwse profane tra-
dities proeven waaruit Dufay en zijn vele collega's en opvolgers, de Vlaamse polyfonisten, 
putten. Hoewel het onderscheid tussen Middeleeuwen en Renaissance slechts een theore-
tische en vaak al te didactische nabeschouwing van een natuurlijke evolutie is, kunnen 
we niet ontkennen dat in de eerste dertig jaar van de 15de eeuw een zeer duidelijke ken-
tering in het muzieklandschap plaatsvond: in de handen van die eerste generatie Vlaamse 
polyfonisten werd een prachtige internationale stijl gerealiseerd, die gedurende bijna twee 
eeuwen het Europese muziekleven in al haar facetten rijkelijk zou bevruchten. Een con-
cert als les voor de 2 1 ste eeuw? 

Steven Mariën 
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0 rosa bella 

0 rosa bella, 
0 dolce anima mia, 
non mi lassar morire in cortesia. 

Ai lasso mi dolente 
dezo finire 
per ben servire 
e lialment' amare. 

Soccorremi ormai 
del mio languire, 
cor del corpo mio, 
non me lassar morire. 

0 dio d'amore, 
che pena e questa amare, 
vedi ch'io moro tut'hora 
per sta giudea. 

Gaude virgo Katherina 

Gaude virgo Katherina, 
quam refulsit lux divina 
ter quatemis noctibus. 

Gaude, quia te doctrina 
philosophos a ruina 
traxisti cum doctoribus. 

Gaude, qui ameruisti 
confortari voce Christi 
Post preces divinitus. 

Gaude, quia convertisti 
sponsam regis et vidisti 
rotas fractas celitus. 

Gaude archa coronata 
et in Sina venerata 
olei stillamine. 

Esto nobis advocata 
apud Deum, virgo grata, 
in nostro certamine. 

I pray you all  

Mooie roos! 
Mijn zoete ziel! 
Laat mij alstublieft niet sterven! 

Ach mij! 
Vol spijt moet ik eindigen 
om een goede dienaar 
en trouwe minnaar te zijn. 

Sta mij bij 
in mijn kwijnen; 
hart van mijn hart, 
laat mij niet sterven! 

0 god van de liefde, 
wat een pijn is toch al dit liefhebben, 
zie toch hoe ik sterf 
voor deze jodin. 

Verheug u, Catherina, maagd, 
het goddelijk licht heeft u 
twaalf nachten lang omstraald. 

Verheug u, want door uw lering 
hebt gij samen met de schriftgeleerden 
de filosofen gered van de ondergang. 

Verheug u, want door uw smeekgebed 
hebt gij verworven dat de stem van Christus 
vanuit de hemel u kwam opbeuren. 

Verheug u, want de bruid van de keizer 
hebt gij bekeerd, en gij hebt gezien 
dat de bliksem uw martelrad in stukken brak. 

Verheug u, gij met de martelaarskroon, 
en die op de berg Sinai wordt vereerd 
met een druppel olie. 

Wees onze voorspreekster 
in onze doodsstrijd, 
bij God, 0 lieve maagd. 

I pray you all with one thought, Ik vraag u allen slechts een ding, 
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amendeth me and payre me nought. 

Holy Writ saith nothing is sother 
than no man should apayre other; 
sith in God 1 am thy brother, 
amendeth me and payre me nought. 

The lore in the Gospel uk man may see: 
if thy brother trespass to thee, 
between us two snib thou me, 
amendeth me and payre me nought. 

If thou see I do amiss, 
and no man wot but thou of this, 
make it nought so ill as it is: 
amendeth me and payre me nought. 

God biddes thou shalt no man defame, 
no apayre no man's name, 
but even as thou would have the same, 
amend me and payre me nought. 

Apayre thou no man with thy word, 
nother in earnest ne in bord; 
let thy tongue that is thy sword 
amend ever and payre me nought. 

Now to amend God give us grace 
of repentance, and very space 
in heaven there to see his face 
where we shall meet and payre nought. 

Per quella strada lactea del cielo 

Per quella strada lactea del cielo 
da belle stelle ov'e'l seren fermato, 
vedeva un carro andar tutto abrasato, 

coperto a drappi rossi de fin oro: 
tendea el timon verso anzoli cantando. 
El carro triumphal vien su montando. 

De verdi lauri corone menava, 
che d'alegrezza el mondo verdezzava. 

Ligiadra donna 

Ligiadra donna che'l mio cor contenti, 
rendimi pace ormai di mie tormenti.  

maak mij een beter mens en schaad mij niet. 

De Heilige Schrift zegt niets dat juister is 
dan dat niemand een ander mens zou mogen benadelen; 
dus omdat ik uw broeder ben in de Heer, 
maak mij een beter mens en schaad mij niet. 

Dit is de les die ieder mens in het evangelie kan zien: 
als uw broeder tegen u zondigt, 
als gij mij onder ons tweeën berispt, 
maak mij een beter mens en schaad mij niet. 

Als u mij iets fout ziet doen, 
en niemand anders dan gij weet daarvan, 
maak het dan niet zo slecht als het is: 
maak mij een beter mens en schaad mij niet. 

God vraagt dat gij niemand zult belasteren, 
en de naam van geen enkel mens zult bekladden, 
maar zelfs als gij hetzelfde zou willen, 
maak mij een beter mens en schaad mij niet. 

Benadeel niemand met uw woord, 
niet in ernst, niet in scherts, 
beheers uw tong die uw zwaard is, 
word steeds een beter mens en schaad mij niet. 

Dat God ons om nu een beter mens te worden 
de genade van berouw geeft, en de plaats zelf 
in de hemel om daar Zijn gelaat te aanschouwen 
waar wij elkaar zullen ontmoeten en niet schaden. 

Langsheen die melkwitte hemelweg 
waarin schitterende sterren stonden, 
zag ik een afgesleten wagen voortschrijden, 

die bedekt was met rode lakens in fijn goud. 
De wagenmenner stuurde de triomfwagen 
al zingend de hoogte in. 

Hij leidde met groene lauwerkransen, 
die de wereld in vreugde groen kleurden. 

Bekoorlijke vrouw, jij die mijn hart tevreden stelt, 
breng nu toch rust in al mijn kwellingen. 
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Tu sai che honesto amore e pura fede, 
strinse'l mio core di doglia e de martiri. 

Senza aver mai per bene amar mercede. 
Ay en pianto, ay ochi al pecto inten sospiri. 

Dimando a consolare I mia desiri, 
qualche riposo ormai de mia lamenti. 

Con lagreme bagnandome el viso 

Con lagreme bagnandome el viso 
el mio segnor lassai 
ond'io me strugo in guai 
quando io me penso esser da luy diviso. 

Ayme, dolente, ay dura dispartita 
che mai non fai ritorno in questa mondo. 

Ay, cruda morte, ay dispietata vita, 
come partesti dal mio amor iocundo? 

Ay, ingorda malvasa senza fondo; 
fuor d'ogni temperanza 
sgroppa omai tuo balanza, 
poi che m'ai tolto ogni mio gioco e riso. 

Una panthera 

Una panthera in compagnia de Marte, 
candido Jove d'un sereno adomo, 
constante e l'arme chi la guarda intorno: 
questa gubema la citta Lucana. 

Consoa dolcezza el cielo dispena e dona, 
secondo el merita, iusta corona, 
dando a ciascun mortal, che ne sia degno, 
triumpho, gloria e parte in questo regno. 

Tout a par moy 

Tout a par rnoy affin qu'on ne me voye 
si tres dolent que plus je ne porroye 
je me tien seul come un homme esbay 
faisant regretz de ma dolente vie 
et de fortune qu'ainsi fort me guerroye. 

Jij weet dat oprechte liefde en zuivere trouw 
mijn hart beklemmen met pijn en martelingen. 

Zonder dat ik ooit voor mijn oprechte liefde beloond ben 
geweest. 
Wee mij, met betraande ogen, met verzuchtingen in mijn borst. 

Ik vraag om mijn verlangens te bedaren en om nu toch 
een zekere rust te brengen in mijn geweeklaag. 

Terwijl hij mijn gelaat met tranen besprenkelde 
heeft mijn heer me verlaten 
en nu word ik verscheurd door verdriet 
wanneer ik bedenk dat ik van hem gescheiden ben. 

Wee mij, ongelukkige, oh wat een harde scheiding, 
jij die nooit meer naar deze aarde zal terugkeren. 

Oh, wrede dood, oh genadeloos leven 
hoe kon je mijn gelukkige liefde verlaten? 

Ach, vraatzuchtige dood, kwaadaardige zonder eind, 
zonder enige beheersing 
is jouw zin voor evenwicht op hol geslagen: 
je hebt mij immers mijn spel en mijn lach ontnomen. 

Een panter, met Mars als gezel, 
en Jupiter, smetteloos wit, met schitterende blik, 
wie haar nabij ziet is waakzaam en beducht: 
deze panter beschermt de stad uit Lucanië. 

Zachtmoedig beschaaft zij de hemel en schenkt, 
naar verdienste, terechte krans; 
elk mens, waard 't geschenk, krijgt 
glorie en roem, zijn deel in dit hemelrijk. 

Helemaal alleen, zodat niemand mij ziet, 
zo verschrikkelijk treurig als maar mogelijk is, 
blijf ik alleen, helemaal ontdaan, 
treurend om mijn intrieste leven 
en om het lot dat mij zo vijandig is. 
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Ave regina coelorum 

Ave regina coelorum 
Mater Regis angelorum 
0 Maria flos virginum 
velut rosa velut lilium. 
Funde preces ad filium 
pro salute fidelium. 
Amen. 

Ma douce amour 

Ma doulce amour je me doy complaindre 
quant je ne puis avoir solas ne joye 
de vous que j'ay ame tous jours sans faindre 
et ameray quoy qu'avenir en doye 
tant com vivray las or n'est 'Dien que j'aye 
quant je ne voy vo gente pourtraiture 
en qui je prens ma doulce noureture. 

Et si ne fay fors an plourer et plaindre 
et nuit et jour panser comant revoye 
vos tres grand cuer que dieux gart retraindre 
mes si ne puet estre par nulle voie 
si ne puis mays s'ainsi souvent m'anoie 
quant si longue sui de vo belle figure 
en qui je prens ma doulce noureture. 

La douce chiere 

La douce chiere d'un fier animal 
se peut entendre par signifiance 
grant hardiement et humble semblance. 
Le vis humain et le buste d'un lion 
contre signes d'un brief allegrier 
qui dit: loyaulment sens doctriner. 
Et en son col porte un escu tot blans 
que d'encombrier ii fet tot garans. 

Helas, mon deuil 

Helas, mon dueil, a ce cop sui je mort, 
puisque refus l'esragie si me mort. 
Certes, c'est fait de ma dolente vie; 
tout Ie monde ne me sauveroit mie 
puisque m'amour en a este d'acort. 

Il ne fault ia que je voise a la mer 
n'a saint Hubert pour moi faire garir; 
la morsure me donne tant d'amer  

Gegroet, Koningin van de hemel, 
Moeder van de Koning der engelen, 
0 Maria, bloem van de maagden, 
als een roos of een lelie: 
stort de gebeden uit bij de Heer 
voor het heil van de gelovigen. 
Amen. 

Mijn zoete lief, ik moet mij beklagen 
omdat ik soelaas noch vreugde krijgen kan 
van u die ik altijd oprecht bemind heb 
en zal blijven beminnen wat er ook van komen mag. 
Zolang ik leven zal, zal ik geen geluk kennen 
als ik uw lieflijke beeltenis niet zie 
waarin ik mijn zoete lafenis vind. 

En ik kan alleen maar wenen en klagen 
en dag en nacht overleggen hoe ik weer zal zien 
uw grote hart dat God voor breken beware. 
Maar dat kan op geen manier het geval zijn 
en ik kan het niet helpen dat ik zo dikwijls treur 
omdat ik zo ver ben van uw mooie beeltenis 
waarin ik mijn zoete lafenis vind. 

Het zachte aanschijn van een vervaarlijk dier 
is de symbolische verwoording 
van grote moed en nederig uiterlijk. 
Het menselijk gelaat op 't lijf van een leeuw 
als tekens van een nakende vreugde 
die trouw een spreuk wil verkondigen. 
En op zijn nek draagt hij een hagelwit sk.hild 
dat hem tegen alle ongemakken beschut. 

Helaas, mijn verdriet, ditmaal ben ik dood. 
Weigering maakt mij razend en gebeten. 
Voorzeker, mijn trieste leven is ten einde. 
De hele wereld zou me niet redden 
vermits mijn lief dat heeft toegelaten. 

Nu moet ik niet meer naar de zee gaan 
noch naar Sint-Hubertus om te genezen. 
De beet vervult mij met zoveel bitterheid 
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que de ce mal il me faulra mort. dat ik zal moeten sterven aan deze ziekte. 

Se la face ay pale 

Se la face ay pale, 
la cause est amer, 
c'est la principale, 
et tant m'est amer 
amer, qu'en la mer 
me voudroye voir; 
or, scet bien de voir 
la belle a qui suis 
que nul bien avoir 
sans elle ne puis. 

Se ay pesante malle 
de dueil a porter, 
ceste amour est male 
pour moy de potter; 
car soy deporter 
ne veult devouloir, 
fors qu'a son vouloir 
obeisse, et puis 
qu'elle a tel pooir, 
sans elle ne puis. 

C'est la plus reale 
qu'on puist regarder, 
de s'amour letale 
ne me puis guarder, 
fol sui de agarder 
ne faire devoir 
d'amours recevoir 
fors d'elle, je cuis, 
se ne veil douloir, 
sans elle ne puis. 

Vergene bella 

Vergene bella che di sol vestita 
coronata di stelle, al somo sole 
piacesti sy, ch'en te sua luce ascose, 
amor mi spigne a dir di te parole 
ma non so comenzar senza tu aita 
e di coluy ch'amando in te si pose. 

Invoco ley che ben sempre rispose 
chi la chiatno con fede 
Vergene, s'a mercede  

Als mijn gelaat bleek is, 
is de oorzaak minne, 
't is de voornaamste 
en minne is mij dermate 
bitter dat ik mijzelf 
in de zee wilde zien 
nu weet waarachtig 
de schone aan wie ik behoor 
dat ik zonder haar 
niets goeds hebben kan. 

Als ik een zware koffer 
verdriet te dragen heb, 
dan is deze liefde voor mij 
slecht te dragen, 
want wispelturigheid wil 
zich niet gedragen, 
tenzij ik aan haar 
wil gehoorzaam, 
en vermits zij dat van mij wil 
kan ik niet zonder haar. 

Zij is de koninklijkste 
die men kan aanschouwen. 
Ik kan mij niet verdedigen 
tegen mijn trouwe liefde voor haar. 
Ik ben wel gek van het kijken 
en haar het hof te maken 
of liefde te ontvangen 
tenzij van haar, denk ik. 
Als ik niet wil lijden 
kan ik niet zonder haar. 

Mooie maagd, badend in 't licht 
en met sterren gekroond, dermate 
heb je de zon bekoord, dat hij in jou zijn stralen ver- 
borg. 
Amor spoort mij aan een gedicht aan jou te wijden 
maar alleen met jouw hulp kan ik dit aan 
en met steun van wie liefdevol in jou rust. 

Ik aanroep haar die altijd antwoord gaf aan 
aan wie haar vertrouwend aanriep. 
Als, Maagd, uit medelijden, 
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miseria estrema dele humane cosse, 't grote leed van d'aardse dingen 
gia mai ti volse al mio prego t'inchina, jou deed omkijken naar mijn bede, kijk dan neer, 
soccori ala mia guera, help mij in mijn lijden, 
ben che sia terra e tu del ciel regina. al is dit de aarde en ben jij 's hemels vorstin. 

L'alta belleza tua 

L'alta bellezza tua, virtude, valore Jouw verheven schoonheid, deugd en kracht 
a che so donna m'ai donnato amore. zijn het die mij de liefde hebben ingegeven. 

Quanto piU miro el tuo lizadro aspeto Hoe meer ik naar jouw sierlijke trekken kijk, 
angelico, real, digno d'impero, een engel waardig, koninklijk, keizerlijk zowaar, 
d'amor s'enfiama piU l'ardente petto, des te meer gloed straalt door mijn borst. 

svilendo ogn'altro fermo el pensero Elke andere gedachte wordt waardeloos 
in te sola, dea, signor mio dileto, en in jou alleen, godin, vind ik soelaas; 
e farti anchor contenta certo spero. nog hoop ik jou te kunnen bevredigen. 

Vertaling: Theo Venckeleer (Frans), Jan Gijsel 
(Latijn), Marleen Cré (Engels), Annelies Van den 
Bogaert en Walter Geerts (Italiaans) 
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PROGRAMMA 

John Dunstable (ca. 1390-1453) 
Quam pulcra es 

uit: Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216 
& Bologna, Civico Musea Bibliografico Musicale, MS Q 15 
& Modena, Biblioteca Estense, Alpha ,M.5.24 

Leonel Power (?- 1445) 
Quam pulcra es 

uit: Trent°, Castello del Buon Consiglio, MS 92 

John Dunstable 
Sancta Maria, non est tibi similis 

uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11 

Leonel Power 
Anima mea liquefacta est 

uit: Bologna. Biblioteca Universitaria, MS 2216 

Anoniem 
Intabulatie van con Magnificat 

uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 (Codex Faenza) 
Alma redemptoris mater 

uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11 
& Bologna, Civico Musea Bibliografico Musicale, MS Q 15 

Ave, cel' regina, virginum 
uit: Cambridge, Gonville and Caius College, MS 512/543 

Musicorum collegio 
uit: Durham, Cathedral Library, MS C.I. 20 

Estampie 
uit: London, British Library, Add. 28550 (Robertsbridge Codex) 

John Dunstable 
Preco preheminencie 

uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11 

Anoniem 
Singularis laudis digna 

uit: New York, Pierpont Morgan Library, M. 978 
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Dulcor Britannicus: de Britse zoetheid 

Er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord wat betreft de 14de-eeuwse Engelse polyfo-
nie. Dit is niet zozeer te wijten aan de zeldzaamheid dan wel aan de onvolledigheid van 
de handgeschreven bronnen. Dit repertoire, dat voor het grootste deel bestaat uit missen 
en diverse vormen van Latijnse motetten, is bijna steeds overgeleverd zonder identificatie 
van de componist en dit bemoeilijkt de historische en geografische situering van de frag-
menten aanzienlijk. Niettemin hebben onderzoekers, dankzij codicologische en stilisti-
sche kenmerken, zich een idee kunnen vormen van de verschillende productie- en ver-
spreidingscentra van deze polyfone muziek. Deze centra bevonden zich niet alleen aan de 
hoven maar vooral ook in universiteiten en kloosters, zoals de cisterciënzerabdij 
Fountains Abbey, het benedictijnenklooster van Bury St. Edmunds en de kathedralen van 
Durham en Norwich. 

In schril contrast met de vele gefragmenteerde bronnen staat het Old Hall-manuscript, 
een omvangrijke bloemlezing waarvan het originele corpus omstreeks 1410-1415 werd 
gecompileerd. Het bevat de muzikale werken van Pycard, Typp, Oliver, Chirbury en 
Leonel Power, een van de beroemdste musici uit de eerste helft van de 15de eeuw. Deze 
componist, docent en theoreticus werd geboren tussen 1370 en 1385 en was vanaf 1421 
actief aan de muziekkapel van Thomas, de hertog van Clarence. In 1423 werd hij aange-
steld in Canterbury. De grote afwezige in het vermelde handschrift is de illustere John 
Dunstable, waaruit men kan afleiden dat Dunstable zijn eerste werken niet schreef vóór 
1415. Deze veelzijdige componist werd rond 1390 geboren. Hij trad in dienst bij de herto-
gen van Bedford en Gloucester en verbleef in Frankrijk van 1422 tot 1435. Bij zijn over-
lijden in 1453 werd hij geëerd met een beroemd Latijns grafschrift, dat hem beschrijft als 
"astrorum conscius" en als "laus, lux [en] princeps musicae...". Dunstable was dus al een 
legende in zijn eigen tijd en niet alleen in Engeland, getuige een bekend gedicht uit de 
jaren 1440 waarin Martin le Franc hem de `contenance angloise' toeschrijft, een stijl die 
werd nagevolgd door Dufay en Binchois. Het oeuvre van Dunstable werd in de periode 
1440-1450 opgenomen in de grootste Franse en Italiaanse handschriften en vormde een 
belangrijk voorbeeld voor de nieuwe generatie musici op het vasteland. 

Maar wat hield deze `contenance angloise' precies in? Misschien ging het om dezelfde 
'zoetheid' die de Duitse kronieken toeschrijven aan de Engelse polyfone muziekkapellen, 
die een bezoek brachten aan of op doorreis waren in Europa. De meest uitvoerige kroniek 
is die van Ulrich Reichental. Hierin is sprake van de muziekkapellen van Norwich en 
Lichfield die in 1416 aanwezig waren op het Concilie van Konstanz. Ze namen deel aan 
het feest van de Heilige Thomas van Canterbury en ze "wijdden de eerste morgen in met 
het aansteken van grote kaarsen [...] en met het zingen van zoete Engelse gezangen onder 
begeleiding van orgel en trompet". De ooggetuigenis van Reichental beschrijft dus een 
polyfone liturgie, 'zoet gezongen' met instrumentale begeleiding en dit alles in het kader 
van een belangrijke kerkelijke dienst op 29 december 1416. 

Naar onze mening kan deze Engelse zoetheid slechts verwijzen naar twee belangrijke ver-
nieuwingen die de Engelsen hebben ingevoerd in de tweede helft van de 14de eeuw. Een 
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eerste nieuwigheid was het gebruik van een cantus firmus in de middenstemmen. Deze 
techniek bracht meer evenwicht in de polyfone structuur, wat resulteerde in een ongeken-
de schoonheid. Een tweede en misschien nog belangrijkere innovatie was de alomtegen-
woordigheid van samenklanken gebaseerd op tertsen en sexten. Dit week dus af van de 
voornamelijk dissonante ars nova van het vasteland. De nieuwe Engelse harmonieën, die 
later werden overgenomen door de Vlaamse componisten, roepen een gevoel van con-
stante onzekerheid op. Het ontbreken van een tonaal middelpunt of van een spanning in 
het contrapunt moet de 15de-eeuwse continentale luisteraar bevreemdend zijn overgeko-
men. 

