
09.06.2021 AMUZ 20.00

Terra Nova Collective

Vlad Weverbergh artistieke leiding

Bárbara Ferraz Balbao fl uit
Nele Vertommen hobo
Kasia Sokolowska hobo
Isabel Favilla fagot
Bart Cypers hoorn
Pieter D'Hoe hoorn 
Dirk Vandaele viool
Marianne Herssens viool
Marrie Mooij viool
Marieke Vos viool
Rafael Nuñez viool
Bernadette Bracke viool
Martine Beernaert viool
Nooi Strynckx viool
Izana Soria viool
Maddy Lodewijckx viool
Marc Claes altviool
Hans De Volder altviool
Katrin Smedts altviool
Karina Staripolsky altviool
Edouard Catalan cello
Octavie Dostaler-Lalonde cello
Ioan Baranga contrabas
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 Andante  
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 Adagio 
 Allegro di molto 
 Menuet 
 Finale Presto 
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 Adagio  
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 Allegro moderato 
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Vlad Weverbergh

Vlad Weverbergh studeerde in 2000 als klarinettist af aan het conservatorium van Antwerpen 
bij Walter Boeykens. Optredens met dirigenten en orkesten brachten hem op vele podia in 
België, alsook in Oostenrijk, Hongarije, Roemenië en Duitsland. Vlad heeft een uitgebreide 
discografi e, waarbinnen vrijwel alle grote werken voor klarinet en een reeks wereldpremières 
zijn opgenomen. Hij is docent basklarinet aan het conservatorium van Antwerpen en heeft 
uitgebreide ervaring als opnameleider.

In 2012 richtte hij als artistiek en muzikaal leider Terra Nova Collective op. Met individueel 
gekozen musici schiep hij een ensemble, fl exibel in samenstelling, met een avontuurlijke 
gedrevenheid om uniek repertoire van onterecht vergeten componisten te laten klinken.

Terra Nova Collective

Terra Nova Collective kent een fl exibele bezetting van specialisten in historische uitvoerings-
praktijk die eveneens zijn verbonden aan ensembles zoals Anima Eterna, Les Muff atti, B’Rock 
Orchestra, Les Agrémens, Freiburger Barockorchester, Concerto Köln en Le Concert d’Astrée. 
Met zijn ensemble wil artistiek leider Vlad Weverbergh repertoire van onterecht vergeten 
componisten opnieuw voor het voetlicht brengen. Terra Nova Collective werkt hiervoor 
samen met haar Antwerpse onderzoekspartners: het Vleeshuis Museum en het Studiecentrum 
voor Vlaamse Muziek. Voor projecten worden regelmatig eminente onderzoekers uitgeno-
digd, waaronder Piet Stryckers (onderzoeker en lector aan het Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen), Godelieve Spiessens (musicologe) en Albert R. Rice (musicoloog, klarinettist).

In 2016 bracht Terra Nova Collective de wereldpremière van J.A. Fabers Missa Maria assumptae, 
een barokke mis met de eerste klarinetsolo ooit. De opname van dit werk werd door de inter-
nationale pers zeer positief ontvangen; het Franse Diapason schreef over het ensemble dat 
"grandioos recht doet aan een palet van verrassende kleuren". Het ensemble wierp eveneens 
nieuw licht op Mozarts beroemde klarinetconcert door uitvoeringen en opname met een 
historische bassetklarinet.  In  samenwerking met de Universiteit Antwerpen liet het werk 
van zeven minder bekende componisten klinken, in een concertserie onder de titel Trou-
vailles (‘Vondsten’). Het ensemble was eveneens te horen in New York City en op het Japanse 
Takamatsu Festival Musica Antiqua.

Hébert Leemans, een Bruggeling in Parijs

In het Parijs van de eerste helft van de 18de eeuw was er geen gebrek aan Vlaamse migranten.
Vaak ging het om geschoolde ambachtslieden. Zij werden aangetrokken door de grootste 
markt voor luxeproducten in Europa in wat sinds de dood van Lodewijk XIV in 1715 een tijdperk 
van vrede, stabiliteit en economische ontwikkeling was. Volgens het eeuwenoude patroon 
hadden ook de Vlaamse migranten de neiging om in elkaars buurt te wonen en elkaars gezel-
schap op te zoeken rond een aantal kroegen en verenigingen. Onder hen bevonden zich 
ook kunstenaars. Antoine Watteau (1684-1721) verhuisde vanuit het Frans-Vlaamse Valenci-
ennes naar de hoofdstad en profi teerde van zijn Vlaams erfgoed om een van Frankrijks meest 
invloedrijke schilders uit de 18de eeuw te worden. In 1771 won Joseph Suvée (1743-1807), 
geboren te Brugge, de prestigieuze Prix de Rome voor Jacques-Louis David. Wat gold voor 
schilders, gold ook voor muzikanten. Hébert Leemans was net als zijn generatiegenoot Suvée 
een Bruggeling die rond diezelfde tijd naar de Franse hoofdstad trok. Daar speelde hij een niet 
-onbelangrijke rol in de ontwikkeling van de vroege Franse symfonische stijl.