In dit concert zet Mala Punica de twee belangrijkste Engelse scholen, namelijk die van 
John Dunstable en Leonel Power, naast elkaar. Het ensemble koos werken uit met iden-
tieke of vergelijkbare teksten: het Quam pulcra es en Anima mea liquefacta est. Op die 
manier wordt de grote retorische verscheidenheid van deze twee componisten bloot 
gelegd. Het ingenieuze motet Preco preheminencie, dat gedateerd kan worden omstreeks 
1416, vertoont een rijkdom aan intertekstualiteit, alliteraties en isoritmische symme-
trieën. 

Bovendien onderzoekt de groep een zestal anonieme Engelse motetten uit de 14de eeuw, 
omwille van hun uiterst verfijnde harmonie en de plaatsing van de cantus firmus. 
Kortom, ze werden geselecteerd voor hun 'Britse zoetheid', die onze voorouders zo kon 
bekoren en die ook ons vandaag nog weet te ontroeren. 

Pedro Memelsdorff 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Hoe mooi zijt gij en hoe bevallig, 
duizendmaal lieflijk, een genot! 
uw gestalte is als een palm 
en uw borsten als druiventrossen. 
Uw hoofd is als een karmel, 
uw hals als een ivoren toren. 

Kom, mijn geliefde, 
laten we de velden ingaan 
en kijken of de bloemen vruchten voortbrengen, 
of de kweeperen bloeien. 
Daar zal ik je mijn borsten bieden. 
Alleluja. 

Heilige Maria, uws gelijke is er niet 
onder hen die uit een vrouw geboren zijn. 
Bloeiend als een roos, 
schitterend als een lelie, 
bid voor ons, 
heilige Moeder van God. 

Mijn ziel smelt weg van verlangen 
Bij het woord van mijn geliefde. 
Ik heb gezocht en hem niet gevonden, 
ik heb geroepen en er kwam geen antwoord. 
De wachters van de stad vonden mij, 
zij stampten en verwondden mij. 
De wachters van de stadsmuur namen mijn mantel weg. 
Dochters van Jeruzalem, meldt aan mijn geliefde, 
hoe zeer ik van liefde, van liefde wegsmelt. 

Milde Moeder van de Verlosser, 
gij die altijd open toegangspoort des hemels zijt en ster 
der zee, 
komt het volk te hulp dat uit zijn zondeval poogt op te 
staan. 
Gij die tot de verbazing van geheel de natuur 
uw heilige Schepper hebt voortgebracht 
en maagd waart vóór en na, 
gij die uit Gabriëls mond het Ave mocht vernemen, 
heb medelijden met de zondaars. 

Quam pulcra es 

Quam pulcra es et quam decora, 
carissima in deliciis. 
Statura tua assimilata est palme, 
et ubera tua botris. 
Caput tuum sicut Carmelus, 
collum tuum sicut turris ebumea. 

Veni, dilecte mi, 
egrediamur in agrum 
et videamus si flores fructus parturiunt, 
si floruerunt mala punica. 
Ibi dabo tibi ubera mea. 
Alleluia. 

Sancta Maria, non est tibi similis 

Sancta Maria, non est tibi similis 
orta in mundo in mulieribus. 
Florens ut rosa, 
fragrans sicut lilium, 
ora pro nobis, 
sancta Dei genitrix. 

Anima mea liquefacta est 

Anima mea liquefacta est. 
Ut dillectus locutus est. 
Quesivi et non inveni Illum 
vocavi et non respondit michi. 
Invenerunt me custodes civitatis 
percusserunt me et vulneraverunt me. 
Tulerunt pallium meum custodes murorum 
filie yerusalem nunciate dillecto 
quia amore, amore langueo. 

Alma redemptoris mater 

Alma redemptoris mater 
que per via celi porta manens et stella mans, 
succurre cadenti, surgere qui curat populo. 
Tu que genuisti, natura mirante, 
tuum sanctum genitorem. 
Virgo prius oe posterius, 
Gabrielis ab ore sumens illud 
Ave, peccatomm miserere. 
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Ave, celi regina, virginum 

Ave, celi regina, virginum 
gemma, celi secretarium, 
origo virtutis, 
fons vere salutis 
atque spes omnium vivencium. 
0 Maria, virgo pia, 
purissima atque benignissima, 
stella lucens serenisssima, 
nos tuo filio reconcilia, 
ex te, virgo purissima, 
qui voluit nasci. 
Ave celi regina virginum 
et ex tuo lacte pasci 
ob mundi labentis remedia. 
Crucis aspera 
pati placuit atque dirissima 
supplicia propter facinora 
nostra perseveraque nequissima. 

Temporalem subit 
mortem, sevam optulit 
hostiam pro populo 
et descendit ad infima 
baratri pessima loca 
dirumpendo vincula 
sua pia potencia fortissima 
et eduxit ad gaudia celica 
genus veteris Ade secum, 
quod perditum 
prius erat ob 
delictum verecundissimum. 
Ha, mundi domina mitissima, 
venie vena, Maria, 
pro nobis tuum natum supplica, 
sanctissima, purissirna, 
velit ut regere celice redemptus per devia 
donans nobis vite celestis eterna gaudia. 

Musicorum collegio 

Musicorum collegio 
in curia degenciurn 
Gallicorurn zelo pio 
Dei tantum zelancium 
in sancto des iderio 
Christi matris officium  

Gegroet, koningin van de hemel, kleinood 
onder de maagden, schatkamer van de hemel, 
oorsprong van de deugd, 
bron van waarachtig heil 
en hoop van alle levenden. 
0, Maria, vrome maagd, 
allerreinste, allermildste, 
allerzuiverste schitterende ster, 
wees onze voorspreekster bij uw zoon 
die uit u, allerreinste maagd, 
wilde geboren worden; 
(Gegroet, hemelse koningin van de maagden), 
met uw moedermelk wilde hij gevoed worden 
tot redding van de wereld die ten onder ging. 
Hij nam het op zich de pijnen van het kruis 
en de gruwelijkste folteringen te verdragen 
omwille van onze misdaden 
en onze volharding in het kwaad. 

Hij onderging een tijdelijke dood, 
hij droeg zich op 
als deerniswekkend offerlam 
voor de redding van zijn volk; 
hij daalde af in de onderwereld, 
de schrikwekkende plaatsen van de hel, 
om de kluisters te doorbreken 
met het vrome geweld van zijn macht. 
Zo bracht hij met zich mee naar de hemelse vreugden 
het geslacht van de stamvader Adam, 
dit geslacht dat verloren was 
wegens het huiveringwekkend vergrijp. 
Welaan dan, allermildste meesteres van de wereld, 
bronader van vergeving, Maria, 
spreek voor ons ten beste bij uw kind, 
alle' heiligste, allerreinste, 
moge hij vanuit de hemel verlossing brengen in onze 
dwaalwegen 
en ons schenken de eeuwige vreugde van een leven 
in de hemel. 

Aan het college van de musici 
die vertoeven in het paleis van de Galliërs, 
die in vrome ijver 
enkel God vereren, 
in heilige dienstbaarheid 
aan Christus' moeder, 
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quater in mense, previo 
Hugone, quem propicium 
largum quoque cunctis scio, 
Robertum, fidum socium 
huic adiugens de Hoyo, 
Johannem et N ichasium, 
.J. speciali socio dicto Pallart, 
quem previum 
cordetenus inspicio. 

Anglici, largum pium 
circumscribere nescio, 
Stephanoque sit gaudium 
hiis salus et devocio, 
cum crescant, ac obsequium 
actoris qui servicio 
se totum subdit omnium. 
0 quanta delectatio 
horum simul canencium! 
0 mira modulacio 
sonorum musicalium! 
0 dulcis altercatio 
acutorum et gravium 
mediorumque vicio 
discordie canencium! 
Christus, pro cuius proprio 
zelo canunt, salarium 
det eis ut consorcio 
iugantur celi civium. 

In templo Dei posita 
miro modo composita 
vidi septem candelabra. 
Quorum nemo cum dolabra 
nec quisque ferri generre 
unum posset incidere, 
cum silice horum quia 
impressit in materia 
formam celestis opifex 
summus sculptor et artifex, 
ambulans honurt medio 
cum bis acuto gladio, 
septem gerens in dextera 
stellas, ut inter cetera 
testatur Apocalipsis. 
Sic ego spero de ipsis 
quos vidi quorum nomina 
sunt scripta tripli pagina.  

een eredienst viermaal in de maand. 
Hugo is de leider, 
ik weet dat hij rechtvaardig is en mild voor allen. 
Naast hem vermeld ik zijn trouwe gezel 
Robert de Hoyo, alsook 
Johannes en Nicasius 
en voor speciale dienst hun toegezegd J. Pallart, 
hem zie ik van ganser harte 
als voorman. 
J. Anglici, hem kan ik, 
de milde en vrome, niet onverlet laten. 
Aan Stephanus weze alle vreugde 
en aan hen allen heil en genegenheid 
zolang zij groeien en bloeien, 
alsmede de hulpvaardigheid van de auteur 
die zich geheel ten dienste stelt van allen. 
0, wat een genot 
hen allen te horen zingen! 
0, wat een wondere melodie 
van muzikale welluidendheid! 
0, wat een zoete afwisseling 
van helle en diepe klanken 
met tussen beide 
de scherpte van de dissonanten! 
Christus, voor wiens toegewijde dienst zij zingen, 
moge hen belonen 
zodat zij worden opgenomen 
in het gezelschap van de hemelbewoners. 

In de tempel van God zag ik 
op wondere wijze bijeengeplaatst 
zeven luchters. 
Met een beitel 
of een ijzeren werktuig 
kan niemand een daarvan loshouwen. 
De hemelse maker, 
ongeëvenaarde beeldhouwer en kunstenaar, 
heeft in de rotssteen 
die vormen uitgehouwen. 
Met zijn scherpe beitel 
ging hij rondom, 
en droeg in zijn rechterhand 
zeven sterren, zoals 
in de Apocalyps geschreven staat. 
Zo is dan ook mijn hoop 
aangaande hen wier namen 
geschreven staan op een drievoudig blad. 
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Precursor premittitur populum parare, 
nebulosis nititur nova nunciare; 
deitatem domuit deserti decenter; 
predicando profuit pluribus prudenter; 

De profeet gaat de Heer vooraf, 
daarop volgt het heil van de wijsheid; 
de profeet heeft vooraf de boetedoening aangekondigd, 
de Heer heeft krachtens zijn macht de zonden gedelgd; 

de wetgever blijft verborgen in zijn vergiffenis aan de 
zwakken, 
de voorloper laat zien dat hij wijs en ervaren is. 
Het vloeiende water reinigt de smet, 
de onrustige schare vreest ze, want ze laat bezoedeling na. 

De gezant van de grote bemiddelaar 
verandert zijn opdracht in een geheim van hogere orde. 
De vrede van de Vader wordt verstrekt aan het rouw-
moedige volk. 
Terwijl de Zoon wordt ondergedompeld in het stromende 
water, 

daalt de gave van de goddelijkheid uit de hemel neer. 
De Trooster is aanwezig, de vorst van de genade. 
Er volgt een uitzonderlijk teken van heiligheid; 
aan deze drie wordt de troon van de Drievuldigheid toe- 
gekend. 

De verwarring wijkt, daar is de tempel van de 
Allerhoogste. 
De hergeboorte schenkt nieuwe rust aan de hergeborenen. 
Het erfgoed van de vaderen dat eertijds zondig was, 
wordt bedwongen, 
de hergeborenen treden binnen door de koninklijke poort. 

De voorloper wordt vooropgezonden om het volk voor te 
bereiden. 
Hij spant zich in om het nieuwe te verkondigen aan hen 
die in duisternis zitten. 
In de engte van de woestijn bleef zijn zending beperkt, 
maar zijn wijze prediking kwam de massa ten goede. 

Hij werd gevangen genomen en opgesloten in de kerker. 
De tiran, beducht voor dergelijke dingen, 
werd door het grote succes van de Voorloper verontrust. 
Hij richtte een gruwelijk feestmaal in. 

Een danseres heeft hem door eed gebonden. 
Het hoofd van de edele man wordt afgehouwen 
en als een afschuwelijk bloedgeld aan de vrouw gezonden. 
Mogen onze gebeden dankzij de voorspraak van de 
Voorloper 

Preco preheminencie 

Preco preheminencie principi precessit, 
salus sapiencie subito successit; 
preco penitentiam prius predicavit, 
princeps per potenciam peccata purgavit; 

legislator latuit languidis largitus, 
precursor patuit prudens et peritus. 
Limpha lavit liquida lubricam luentem, 
turba tinctam turbida timet et tergentem; 

missus ministerium magni mandatoris 
mutat in misterium modi melioris. 
Pax patema panditur plebi penitenti, 
filius dum funditur flumine fluenti, 

descendit divinitus donum deitais, 
particeps paraclitus,princeps pietatis; 
singulare sequitur signum sanctitsatis, 
tribus hiis tribuitur tronus trinitatis. 

Cesset circumfusio, cella celsitatis, 
renovat renacio requiem renatis; 
premebatur patria primitus penalis, 
renatosne regia recipit regalis 

Carceris custodia captus coartatur, 
timens tantis talia tyrannus turbatur. 
Crudeli convivio caro convocavit, 
saltans in salario sacro saciavit; 

pars prima precinditur proceris proceri, 
miserando mittitur merces mulieri. 
Prestent per presidium preces precursoris 
sequentis subsidium sancti salavatoris. 
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Inter natos mulierum ons de hulp schenken van de heilige Verlosser die na 
non surrexit maior hem gekomen is. 
Johanne baptista Onder de kinderen van een vrouw 

is er geen groter dan Johannes de Doper. 

Singularis laudis digna 

Singularis laudis digna Gij die uitmuntende lof verdient, 
dulcis mater et benigna, moeder zoet en mild, 
sumas ave gracie. aanvaard het groetwoord van onze hulde. 

Stella mans apellaris Men noemt u 'Ster der zee', 
Deum paris expers mans Moeder van God, ongerepte maagd, 
loco sedens glorie. tronend in het oord der heerlijkheid. 

Hester flectit Assuerum Ester wist Ahasverus te vermurwen, 
vindex plectit ducem ferum zij zegevierde over de geduchte vorst 
precis in oraculo. en bekwam genade (voor haar volk). 

Tu regina regis regem Gij, koningin, hebt invloed op de koning; 
et conserva tuum gregem bescherm uw kudde 
mans in periculo. in de gevaren van de zee. 

Cesset guerra iam Francorum, Moge weldra de oorlog van Frankrijk ten einde zijn 
quorum terra fit Anglorum, tot luister van de lelie; 
cum decore nu is dit land door de Engelsen bezet. 

Et sit concors leopardo, En moge de lelie zich binden aan de luipaard 
per quem honor sit Edwardo, tot eer van Edward, 
regi probo prelii. de veldheer van de koning. 

Vertaling: Jan Gijsel 
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Kapel Elzenveld 

Alla francesca 

Brigitte Lesne mezzosopraan, harp & percussie 
Raoul Le Chenadec contratenor & tenor 
Emmanuel Bonnardot bariton, vedel & rebec 
Pierre Hamon doedelzak, fluiten & trommel 

Alla francesca 

Alla francesca is een driekoppig vocaal en instrumentaal ensemble dat in 1989 werd 
opgericht. Het trio legt zich volledig toe op de middeleeuwse muziek, voornamelijk uit 
Frankrijk, Italië en Spanje. Dit repertoire bestrijkt bijna vijf eeuwen en gaat van de lyri-
sche troubadoursverzen uit de late llde eeuw tot de rijke verscheidenheid aan polyfone 
stijlen van de 15de eeuw. Met hun concerten en cd-opnamen heeft Alla francesca een 
reputatie opgebouwd als een van de toonaangevende ensembles in dit genre. 

Brigitte Lesne, Emmanuel Bonnardot en Pierre Hamon vormen de vaste kern van Alla 
francesca, maar voor bepaalde programma's wordt het ensemble uitgebreid tot vijf muzi-
kanten. Om het zeer diverse en omvangrijke repertoire zo authentiek mogelijk te bren-
gen, nodigt de groep vaak solisten en instrumentalisten uit zoals de zanger Gérard Lesne 
en het trio Alta. Na vijftien jaar zijn de leden van Alla francesca perfect op elkaar inge-
speeld en ze wisselen elkaar ook graag af als solist en begeleider. Tijdens hun concerten 
wordt de luisteraar meegenomen op een muzikale ontdekkingsreis naar weinig bekende 
werken, die door overtuigende en poëtische interpretaties weer tot leven komen. 

Het ensemble Alla francesca was al te gast op alle belangrijke Franse oude muziekfesti-
vals, waaronder Ambronay, Beaune, Haut-Jura, Simiane la Rotonde, Maguelone, 
Ribeauvillé, Dieppe en L:Escarène. Ze traden ook op tijdens concertreeksen in Conques, 
in de Arsenal van Metz, in de koninklijke abdij van Fontevraud en in Le Parvis - Scène 
Nationale. Daarnaast verzorgden ze programma's op tal van Parijse podia, bijvoorbeeld in 
het museum van Cluny, Sainte Chapelle, het museum Grévin en het Musée de l'Armée. 
Vele van hun concerten werden door Radio Classique en France Musique uitgezonden. 

In het buitenland maakte Alla francesca reeds tal van tournees en bezocht het Australië, 
Brazilië, Tsjechië, Duitsland, India, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, Spanje, 
het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en ook België. Naast hun drukke concertcarrières 
vinden Lesne, Bonnardot en Hamon ook nog de tijd om te doceren aan het conservatori-
um van Lyon en aan het Centre de Musique Médiévale de Paris. 
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PROGRAMMA 

Guillaume Dufay (1397 1474) 
La dolce vista 

uit: Bologna, Biblioteca Uniyersitaria, MS 
2216 

Antonello da Caserta (fl. einde 14de 
eeuw-begin 15de eeuw) 
Amour ma le cuer mis 

uit: Modena, Biblioteca Estense, 
Alpha.M.5.24 

Jacopo da Bologna (fl. 1340- ?1360) 
Aguila altera 

uit: Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, 
Med. Pal. 87 (Codex Squarcialupi) 

Johannes Ciconia (ca. 1370-1412) 
Ben che da vui 

uit: Stresa, Biblioteca Rosminiana, MS 14 

Francesco Landini (ca. 1325-1397) 
Amor c'al tuo sugetto 

uit: Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, 
Med. Pal. 87 (Codex Squarcialupi) 

Anoniem 
J'aime la beauté 

uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117 
(Codex Faenza) 

Francesco Landini 
Adiu, adiu, dous dame yolie 

uit: Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, 
Med. Pal. 87 (Codex Squarcialup0 

Magister Piero (fl. 1340-1350) 
01 qua uullipagni 

uit: Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
MS 215 (Codex Rossi) 

Anoniem 
Indescort 

uit: Faenza, Biblioteca Comunale, MS 177 
(Codex l-aenza) 

Guillaume Dufay 
Vergene bella 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici 
Misc.213  

Franensen I andini 
Donna, 'animo tuo 

uit: Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, 
Med. Pal. 87 (Codex Squarcialup) 

Anoniem 
Praeambulum 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, 
Mus.3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Guillaume Dufay 
Resvellies vous et faites chiere Iye 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici 
Misc. 213 

Johannes Clconla 
Una panthera 
Merié, o mode 

uit: Lucca, Archivio di Stato, MS 184 (Codex 
Mancini) 

Guillaume Dufay 
Je vueil chanter de cuer joyeux 

uit: Oxford, Bod/clan Library, Cod. Canonici 
Misc. 213 
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La dolce vista: het zoete aanschijn van de Italiaanse 14de eeuw 

Op haast didactische wijze loodst dit concert ons doorheen het boeiende landschap van 
de Trecento-muziek. In ongeveer een uur tijd biedt Alla francesca ons een anthologie van 
de voornaamste genres, componisten en manuscripten uit het 14de-eeuwse Italië. 

De Italiaanse Trecento-kunst is zeer verwant met de Franse. Stilistisch zowel als formeel 
zijn de overeenkomsten tussen beide landen frappant. Desondanks bevat het Italiaanse 
repertoire een aantal kenmerken die het duidelijk onderscheiden van de Franse ars nova. 
Allereerst hanteerde men aan beide zijden van de Alpen een verschillend notatiesysteem. 
In Frankrijk volgde men Philippe de Vitry's mensuratiemethode (ars nova, 1322) die zeer 
duidelijk een temaire verdeling van de tactuseenheid of brevis tegenover een binaire stel-
de. Binnen een compositie konden beide onderverdelingen elkaar afwisselen. Marcheto 
da Padova leverde de Italiaanse pendant. In zijn Pomerium artis musicae mensuratae (ca. 
1320-1325) vatte hij samen hoe de brevis een twee- tot maar liefst twaalfledige onderver-
deling kon krijgen! Die notatiewijze was zeer geschikt om de afwisseling tussen vloeiende 
melismen en een syllabische declamatie weer te geven. De Franse schrijfwijze daarentegen 
vloeide voort uit de vele syncopen en grillige ritmische formules die de ars nova-kunst 
kenmerkten. Voorts componeerden de Italianen ook eerder vanuit het belcanto: een tekst 
werd eerst op een mooie melodie gezet, die vervolgens van een tegenstem werd voorzien. 
Zeer vaak gebruikte men bestaande volksmelodieën die men daarna verfraaide. De Franse 
componisten concipieerden eerder ingewikkelde structuren, vaak gebaseerd op isoritmi-
sche patronen. Primeerde in Italië het natuurlijke verloop van de bovenstem, dan diende 
een haast wiskundige tenor als compositorisch uitgangspunt in de ars nova. In beide lan-
den kende de polyfone profane muziek in de 14de eeuw een nooit eerder geziene bloei. In 
Frankrijk echter genoot ook het isoritmische motet en - weliswaar in kleinere mate - ook 
de mis een groot aanzien. De Italianen negeerden het religieuze repertoire haast volledig. 
Het aantal motetten en misdelen is relatief schaars en dateert grotendeels van het einde 
van de eeuw. 

Bij een vluchtige blik op het programmaoverzicht vallen ons drie termen op: madrigaal, 
caccia en ballata. De eerste twee genres werden vooral beoefend door wat de hedendaagse 
musicologie de 'eerste generatie Trecento-componisten' noemt. Die eerste generatie was 
actief vanaf de jaren 1320 tot omstreeks 1345, voornamelijk in Noord-Italië. Onder ande-
re Magister Fiero en Jacopo da Bologna worden daartoe gerekend. Het madrigaal Aquila 
altera is een eerder atypisch werk voor dit repertoire. Het standaardmadrigaal was immers 
tweestemmig, waarbij beide stemmen dezelfde tekst uitvoerden. In dit geval echter treffen 
we drie stemmen aan die elk van een verschillende tekst voorzien zijn. Dit wijst op de 
Franse invloed van het motet en de polytekstuele ballade zoals die door Guillaume de 
Machaut werd beoefend. Ook werd het ritornello hier reeds gezongen na slechts een 
enkele terzine, in plaats van na een twee- of drietal. 

Or qua compagni is een excellent voorbeeld van de caccia. 'Caccia' betekent 'jacht' en 
daarover gaat het gedicht ook. Het genre bood de componist een forum voor een auditie-
ve mise-en-scène van het tumult en de verwarring die een jacht met zich meebrengt: 
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honden blaffen, mensen hollen door elkaar, er worden allerlei aanmoedigingen geroepen, 
kortom, de pijlen suizen de luisteraar om de oren! Technisch werd dit chaotisch gebeuren 
verwezenlijkt door twee stemmen elkaar achterna te laten jagen: de tweede imiteert let-
terlijk de eerste. Een derde stem onderstut het geheel harmonisch, maar participeert niet 
in. de imitatie. Onomatopeeën in de twee 'jachtstemmen' verlenen het geheel een extra 
pittig karakter. De Codex Rossi is de oudst gekende bron voor het Trecento-repertoire van 
die eerste generatie. Het manuscript werd allicht omstreeks 1350 opgetekend. 

Francesco Landini was de voornaamste vertegenwoordiger van de 'tweede generatie'. Met 
hem werd vooral de ballata populair. Net  als het virelai - een van de Franse formes fixes - 
begint de ballata met een refrein, of ripresa. Die wordt herhaald aan het einde van het 
stuk. De strofes of piedi bevatten andere muziek dan het refrein. Een volta gaat de eind-
ripresa vooraf op dezelfde melodie, maar met een andere tekst. Doorgaans zijn de ballate 
van Landini en zijn tijdgenoten eenstrofig. In de regel bevatten ze drie stemmen, in oor-
sprong allemaal vocaal. Naarmate de Franse invloed in Italië naar het eind van de eeuw 
toenam, kwam ook de combinatie vocaal-instrumentaal meer en meer voor. De Codex 
Squarcialupi bevat het merendeel van Landini's oeuvre. Niet alleen vanuit muzikaal stand-
punt is dit manuscript een ware historische schat, ook de verfijnde miniaturen en poly-
chrome verluchtingen verlenen het handschrift een grote visuele aantrekkingskracht. 
Zeer bekend is het kleine schilderijtje waarop de blinde Landini met een portatieforgel 
staat afgebeeld. 

Voorbeelden van de late ars nova en zelfs van de ars subtilior vinden we in de werken van 
Johannes Ciconia en Antonello da Caserta. Het intieme Amour m'a le cuer mis getuigt 
van een geweldige verfijndheid. Op wonderlijke wijze verlopen de drie stemmen haast 
onafhankelijk van elkaar, alsof drie muzikanten ieder een ander stuk spelen op hetzelfde 
moment. Het samenkomen van die drie creëert echter een ritmische zowel als melodische 
complementariteit die de toehoorder ademloos doet luisteren. Deze ballade bleef bewaard in 
de Codex Modena, een van de drie voornaamste bronnen voor het ars subtilior-repertoire. 

Johannes Ciconia studeerde in Luik en in Avignon. Van jongs af was hij vertrouwd met 
de Franse ars nova. De muziek uit zijn tijd en omgeving richtte zich sterk naar de kunst 
van Philippe de Vitry en Guillaume de Machaut. In Avignon kwam hij vanzelfsprekend 
in contact met de eerder vermelde 'subtielere kunst'. Tijdens zijn langdurig verblijf in 
Italië realiseerde hij in zijn composities een synthese tussen de Franse en Italiaanse schrijf-
stijl. De vloeiende melodieën, gekoppeld aan een verfijnde ritmiek zetten ons een stap 
verder op weg naar de verwezenlijkingen van de eerste generatie Vlaamse polyfonisten. 

De Codex Faenza uit het begin van de 15de eeuw en het Buxheimer Orgelbuch, dat onstond 
tussen 1460 en 1470, zijn twee mijlpalen voor de instrumentale muziek. Zoals reeds ver-
meld in de tekst die het programma van gisteravond toelicht, is het manuscript van 
Faenza de eerste bron waarin we klaviertabulaturen aantreffen. Telkens betreft het arran-
gementen van vocale composities. Soms lijkt de nieuwe melodische realisatie sterk op het 
origineel, in andere gevallen is ze quasi onherkenbaar. Ook het Buxheimer Orgelbuch bevat 
zulke arrangementen, onder andere van enkele chansons van Guillaume Dufay. Daarnaast 
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vinden we ook improvisaties op een gregoriaanse cantus firmus, of vrije improvisatorische 
preludes, praeambulums genaamd. 

De fusie van alle laatmiddeleeuwse Europese stijlen vond haar voltooiing bij Dufay. 
Opgeleid aan de kathedraalschool van Kamerijk, had hij een typisch Frans-Vlaamse muzi-
kale achtergrond. Opdrachten in Rome, Rimini en Ferrara brachten hem evenwel in con-
tact met de Trecento-kunst. In zijn chansons hield Dufay vast aan de driestemmigheid die 
karakteristiek was in de eeuw vóór hem. Hij bracht de stemmen op een meer gelijkwaar-
dig plan, door ze alle in het imitatiospel te betrekken. Desondanks domineerde de cantus 
de andere twee partijen. De afwisseling tussen binaire en temaire maatsoorten verleven-
digt regelmatig Dufays liedoeuvre. 

Steven Marien 
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La dolce vista 

La dolce vista Hoe zoet is 't kijken 
del tuo viso pio naar jouw lieve trekken; 
conforta donna troost is het, vrouw, 
sempre el me desio. voor mijn verlangen. 

0 lieta faccia, 0 vrolijke ogen, 
0 rosa, o rosa colorita, kleurrijke rozenmond, 
f-ra tutti l'altri bij al de rest 
ti dono el cor mio. schenk ik je mijn hart. 

Aquila altera 

Aquila altera, ferme in su la vetta 
dell'alta mente l'occhio valoroso 
dove tua vita prene suo riposo. 

Lá é '1 parere, là l'esser beato. 

Creatura gentile, animal degno, 
salire in alto e rimirare 'I sole 
singularmente tuo natura vuole. 

Là è l'imagine e la perfectione. 

Uccel di Dio, insegna di giustizia, 
tu ai principalmente chiara gloria 
perchè nelle grand'opre tà ai victoria. 

Là vidi l'ombra, là, la vera essensa. 

Amor c'al tuo sugetto 

Amor c'al tuo sugetto omai da' lena 
sotto tuo giogo vivo sansa pena 
et cosi vo' contento senpre stare 
po che m'a fatto serv'a questa dea, 
c'a nulla cosa si puè aguagliare 
tal la produsse chi tutto potea, 
per chè tutta virtà in lei si crea. 
0 felice cui leghi a tal catena! 

Adiu, adiu, dous dame yolie 

Adiu, adiu, dous dame yolie. 
Kar da vous si depart Eo corps plorans. 
Mes a vous las l'esprit et larme mie. 

Lontan da vous, aylas, vivra dolent. 

Fiere adelaar, sluit, op 't hoogste punt gezeten, 
't krachtig oog van de verheven geest, 
daar waar jouw leven tot rust komt. 

Daar is de verschijning en daar is de zaligheid. 

Nobel schepsel, waardig dier, 
alsmaar hoger stijgen, de zon aanschouwen, 
dat is bij uitstek wat jouw aard verlangt. 

Daar is het beeld en daar de volmaaktheid. 

Goddelijke vogel, teken van gerechtigheid, 
daarom vooral ben je alom geroemd, 
omdat jij in de grote werken triomfeert. 

Daar zag ik 't afschijnsel en daar het ware wezen. 

Amor, die aan jouw dienaar nieuwe kracht geeft, 
onder 't harde juk, dat jij oplegt, pijnloos echter; 
zo tevreden wil ik altijd blijven 
omdat ik door jou knecht werd van deze godin, 
die met niets gelijk gesteld kan worden; 
zo immers schiep haar de almachtige, 
en alle kracht komt uit haar voort; 
gelukkig hij die zo'n keten draagt. 

Adieu, vaarwel, mijn lief zo mooi, 
van jou scheidt hier mijn lijf, in tranen; 
maar jou laat ik de geest en mijn geween. 

Ver van jou, helaas, zal het leven in smart, 
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Beyn che loyal sera'n tout ma vie. 

Poyrtant, ay! clere stelle, vos prie 
com termes e sospirs tres dous mante 
che loyaute haies pour vestre amye. 

Or qua compagni 

Or qua, compagni, qua, cum gran piacere 
chiamat'i can qua tosto! 
Boca negra, toi, toi! 
Bianco pelo, sta, qui sta, 
ch'una camoza a mi me par vedere! 
Di', d'unde va? 
De qua, de qua! 
Per qual via va? 
Per quel boscaio, guata, guata, ascosa. 
Molton, molton! Chi se', chi se'? 

son ii guardapasso. 
Che voi, che voi? Va de qua! 
Non vidi che son molte? Piglia l'una! 
Quale voi? 
Quella de dietro bianca, 
perch'io la vego stanca. 

Nui tuti la seguimo cum effeto, 
cridando l'un a l'altro: 
pija, pija! Sai, sai! 
Curi forte là, via là! 
Chè'n ver la tana va quasi a deletto! 
Non po fugir, 
non po, non po, 
chè'l can la tien; 
nè mover non si sa perch'è smarita. 
Zafon, zafon, se avili! 
Ve' li cum se rebufa! 
Va' là, s'tui voi, za fala! 
I' temo che non morda perch'è fera! 
Non fa, no! 
Cosi fo Ii distesa, 
per questo modo presa. 

Resvellies vous et faites chiere lye 

Resvellies vous et faites chiere lye 
tout amoureux qui gentilesse ames 
esbates vous, fuyes merancolye, 
de bien servir point ne soyes hodés 
car au jourd'ui sera li espousés, 
par grant honneur en noble seignourie;  

maar trouwvol, heel mijn leven. 

Daarom, ach! Oogjes helder als sterren, ik smeek je, 
met tranen en zuchten, mijn allerliefste lief, 
dat ook jij trouw zou blijven aan jouw lief. 

Makkers, laat ze maar komen, met veel plezier, 
roep de honden alhier! 
Zwartsnoet, kom hier! 
Witje, jij ook, 
want ik zie daar al een berggeitje, dunkt mij! 
Waar zeg je? 
Hier, hier! 
Waarlangs loopt het weg? 
Langs dat bosje, kijk, goed verborgen. 
Jij daar, wie ben jij? 
Ik ben de wacht van de bergpas. 
Wat wil je? Kom hier! 
Zie je niet hoeveel er wel zijn? Pak er eentje! 
Welk wil je? 
Die witte, achteraan, 
Die ziet er moe uit. 

Allen gaan we er meteen achteraan, 
en roepen elkaar toe: 
Pak ze, pak ze! 
Loop snel daarheen, maak voort! 
Want ze loopt zo naar haar schuilplaats! 
Ze kan niet meer weg, 
ze kan niet meer, kan niet meer, 
want de hond heeft haar beet; 
en vluchten kan ze ook niet meer, ze is verdwaald; 
ze raakt de moed kwijt, 
maar stelt zich toch te weer; 
loop er naar toe, jullie daar, ze geeft het op! 
Ik ben bang dat ze bijt, zo wild doet ze! 
Toch niet! 
En zo gaat ze tegen de grond, 
op deze wijze gepakt. 

Ontwaak en maak vertier, 
jullie daar, verliefden, die houden van verfijndheid, 
amuseer je en ga zwaarmoedigheid uit de weg, 
de liefde moet worden geëerd vandaag, 
want een huwelijk is aangekondigd, 
met grote eer, in een edel geslacht; 
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ce vous convient ung chascum faire feste, 
pour bien grignier la belle compagnye; 
Charle gentil, c'on dit de Maleteste.  

daarom moet eenieder feest vieren, 
om het gezelschap in stemming te houden 
van de edele Karel Malatesta. 

Vrouw, jouw ziel vlucht weg van de liefde 
en jouw mooie ogen zijn, 
naar jouw wil, dragers van dodelijke stralen. 

En de jou geschonken schat van schoonheid 
zou zich liever niet zo hard uiten. 

Laat welwillendheid ver blijven van scherpte 
en laat jouw hart zich instellen naar wat zichtbaar is. 

't Mooi gelaat, vol meelij aan de oppervlakte tonen, 
en toch hardheid voelen, 
dit is niet de smart, die zozeer onze dienaar is. 

Mooie maagd, badend in 't licht 
en met sterren gekroond, dermate 
heb je de zon bekoord, dat hij in jou zijn stralen verborg. 
Amor spoort mij aan een gedicht aan jou te wijden 
maar alleen met jouw hulp kan ik dit aan 
en met steun van wie liefdevol in jou rust. 

Ik aanroep haar die altijd antwoord gaf 
aan wie haar vertrouwend aanriep. 
Als, Maagd, uit medelijden, 
't grote leed van de aardse dingen 
jou deed omkijken naar mijn bede, kijk dan neer, 
help mij in mijn lijden, 
al is dit de aarde en ben jij 's hemels vorstin. 

Meelij of anders dood, ach, schone ziel van mij, 
laat me maar sterven, lieflijke, meelijdende ziel, 
ik voed mijn hart met zuchten, want 't ziet niet 't zuchten 
van een ander en bitter is mijn leven vol tranen. 

Mijn god, wat een pijn! Laat deze, mijn hart kwetsende, 
bedrieglijke verraadster mij eerder laten sterven. 
Ach! Vol pijn zal ik sterven, en dank weze gezegd 
aan de zoete liefde die mijn hart jou biedt. 

Vertaling: Walter Geerts 

Donna, l'animo tuo 

Donna, l'animo tuo pu fugge amore, 
e gli occhi vaghi tuoi 
portan gli strai c'uccidon cu tu vuoi. 

E ti dato tesor di gran bellega, 
perche sia dura, non questo richiede. 

A tte beningnita fuggien do asprega, 
che segua '1 cor quel che di fuor si vede. 

Mostrar el volto bel pien di mergede 
e duregga aver poj 
non è dolor, che tanto '1 servo noj. 

Vergene bella 

Vergene bella che di sol vestita 
coronata di stelle, al somo sole 
piacesti sy, ch'en te sua luce ascose, 
amor mi spigne a dir di te parole 
ma non so comenzar senza tu aita 
e di coluy ch'arnando in te si pose. 

Invoco ley che ben sempre rispose 
chi la chiamo con fede 
Vergene, s'a mercede 
miseria estrema dele humane cosse, 
gia mai ti volse al mio prego t'inchina, 
soccori ala mia guera, 
ben che sia terra e tu del cie! regina. 

Mer0, o morte- 

Mergé, mergé, o morte, o vaga anima mia, 
oyrne, ch'io moro, o graciosa e pia 
pasco el cor de sospiri ch'altrui no'l vede 
e de lagrime vivo amaramente. 

0 dio che pena e quest'al cor dolente 
falsa gudea almen fa mi morir 
ayme, dolent, moriro mergede 
del dolge amor che'l mio cor t'a presente. 
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Sint-Augustinuskerk 

The Hilliard Ensemble 

The Hilliard Ensemble 

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

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

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

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

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

In navolging van het grote succes van het project Officium, besloten de zangers in 1999 
opnieuw samen te werken met de saxofonist Jan Garbarek, met wie ze de cd Mnemosyne 
opnamen en verschillende optredens gaven in heel Europa. Ten slotte treedt de groep 
vaak op met grote symfonische orkesten, zoals met het BBC Symphony Orchestra en het 
London Philharmonic Orchestra. Met het eerste orkest ging een bestelling bij James 
MacMillan in première en zopas voerden ze samen Arvo Pkts Litany uit. In de nabije toe-
komst heeft The Hilliard Ensemble samenwerkingen met het orkest van de NDR en het 
Leipzig Gewandhaus Orchester gepland. In 2002 voorziet het ensemble de Amerikaanse 
première van MacMillans Quickening met het Philadelphia Symphony Orchestra. 

2921 zaterdag 26 augustus 2000 Laus Polyphoniae 



PROGRAMMA 

Guillaume Dufay (1397-1474) 
Missa Sancti lacobi 

Mihi autem nimis honorati (introitus) 
uit: Bologna, Urvico Museo Bibliografie° Musicale, MS Q 15 

Missa Ave regina coelorum 
Kyr ie 
Glotid  
uit: Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, MS 5557 

Anima mea liguefacta est 
uit: Bologna, C;ivreo Museo Bibhogratico Musicale, MS Q 15 

Missa Se la face ay pale 
Credo 
uit: Home, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS 14 

0 Proles Hispaniae 
uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11 

PAUZE 

Moribus et aenere 
uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11 

Missa Ecce ancilla domini 
Sanctus 
uit: Roma, Rihlinteca Apostolica Vaticana, MS 14 

Verciene bella 
uil. Oxford, Bodlelan Library, God. Uanonrer Misc. 213 

Missa L'homme armé 
Agnus Dei 
uit: Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS 49 

Flos florum 
Ave mans stella 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografie° Musicale, MS Q 15 
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Vorm en vormgeving in de cyclische missen van Guillaume Dufay 

Vanaf het prille begin van de muziek tot op heden werden en worden componisten 
geconfronteerd met de noodzaak om hun creativiteit en inspiratie via afdoende muzikale 
structuren en vormen in goede banen te leiden. Zo zijn, op het eerste gezicht qua opbouw 
en opzet sterk uiteenlopende vormschema's, zoals de `formes fixes' van de 15de-eeuwse 
chansontraditie, het barokke concerto grosso, evenals de sonatevorm en de symfonie, alle-
maal te duiden als een uiting van en oplossing voor een fundamenteel probleem, namelijk 
de nood aan logische en auditief vatbare structuren. Ook het programma van vanavond 
gaat in op een specifiek vormprobleem, waarvan de wortels zich meer bepaald situeren in 
de 15de eeuw. 

In een tijd waarin de religie een grote zeggingskracht bezat en haar invloed uitoefende op 
alle lagen van de bevolking en zowat alle domeinen van de maatschappelijke organisatie, 
speelden misvieringen een prominente rol in de zingeving van het menselijke bestaan. 
Met een toenemende aandacht voor de ceremoniële pracht en luister van de liturgie, 
waarvan ook de muziek in evenredige mate deel ging uitmaken, ontstond de tendens om 
de ordinariumdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei -, de vaste ijkpunten 
van elke eredienst, polyfoon uit te werken. En uitgerekend in de periode van Guillaume 
Dufays compositorische activiteiten was men getuige van een boeiende muzikale zoek-
tocht om deze vijf delen te onderwerpen aan een grondige formeel-organisatorische her-
denking. Ondanks het feit dat deze ordinariumdelen niet zonder onderbreking in de mis 
voorkwamen, maar wel verspreid werden over de gehele eredienst, wilden de componisten 
toch de uiteindelijke essentiële eenheid en complementariteit ervan in de verf zetten. Dit 
resulteerde dan in het principe van de zogenaamde cyclische mis, waarbij alle misdelen, 
door de aanwezigheid van een of meerdere gelijkaardige principes, een hechte band vor-
men. 

Vooraleer het zover kwam, hadden componisten - waaronder ook Dufay - al geëxperimen-
teerd met de uitwerking van afzonderlijke misdelen en/of met de koppeling van twee of 
meerdere misdelen (doorgaans Gloria en Credo of Sanctus en Agnus Dei), dit laatste via 
het gebruik van dezelfde modus, textuur of kopmotief. Zoals in deze periode ook op ande-
re muzikale vlakken gebeurde, werd ook hier de eerste stap naar een volledige polyfone 
miscyclus gezet door Engelse componisten. Zo kunnen de Missa Rex saeculorum van John 
Dunstable en de Missa Alma redemptoris mater van Leonel Power - die beiden gebruik 
maakten van de respectievelijke gregoriaanse melodie als rode draad doorheen de misde-
len - beschouwd worden als rechtstreekse voorlopers van Guillaume Dufays cyclische mis-
sen. Borduurde deze laatste hierin dus enerzijds expliciet voort op de baanbrekende, een-
heidsscheppende verwezenlijkingen van zijn Engelse collega's, dan voegde hij er ander-
zijds meteen ook een aantal vernieuwingen aan toe, die richtinggevend zouden zijn voor 
de toekomst. 

Een belangrijk element was bijvoorbeeld de uitbreiding van een driestemmig naar een 
vierstemmig stemmencomplex. Door de toevoeging van een vierde partij onder de centra-
le tenor creëerde de componist niet alleen meer sonoriteit, maar deze uitbreiding stelde 
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hem tevens in staat om de harmonie beter te reguleren. Een andere originele verandering 
werd teweeggebracht door het feit dat in Dufays handen niet slechts gregoriaanse melo-
dieën als uitgangspunt werden gebruikt voor de opbouw van een cyclische mis, maar ook 
profane stukken. Zo zijn er enerzijds de Missa Ave regina coelorum en Missa Ecce ancilla 
domini, anderzijds de Missa Se la face ay pale gebaseerd op Dufays eigen gelijknamige balla-
de, en de Missa L'homme armé dat geïnspireerd is op een overbekend strijdlied. De Missa 
Sancti lacobi vormt in deze zin een uitzondering op de regel, doordat ze niet alleen de vijf 
ordinariumdelen, maar ook vier propriumdelen omvat. Eenheid werd door de componist 
steeds tot stand gebracht op diverse manieren. Op het auditief meest herkenbare niveau 
was er dus dezelfde basismelodie die zich in alle vijf delen doorzette, zij het vaak onder 
een sterk gewijzigde vorm, maar verder kon ook de nodige coherentie ontstaan door het 
gebruik van eenzelfde modus, schrijfwijze (afwisseling tussen aantal stemmen), mensuratie 
enzovoort. 