Hébert Leemans (1741-1771) groeide op in een familie van muzikanten. Zijn vader, Adriaan 
Leemans (1707-1750), oorspronkelijk afkomstig uit Lier, was sinds 1737 stadsbeiaardier van 
Brugge en organist in de Sint-Donaaskathedraal. In 1748 werd vader Leemans als organist 
opgevolgd door zijn oudste zoon, Joannes Leemans. Vier jaar later, in 1754, overleed Joannes 
waarna hij op zijn beurt werd opgevolgd door zijn jongere broer, Hieronimus Leemans. Een 
derde broer, Johannes Hieronimus Leemans was in Brugge werkzaam als organist en speelde 
tussen 1750 en ca. 1780 een actieve rol in de Confrérie van het Concert in Brugge. Deze in 
1746 gestichte vereniging van getalenteerde en gepassioneerde amateurmuzikanten kwam op 
gezette tijdstippen samen om in besloten kring te musiceren of in het publiek concerten te 
geven. De leden werden gerekruteerd uit de eerder gegoede middenklasse en de opbrengsten 
werden vaak aan goede doelen weggeschonken. Over hun repertoire is weinig geweten, maar 
het moet de enige plaats in Brugge zijn geweest waar de jonge Hébert Leemans met enige 
regelmaat orkestmuziek op een zeker niveau kon horen. Hébert was de jongste van de vier 
broers en kreeg zijn muzikale opleiding thuis, vermoedelijk van zijn vader en zijn oudere broers.

We weten niet precies wanneer Hébert Leemans naar Parijs trok. Wel weten we dat in 1765 
zijn Opus 1 in Parijs van de pers rolde. De verhuis naar Parijs werd kennelijk grondig voor-
bereid. Om een migratie succesvol te laten verlopen, hoorde de jonge componist over drie 
zaken te beschikken: een netwerk in Parijs dat hem wegwijs kon maken, een fi nanciële reserve 



die hem in staat zou stellen om de periode tussen zijn aankomst en zijn eerste inkomen te 
overbruggen, en een geloof in het eigen talent en het vertrouwen dat anderen erin stelden. 
Leemans kon daarvoor rekenen op de hulp van zijn doopmeter, de Brugse aristocrate Maria 
Anna van Caloen (1720-1785), de echtgenote van burggraaf Pieter de Vooght, schepen en 
hoogbaljuw van het Brugse Vrije. Aan haar zou hij in 1767 nog een compositie opdragen. Voor 
zijn levensonderhoud gaf Leemans aanvankelijk privélessen aan de kinderen en echtgenoten 
van bemiddelde Parijse burgers en aristocraten. François-Joseph Gossec zat rond die periode 
in dezelfde situatie. Een publicatie uit 1767 vermeldt Leemans als “professeur de chant de 
violoncelle”. In 1771 wordt hij door de Parijse uitgever Nicolas Crapart in een van zijn publica-
ties over de Parijs zangcultuur “[un] des maîtres les plus habiles” genoemd, hetgeen zonder 
twijfel slaat op de kwaliteiten van Leemans als zangpedagoog.

Naast het componeren van pastorale ariettes op teksten van modieuze galante dichters, 
bleek Leemans bijzonder succesvol in het laten publiceren van zijn symfonieën. Dit gebeurde 
dankzij de fi nanciële steun van enkele van zijn beschermheren, over het algemeen jonge, maar 
invloedrijke aristocraten. Een van hen was Louis Jean-Baptiste Antoine de Colbert, marquis 
de Seingelay (1732-1813), de kleinzoon van de grote Colbert. Leemans droeg zijn bundel Zes 
symfonieën, opus 1 uit 1765 aan hem op. De laatste opdracht was die voor de drie symfonieën 
“à rande orchestre”, opgedragen in 1771 aan François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld 
(1747-1827). Een studie van de adressen die Leemans in zijn publicaties opgeeft als zijn woon-
plaats, toont aan dat hij tijdens zijn Parijse jaren in de faubourg Saint-Germain woonde. Deze 
wijk werd in de eerste helft van de 18de eeuw ontwikkeld door de hoge Franse adel die rond 
die periode wegtrok uit de Marais en aan de overkant van de Seine meer moderne 'hôtels'
ging optrekken. Als Leemans vooral werkte voor de modebewuste Franse aristocratie, dan lijkt 
het logisch dat hij in hun buurt ging wonen of zelfs bij hen introk.