De vijf motetten die de misdelen in het programma omkaderen, zijn stilistisch erg ver-
scheiden. Moribus et genere is nog een toonbeeld van de isoritmische motetstijl, terwijl 
Flos forum - samen met Ave mans stella, een van de vele Maria-motetten van Dufay - een 
driestemmig werk is, waarbij de melodie zich duidelijk situeert in de bovenstem en de 
expressie vrij direct is. Aan het andere uiteinde - in de figuurlijke zin van het woord - van 
het programma, waarin voorts overwegend klare vormen en logisch geproportioneerde 
structuren centraal staan, bevindt zich het Italiaanse werk Vergene bella. Als een verre 
voorloper van de gelijknamige madrigalen van Cypriaan de Rore en Giovanni Pierluigi da 
Palestrina verkende Dufay hierin de expressieve mogelijkheden van de poëzie van 
Francesco Petrarca. De inhoudelijke en sonore rijkdom van deze teksten hebben de com-
ponist er wellicht toe aangezet om momentaan afstand te doen van voorafgegeven vorm-
schema's en herhalingsstructuren en zich volledig te laten leiden door de haast onuitput-
telijke mogelijkheden van de Italiaanse poëzie. 

De compositorische principes die Guillaume Dufay verkende, werden na hem verder uit-
gewerkt door andere collega's. Het beginsel van de cyclische mis werd zodoende als uit-
gangspunt genomen voor verdere exploratie en leidde meer bepaald tot het zogenaamde 
parodieprincipe, waarin niet slechts een, maar meerdere stemmen van een reeds bestaand 
werk werden overgenomen als basis voor een nieuwe compositie. Op het andere domein, 
dat van de Petrarca-verering, betekende Dufays Vergene bella eveneens een voorzichtig, 
maar zeker niet onverdienstelijk startschot. Beide uitersten van dit programma presente-
ren dan ook twee interessante visies ten opzichte van het eeuwenoude vormprobleem en 
resulteren in een boeiende expressieve verscheidenheid. 

Katelijne Schiltz 
Aspirant van het FWO - Vlaanderen 
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Voor de teksten van de ordinariumdelen van de mis, 
zie p. 116 

Mihi autem nimis honorati 

Mihi autem nimis honorati 
sunt amici tui deus: 
nimis confortatus est principatus eorum. 
Domini probasti me 
et cognovisti me: 
tu cognovisti sessionem meam 
et resurrectionem mearrt. 
Gloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio et nunc et semper: 
et in secula seculorum. 
Amen. 

Anima mea liquefacta est 

Anima mea liquefacta est, 
ut dilectus locutus est: 
quaesivi, et non inveni illum, 
vocavi et nein respondit mihi. 
Invenerunt me custodes civitatis, 
percusserunt me et vulneraverunt me; 
tulerunt pallium meum custodes murorum 
filiae Hierusalem, nuntiate dilecto 
quia amore langueo. 

0 Proles Hispaniae 

o Proles Hispaniae, 
pavor infidelium, 
nova lux Italiae, 
nobile depositum 
urbis Paduanae, 
fer, Antoni, gratiae. 
Christi patrocinium, 
ne pro lapsis veniae 
tempus breve creditum 
defluat inane. Amen. 

0 sidus Hispaniae, 
gemma paupertatis, 
Antoni pars Scythiae, 
forma puritatis 
tu lumen Italiae, 
doctor veritatis, 
ut sol nitens Paduae,  

Uw vrienden, God, 
staan bij mij hoog in de eer; 
hun gezag is stevig gegrondvest. 
Heer, gij hebt mij op de proef gesteld 
en mij doorvorst. 
Gij kent mijn zitten 
en mijn opstaan. 
Glorie aan de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

Mijn ziel smelt weg van verlangen 
bij het woord van mijn geliefde. 
Ik heb gezocht en hem niet gevonden, 
ik heb geroepen en er kwam geen antwoord. 
De wachters van de stad vonden mij, 
zij stampten en verwondden mij; 
de poorters ontnamen mijn sluier. 
0 dochters van Jeruzalem, zeg 
mijn geliefde dat ik ziek ben van liefde. 

0, telg van Spanje, 
schrik van de ongelovigen, 
nieuw licht van Italië, 
nobel kleinood 
van Padua. 
Breng ons, Antonius, 
de bescherming van Christus, 
opdat de korte tijd die is toegestaan 
voor de vergiffenis van de zonden, 
niet verloren gaat. Amen. 

0, ster van Spanje, 
sieraad van soberheid, 
Antonius, deel van Scythië, 
beeld van zuiverheid, 
gij, licht van Italië, 
leraar van de waarheid, 
schitterende zon van Padua, 
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signum caritatis. Amen. teken van liefde. Amen. 

Moribus et genere 

Moribus et genere Christo coniuncte lohannes, 
huc ades affiuereque iube dictaminis amnes. 
Exercet plebs ista choros tibi, carmina pangit, 
angelicos tangit cetus cantando decoros. 

Came viror, sed mente cruor, sunt hec tibi dotes, 
corde nitor, sermone decor, celi scala pontes. 
Virginitate fruens, niveo candore notate, 
te laudant olei profuse corpore gutte. 

Virgo, virga virens, vires virtutibus affer 
arteriisque pluens cantorum guttura profer, 
ut bene coniuncti concordi voce canentes 
astra sonent celique boent hoc nectare fontes. 

Pectora, Christe, tua nimio veneranda decore 
discipuli pectus tetigit pietatis honore; 
pectore discipulus domini cenando lohannes 
incubat et lenes dulcis sopor occupat artus. 

Circumfulsit eum rerum cognitio clara 
ut Patris hic filium cognovit origine mira. 
Extasis hec felix, hec visio certe beata, 
qua nexus cuiusque patet cognitio tanta. 

Gaudeat ecclesia, letetur chorus et omnes 
letentur populi per climata cuncta beandi; 
divio, diviciis nunc afflue, Divio dives, 
huius et obsequiiis plus donativaque vives. 
Amen. 

Virgo electus est a domino. 

Vergene bella 

Vergene bella che di sol vestita  

Johannes, gezel van Christus in karakter en levenswijze, 
sta ons bij, beveel dat de stromen van de taal vloeien. 
Ons volk bereidt voor u de koren voor, zingt de liederen; 
zijn vergadering evenaart in zang de engelenscharen. 

Kracht van het lichaam, gloed van de geest, dit zijn uw 
troeven. 
Glans van het hart, schoonheid van de taal, bruggen als 
trappen naar de hemel. 
Gij verheugt u in maagdelijkheid, gij straalt als met de 
schittering van sneeuw. 
U prijst dit alles als oliedruppels die op het lichaam zijn 
uitgegoten. 

Maagd, sterke twijg, schenk kracht aan de geestdrift. 
Laat soepelheid als regen neerdalen in de kelen van de 
zangers. 
Zij wezen als sterren die in goede eendracht 
uit een mond zingen, en de hemelse fonteinen weergal-
men van nectar. 

Het hart van uw leerling, Christus, heeft met grote luister 
uw eerbiedwaardig hart geraakt met eerbewijs van liefde. 
De leerling Johannes leunde tijdens de maaltijd 
tegen de borst van de Heer, en zoete roes verspreidde zich 
door zijn leden. 

Helder begrip van de dingen lichtte in hem op, 
toen hij begreep dat de Zoon op wondere wijze ontsproot 
uit de Vader. 
Gelukkige verrukking, gelukzalig inzicht voorwaar, 
dit zo duidelijk inzicht in de band van beiden. 

Laat de Kerk juichen, het koor zich verheugen, en alle 
volkeren in alle wereldstreken hun vreugde uiten in jubel-
kreten. 
Dijon, stroom over van rijkdom, welvarend Dijon, door 
Johannes' 
hulpvaardigheid zult gij nog grotere welvaart beleven. 
Amen. 

De maagdelijke mens is door God uitverkoren. 

Mooie maagd, badend in 't licht 
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choronata di stelle al somo sole 
piacesti s, che'n te sua luce ascose. 
Amor me spigne a dir di te parole 
ma non so cominzar senza tu'aita 
e di colui ch'amando in te si pose. 
Invoco lei che ben sempre rispose 
chi la chiamè con fede. 
Vergene, s'a mercede 
miseria estrema de l'humane chose. 

Flos forum 

Flos forum 
fons hortorum 
Regina polorum. 

Spes veniae 
lux laetitiae 
medicina dolorum. 

Virga recens 
et virgo decens 
forma bonorum. 

Parce reis 
et opera fer eis 
in pace piorum. 

Pasce tuos 
succure tuis 
miserere tuos. 

Ave mans stella 

Ave mans stella, 
Dei mater alma 
atque semper virgo, 
felix caeli porta. 

Sumens illud ave, 
Gabrielis °re, 
funda nos in pace 
mutans Eve nomen. 

Solve vincla reis, 
profer lumen cecis, 
mala nostra pelle, 
bona cuncta posce. 

Monstra te esse matrem,  

en met sterren gekroond, dermate 
heb je de zon bekoord, dat hij in jou zijn stralen verborg. 
Amor spoort mij aan een gedicht aan jou te wijden 
maar alleen met jouw hulp kan ik dit aan 
en met steun van wie liefdevol in jou rust. 
Ik aanroep haar die altijd antwoord gaf 
aan wie haar vertrouwend aanriep. 
Maagd, heb meelij 
met de uiterste smart van al wat menselijk is. 

Bloem der bloemen, 
bron der tuinen, 
Koningin der hemelen. 

Hoop op vergiffenis, 
licht van blijdschap, 
vertroosting in pijnen. 

Levende twijg 
en nobele maagd. 
Toonbeeld van adel. 

Spaar de schuldigen 
en sta hen bij 
tot vrede van de vromen. 

Weid uw volk, 
help uw volk, 
erbarm u over uw volk. 

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

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

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

Toon dat Gij de Moeder zijt, 
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sumat per te preces, laat door uw toedoen 
qui pro nobis natus Hij die omwille van ons uw Zoon wilde worden 
tuut esse tuus. onze smeekbeden aanvaarden. 

Virgo singularis, Voortreffelijke Maagd, 
inter omnes mins, genadig boven allen, 
nos culpis solutos maak ons vrij van zonden, 
mites fac et castos. zacht en rein. 

Vitam presta puram, Geef ons het ware leven, 
iter para tutum, schenk ons een veilige tocht, 
ut videntes Iesum opdat wij Jezus zien 
semper collaetemur. en altijd verheugd zijn. 

Sit laus Deo patri, Eer zij God de Vader, 
summo Christo decus, eer aan de opperste Christus, 
Spiritui sancto aan de Heilige Geest, 
tribus honor unus, een eer voor drie. 
Amen. Amen. 

Vertaling: Jan Gijsel (Latijn), Walter Geerts 
(Italiaans) 
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Rebecca Stewart 
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Zaterdag, 26 augustus 2000, 23 u. 

Kapel Elzenveld 

Rebecca Stewart algemene leiding 

Rebecca Stewart superius 
Renée Kartodirdjo superius 
Annelies Coene superius 
Stratton Bull altus 
Christopher Kale altus 
Ludy Vrijdag tenor 
Sjef van Leunen tenor 
Olard Derks bariton 

In samenwerking met het Holland 
Festival Oude Muziek Utrecht 

Cappella Pratensis 

Rebecca Stewart 

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

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

Cappella Pratensis 

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

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

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

Het volgen van deze voorwaarden heeft een fundamentele verandering in de houding van 
de zangers als leden van het ensemble veroorzaakt. Iedere zanger blijkt in staat te zijn om 
intelligent en spontaan te reageren op de stroom van muzikale en verbale ideeën en 
tracht de muziek vrij door zich heen te laten ademen om de oorspronkelijke bestaansre-
den te verwerkelijken: de verheffing van de geesten van de luisteraars. 

De Cappella Pratensis wordt gesteund door het Brabants Conservatorium en de afdeling 
muziekwetenschap van de Rijksuniversiteit Utrecht geeft, waar nodig, wetenschappelijk 
advies. De programma's van de Cappella Pratensis worden mede mogelijk gemaakt door 
subsidies van de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Tilburg. 

De Cappella Pratensis realiseerde zeven cd's met missen en motetten van Josquin Desprez, 
Jean Mouton, Jacob Obrecht, Jacobus Clemens non Papa, Lupus Hellinck, Antoine 
Brumel en Johannes Ockeghem. 
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PROGRAMMA 

Guillaume Dufay (1397-1474) 
Rite maiorem lacobum canamus / Arcibus summis miseri reclusi 

uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 15 

Missa Sancti lacobi 

Mihi autem nimis honorati (introïtus) 
Kyrie 
Gloria 
Alleluia 
Credo 
In omnem terram (offertorium) 
Sanctus 
Agnus Dei 
Vos, qui secuti estis me (communio) 
uit: Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q 15 
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Een magische mis van een meester musicus 

In dit concert brengt Cappella Pratensis twee intrigerende stukken samen van de 
Bourgondische componist Guillaume Dufay: het motet Rite maiorem lacobum canamus / 
Arcibus summis misen reclusi en de Missa Sancti lacobi. Deze mis is een weinig bekende 
`missa plena' waarin de ongeveer twintigjarige Dufay op fascinerende wijze Franse, 
Italiaanse en Engelse stijlelementen wist te verwerken en te combineren. Dufay was geni-
aal in het vertalen van diverse stijlen naar een zeer overtuigend internationaal idioom, 
wat van groot belang is geweest voor de toekomst van de Vlaamse polyfonie. 

Hoewel er verschillende theorieën bestaan over de oorsprong van de Missa Sancti lacobi, is 
de meest aannemelijke hypothese die van de musicologe Margaret Bent. Zij toonde aan 
dat het handschrift Q15, waarin zowel Dufays mis als zijn motet zijn opgenomen, hoogst-
waarschijnlijk gekopieerd en gecompileerd werd eind jaren 1420 in opdracht van Pietro 
Emiliani, de bisschop van Vicenza. Over het motief van deze opdracht heeft men nog 
geen uitsluitsel, maar het is wel zeker dat een vierde van de inhoud van dit manuscript 
van Dufay is, dat zowel delen van de mis als het motet voor de Heilige Jacobus werden 
geschreven, dat zowel de titel als de Jacobus-kapitaal aan het begin van het Kyrie en 
Alleluia aan hem zijn gewijd en dat zowel de complete mis als het motet enkel in deze 
bron voorkomen en dus grotendeels tussen ongeveer 1426 en 1430 werden gecompo-
neerd. Daarnaast kwam aan het licht dat Emiliani vier pelgrims vijfentwintig dukaten 
betaalde om in zijn plaats een pelgrimstocht te maken naar Santiago de Compostela in 
Noordoost-Spanje, het bedevaartsoord van de Heilige Jacobus. 

Er blijven echter nog een aantal vragen omtrent de hypothese dat Dufay het motet en 
tenminste verschillende delen uit de mis voor Emiliani heeft geschreven. Zo is het niet 
duidelijk waarom alleen het Alleluia een directe relatie heeft met Jacobus of wat de rela-
tie was tussen Dufay en Emiliani. Het is bovendien ook nog niet zeker waarom het motet 
niet alleen is opgedragen aan de Heilige Jacobus maar tevens aan "Robertus Curatus 
Sancti Jacobi", zoals het acrostichon in de tekst uitwijst. Het staat vast dat Robert 
Auclou, rector van Saint Jacques de la Boucherie in Parijs en secretaris van Louis 
Aleman, pauselijk legaat en gouverneur van Bologna, Dufay in 1426 naar Bologna heeft 
gehaald. Misschien had Auclou ook relaties met Emiliani en was het motet een geschikte 
manier om hem - gezien zijn associatie met de Saint Jacques, een bekend vertrekpunt 
voor pelgrims naar Compostela - te bedanken. 

Hoe dan ook, het is een feit dat de Missa Sancti lacobi en het motet Rite maiorem ... door-
drenkt zijn van Dufays uitzonderlijke talent. In de mis getuigen het in wezen vrij gecom-
poneerde negenvoudige Kyrie, het Gloria en het Credo van een uiterst geslaagde synthese 
van Franse en Italiaanse kenmerken uit de late 14de en vroege 15de eeuw. Deze drie 
onderdelen van het ordinarium, waarin drie- en tweestemmigheid elkaar afwisselen, vor-
men een stilistische eenheid. Met uitzondering van de unieke driestemmige Communio 
Vos, qui secuti estis me, geschreven in fauxbourdon-stijl, zijn de overige vijf delen van het 
ordinarium en het proprium geschreven voor vier stemmen, afgewisseld met passages voor 
twee of drie stemmen. 
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Missa Sancti lacobi 

voor de ordinariumdelen van de mis zie p. 116 

Mihi autem nimis honorati 

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

Domme, probsati me, 
et cognovisti me: 
tu conovisti sessionem meam, 
et resurrectionem meam. 
Gloria Patri. 

Alleluia 

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

Offertorium 

In omnem terram 
exivit sonus eorum: 
et infines orbis 
terrae verbaeorum. 

Communio 

Vos, qui secuti estis me, 
sedebitis super sedes, 
judicantes duodecim tribus Israel. 

Amen. 

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

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

Alleluia 
Stralende ster van de Spanjaarden, 
Jacobus, schatkamer voor de geschenken van de Geest, 
Gij die het hele universum in U draagt, 
moge Gij de beschermer zijn. 

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

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

Amen. 

Vertaling: Chantal Coppens 
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Rebecca Stewart algemene leiding Zondag, 27 augustus 2000, 12 u. 

Kapel Elzenveld 

Toonmoment van de workshop over Dufay 

In samenwerking met 

MUSICA 

Workshop Dufay 

Rebecca Stewart is met haar ensemble Cappella Pratensis een van de weinigen die zo 
consequent de historiciteit van de uitvoering probeert te benaderen. Niet alleen gaat ze 
op zoek naar 'hoe' de muziek te zingen is op vocaaltechnisch vlak, maar daarnaast kiest ze 
ervoor steeds samen vanuit een koorboek te musiceren. De Missa Sancti Jacobi van 
Guillaume Dufay werd met de deelnemers van de workshop ingestudeerd vanuit de oude 
noten in het koorboek. 

De derde dag sluit de workshop af met een toonmoment, waarbij het volledige ensemble 
Cappella Pratensis zich bij de groep deelnemers vervoegt. Dit toonmoment kan gratis 
worden bijgewoond. 

Voor meer informatie over de workshop zie p. 66 
Voor een toelichting bij het programma zie p. 305 
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nieuw ensemble 
raamteater 

Three Tall Women 
Edward Albee 
15 september tot 21 oktober 2000 

Und 
Howard Baker 
21 september tot 21 oktober 2000 

Hakkelgaren (herneming) 
Roger Van Ransbeek 
25 oktober tot 4 november 2000 

Kopenhagen 
Michael Frayn 
17 november tot 30 december 2000 

Variaties op eend 
David Mamet 
14 december 2000 tot 20 januari 2001 

De onkreukbaren 
Robbe De Hert & Jan Christiaens 
16 februari tot 24 maart 2001 

't Klein RaamTeater 
RaamTeater op 't Zuid 
info & reservatie 
03-233.91.48 



Voorstellingen Koning Arthur, een zomerproject 
voor kinderen 

Zondag, 27 augustus 2000, 
14 u. & 16.30 u. 

't Klein Raamtheater 

Met de steun van Fortis Bank 
• 

..11. 

FORTIS 
BANK 

Koning Arthur 

Van dinsdag 22 tot zondag 27 augustus werkten een twintigtal kinderen van 9 tot 12 jaar 
aan de opbouw van de productie Koning Arthur. Liesbet Vereertbrugghen, Marnix De Cat, 
Jurgen De Bruyn, Dirk Snellings, Klaartje Ascoop, Cecile Kempeneers en het ensemble 
Zefiro Torna vormen de artistieke ploeg. 

Ouders, familieleden, vrienden en alle geïnteresseerden kunnen vandaag een van de voor-
stellingen bijwonen. 

Zie ook p. 91 
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Dirigenten, Solisten en Componisten 

geportretteerd door Clem Willems 

Het Festival van Vlaanderen heeft de status van monument gekregen om 

velerlei redenen, niet in het minst dankzij de levende componisten en 

musici die het Festival toelieten een kwaliteitsprogrammatie mogelijk te 

maken: Over deze kunstenaars-musici bestaan mythische verhalen, maar 

vooral zijn het mensen van vlees en bloed met hun karakters en hebbe-

lijkheden, met hun trekjes en attitudes. Clem Willems is als gedreven fo-

tograaf constant op zoek naar de mens, de antropologische mens van alle 

continenten, de individuele mens in de kunst. Hij maakt eerlijke, soms 

ontluisterende portretten van beroemde, en al een beetje ongenaakbare, 

nationale en internationale topmusici en -dirigenten. 

Clem Willems is als fotograaf autodidact, maar dit belet hem niet om 

reeds enkele opzienbarende tentoonstellingen op zijn palmares te 

hebben. Naast de "Magiërs van de muziek" maakte hij ondermeer fotore-

portages van zijn reizen in Azië: zo trok hij in november-december 1997 

naar Bombay ons een sfeerbeeld te creëren van straatkinderen en zijn fo-

tografisch aanvoelen en ervaring op straat en in de slums vast te leggen. 

Weken is hij op stap gegaan om te observeren en te communiceren - 

veelal op het non-verbale vlak. "Voor mij is fotograferen een uitgespro-

ken vorm van communicatie met de mens. Het zijn momentopnamen 

van reëel contact. Veelal zonder woorden maar op een dieper niveau 

gebeurt er echt iets." Dit resulteerde in de tentoonstelling "Kinderen van 

een blije god", gerealiseerd in samenwerking met Broederlijk Delen. 

Dezelfde communicatie vindt Clem Willems ook met de artiesten-musici 

die hij portretteert. "De beelden Werden gemaakt vanop korte afstand, 

midden de orkestleden. Het volledig mee-opgaan in het spanningsveld 

van de muziek was de basis om in directe voeling te treden met de diri-

gent, de musici en hun artistieke leefwereld. Als fotograaf probeer ik de 

kijker deelgenoot te maken aan het 'beluisteren van deze hoorbare mo-

mentopnamen." 

De lijst van "magiërs" is lang, en wordt elk jaar nog uitgebreid. Maar om 

een idee te krijgen van de muzikale beroemdheden die door Clem 

Willems werden vereeuwigd, volgen hier toch enkele "klinkende" 

namen: Annet Bylsma, Esa-Pekka Salonen, Gustav Leonhardt, Ivan 

Fischer, Krzysztof Penderecki, Nicolaus Harnoncourt, Sir George Solti, 

en vele anderen. Of als u enkele illustere landgenoten wil vernoemd 

zien: Barthold, Sigiswald en Wieland Kuyken, Jan Michiels, Jos van 

Immerseel, Philippe Herreweghe, 

FOTOTENTOONSTELLING 

CONSERVATORIUM 
ANTWERPEN 

Departement Dramatische 
Kunst, Muziek en Dans 
Hogeschool Antwerpen 

PRAKTISCH: 
Dit menselijk archief van het Festival 

van Vlaanderen zal te bezichtigen 
zijn tussen 8 november en 4 decem-

ber in het Koninklijk Vlaams 
Conservatorium van Antwerpen, 
tijdens de openingsuren van het 

conservatorium. 
Met andere woorden: 

van maandag tot en met donderdag 
tussen 9u00 en 21u00, op vrijdag 

tussen 9u00 en 18u00, en op zater-
dag tussen 9u00 en 13u00. 

Deze tentoonstelling vindt plaats in 
samenwerking met het Festival van 

Vlaanderen en het Festival van 
Vlaanderen Antwerpen. 

Toegang gratis. 



Gratis muziekatelier voor kinderen (zie p. 90) Zondag, 27 augustus 2000, 15 u. 

Antwerpen, Kapel Elzenveld 

Patrizia Bovi 
Ulrich Pfeifer 
Alessandro Quarta 
Adolfo Broegg 
Gabriele Russo 
Goffredo Degli Esposti 
Mauri Morini 
Stefano Vezzani 

zang en harp 
zang 
zang 
luit 
vedel en rebec 
schalmei en dubbelfluit 
schuiftrompet en trombone 
schalmei 

M icrolog us 

Micrologus 

In 1984 stichtte de veelzijdige instrumentalist Goffredo Degli Esposti samen met Patrizia 
Bovi, Adolf° Broegg en Gabriele Russo het ensemble Micrologus. Alle leden van dit 
ensemble zijn gepassioneerd door het onderzoek en de interpretatie van Europese muziek 
uit de late Middeleeuwen. Hun interpretaties zijn gestoeld op een intense studie van oor-
spronkelijke bronnen en dit zowel op paleografisch, iconografisch als organologisch vlak. 
Daarnaast maken zij gebruik van de vergelijkende studie van de etriomusicologie. De 
groep weet steeds opnieuw het erg gevarieerd instrumenten- en stemgebruik van het 
repertoire tot zijn volle recht te laten komen. 

De 'Madonna Primavera' van de groep, Patrizia Bovi, werd geboren in Assisi en begaf zich 
al op jeugdige leeftijd naar het conservatorium van Perugia. Later studeerde zij bij Sergio 
Pezzetti. Sinds 1990 maakt zij ook deel uit van het vocale kwartet Giovanna Marini. 

Micrologus beschikt over een variabele bezetting van vijf tot elf muzikanten, die elk ver-
scheidene instrumenten bespelen. Deze instrumenten werden volgens originele modellen 
of naar middeleeuwse tekeningen en schilderijen gereconstrueerd. Dat dit grondige onder-
zoek veel vruchten afwerpt, blijkt uit de fel gesmaakte optredens die het ensemble onder 
meer bracht in Italië, Japan, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Hongarije, Tsjechië en 
Oostenrijk. De groep wordt geregeld uitgenodigd om lezingen en concerten te geven en 
werkte mee aan verschillende radio- en televisieprogramma's in Europa en Japan. 

Micrologus heeft al heel wat schitterende cd's op zijn actief staan, zoals Amor mi fa cantar 
met Italiaanse muziek uit het begin van de 14de eeuw, Cantigas de Sawa Maria in samen-
werking met René Zosso, Landini et ses contemporains met Florentijnse muziek uit de 14de 
eeuw, D'Amor cantando met Venetiaanse madrigalen en ballades uit de 14de eeuw, Llibre 
Vermell met pelgrimsliederen, Europa Concordiae, Laudi Celestiniane en natuurlijk 0 Yesu 
dolce met Italiaanse lauda's uit de 15de eeuw. De meeste van deze cd's verschenen bij het 
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label Opus 111 en driemaal werd een felbegeerde Diapason d'Or in de wacht gesleept. 
Bovendien tekende het ensemble voor de soundtracks van enkele Italiaanse films waaron-
der Mediterraneo. Deze prent van Gabriele Salvatores won in 1991 een Academy Award. 
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PROGRAMMA 

Anoniem 
Con desiderio io vo cercando 

uit: Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216 

Con desiderio e' vo cerchando 
uit: Firenze, Biblioteca Na7ionale Centrale, MS II XI 18 

dolce amor lesei 
Anima benedecta 

uit: Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, MS IX, 145 

Virgineta bella 
Memento mei, o sacra Virgo pia 

uit: Cape Town, South African Public Library, Grey 3.B.12 

Dolce verzene Maria 
uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Banco Rari 18 

Cum desiderio vo cerchando 
uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Panciatichi 27 

crisbani 
uit: Cape Town, South African Public Library Grey, 32.12 

Umil Madonna 
uit: EI Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, MS IV A 24 

Salve, regina 
uit: Cape Town, South African Public Library Grey, 3.8.12 

Perla mya cara 
uit: Paris, Bibliothèque Nationale, Nouv. Acquis. Franc., MS 2973 

J'ay pris amour 
uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Madre che festi colui che te fece 
uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Banco Rari 299 

Canti 9oiosi e dolce melodia 
uit: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Panciatichi 27 
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0 Yesu dolce: Italiaanse lauda's uit het Quattrocento 

In de 15de eeuw werd het muzikale leven aan de Italiaanse hoven gedomineerd door 
Franstalige muzikanten uit Vlaanderen. Deze muzikanten waren niet enkel actief als com-
ponist, maar werkten ook als ervaren zangers en instrumentalisten in dienst van zowel de 
adel als de kerk. Het volk daarentegen drukte zich uit in typisch Italiaanse muziekvor-
men, die niet waardig genoeg bevonden werden om op schrift te stellen. Dit gold ook 
voor de lauda's, religieuze niet-liturgische gezangen in verscheidene lokale dialecten, die 
over verschillende onderwerpen handelden: lofzangen voor de Maagd Maria en de 
geboorte van Christus, de passie, de kruisdood en verrijzenis van Christus, lofzangen van 
heiligen en boetepsalmen over de dood. De lauda's ontsprongen uit het Italiaanse volks-
gebruik om te improviseren op populaire onderwerpen en melodieën. Op deze manier 
wilde men bij de uitvoering van polyfone muziek uitpakken met het groot vocaal bereik 
van de zangers en zette men het samenvloeien van de verschillende stemtypes extra in de 
verf. De 15de-eeuwse lauda was klaarblijkelijk diep geworteld in het dagdagelijkse leven 
en de intens religieuze gevoelens van het volk. 

In de loop van de 13de en 14de eeuw trachtte men, in het licht van de franciscaanse 
beweging, de materialistische ingesteldheid van de paus en de katholieke kerk tegen te 
gaan door middel van een soort van boete- en biechtgebeden, ingevoerd door Jacopone 
da Todi, en met het oprichten van fraterniteiten. Deze fraterniteiten of broederschappen, 
zoals bijvoorbeeld de flagellanten en witbroeders, waren lekengroepen die zich inzetten 
voor het materiële en geestelijk welzijn van het gewone volk. Daarnaast was het een van 
hun belangrijkste betrachtingen het zingen van lauda's aan te moedigen om de spirituele 
groei van de gemeenschap te bevorderen. Deze opdracht was van zulk een groot belang 
dat in de 15de eeuw semi-professionele zangers gevraagd werden de broeders in de zang-
kunst te onderwijzen, zodat ze zouden kunnen zingen in processies en op begrafenissen 
van de fraters. Tijdens de belangrijkste processies en festiviteiten werden de zangers bege-
leid door instrumentale groepen bestaande uit vedels en later, in de tweede helft van de 
15de eeuw, door krachtige blaasinstrumenten, de zogenaamde aha's. 

Venetië en Firenze waren de belangrijkste centra van dit soort religieuze expressie, alhoe-
wel de vorm kon verschillen van plaats tot plaats. In Venetië ondergingen de broeder-
schappen ingrijpende veranderingen die geleid werden door tal van bekende figuren zoals 
Leonardo Giustiniani, Ludovico Barbo en Gabriele Condulmer. Een groot aantal lauda's 
werd gecomponeerd op een nieuwe tekst en volgens een nieuwe muzikale stijl die men 'a 
modo proprio' noemde. Leonardo Giustiniani (1387/88-1446) was de voornaamste verte-
genwoordiger van deze vernieuwende stijl en werd beschouwd als een van de meest vak-
kundige Venetiaanse verzenschrijvers. In de kloosters en broederschappen werden voort-
durend manuscripten uitgewisseld, zowel persoonlijke exemplaren als kopieën in gemeen-
schappelijk bezit, waarin de lauda's regelmatig werden herwerkt. Eén van de meest waar-
devolle manuscripten uit deze kloostergemeenschappen staat bekend als Marciano IX, 145 
en is in de eerste helft van de 15de eeuw gemaakt, waarschijnlijk in opdracht van een 
adellijke familie. Dit document bevat een uitzonderlijke collectie van polyfone lauda's. 
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Tot dan toe waren deze Italiaanse hymnen uitsluitend eenstemmig en werden ze monde-
ling overgeleverd met behulp van bijzonder effectieve mnemotechnische technieken. 

In Venetië ontwikkelden de activiteiten van de broederschappen zo sterk dat niet minder 
dan vijf `scuole grandi' werden opgericht: Santa Maria della Misericordia, San Marco, San 
Giovanni Evangelista della Carità en iets later San Rocco. Deze scholen boden hulp aan 
de armen door levensnoodzakelijke producten uit te delen zoals kaarsen, schoenen, kle-
ding, meel en wijn. Daarnaast organiseerden de scholen ook op grote schaal het zingen 
van lauda's. Men onderscheidde drie afzonderlijke categorieën van zangers: 'de laude' die 
dagelijks de lauda's brachten, 'de corpi' die op begrafenissen zongen en de `solenni' die 
deelnamen aan ceremonies en processies op feestdagen. Deze zangers, meestal afkomstig 
uit barbierswinkels, werden niet in grote aantallen bijeengebracht maar in groepjes van 
minimum drie en maximum zes of zeven zangers, net zoals in de huidige broederschappen. 
Dit betekende dat twee- of driestemmige lauda's meestal niet werden uitgevoerd door 
grote koren maar eerder door kleine groepjes ervaren zangers. Zoals men kan afleiden uit 
betalingsdocumenten - die evenveel waardevolle informatie verstrekken als de schilderij-
en van Bellini, Carpaccio en Tintoretto - hadden alle `scuole' vanaf de tweede helft van 
de 15de eeuw instrumentale trio's die men `bassa's' noemde, bestaande uit een vedel, luit 
en harp. Zulke trio's waren bedoeld om de zangstemmen in driestemmige polyfone lauda's 
te ondersteunen. In de eerste helft van de 15de eeuw werd er daarentegen meestal slechts 
een begeleidend instrument gebruikt. Bij belangrijke processies werden er blaasinstrumen-
ten aan toegevoegd, namelijk fluiten, schalmeien, trompetten of trombones die vaak wer-
den geleend van de Doges `Compagnia dei Pifari'. 

In Firenze was er een grotere band met aristocratische kringen, bijvoorbeeld met de 
Medicis. De dichters, zangers en muzikanten voelden zich even goed thuis aan de hoven 
als in de wereld van de lauda's. Heel wat hofdichters, onder andere Feo Belcari, Francesco 
d'Albizio en zelfs Lorenzo de' Medici, schreven lauda's in de stijl van `cantasi come', wat 
letterlijk 'gezongen als' betekent. Dit houdt in dat de tekst geschreven werd op melodieën 
van bestaande, wereldlijke liederen en volgens bekende liedvormen zoals de ballade, het 
Franse chanson en carnavalsliederen, de zogenaamde `canti carnascialeschi'. Op deze 
manier kenden de stukken sneller succes en werden ze vlugger verspreid. De Florentijnen 
werden soms ook beïnvloed door de sterke Venetiaanse poëtische traditie en gebruikten 
bijvoorbeeld teksten van Giustiniani. 

Doorheen de 15de eeuw en zelfs nog daarna bleef men laudaboeken schrijven en drukken 
waarin de teksten werden gevolgd door de vermelding `cantasi come...', waarmee de 
bekende melodie werd aangegeven die men moest gebruiken bij het zingen van elke nieu-
we lauda. Dit gebruik stond bekend als 'contrafactum' en was zeker geen nieuwigheid in 
de middeleeuwse wereld. Het ontstond samen met de trope als een manier om een stuk 
nieuwe kracht te geven. De techniek van het contrafact bleef eeuwenlang in zwang om 
stichtende religieuze teksten te zetten op bekende, aantrekkelijke melodieën, zelfs wan-
neer die oorspronkelijk bij vulgaire of verdorven teksten hoorden. Toch waren niet alle 
lauda's contrafacten. Zo blijkt uit tal van manuscripten uit de 15de en vroege 16de eeuw - 
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met name Panciatiche 27 en in verband met Noord-Italië Grey 3.B.12 - dat vele lauda's 
gecomponeerd werden met een originele en buitengewoon mooie melodie, wat het enga-
gement van de componisten aantoont tegenover de spirituele oriëntering aan het hof en 
bij de broederschappen. Tenslotte speelde in Firenze de invloed van de dominicaner mon-
nik Girolamo Savonarola (1452-1498) een zeer grote rol. Savonarola, die alle andere 
muziekvormen veroordeelde en zelfs muziekinstrumenten en obscene liedboeken liet ver-
branden, zette zijn volgelingen aan om zijn zelfgecomponeerde lauda's te zingen. 

Goffredo Degli Esposti 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Con desiderio e' vo cerchando 

Con desiderio e' vo cerchando 
de trovar quel amoroso 
IesU Cristo delectoso, 
per cui amor vo suspirando. 

Sospirando per amore, 
vo cerchando el mio dilecto, 
possa non trova el mio (core), 
tanto é per amor constrecto; 
con desiderio puro aspecto 
de trovar da lui mercede. 
Dato li è el cor e la fede 
sempre a lui me recomando. 

Recomandoli el cor mio 
poi che d'amor infiamato, 
priego lui che '1 mio desio 
non li sia dimentigato. 
Quanto l'è desiderato 
non to dico in questo canto, 
ma piU volte con gran pianto 
per amor el vo chiamando. 

0 dolce amor Iesit 

0 dolce amor Ieái, quando serè 
ne la toa caritade 
formado in veritade, 
a fnia a fa0aquando te vedre)? 

0 dolce amor lest', veder() ç mai 
a fnia a fnia te 
el qual in gloria del tuo padre stai? 
Sopra ogni altea se', 
La luce toa inlumina me 

per gratia in questa vita, 
si che poi, alla partita, 
io venga a te dal qual salvato so'. 

Anima benedecta 

Anima benedecta 
da l'alto creatore 
risguarda el tuo Signore 
che confito t'aspeta. 

Smachtend tracht ik te vinden 
Jesus Christus, liefhebbend en 
verrukkelijk, 
en naar wiens liefde ik zelf snak. 

Snakkend naar liefde, 
zoek ik mijn verrukking; 
mijn hart kent geen respijt 
zo sterk is liefdes dwang; 
vol met rein verlangen wacht ik 
tot hij mij vergeeft. 
Hem heb ik mijn hart en geloof geschonken, 
zonder ophouden vraag ik zijn aandacht. 

Ik beveel mijn hart bij hem aan, 
in liefde voor hem ontvlamd, 
ik bid dat mijn verlangen 
niet door hem vergeten worde. 
Hoezeer ik al naar hem heb gesnakt 
vertel ik niet in dit lied, 
maar meermaals roep ik hem aan, 
uit liefde en in tranen. 

0 zoete schat Jezus, 
wanneer zal ik toch in jouw 
liefde zijn, geschapen naar waarheid, 
en oog in oog met jou, wanneer zal ik jou zien? 

0 zoete schat Jezus, zal ik jou ooit 
oog in oog kunnen aanschouwen, zoals 
j' in de glorie van je vader vertoeft? 
Jij staat boven alles 
en jouw glans brengt mij licht 

bij jouw gratie, nog in dit leven, 
waardoor ik, bij het heengaan, 
naar jou kan komen, die mij redt. 

Door de hoogste schepper 
gezegende ziel, 
kijk op naar je Heer 
die gekruisigd op je wacht. 
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Resguarda i pie' forati 
confiti d'un chiavello, 
si forte tormentati 
di quel gran flagello; 
pensa ch'el giera bello 
sopra ogni creatura 
e la soa came pura 
era piU che perfeta. 

Poi risguarda le mani 
che te fece' e plasmaro: 
vedera' come quei cani 
iudei me conficaron; 
alora cum pianto amaro 
crida: "Segnor, veloce 
per mi coresti in croce 
a morir cum gran freta". 

Poi risguarda la piaga 
che l'á dal lato drito: 
vedray el sangue che paga 
tuto lo tuo delito; 
pensa che '1 giera afflito 
d'una lanca crudele, 
per cascadum fidele 
passe) el cor la sagita. 

Poi risguarda lo capo 
ch'era si diletoso: 
vederalo tuto forato 
de spine e sariguinoso. 
Anima, l'è el tuo sposo; 
doncha perché non pianci, 
si che piangendo lavi 
ogni tua colpa in freta? 

Poi risguarda la faca 
ch'era si relucente, 
tuta piena di sputi 
e de sangue corente; 
che l'é ii tuo Signore 
che fo morto d'amore, 
solo per darte vita. 

0 Virgineta bella 

0 Virgineta bella, 
piena de charitade, 
spandi la tua pietade 
a chi tanto t'appella:  

Kijk naar de doorboorde voeten, 
de kopnagel er dwars doorheen, 
lijdend onder de zware foltering; 
bedenk hoe lieflijk hij was, 
méér dan eender wie, 
hoe zuiver zijn huid, 
de volmaaktheid voorbij. 

Bekijk dan zijn handen 
die jou schiepen en boetseerden; 
je zult zien hoe de joodse honden 
ze doorboorden; 
met bittere tranen zul je dan roepen: 
"Heer, voor mij ben je met zoveel spoed 
het kruis op gegaan, 
om zo snel als je kon te sterven." 

Kijk dan naar de wonde 
die aan zijn rechter zijde gaapt; 
daar zul je het bloed zien 
dat al jouw schuld afkoopt; 
bedenk dat een wrede lans 
hem verwondde, door toedoen 
van een gevallen getrouwe 
doorstak de punt zijn hart. 

Kijk dan naar zijn hoofd, 
dat zoveel blijdschap bracht; 
doorboord met doornen zul 
je het zien en vol met bloed. 
Mijn ziel, ziedaar jouw bruidegom; 
waarom ween je dan niet, 
zodat tranen snel 
ook jouw schuld oplossen? 

Kijk dan naar zijn gelaat, 
ooit zo stralend, 
nu vol spuug 
en lopend bloed; 
dit is jouw Heer, 
uit liefde gestorven, 
alleen om jou het leven te geven. 

0 mooi Maagdeken, 
vol liefde, 
spreid jouw medelijden uit 
over wie zo sterk naar jou tracht; 
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Virgine bella. 

Vedi ch'i' tremo e sudo 
non zá per gran calore: 
Virgine, del tuo amore 
vestime, ché son nudo, 
Madre de Dio. 

Spandi la tua mercede 
a chi te chiama tanto, 
receve nel tuo manto 
chi te adora cum fede, 
Madre de Dio. 

Vestime de quello manto, 
ch'i' charità e timore 
habia da tute hore 
de Jesá Christo sancto, 
Vergine bella. 

Memento mei, o sacra Virgo pia 

Memento mei, o sacra Virgo pia, 
memento mei, ch'io non sia inganato 
de questo sconsolato 
misero mondo piem d'acerbe pene. 

Perché io vedo bem ch'alcune bene 
non ci è fra nui miseri mortali, 
ché pin cha vento o strali, 
in brieve tempo passa ogni piacere. 

0 felice colui che sa fuire 
si che non gusti si acerbo veneno, 
perché sempre gli é pieno 
de oribil vici. 

Per Dio, per Dio, voiáti haver pietade 
ale alme vostre misere e topine 
che come pelegrine 
è venute. 

Dolce verzene Maria 

Dolce verzene Maria 
che ái el to fiolo in bailia, 
donacelo, per cortesia. 

Per cortesia del tuo filgio 
candido sopra ogni zilgio,  

mooi Maagdeken. 

Kijk hoe'k beef en zweet, 
't is niet van de grote hitte; 
kleed mij, Maagd, 
met jouw liefde, want 'k ben bloot, 
Moeder Gods. 

Spreid jouw vergeving uit 
over wie tot jou roept, 
ontvang in jouw mantel 
wie jou vol geloof aanbidt, 
Moeder van God. 

Kleed me met die mantel, 
zodat ik medeleven ondervind en 
ononderbroken respect kan tonen 
voor de heilige Jezus Christus, 
mooie Maagd. 

Gedenk mij, o vrome heilige Maagd, 
gedenk mij, dat ik niet voorgelogen worde 
door deze troosteloz' en trieste wereld, 
vol met scherpe pijn. 

Want ik zie wel dat bij ons, droeve stervelingen, 
geen enkel goed te vinden is; 
sneller dan windbuien en pijlen, 
gaat in korte tijd elk plezier voorbij. 

Zalig hij die weet te vluchten, 
en niet proeft van 't zuur venijn, 
want immer is 't vervuld 
met onvoorstelbaar kwaad. 

Mijn God, mijn God, heb medelijden 
met jouw arme grauwe zielen, 
die op bedetocht 
naar jou zijn gekomen. 

Zoete maagd Maria, 
moeder en hoedster van je zoon, 
geef hem ons, alsjeblieft. 

Geef ons 't goed gezelschap, 
alsjeblieft, van je zoon, 
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Delitiosa plena de odore, 
da ti te core molte govenete 
tute fervente, gaiarde e constrete 
de non lasarte mai né di, né ore. 

0 gratiosa, candida e lucente, 
delicata piii che `1 favo e el melle, 
columbina pura senga felle, 

conciedi a nui purità di mente. 

Canti goiosi e dolce melodia 

Canti coiosi e dolce melodia 
tuti cantiamo a Pumel Maria. 

L'umel Maria sopra Ii cieli è cita, 
Ii angoli fan festa in quella etema vita, 
tuti se inchina e tuti se invita 
ala regina de gra cortesia. 

Stan tucti attenti con alegre face, 
tuti stan prompti e aspectando tace 
como gongesti gridavan: "Pace, pace 
a te, beata vergene Maria". 

Angoli, archangoli e le vertute sancte 
foron le prime schiere che te foron davanti, 
humelmente se inclinano tucti quanti 
dicendo: "Viava Pumel Maria". 

0 voi seraphin' in grande amor somersi, 
per la seraphina mutasti i vostri versi: 
de sanctus sanctus, sancta vu' dicesti 
po' che sl piaque aralta Signoria. 

Li propheti sancti faceano gran festa: 
chi se inclinava e chi salutava questa 
che tracti ii avea for de presonia. 
Canti coiosi (e dolce melodia). 

Verrukkelijke wolk van reukwerk, 
ontspruitend aan jouw jeugdig hart, 
gloeiend en levendig, dat nooit 
aflaat, niet voor dagen, niet voor uren. 

0 gracieuze, blank' en schitterende vrouw, 
fijner dan de bijenkorf en de honing, 
vlekkeloze duif zonder enig kwaad, 
schenk ons jouw zuiverheid van geest. 

Vrolijke zangen en zoete wijs 
zingen wij allen voor de nederige Maria. 

Hoog in de hemel zit deemoedig Maria, 
d'engelen loven haar daar in 't eeuwige leven, 
allen buigen voor haar en gaan haar voor, 
deze vorstin van grote hoofsheid. 

Allen kijken scherp toe en met opgewekte gezichten, 
ieder staat klaar en zwijgt bij 't wachten; 
wanneer je dan komt, roepen zij uit: "Vrede, vrede 
zij met je, zalige maagd Maria." 

Engelen en aartsengelen en de heilige deugden 
zijn d'eerste scharen die zich voor jou tonen, 
allen buigen devoot en zeggen: 
"Leve de nederige Maria." 

0 serafijnen, in grote liefde gedompeld, 
voor deze schitter keerden de verzen: 
niet sanctus, sanctus, maar sancta werd gezegd, 
omdat dit de allerhoogste beviel. 

De heilige profeten vierden feest, 
d' een boog voor haar en d'andei gioette, 
want bevrijd hadden allen 
de vrolijke zang en de zoete wijs. 

Vertaling: Walter Geerts 
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Dominique Vellard algemene leiding 

Ensemble Gilles Binchois 
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Sint-Augustinuskerk 

Ensemble Gilles Binchois & Les haulz et les bas 

Anne-Marie Lablaude 
Lena-Susanne Norin 
José Hernandez-Pastor 
Stephan Van Dyck 
Dominique Vellard 
Jacques Bona 

Michael Form 
Susanne Ansorg 
Randall Cook 

Jean-Paul Racodon 

Les haulz et les bas 

sopraan 
mezzosopraan 
altus 
tenor 
tenor & luit 
bas 

fluit 
vedel 
vedel 

verteller 

In samenwerking met het Holland 
Festival Oude Muziek Utrecht 

lan Harrison schalmei & doedelzak 
Gesine Barder pommer & doedelzak 
Serguei Yemelyanenkov schuiftrompet 

Dominique Vellard 

Als kind zong Dominique Vellard in het koor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van 
Versailles en kwam zo al vroeg in contact met de wereld van de muziek. Zijn koorleider 
Pierre Béguigné bracht hem de liefde bij voor gregoriaans, renaissancepolyfonie, de Franse 
muziek uit de 17de eeuw en de orgel- en koorwerken van Bach. Later studeerde hij aan 
het conservatorium van Versailles. In de jaren zeventig maakte hij kennis met een nieuwe 
interpretatie van de barokmuziek dankzij de generatie van de 'klavecinist-dirigenten'. 
Geïnspireerd door deze vernieuwende aanpak wijdde Dominique Vellard zich drie jaar 
lang aan het oeuvre van Claudio Monteverdi. Vervolgens verdiepte hij zich in het mid-
deleeuwse en renaissancerepertoire, waarin hij zijn esthetische opvattingen vrij kon uit-
drukken. Zijn kennis van en ervaring met de oude muziek gebruikt hij ook bij het uitvoe-
ren van 17de- en 18de-eeuwse vocale werken, wat resulteert in interpretaties die lyrischer 
en meer contrapuntisch georiënteerd zijn dan het publiek doorgaans gewend is. 

In 1979 richtte Dominique Vellard het Ensemble Gilles Binchois op, waarmee hij zich 
volledig concentreert op het gregoriaans en de hofmuziek uit de 15de en 16de eeuw. Zijn 
'middeleeuwse carrière' wisselt hij af met zeer uiteenlopende muziekstij len. Met de pianis-
te Marie-Pierre Brun brengt hij werk van Mozart, Haydn, Ravel, Stravinski, Berio, 
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Mompou en Villa-Lobos. In samenwerking met andere artiesten zoals Aruna Sayeeram, 
Yann-Fanch Kemener en Franoise Atlan maakte hij uitstapjes naar de wereldmuziek. In 
totaal realiseerde Dominique Vellard een dertigtal cd-opnames, hetzij als solist of als diri-
gent. Sinds 1982 geeft hij les aan de Schola Cantorum Basiliensis en vanaf 1988 verzorgt 
hij stages aan het conservatorium van Lyon. Daarnaast is hij artistiek leider van de 
Rencontres Internationales de Musique Médiévale van Thoronet. 

Ensemble Gilles Binchois 

Al meer dan twintig jaar wijdt het Ensemble Gilles Binchois zich aan de muziek uit de 
Middeleeuwen en de vroege Renaissance. De leden van de groep laten zich niet afleiden 
door trends of modes maar houden zich strikt aan hun vooropgestelde doelen. Met veel 
toewijding bestuderen ze de verschillende repertoires, linken deze aan muziek van de orale 
tradities, onderzoeken de notatiemethodes en zoeken naar de klankkleur die het best past 
bij deze muziek. Het ensemble aanvaardt enkel uitnodigingen die passen in het kader van 
hun onderzoeksterreinen. Bovendien trekt de groep steeds heel wat tijd uit om zich gron-
dig voor te bereiden op hun concerten. Deze strenge discipline heeft er misschien voor 
gezorgd dat het ensemble niet onmiddellijk bekendheid verwierf bij het brede publiek, 
maar zorgde wel voor waardevolle contacten met musicologen, instrumentenbouwers en 
platenmaatschappijen die de creatieve activiteiten van de groep weten te waarderen en 
aanmoedigen. 
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In de afgelopen tien jaar hebben zich heel wat gespecialiseerde artiesten uit verschillende 
landen bij het Ensemble Gilles Binchois aangesloten. De bezetting van de groep wordt 
dan ook steeds aangepast aan het programma. Trouwe medewerkers van het ensemble zijn 
onder anderen Phillippe Balloy, Emmanuel Bonnardot, Randall Cook, Pierre Hamon, 
Anne-Marie Lablaude, Brigitte Lesne, Lena-Susanne Norin, Gerd TQrk en Willem de 
Waal. Het ensemble werkt samen met een hele reeks platenmaatschappijen en er staan 
weer een aantal nieuwe programma's en cd's op stapel. Vaak hoort men de kritiek dat de 
opnames aan gevoel moeten inboeten in vergelijking met andere groepen, maar daar staat 
tegenover dat ze onovertroffen zijn wat betreft nauwkeurigheid en oog voor detail. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Ensemble Gilles Binchois in heel Europa veel 
erkenning oogst met zijn mooie cd's, concerten en tournees. Het was al te gast in 
Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, België, Zwitserland, Hongarije, Polen en 
Tsjechië. In Frankrijk kan het ensemble rekenen op de steun van de Conseil Régional de 
Bourgogne en de Direction Regionale des Affaires Culturelles van Dijon. 
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Les haulz et les bas 

Sinds 1993 legt het ensemble Les haulz et les bas zich toe op het onderzoek naar en de 
uitvoering van blaasmuziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. De drie blazers zijn 
experten in het oeuvre voor schalmei, pommer en schuiftrompet, de zogenaamde alta-
capellamuziek. Reeds van in het prille begin oogstte het ensemble veel succes. In 1993 
won het de prijs van Radio 3 (BRTN) en werd het laureaat op de wedstrijd Musica 
Antigua van het Festival van Vlaanderen-Brugge. Dankzij het hoge muzikale niveau ver-
wierf de groep internationale erkenning en wordt dan ook vaak gevraagd om concerten 
en lezingen te geven. 

Les haultz et les bas was reeds te zien op toonaangevende Europese festivals in Brugge, 
Antwerpen, Utrecht, Cambridge en Berlijn. Bovendien werden het ensemble uitgenodigd 
door de Historic Brass Society, de Galpin Society Edinburgh, de Schola Cantorum 
Basiliensis en de universiteiten van Oxford, Londen en Den Haag 
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PROGRAMMA 

Premier entremet: Présentation du banquet 

Guillaume Dufay (1397-1474) 
Se la face ay pale 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Conrad Paumann (ca. 1410-1473) 
Une foys avant que morir 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Robert Morton (ca. 1430-1476) 
II sera pour vous conbatu / ['ome armé 

uit: New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, MS 91 (Mellon Chansonnier) 

Gilles Binchois (ca. 1400-1460) 
Dixit Sanctus Philippus 

uit: Modena, Biblioteca Estense, Alpha.x.1.11 

Giovanni Ambrosio (fl. na  1450) 
Petit Riens 

uit: Paris, Bibliothèque Nationale, MS fonds italien 476 

Anoniem 
Je ne s9ay comment je dure 

uit: Paris, Bibliothèque Nationale, Nouv. Acquis. Franc., MS 4379 

Conrad Paumann 
Benedicte Almechtiger Got 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Anoniem 
Regina seculi / Reparatrix Maria 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Deuxième entremet: Le mystère de Jason 

Gilles Binchois 
Je me recommande 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 
Je ne vis oncques la pareille 

uit: Paris, Privé-verzameling Ceneviève Thibault (Chansonnier Nivelle de la Chaussée) 

Anoniem 
J'ay pris amours 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Gilles Binchois 
Adieu, adieu 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

John Dunstable (ca. 1390-1453) 
Puisque m'amour 

uit: El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, MS VIII 24 
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Walter Frye (fl. ca. 1450-1475) 
0 florens rosa 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Codex 810 (Schedel Liederbuch) 

Gilles Binchois 
Deo gratias 

uit: Trento, Castello del Buon Consiglio, MS 87 

PAUZE 

Troisième entremet: La complainte de Sainte-Eglise 

Guillaume Dufay 
Par droit je puis bien complaindre 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 
Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae 

uit: Firenze, Biblioteca Riccardiana, Cod. 2794 
Le serviteur heult guerdonné 

uit: Oporto, Biblioteca P0blica Municipal, Cod. 714 
Ave regina coelorum 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 
Vergene belle 

uit: Bologna, Biblioteca Universitaria, MS 2216 

Anoniem 
Triumpho delle done 

uit: El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, MS IV 24 
Une fois avant que morir 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Quatrième entremet: Le voeu Duc de Bourgogne 

Gilles Binchois 
Triste plaisir et doloureuse joie 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 
Agnus Dei 

Trent°, Castello del Buon Consiglio, MS 92 

Anoniem 
Quene note 

uit: Oxford, Bodleian Library, MS Digby 167 

Guillaume Dufay 
Mon cuer me fait tousdis penser 

uit: Oxford, Bodleian Library, Cod. Canonici Misc. 213 

Anoniem 
Basse danse `Venise' 

uit: München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. 3725 (Buxheimer Orgelbuch) 

Gilles Binchois 
Te Deum 

uit: Segovia, Archivo Capitular de la Catedral 
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Le Banquet du voeu 

In 1454 organiseerde Philips de Goede, hertog van Bourgondië, het zogenaamde `Banquet 
du voeu' of fazantenbanket. Het was een extravagant feest met steekspelen, bals, toneel-
stukken, tableaux vivants en exotische dieren. Dit luisterrijk banket maakte een diepe 
indruk op alle aanwezigen en werd het symbool voor de buitensporigheid van het laat-
middeleeuwse hofleven. De hertog, die op dat moment op het hoogtepunt van zijn roem 
stond, wilde met al deze pracht en praal zijn macht en rijkdom tentoonspreiden. 

Het banket had echter ook een belangrijke politieke betekenis. In mei 1453 viel 
Constantinopel in handen van de Turken. De paus stuurde daarop een gezant naar Philips 
de Goede met het dwingende verzoek om opnieuw op kruistocht te gaan. Dit gebaar was 
zeer vleiend voor de hertog, want het bevestigde zijn positie als groothertog van het 
Westen. Drie maanden later besloot Philips de Goede in te gaan op de vraag van de paus 
en maakte dit wereldkundig met zijn groots feest. 

Het hoogtepunt van het banket bestond uit het binnendragen van een levende fazant,, 
waaraan de hertog en een schare edellieden zwoeren de Turk te overwinnen. In afwach-
ting van deze opmerkelijke gebeurtenis werden de gasten zoet gehouden met ontelbare 
vermakelijkheden. Heel het evenement werd in detail beschreven in de memoires van 
Olivier de la Marche (ca. 1425-1502) die toen aan het hoofd stond van het hertogelijk 
huishouden. De la Marche was niet enkel betrokken bij de voorbereidingen voor het 
feest, maar speelde zelf een belangrijke rol in een van de voorstellingen. Hij verpersoon-
lijkte de Heilige Kerk, gezeten op een olifant en binnengeleid door een reus. Er zijn nog 
andere en zelfs uitvoerigere beschrijvingen van het banket overgeleverd zoals in de kro-
niek van Mathieu d'Escouchy, die liet geloven een ooggetuige te zijn geweest maar zich in 
feite baseerde op het verslag van De la Marche. Op het eerste gezicht lijkt het relaas fel 
overdreven te zijn en het banket op te blazen tot mythische proporties, maar alles wat 
kon worden nagegaan, staaft de verslagen. Bovendien zijn er geen andere elementen die 
de inhoud van de memoires of de kroniek in vraag stellen. Voor een hofdienaar was De la 
Marche verbazend kritisch wanneer hij zich uitliet over de onmatige en onverantwoorde 
uitgaven voor het banket. Hij betreurde ook dat de organisatie van het feest veel te snel 
en onzorgvuldig werd afgehaspeld. Misschien was de olifant een verzinsel, maar het fazan-
tenbanket was zonder twijfel een gebeurtenis zonder weerga die bijzonder accuraat werd 
vastgelegd in de kronieken. 

In de banketzaal waren drie gigantische tafels opgesteld. Aan het hoofd van de grootste 
tafel zat de tweeëntwintigjarige graaf van Charolais. Deze jonge edelman was een verdien-
stelijk muzikant, zanger en componist en werd later, net zoals hertog Karel de Stoute, een 
van de voornaamste mecenassen van de muziek. Als versiering stond in het midden van 
deze tafel een reuzenpastei, waarin zich achtentwintig minstrelen bevonden. Philips de 
Goede zat aan een meer bescheiden dis, bestaande uit een miniatuurkerk volledig uitge-
rust met klokken, een orgel en vier zangers. De deelnemers aan deze ongewone tafeldeco-
ratie zorgden voor de muzikale omlijsting van het banket, naast het trompetgeschal dat de 
verschillende delen van het feest aankondigde. Reuzen, paarden en grotesken zorgden 
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voor vertier. Mimespelers beeldden het verhaal uit van Jason, de mythologische held die 
het Gulden Vlies wist te bemachtigen, wat verwees naar de Orde van het Gulden Vlies 
waar Philips de Goede deel van uitmaakte. Daarna volgde een toneelstuk waarin de 
Heilige Kerk in een lange monoloog de hertog van Bourgondië smeekte haar te redden. 
Nadat Philips en zijn hovelingen hun plechtige beloftes hadden gedaan, verdween de 
feestdis 'als door toverkracht'. Vervolgens traden hofdames op die de deugden personi-
fieerden en werden er steekspelen gehouden. De festiviteiten duurden nog voort tot drie 
uur 's morgens. 

Geen enkele moderne reconstructie zou de luister van het fazantenbanket kunnen evena-
ren. Toch is een poging om de muziek van dit feest te doen weerklinken, gerechtvaardigd 
aangezien Olivier de la Marche besloot dat enkel de eedafleggingen en de gezangen echt 
de moeite waard waren. De muziek aan het hof van Philips de Goede werd zeer hoog 
ingeschat en gold als norm in heel Europa. De werken van de componisten aan het 
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Bourgondische hof, zoals Gilles Binchois en later ook Hayne van Ghizeghem, waren wij-
der verspreid dan het oeuvre van de nu veel meer beroemde Guillaume Dufay en 
Johannes Ockeghem. Om die reden bundelt het Ensemble Gilles Binchois in dit concert 
werken die mogelijk ook werden uitgevoerd op het banket. Alleen van het chanson Je ne 
vis oncques staat vast dat het zeker werd gebracht tijdens het bewuste feest. De la Marche 
vermeldde ook het chanson La sauvegarde de ma vie, maar dat is jammer genoeg verloren 
gegaan. Gelukkig zijn er nog veel werken van de hofcomponisten bewaard gebleven en de 
getuigenis van Jean Molinet bewijst dat deze muziek nog lang in voege bleef. 

Het concert is ingedeeld in vier `entremets' of tussenspelen die de delen van het feest 
weergeven. Elk deel bestaat uit 'luide' minstrelen, waarmee de zangers en organist in de 
miniatuurkerk worden bedoeld, en 'stille' minstrelen, wat verwijst naar de muzikanten in 
de reuzenpastei. 

David Fallows 
Vertaling: Kristien Verbraeken 
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Présentation du banquet 

Nu volgt een gedetailleerd verslag over het banket dat de uitmuntende, hooggeplaatste en machtige prins, de 
heer hertog van Bourgondië aanrichtte te Rijsel op de zeventiende dag van februari in het jaar 1453. Op het 
gestelde uur bevonden allen zich in een zaal waar voornoemde heer een uiterst stijlvol banket had doen berei-
den. De zaal waarin het banket werd gehouden was groot en mooi behangen met een wandtapijt waarop het 
leven van Hercules stond uitgebeeld. Om die zaal binnen te komen waren er vijf deuren, bewaakt door schut-
ters in een grijs en zwart livrei. In die zaal stonden drie gedekte tafels: een was middelgroot, de tweede was 
groot, en een derde klein. Op de middelste tafel stond een kerk met een dwarsschip en met ramen; zij was op 
een voortreffelijke manier gemaakt, er was een klok in die kon luiden en vier voorzangers. Dan was er nog een 
ander tafereel, voorstellend een klein kind, volledig naakt, dat ononderbroken rozerood water plaste. Op de 
tweede tafel, die de langste was, was er vooreerst een pastei waarin achtentwintig levende figuranten elk om 
beurten verschillende instrumenten bespeelden. Het tweede tafereel op die tafel was een kasteel zoals dat van 
Lusignan; bovenop de hoogste toren zat Melusine in de gedaante van een slang, en uit twee van de lagere 
torens spoot, wanneer men wilde, oranje water dat in de grachten van het kasteel terecht kwam. Het derde 
tafereel was een windmolen, het vierde een vat dat in een wijngaard stond ... en op voornoemd vat was een 
plakkaat aangebracht waarop geschreven stond "Wie wil hiervan nemen". Het vijfde was een woestijn met 
daarin een tijger ... die een grote slang bevocht. Het zesde vertoonde een wildeman gezeten op een kameel ... 

De hele zaal was vol edellieden waarvan het merendeel verkleed was, en ik weet wel zeker dat er ridders en 
dames waren van voorname huizen en die van verre daarheen gekomen waren, de ene over zee, de andere over 
land, allemaal om dit feest te aanschouwen waarvan wijd en zijd gesproken werd. 

Il sera pour vous conbatu / L'ome armé 

Il sera pour vous conbatu, Hij zal voor u worden bevochten 
le doubté Turc, Maistre Symon de geduchte Turk, Meester Symon - 
certainement ce sera mort daar is geen twijfel over - en worden 
et de crocq de ache abatu. neergeslagen met de bijl. 

Son orgueil tenons abatu Wij houden zijn trots voor verslagen. 
s'il chiet en vos mains, Ie felon. Als hij in uw handen valt, de misdadiger, 
11 sera pour vous conbatu zal hij voor u worden bevochten, 
le doubté Turc, Maistre Symon. de geduchte Turk, Meester Symon. 

En peu d'heure l'arées batu In korte tijd zal u hem hebben 
au plaisir Dieu, puis dira on: overwonnen tot vreugde van God. 
"Vive Symonet le Breton que Dan zullen ze zeggen: "Leve Symon 
sur le Turcq s'est enbatu." de Bretoen want hij heeft de Turk verslagen!" 

L'ome, rome, Pome armé De man, de man, de gewapende man, 
L'ome armé doit on doubter, de gewapende man vervult het volk 
on a fait partout crier: met angsten. Overal hoor ik hen 
A l'assaut et á l'assaut que vrezen en tieren: "Ten aanval, ten aanval" 
quechescun se doit armer d'un dat iedereen zich bewapent met 
haubregon de fer. een machtig maliënkolder. 
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Dixit Sanctus Philippus 

Dixit Sanctus Philippus 
deicite hunc martem et confringite, 
et in locum ej us crucem 
Domini nostri Jesu Christi affigite. 

Je ne say comment je dure 

Je ne scay comment je dure 
car mon dolent cuer font d'yre 
et plaindre n'oze, ne dire 
ma doleureuse aventure. 

Ma dolente vie obscure 
riens, fors la mort ne desire; 
je ne scay comment je dure. 

Et me fault, par couverture 
chanter que mon cuer soupire 
et faire semblant de rire 
mais Dieu scait ce que j'endure. 
Je ne scay comment je dure. 

0 Regina seculi / Reparatrix Maria 

0 regina seculi, 
salvatrix sempitema. 
0 divina fidei 
firmatrix, nos adjuva: 
ora pro nibis, pia, 
Jesum tuum filium, 
ut nobis auxilium 
conferat, dulcis Maria 
Amen. 

Reparatrix Maria 
nobilis virgo pura, 
consolatrix anime, 
de procella ventura 
famulos tuos, pia, 
defende, mans stella: 
deprecare filium 
ut donet transmeare 
seculi periculum 
ut videamus eum 
in poli aula. 
Amen. 

De heilige Philippus sprak: 
Werp dit Marsbeeld omver en verbrijzel het 
en stel in zijn plaats 
het kruis van onze Heer Jezus Christus. 

Ik weet niet hoe ik in leven blijf 
want mijn treurige hart smelt van woede 
en ik durf niet klagen, noch uiteenzetten 
mijn pijnlijke lot. 

Mijn treurige verborgen leven 
verlangt niets anders dan de dood, 
ik weet niet hoe ik in leven blijf. 

En ik moet, louter veinzerij 
zingen dat mijn hart zucht 
en doen alsof ik lach 
maar God weet wat ik meemaak. 
Ik weet niet hoe ik in leven blijf. 

0, koningin van de hemel, 
eeuwige heilbrengster, 
0 goddelijke steunpilaar 
van het geloof, help ons. 
Bid voor ons, vrome, 
tot Jezus uw zoon, 
dat hij ons te hulp komt, 
Maria zoet. 
Amen. 

Maria, waarborg van ons heil, 
edele, zuivere maagd, 
troosteres van de ziel, 
beschut ons, 
uw dienaars, vrome, 
tegen de komende stormen, ster der zee. 
Bid uw zoon, 
dat hij ons verlene, het gevaar 
van deze tijd te trotseren, 
opdat we hem mogen zien 
in het hemelpaleis. 
Amen. 
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Le Mystère de Jason 

Plots werd het voorhangsel weggetrokken, en daar stond dan een personage dat Jason uitbeeldde, in volle 
wapenrusting, die daar heen en weer liep, rondom zich kijkend, net of hij in een vreemd land vertoefde. Dan 
knielde hij neer, keek naar de hemel en las een brief die Medea hem had meegegeven toen hij haar verliet om 
het Gulden Vlies te gaan veroveren. Toen hij weer rechtstond, zag hij grote afschrikwekkende runderen op 
hem afstormen ... het was een schrikkelijk zicht want zij spuwden vuur en vlam door hun neusgaten en uit hun 
keel... de strijd was lang tot Jason zijn lans naar de runderen wierp en de hand aan zijn zwaard sloeg. Tijdens 
zijn gevecht, herinnerde hij zich dat Medea hem een kolf had meegegeven, gevuld met een zekere vloeistof 
waarmee hij voornoemde runderen kon temmen en hun blakend vuur kon doven. Hij nam dan ook die kolf en 
wierp de vloeistof op de snoet van de runderen en op slag onderwierpen zij zich, getemd, overwonnen en 
onderdanig; en dan werd het gordijn weer dichtgetrokken en zo eindigde die vertoning toen. Daarna, toen de 
mannen in de pastei hun werk hadden gedaan, zag men Jason weer, die over de scène wandelde. Toen gebeurde 
het dat een aartslelijk en schrikwekkend serpent op hem kwam toegelopen, met opengesperde muil en keel, 
met grote rode ogen en gezwollen neusgaten. Het was zo samengesteld en gebouwd dat het uit zijn muil en door 
het merendeel van zijn leidingen een stinkend gif uitbraakte, en buitengewoon vuur en rook ... en toen ver-
wondde Jason het zodanig met zijn zwaard dat hij er de kop afsloeg voor het oog van allen, en er de tanden uit-
trok, en die in zijn weitas stopte. 

Je ne vis oncques la pareille 

Je ne vis oncques la pareille 
de vous, ma gracieuse dame, 
car vo beaulté est, par mon ame, 
sur toutes aultres nonpareille. 

En vous voiant je m'esmerveille 
et dis qu'est ceci nostre dame. 

Vostre tres grant doulceur resveille 
mon esprit et mon oeil entame, 
mon cuer, dont dire puis sans blame, 
puisq'a vous servir m'apareille. 

Adieu, adieu 

Adieu, adieu, mon joieulx souvenir, 
le plus hault bien que je me puist advenir, 
belle et bonne que j'aim autant com moy. 
Le dire adieu me donne tant anoy 
qu'a grant paine puis je la bouche ouvrir. 

Ce seroit que je me puisse esjouir 
quant je me eslonge mon souverain desir 
et la chose que plus volontiers voy. 

Adieu, vous dy; il est tamps de partir. 
Adieu, celle que tant ay chier veïr. 
Mon povre cceur vous remaint, par ma foy;  

Nog nooit zag ik, mijn bevallige dame, 
uws gelijke want uw schoonheid is, 
ik zweer het op mijn ziel, 
boven alle anderen uitzonderlijk. 

Als ik u zie, sta ik vol bewondering 
en zeg dat dit Onze- Lieve- Vrouw is. 

Uw enorme zachtheid wekt mijn geest op 
en tast mijn oog aan, mijn liefste, 
en ik kan dat dan ook zonder schande zeggen 
gezien ik bereid ben om u te dienen. 

Vaarwel, vaarwel, mijn vrolijke herinnering, 
het hoogste goed dat mij ooit had kunnen overkomen, 
mooie en goede die ik zoveel min als mezelf. 
Het afscheid nemen geeft mij zoveel verdriet 
dat ik nauwelijks mijn mond open kan doen. 

Dat zou betekenen dat ik mij zou kunnen verheugen 
wanneer wat ik bovenal wens 
en wat ik het liefst zie, zich van mij verwijdert. 

Ik zeg u vaarwel; het is tijd om te gaan. 
Vaarwel, die ik zo graag zie. 
Ik zweer u, mijn arme hart blijft u toebehoren; 
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aultre que vous ne jouira de soy; 
tous deux vous lesse, helas quel desplaisir. 

vanzelf zal niemand anders ervan genieten; 
ik laat u allebei, helaas, wat een treurnis. 

0 florens rosa 

0 florens rosa 
Mater Domini speciosa. 
0 virgo moitis, 
o fecundissima vitis. 
Clarior Aurora 
pro nobis omnibus ora, 
ut simus digni 
extrema beari. 

Deo gratias 

Deo gratias! 

Par droit je puis bien complaindre 

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

Raison me nuit et me veut relenquir, 
espoir me faut en quel lieu que je soye. 

Dechassiés suy, ne me scay ou tenir, 
par Fortune qui si fort me guerroye, 
annemis sont ceus qu'amis je cuidoye 
et ce porter me convient et souffrir.  

0, bloeiende roos, 
kostbare Moeder van de Heer, 
0, milde maagd, 
rijkelijk bloeiende wijnstok. 
Heldere zon, bid voor ons allen, 
dat wij waardig wezen 
de genade van een goede dood 
te ontvangen. 

Dank de Heer! 

Terecht mag ik klagen en zuchten 
verstoken van alle uitgelatenheid en vreugde. 
Ik zou niet weten waar ik een enkele troost moet vinden, 
Ik weet niet hoe ik overleven kan. 

Mijn verstand hindert mij en wil mij verlaten. 
De hoop ontbreekt mij, waar ik ook ben... 

Ik ben verstoten, weet niet waar ik mij ophoud 
door Fortuna, die mij zozeer bestrijdt, 
wie ik als vrienden beschouwde zijn mijn vijanden 
en ik moet dat allemaal dragen en verdragen! 

La complainte de Sainte Eglise 

Uit de deur waardoor alle andere taferelen binnen gekomen waren, verscheen een reus die een olifant leidde, 
gehuld in zijde en met een kasteel op zijn rug. Daarin stond een dame, gekleed als een non, maar dan in wit 
satijn. [Zij sprak:] "Reus, hier wil ik halt houden, want ik zie daar een edel gezelschap dat ik toespreken wil." En 
toen, zodra haar olifant stil stond, hief zij een klaagzang aan: 

"Helaas, helaas, wat ben ik treurig, 
triest, onbevallig, lastig, vol droefenis, 
helaas, en ongelukkig meer dan wie ook! 
Eenieder bekijkt mij en ziet mij, 
maar er is niemand die mij herkent 
en men laat mij hier staan met mijn verdriet, 
zo immens dat geen levende ziel ooit zoveel pijn had... 
Luister naar mijn klachten, jullie allen die ik aankijk 
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helpt mij zonder veinzerij, beweent mijn ongeluk 
want ik ben Heilige Kerk, jullie moeder 
in bittere pijn in het verderf gestort... 

0 jij, o jij, edele hertog van Bourgondië 
zoon van de Kerk en broeder van haar kinderen 
luister naar mij en overdenk mijn zorgen 
beeld je mijn schande en schaamte in, 
en de harde wroeging die ik in mij draag en voel. 
De heidenen, met honderden en duizenden 
triomferen in hun vervloekte land 
waar ik destijds altijd vereerd werd. 
Jullie ridders die het Vlies dragen 
vergeet uw goddelijke ridderroeping niet. 
Mijn droeve toestand, helaas, mag niet vergeten worden. 
In die hoop moge God jullie een goed leven schenken." 

Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae 

0 tres piteulx, de tout espoir fontaine 
Père du filz dont sui mere esploree 
plaindre me viens a ta court souveraine, 
de ta puissance et de nature humaine 
qui ont souffert telle durte villaine 
faire a mon filz qui tant m'a hounouree. 

Dont suis de bien et de joye separee 
sans que vivant veulle entendre mes plains. 
A toi, seul Dieu, du forfait me complains, 
du gref tourment et douloureulx oultrage 
que voy souffrir au plus bel des humains 
sans nul confort de tout humain lignage. 

Omnes amici eius spreverunt eam. 
Non est qui consoletur eam 
ex omnibus caris ejus. 

Ave regina coelorum 

Ave regina coelorum, 
mater Regis angelorum. 
0 Maria, flos virginum 
velut rosa, velut lilium. 
Funde preces ad filium 
pro salute fidelium. 

Vergene bella  

0 barmhartige, bron van alle hoop 
Vader van de zoon waarvan ik de treurende moeder ben 
ik kom mijn beklag maken voor uw hoog gerecht 
over uw macht en over de menselijke natuur 
die toegestaan hebben dat zoveel boze hardheid 
is aangedaan aan mijn zoon die mij zo heeft vereerd. 

Daardoor ben ik verstoken van alle goed en vreugde 
zonder dat een levende ziel mijn klachten aanhoort. 
Aan U alleen, enige God, klaag ik deze wandaad aan. 
De zware kwelling, het pijnlijke vergrijp waaraan ik 
de beste der mensen onderworpen zie 
zonder enige steun van de hele mensheid. 

Al haar vrienden wezen haar af. 
Van al haar dierbaren 
is er geen om haar te troosten. 

Gegroet, koningin der hemelen, 
gegroet, meesteres der engelen, 
0, Maria, bloem der maagden, 
als een roos, als een lelie. 
Stort gebeden tot uw zoon 
tot heil van de gelovigen. 

Vergene bella che di sol vestita Mooie maagd, badend in 't licht 
choronata di stelle al somo sole en met sterren gekroond, dermate 
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piacesti si, che'n te sua luce ascose. 
Amor me spigne a dir di te parole 
ma non so cominzar senza tu'aita 
e di colui ch'amando in te si pose. 
Invoco lei che ben sempre rispose 
chi la chiarnè con fede. 
Vergene, s'a mercede 
miseria estrema de l'humane chose. 

Triste plaisir et doloureuse joie 

Triste plaisir et doloureuse joie, 
aspre doulceur, reconfort ennuyeux 
ns en plourant, souvenir oublieux 
m'acompaignent combien que seul je soie. 

Embuchez sont, afin qu'on ne le voie 
dedens mon cuer, en l'ombre de mes yeux. 

C'est mon tresor, ma part et ma monjoie, 
de quoi Dangier est sur moy envieux. 
Bien le sera, s'il me voit avoir mieulx 
quant il a dueil de ce qu'Amours m'envoie.  

heb je de zon bekoord, dat hij in jou zijn stralen verborg. 
Amor spoort mij aan een gedicht aan jou te wijden 
maar alleen met jouw hulp kan ik dit aan 
en met steun van wie liefdevol in jou rust. 
Ik aanroep haar die altijd antwoord gaf 
aan wie haar vertrouwend aanriep. 
Maagd, heb meelij 
met de uiterste smart van al wat menselijk is. 

Droef plezier en pijnlijke vreugde, 
schrijnende zachtheid, onaangename troost, 
lach bij het wenen, vergeetachtige herinnering 
vergezellen mij, al ben ik dan alleen. 

Zij zitten verschanst, opdat men het niet zou zien, 
diep in mijn hart, in de schaduw van mijn ogen. 

Het is om mijn schat, mijn lot en mijn opperste geluk 
dat Onderdrukking jaloers op mij is. 
Dat zal zij wel zijn als zij ziet dat ik het beter heb 
terwijl zijzelf verdrietig is om wat liefde mij toebedeelt. 

Agnus Dei 

Voor de tekst, zie p. 118 

Le voeu du Duc de Bourgogne 

In de zaal kwam een groot aantal herauten binnen, met als laatste de wapenkoning, Toison d'Or. Die Toison 
d'Or torste in zijn armen een levende fazant, getooid met een kostbare gouden ketting, rijkelijk versierd met 
edelstenen en parels. In die opstelling kwamen de herauten binnen met Toison d'Or en met de fazant tot voor 
de heer hertog, zij begroetten hem eerbiedig, en toen sprak Toison d'Or hem toe met deze woorden: "Edele en 
machtige prins, mijn vereerde heer, hier zijn de dames die zich nederig aan u aanbevelen. En, gezien het de 
gewoonte is dat men bij grote feestelijkheden aan de prinsen, de heren en de edellieden een pauw of enig edele 
vogel aanbiedt om nuttige en waardevolle geloften te doen, hebben zij mij hierheen gezonden met deze twee 
jonge dames om u deze edele fazant te schenken"... Na deze woorden keek genoemde heer hertog - die wel wist 
met welke bedoeling hij dit banket had aangericht - naar de Kerk, en, alsof hij medelijden met haar had, haal-
de hij een perkament te voorschijn waarop stond dat hij zwoer de christenheid te willen helpen. De Kerk uitte 
hierover haar vreugde en riep met luider stemme: 

"God zij geloofd en eerbiedig gediend door jou, 
mijn zoon, deken van de pairs van Frankrijk. 
Jouw zeer edele eed is mij een zodanige verrijking 
dat het mij voorkomt dat ik duidelijk 
van al mijn zorgen ten volle bevrijd ben." 

Na deze woorden ging de reus weer op stap met zijn olifant en leidde hem voor de tafels weg, net zoals hij geko-
men was. De tafels werden afgeruimd en overal in de zaal stond iedereen weer recht. 
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Mon cuer me fait tousdis penser 

Mon cuer me fait tousdis penser 
a vous belle, bonne, sans per. 
rose odourans comme la graine, 
jone, gente, blanche que laine, 
amoureuse, sage en parler. 

Aultre de vous ne puis amer 
ne requerir ny honnourer, 
dame de toute beaulte plainne. 

Resjoye sui et vueil chanter, 
et en mon cuer n'a point d'amer 
ayms ay toute joye mondaynne 
sans avoir tristresse ni painne, 
quant veoir puis vo beau vis der. 

Te Deum 

Te Deum laudamus: 
te Dominum confitemur. 
Te aeternum Patrem 
omnis terra veneratur. 
Tibi omnes Angeli, tibi caeli 
et universae potestates: 
tibi Cherubim et Seraphim 
incessabili voce proclamant: 
Sanctus: Sanctus: Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra 
majestatis gloriae tuae. 

Te gloriosus Apostolorum chrorus: 
te prophetarum laudabilis numerus: 
te martyrum candidatus laudat exercitus. 
Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia: 
Patrem immensae majestatis: 
venerandum tuum verum, et unicum Filium: 
sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 
Tu Rex gloriae, Christe. 

Tu patris sempitemus es Filius. 
Tu ad liberandum suscepturus hominem, 
non horruisti Virginis uterum. 
Tu devicto mortis aculeo, 
aperuisti credentibus regna caelorum. 

Tu ad dexteram Dei sedes, 
in gloria Patris. 

Mijn hart doet mij altijd denken 
aan u, ongeëvenaard ideaal schone 
roos met de geur van het graan 
jong, mooi, wit als wol, 
verliefd, en wijs van woorden. 

Een ander dan u kan ik niet minnen 
noch verlangen, noch vereren, 
dame zo vol schoonheid. 

Ik ben verheugd en wil zingen 
en in mijn hart is geen bitterheid. 
Integendeel, ik heb alle vreugde 
van de wereld zonder treurnis of verdriet 
als ik uw mooie heldere gelaat mag aanschouwen. 

U God, loven wij, U 
0 Heer, belijden wij. 
U, eeuwige Vader, brengt 
het ganse aardrijk hulde. 
U loven al de engelen, al 
de hemelen en alle machten. 
U roepen de Cherubijnen en 
Serafijnen onophoudelijk toe: 
Heilig, Heilig, Heilig, de Heer, 
God der heerscharen. 
Vol zijn hemelen en aarde van 
de luister van uw heerlijkheid. 

U prijst het roemrijk koor van de apostelen: 
U de lofwaardige schaar van de profeten: 
U het schitterend leger van de martelaren. 
Over het ganse aardrijk belijdt U de Heilige Kerk: 
U, de Vader van Onmetelijke majesteit; 
uw aanbiddelijke, ware en enige Zoon; 
alsook de Heilige Geest, de Trooster. 
Gij zijt de Koning der glorie, 0 Christus. 

Van de Vader zijt Gij de eeuwige Zoon. 
Gij hebt, om de mens te verlossen, 
de schoot van een Maagd niet geschroomd. 
Gij hebt de angel van de dood overwonnen 
en voor de gelovigen het hemelrijk geopend. 

Gij zit aan Gods rechterhand, 
in de glorie des Vaders. 
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Wij geloven dat Gij eens als Rechter zult komen. 
Wij smeken U dan, 
kom uw dienaren te hulp, 
die Gij door uw kostbaar Bloed hebt vrijgekocht. 
Laat ons eens voor eeuwig met uw heiligen 
in de glorie meegerekend worden. 

Maak uw volk zalig, 
0 Heer, en zegen uw erfdeel. 
En regeer hen en verhef hen 
tot in de eeuwigheid. 
Dag aan dag prijzen wij U. 
En wij loven uw Naam in eeuwigheid, 
en in de eeuwen der eeuwen. 

Gewaardig U, Heer, 
ons deze dag zonder zonde te bewaren. 
Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. 
Uw erbarmen kome, Heer, over ons, 
gelijk wij onze hoop gesteld hebben op U. 
Op U, Heer, heb ik gehoopt; 
ik zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. 

Vertaling: Theo Venckeleer (Frans), Jan Gijsel 
(Latijn), Walter Geerts (Italiaans) 

Judex crederis esse venturus. 
Te ergo quaesumus, 
tuis famulus subveni, 
quos pretioso sanguine redemisti. 
Aeterna fac cum sanctis tuis 
in gloria numerari. 

Salvum fac populum tuum, Domme, 
et benedic haereditati tuae. 
Et rege eos, et extolle 
illos usque in aetemum. 
Per singulos dies, benedicimus te. 
Et laudamus nomen tuum in saeculum, 
et in saeculum saeculi. 

Dignare Domme die isto 
Sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri, Domme, miserere nostri. 
Fiat misericordia tua Domme super nos, 
quemadmodum speraviinus in te. 
In te Domme speravi: 
non confundar in aetemum. 
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Eén van de vele tradities van een Leffe drinker... 

',effe, dat is proeven van het leven. 



Info 

Info 343 



Plaatsbespreking 

Eku-Ticketshop 
Kammenstraat 70 
2000 Antwerpen 
tel. 32/(0)3/213 86 64 
fax 32/(0)3/231 47 44 
email: eku.ticket.shop@pandora.be  
telefonisch, schriftelijk en ter plaatse 
avondkassa: een uur voor de voorstelling 
openingsuren: MA - VR: 10.00-18.00 uur 

ZA: 12.00-18.00 uur 

Losse kaarten 

lunchconcerten 12.00 uur 350 BEF 
met korting -25/65+ jaar 250 BEF 
kinderen tot 12 jaar gratis 

matineeconcerten 15.00 uur 350 BEF 
met korting -25/65+ jaar 250 BEF 

nocturnes 23.00 uur 350 BEF 
met korting -25/65+ jaar 250 BEF 

avondconcerten 20.00 uur 600 BEF 
met korting -25/65+ jaar 450 BEF 
met korting -19 jaar 250 BEF 

International Young Artist's Presentation 14.00 uur 
per sessie 100 BEF 

Voorstellingen project Koning Arthur 14.00 & 16.30 uur 
per voorstelling 100 BEF 

Concertabonnementen 

3 concerten naar keuze 1.350 BEF 
5 concerten naar keuze 2.125 BEF 
9 concerten naar keuze 3.600 BEF 

Opgelet! 
Tijdens de avondconcerten zijn de plaatsen genummerd. 
Het bespreekgeld is steeds inbegrepen. 
In het Elzenveld kan u kaarten krijgen vanaf een uur voor de aanvang van het concert. 

GRATIS: artiestenmis, interview, lezing, open repetitie, festivalcafé, muziekateliers voor 
kinderen, toonmoment, inleidingen en rondetafelgesprekken. 
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Samenwerkende Vereniging Festival van Vlaanderen 

Inlichtingen over de andere leden-festivals: 

Festival van Vlaanderen-Brugge 
Dienst Toerisme 
Burg 11 
8000 Brugge 
tel. 050/44 86 86 
fax 050/44 86 00 
e-mail: toerisme@brugge.be  

Festival van Vlaanderen-Brussel 
Shell Building 
Ravensteinstraat 60 
1000 Brussel 
tel. 02/548 95 95 
fax 02/548 95 90 
e-mail: info@festival-van-vlaanderen.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  

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: fest.vlaanderen.kor@euronet.be  

Festival van Vlaanderen-Limburg 
Vlasmarkt 4 
3700 Tongeren 
tel. 012/23 57 19 
fax 012/26 41 26 
e-mail: jovo@club.innet.be  
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(onder voorbehoud) 

3 4 0 Info 

25 augustus - 2 september 2001 
Josquin Desprez & Heinrich Isaac 

24 augustus - 1 september 2002 
John Bull en de Engelse virginalisten 

23 - 31 augustus 2003 
Philippus de Monte, de Praagse school en polyfonie uit 
Oost-Europa 

21 - 29 augustus 2004 
De Franse polyfonie 

20 - 28 augustus 2005 
Jacob Obrecht en zijn tijd 



Stadsplan 

l Centrum Elzenveld 
I nnan 

2 Sint-Augustinuskerk 
Kammcnstraat 73 

3 Sint-Carolus 
Borromeuskerk 
Hendrik Conscienceplein 

4 Bourlaschouwburg 
Komedieplaals 18 

5 't Klein Raamtheater 
Lange Gasthuisstraat 26 

G rarking Oudaen 
Uudaan 

0 

PARKING OUDAEN NIEUW! 

Parkeer tijdens uw concertbezoek heel de avond voor slechts 200 BEF 
van ZA 19 tot en met ZO 27 augustus 
open van 18.30 tot 1.00 uur 

Vraag een bon in de Eku-Ticketshop, bij het festivalsecretariaat of aan de concertbalie. 
Deze bon geeft u af aan de kassa, samen met uw parkeerkaart. 

Info 347 



Lijst van adverteerders 

Agfa Gevaert 109 
Alamire 60 & 94 
Algemeen Nederlands Zangverbond 256 
Alte Musik Aktuell 179 
Buga US Cars 289 
Canvas 41 
Carpe Diem 208 
Concerto 209 
Conservatorium Antwerpen 312 
CW Lease 156 
De Morgen 42 
Drukkerij Vaes 355 
Goldberg 10 
HBK-Spaarbank 230 
Interbrew 342 
Jewel in a box Cover 
Knack 257 
Raamtheater 310 
Radio 3 128 

348 
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Uitgevoerde werken 

Agricola, Alexander Perla mya cara 315 
Comme femme desconfortée 249 Piangeti, cristiani 315 
Tout a par moy 249 Praeambulum 282 

Quene note 329 
Ambrosio, Giovanni Reduentes in idem 182 
Petit Riens 329 Regina seculi / Reparatrix Maria 329 

Retrove 159 
Anoniem Saltarello 159 
Ai me' sospiri 122 Salve, regina 315 
Alle stamegne, donne 122 Singularis laudis digna 272 
Alma redemptoris mater 272 Stantipes 159 
Anima benedecta 315 Tres doux compains 159 
Aquila altera 159 Triompho delle done 329 
Ave, celi regina, virginum 272 Umil Madonna 315 
Basse danse `Venise' 329 Une fois avant que morir 329 
Benedicamus Domino 100 
Biance flour 159 Binchois, Gilles 
Campanis cum Cymbalis 159 Adieu, adieu 201, 329 
Canti 90i0Si e dolce melodia 315 Agnus Dei 213, 329 
Gestes nachares 186 Ave regina coelorum 213 
Che ti gova nacondere 159 Benedicamus Domino / Deo Gratias 146 
Con desiderio e' vo cerchando 315 Comme femme desconfortée 249 
Cum desiderio vo cerchando 315 Credo 213 
Deus creator omnium tu theos 213 Deo gratias 329 
Dolce verzene Maria 315 Dixit Sanctus Philippus 329 
Estampie 272 Dueil angoisseus 201,249 
Fugir non posso 122 Files a marier 201 
Hez molinet 122 Gloria 213 
Indescort 282 Je me recommande 249,329 
Intabulatie van een motet 186 Je ne vis oncques 329 
Istampitta Belicha 159 Kyrie 213 
Istampitta Chominciamento di goia 159 Mort en merchy 201 
Istampitta Isabella 100 Nous vous verens bien malebouche 201 
Istampitta Tre Fontana 159,261 Nove cantum melodie 213 
J'aime la beauté 282 Rerum conditor respice flentes 213 
J'ay grant espoir 159 Salve sancta parens 213 
J'ay pris amour 315, 329 Sanctus 213 
Je ne sgay comment je dure 329 Te Deum 182,329 
La dolce sere 261 Tout a par moy 249 
La gascogna 122 Triste plaisir 201,329 
La quinte estampie real 159 
Le serviteur hault guerdonné 249 Brassart, Johannes 
Longus tenor 182 Agnus Dei 182 
L'ucel mi chiamo 122 Cibavit eos 182 
Madre che festi colui che te fece 315 Credo 182 
Magnificat 272 Gloria 182 
Memento mei, o sacra Virgo pia 315 Kyrie 182 
Missa Salve sancta parens 213 Sacris solemniis 146 
Musicorum collegio 272 Sanctus 182 
0 dolce amor lesd 315 
o Virgineta bella 315 Cardot de Bellengues, Richard 
Pange, lingua 146 Pour une fois 224 
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Ciconia, Johannes 
Albane, misse celitus 
Ben che da vul 
Con lagreme bagnandome el viso 
Doctorum principem 
Lig iadra donna 
Mercé o morte 

beatum incendium 
felix templum 
Padua sidus preclarum 
Petre Christi discipule 
virum omnimoda 

Per quella strada lactea del cielo 
Petrum Marcello Venetum 
Spiritus et alme 
Una panthera 
Ut te per omnes 
Venecie, mundi splendor 

Dufay, Guillaume 
186 Adieu ces bons vins de Lannoys 130 
282 Anima mea liquefacta est 293 
261 Apostolo Glorioso 166 
186 Artibus summis miseri reclusi 166 
261 Ave mans stelle 293 
282 Ave regina coelorum 329 
186 Balsamus et munda cera 166 
186 Bon jour bon mois, bon an et 201 
186 bonne estraine 
186 Ce moys de may 201 

100, 186 Departes vous, male bouche et envie 201 
261 Donna gentile, bella come l'oro 122 
186 Donna, i ardenti rai 122 
166 Ecclesie Militantis 166 

261, 282 Estrines moy, je vous estrineray 201 
186 Flos florum 293 

100, 186 Helas, mon deuil 261 
Inclita stella mans 130 
J'ay grant dolour 201 

130 Je triomphe de crudel dueil 249 
Je vueil chanter de cuer joyeux 282 
Kyrie 213 

224 L'alta bellezza tua 122,261 
224 La dolce vista 122,282 
224 Lamentatio Sanctae Matris 329 
224 Ecclesiae Consstantinopolitanae 
224 Le serviteur heult guerdonné 249, 329 
224 Magnificat 146 

Mirandas parit 100, 130 
Missa Ave regina coelorum 130, 293 

282 Missa Esse ancilla domini 293 
Missa L'homme armé 293 
Missa Sancti Jacobi 293, 304 

159 Missa Se la face ay pale 293 
Mon cuer me fait tous dis penser 201, 329 
Moribus et genere 293 

100 Ne je ne dors ne je ne veille 249 
100 Nuper rosarum flores 130, 166 
100 0 gemma lux et speculum 166 
100 0 Proles Hispaniae 293 
100 0 sacrum convivium 146 
100 0 sancte Sebastiane 166 

Par droit je puis bien complaindre 329 
Quel fronte signorile in Paradiso 122, 130 

261 Resvellies vous et faites chiere lye 282 
Rite maiorum lacobum canamus / 304 

Arcibus summis miseri reclusi 
282 Seigneur Leon 201 

Se la face ay pale 201, 249, 261, 329 
Supremum est mortalibus bonum 130, 166 

261 Vasilissa ergo gaude 130, 166 
Vergene bella 100, 122, 261, 282, 293, 329 

166 Dunstable, John 
Beata Dei Genitrix 236 

Compère, Loyset 
Omnium bonorum plena 

Cordier, Baude 
Amans, amés secretement 
Belle, bonne, sage, plaisante et gente 
Confort d'amour 
Se cuer d'amant 
Se j'ay perdu 
Tant plus vous voy 

Da Bologna, Jacopo 
Aquila altera 

Da Firenze, Gherardello 
Sento d'amor 

Da Firenze, Paolo 
Amor, de' dimmi 
Benedicamus Domino 
Fra dun i scogli 
Godi Firence 
Un pellegrin uccel 
Una smaniosa 

Da Padova, Bartolini 
La douce chiere 

De Caserta, Anthonello 
Amour m'a le cuer mis 

De Moulins, Philippe 
Amis tout dous 

De Sancte Johanne, Matheus 
Science na nul annemi 
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Beata mater 213 Isaac, Heinrich 
Crux fidelis 236 Le serviteur hault guerdonné 249 
Gaude felix Anna 236 
Gaude virgo Katherina 261 Landini, Francesco 
Gaude virgo salutata 236 Adiu, adiu, dous dame yolie 282 
I pray you all 261 Amor c'al tuo sugetto 282 
0 rosa bella 249,261 Donna, l'animo tuo 282 
Preco preheminencie 236,272 
Puisque m'amour 329 Mayshuet 
Quam pulchra es 113,130, 213,272 Are post libamina 213 
Regina coeli letare 236 
Salve regina mater mire 236 Morton, Robert 
Salve scema sanctitatis 236 II sera pour vous conbatu / L'ome armé 329 
Sancta Dei Genitrix 236 
Sancta Maria, non est tibi similis 272 Paumann, Conrad 
Sub tuam protectionem 146,236 Benedicte Almechtiger Got 329 
Veni Sancte Spiritus 236 Ich wil seyn bey dir 159 

Une foys avant de morir 329 
Egardus, Magister 
Furnos reliquisti quare 100 Piero, Magister 

Or qua compagni 282 
Fontaine, Pierre 
A son plaisir 224 Plummer, John 

0 pulcherrima mulierum 213 
Forest 
0 sanctissime presul 213 Power, Leonel 

Anima mea liquefacta es 213, 272 
Frye, Walter Ave regina coelorum 213 
Ave regina coelorum 213,261 Quam pulchra es 272 
Missa Flos regalis 113 
0 florens rosa 329 Rowlard 
Tout a par moy 261 Gloria 213 

Giovanni Ambrogio Vide, Jacobus 
Amoroso 122 Amans doubles, or doubles vos amours 249 
gregoriaans Et c'est assés pour m'esjouir 249 
Alleluja 186 
Alleluja: Franciscus pauper 186 
Antiphonae de laudibus 146 
Deus creator omnium 113 
Deus in adiutorium 146 
Deus qui nobis 146 
Dicit Dominus Petro 186 
Dominus Jesus 146 
0 sacrum convivium 146 
Panem de caelo praestitisti eis 146 
Respexit Elias 146 

Grenon, Nicolas 
Je suy defait 224 

Hasprois, Jehan Simon 
De tous les biens 224 
Ma douce amour 261 

Info 1 351 



Wie? Wat? Waar? Wanneer? 

Lijst van gebruikte afkortingen: 
alt (a), bariton (bar), bas (b), blokfluit (bit), contratenor (ct), dirigent (dir), doedelzak (dz), draailier (dl), 
fluit (fl), harp (hp), klokken (kl), luit (It), mezzosopraan (ms), orgel (org), percussie (pc), pommer (pm), 
rebec (rb), regie (reg), schalmei (sim), sopraan (s), tenor (t), trombone (tr), trommel (trm), vedel (vdl), 
verteller (vert), zang (z) 

Aagaard, Tina (s) 19/08 97 

22/08 185 

Acantus 20/08 119 

Achtman, Jane (vdl) 19/08 97 

24/08 233 

Alla francesca 26/08 281 

Alienby, William (bar) 19/08 97 

22/08 185 

25/08 271 

Alqhai Khouri, Fahmi (vdl) 19/08 97 

22/08 185 

25/08 271 

Ambrosini, Marco (vdl, dl) 21/08 157 

Andreassen, Flemming (tr) 24/08 233 

Ansorg, Susanne (vdl) 27/08 325 

Arnold, Jonathan (b) 20/08 111 & 

129 

Ars Nova Kopenhagen 24/08 233 

Ascoop, Klaartje (reg) 27/08 91 

Asmussen, Signe (a) 24/08 233 

Ballard, Lucy (a) 20/08 111 & 

129 

B&rfer, Gesine (pm, dz) 27/08 325 

Bertin, Pascal (ct) 19/08 97 

22/08 185 

25/08 271 

Bertotti, Lavinia (s) 19/08 97 

22/08 185 

Bettens, Olivier (vert) 23/08 199 

Beyer, Amandine (vdl) 19/08 97 

22/08 185 

Beznosiuk, Pavlo (vdl) 25/08 259 

Biffi, Viva Biancaluna (z, vdl) 25/08 247 

Boeke, Kees (dir, vdl) 24/08 233 

Boekholt, Maaike (vdl) 24/08 223 

Bona, Jacques (b) 27/08 325 

Bonnardot, Emmanuel 

(bar, vdl, rebec) 

26/08 291 

Borms, Adriaan (z) 20/08 143 

Bott, Catherine (s, coach) 24/08 223 

25/08 259 

Bovi, Patrizia (z, hp) 27/08 313 

Broegg, Adolfo (1t) 27/08 313 

Brooks, Hazel 24/08 82 

Bull, Stratton (a) 26/08 301 

Capilla Flamenca 20/08 143 & 

22/08 181 

Cappella Pratensis 26/08 301 

27/08 309 

Carmignani, Alessandro (ct) 19/08 97 

22/08 185 

25/08 271 

Christensen, Ellen Marie (a) 24/08 233 

Coen, Bart (bit) 21/08 163 

Coene, Annelies (s) 26/08 301 

Córne, Joachim (z) 20/08 143 

Continens Paradisi 23/08 199 

Cook, Randall (vdl) 27/08 325 

Corvina Consort 24/08 72 

Covey-Crump, Rogers (t) 26/08 291 

Daniels, Charles (t) 23/08 211 

De Bruyn, JUrgen (coach) 27/08 91 

De Cat, Marnix (ct, coach) 20/08 143 

22/08 181 

27/08 91 

Declercq, Peter (bit) 21/08 163 

Degli Esposti, Goffredo (sim, fl) 27/08 313 

Degli Esposti, Margherita (fl) 20/08 119 

Delfino, Riccardo (hp, dl) 21/08 157 

Derks, Olard (bar) 26/08 301 

De Veirman, Steve (z) 20/08 143 

De Winter, Stefaan (z) 20/08 143 

Dugardin, Steve (a) 21/08 163 

Eilander, Maxine (hp) 19/08 97 

22/08 185 

24/08 223 

25/08 271 

Ensemble Gilles Binchois 27/08 325 

Ensemble Zefiro Torna 27/08 91 
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Fala Mijsica 24/08 223 
Ferrari, Marco (b, fl, sim) 20/08 119 
Ferrarini, Gianluca (t) 19/08 97 

22/08 185 
25/08 271 

Fiori, Alessandra (org) 20/08 119 
Fischer, Nina (s) 24/08 233 
Flautando Kbln 24/08 74 
Form, Michael (dir, fl) 25/08 247 

27/08 325 
Franzetti, Elisa (s) 19/08 97 

Gad, Bo (t) 24/08 233 
Gevers, Cas (tr) 22/08 185 
Ghijs, Michaël (dir) 20/08 143 
Gongalves, Rogério (sim, pc) 23/08 199 
Greig, Donald (bar) 23/08 211 

Hamon, Pierre (dz, fl, trm) 26/08 281 
Hansen, Ivan (t) 24/08 233 
Harre-Jones, Robert (ct) 23/08 211 
Harrison, lan (sim, dz) 27/08 325 
Heringman, Jacob (It) 25/08 259 
Hernandez-Pastor, José (a) 27/08 325 
Huelgas Ensemble 21/08 163 
Hutsebaut, Pieter (z) 20/08 143 

11 Desiderio 24/08 76 

James, David (ct) 26/08 291 
Johnsson, Gertie (bit) 24/08 223 
Jones, Gordon (b) 26/08 291 

Kale, Christopher (a) 26/08 301 
Kartodirdjo, Renée (s) 26/08 301 
Kempenaers, Cécile (s) 21/08 163 

27/08 91 
Kiorbye, Thomas (b) 24/08 233 
Kornfeld, Pablo (org) 19/08 97 

22/08 185 
25/08 271 

Kowalczyk, Agnieszka (z) 25/08 247 

Lablaude, Anne-Marie (s) 27/08 325 
La Morra 24/08 78 
La Trulla de Bozes 24/08 80 
Le Chenadec, Raoul (ct, t) 26/08 281 
Les Flamboyants 25/08 247 

Les haulz et les bas 27/08 325 
Lesne, Brigitte (ms, hp, pc) 26/08 281 
Levy, Mark (vdl) 25/08 259 
Lortie, Dominique (tr) 21/08 163 
Lub, Hans (vdl) 24/08 223 
Lutzenberger, Sabine (s) 19/08 97 

22/08 185 

Macchini, Albedo (kl) 19/08 97 
22/08 185 

Mala Punica 19/08 97 
22/08 185 
25/08 271 

Martén, Anna-Maria (s) 24/08 233 
Memelsdorff, Pedro (dir, blf) 19/08 97 

22/08 185 
25/08 271 

Messiaen, Carl (z) 20/08 143 
Micrologus 27/08 313 
Milburn, Russell (z) 20/08 143 
Missin, William (a) 20/08 111 & 

129 
Moliaert, Tim (z) 20/08 143 
Moretti, Gloria (s) 20/08 119 
Morini, Mauri (tr) 27/08 313 
Motta, Agileu (It) 25/08 247 
Munch, Ulla (a) 24/08 233 

Navarra, José Manuel (vdl) 19/08 97 
22/08 185 
25/08 271 

Newton, Faye 24/08 82 
Norin, Lena-Susanne (ms) 27/08 325 

Ohara, Marcelo (vdl, rb) 23/08 199 
Ohara, Thais (vdl, rb) 23/08 199 
Orlando Consort 23/08 211 

Petersen, Henrik Lund (b) 24/08 233 
Pfeifer, Ulrich (z) 27/08 313 
Piccini, Fernanda (a) 19/08 97 

22/08 185 
25/08 271 

Pilati, Stefano (t, dl, pc) 20/08 119 
Posch, Michael (dir, blf) 21/08 157 
Potter, John (t) 26/08 291 
Prada, Richard (t) 24/08 223 
Psallentes 20/08 143 
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Quarta, Alessandro (z) 27/08 313 

Racodon, Jean-Paul (vert) 27/08 325 
Ramnefjell, Hilde (s) 24/08 233 
Rayfield, Benjamin (t) 20/08 111 & 

129 

Reithofer, Wolfgang (pc) 21/08 157 

Rit, Liron (tr) 24/08 223 

Rodriguez, Héctor (t) 19/08 97 

22/08 185 

25/08 271 

Ruigrok, Mirella (pm) 21/08 163 

Russo, Gabriele (vdl, rb) 27/08 313 

Schikora, Markus (t) 23/08 199 
Schola Cantorum Cantate Domino 20/08 143 

Schola Gothia 24/08 85 

Schrtider, Karl-Ernst (It) 19/08 97 
Sigurdardottir, Rannveig (s) 21/08 163 
Smith, Angus (t) 23/08 211 

Snellings, Dirk (dir, b) 20/08 143 

22/08 181 

27/08 91 
Stewart, Rebecca (dir, s) 26/08 301 

27/08 309 
Stricker, Felix (tr) 19/08 97 

22/08 185 
Strorskov, Hans-Henrik (t) 24/08 233 
Sugawara, Norihisa vdl) 23/08 199 

25/08 247 

Swinkels, Joost (tr) 21/08 163 

Termont, Joost (z) 20/08 143 
Termont, Lieven (bar) 20/08 143 

22/08 181 
The Clerks' Group 20/08 111 & 

129 
The Hilliard Ensemble 26/08 291 
Todd, Nick (t) 21/08 163 
Toelen, Klaas (z) 20/08 143 
Tofte-Hansen, Rasmus (b) 24/08 233 

Tricomi, Fabio (fl, trm, vdl, lt, pc) 20/08 119 

Unicorn 21/08 157 

Vallin, Marie-Claude (s) 21/08 163 
Van Bael, Susan (s) 24/08 223 
Vanden Abeele, Hendrik (dir, z) 20/08 143 

Van Dyck, Stephan (t) 20/08 143 

22/08 181 

27/08 325 

Van Laethem, An (s, vdl) 21/08 163 

Van Laethem, Els (s) 21/08 163 

Van Laethem, Katelijne (s) 21/08 163 

Van Leunen, Sjef (t) 26/08 301 

Van Lieshout, Maurice (blf) 24/08 223 

Vanmol, Wouter (z) 20/08 143 

Van Nevel, Paul (dir) 21/08 163 

Vellard, Dominique (dir, t, It) 27/08 325 

Verdin, Joris (org) 22/08 181 

Vereertbrugghen, Liesbet (coach) 27/08 91 

Vezzani, Stefano (sim) 27/08 313 

Vine, Matthew (t) 21/08 163 

Vrijdag, Ludy (t) 26/08 301 

Watson, Chris (t) 20/08 111 & 

129 

Weber, Witte (s) 23/08 199 

Westwerk 24/08 87 

Wickham, Edward (dir, b) 20/08 111 & 

129 

Wimmer, Thomas (vdl, 21/08 157 

Yemelyanenkov, Serguei (tr) 27/08 325 

Zanichelli, Barbara (s) 19/08 97 

22/08 185 
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Drukkerij Vaes 

Omdat kwaliteit belangrijk is 

Europalaan 9, 3900 Overpelt, tel. 011.643779 
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Een uniek en transparant concept 
dat juwelen een nieuw leven schenkt. 

Elk juweel wordt verkocht met een echtheidscertificaat opgeleverd door 

Schuttershofstraat 34a 2000 Antwerpen Tel 03/289.56.10 

GOBELIN 

CARTIER 