Tussen 1765 en zijn veel te vroege dood in 1771 werkte Leemans in Parijs uitsluitend voor eigen 
rekening. Hij werd ingehuurd als zangleraar of cellodocent, trad bij gelegenheid op als orkest-
leider bij private gelegenheden en componeerde symfonieën en liederen die hij met de hulp 
van zijn adelijk cliënteel wist uit te geven bij meerdere Parijse uitgevers. Ook privaat schijnt hij
een gelukkig man te zijn geweest. Op 15 augustus 1769 huwde hij met Françoise Félicité 
Plancke (let op de Vlaamse naam) met wie hij twee kinderen kreeg. De dood van Leemans 
op 6 oktober 1771 moet plots zijn geweest. Er zijn geen aanduidingen dat hij ziek was en 
in het jaar waarin hij stierf was Leemans druk in de weer met het uitgeven van zijn werk en 
het heruitgeven van eerdere composities. Uit de boedelbeschrijving die na zijn overlijden 
werd opgemaakt, valt af te leiden dat het gezin niet in armoede leefde. Hij liet zijn familie een 

Het Menuet is een uiterst treurig stuk dat in zijn voorkomen bijzonder lyrisch van aard lijkt. Dit 
is zeer vreemd, gezien het menuet in essentie een lyrisch dansdeel hoort te zijn. Dit menuet is 
een oase van rust tussen de twee obsessieve snelle bewegingen. Het menuet wordt afgewis-
seld met een trio dat meer hoopvol van karakter is en dat wordt ingekleurd door accenten van 
hoge noten in de hoorns. 

Het Presto is het kortste deel uit deze symfonie. Het is een uiterst dramatisch deel dat opnieuw 
wordt ingekleurd door de tragische klank van de hobo. Het deel is monothematisch: het heeft 
een obsessieve gedachte die in diverse verwerkingen wordt herhaald.

David Vergauwen



Haydns Symfonie nr. 49 “La Passione” 
Deze sombere en misschien wat tragische symfonie in de wat ongewone toonaard fa-klein 
is het hoofdwerk van Haydns zogenaamde 'Sturm und Drang'-periode. De term 'Sturm und 
Drang' is in relatie tot Haydns symfonische werk uit de jaren zestig van de 18de eeuw wat 
problematisch. Haydn zelf heeft nooit in die termen over zijn werk gesproken. Bovendien 
kwam de beweging die in de literatuur bekend staat als 'Sturm und Drang' eigenlijk pas goed 
en wel op gang nadat Haydn deze symfonieën al had geschreven, waardoor enige vergelijking 
met literaire of zelfs fi losofi sche voorbeelden wat mank loopt. 

De Symfonie nr. 49 uit 1768 kreeg de bijnaam La Passione. De vroegste referentie daarnaartoe, 
kan men aantreff en in een manuscript, het oudste dat van dit werk werd overgeleverd, dat 
werd neergepend door een student uit Leipzig. Bovenaan de partituur werd de naam van 
de componist opgetekend, gevolgd door de intussen bekende bijnaam. De overlevering wil 
namelijk dat Haydn dit werk schreef voor gebruik tijdens de Goede Week, het moment waarop 
Christenen mediteren over het lijden en de dood van Jezus Christus. Het zou in elk geval het 
nogal donkere karakter van het werk verklaren. 

Haydn schreef het werk in de sonata-da-chiesastijl. Het werd de laatste symfonie die hij in 
die stijl schreef en het is ongetwijfeld de knapste in haar soort. De sonata da chiesa wordt 
bij Haydn bepaald door een traag-snel-traag-snelstructuur. Dit houdt in dat de symfonieën 
beginnen met een trage beweging. In het geval van La Passione brengt die ons in de sfeer van 
verdriet en boeten voor het Christelijk kruis. Deze atmosfeer blijft ondanks alle contrasten en 
variaties doorleven door de vier bewegingen heen. 

Het openingsadagio is zeer ernstig en aangrijpend. Het openingsmotief bestaat uit vier noten 
(c-des-bes-c). Samen vormen ze een onbestemd chromatisch thema dat meteen de toon zet 
voor het geheel van deze wrange beweging. Welnu, uit deze verzameling van vier noten wist 
Haydn de hele symfonie op te bouwen, hetgeen in de technische fi nesses van de symfonische 
architectuur zeer indrukwekkend is. 

Het Allegro di molto is het meer lyrische deel. Het wordt gedomineerd door een melodie 
met wijde, expressieve intervallen in combinatie met een obsessieve baslijn. Haydn laat de 
diverse strijkers eenzelfde melodielijn afwisselen en combineren met talrijke echo-eff ecten, 
als was het een soort canon. De klankkleur is hierbij vooral afkomstig van de hobo’s die met 
hun klagende timbre een tragisch accent toevoegen. 

substantiële erfenis na, wat erop wijst dat hij er tot dan toe in was geslaagd om zijn muzikale 
activiteiten op succesvolle wijze na te streven. Tot slot is het interessant om op te merken hoe 
Leemans zich in vrijwel alle publicaties “Leemans de Bruges” noemt. De spelling van de stad 
varieert (“Bruges” of “Bruge”), maar het toont aan dat de componist zijn geboortestad niet 
vergeten was. Bovendien levert dit een interessant aanknopingspunt op met de publicaties 
van François Gossec uit die periode die zichzelf in meerdere publicaties voorstelt als “Gossec
d’Anvers”. Waar deze oud genoeg kon worden om zich te ontpoppen tot een van de voor-
naamste fi guren in de ontwikkeling van de Franse symfonische cultuur, stierf Leemans voor 
hij daartoe de kans kreeg. De Parijse symfonische cultuur zou in de jaren 1760 en 1770 een 
bijzonder interessante evolutie doormaken. 

De Parijse symfonische cultuur
Speerpunt van Leemans’ overgeleverde artistieke prestatie is een verzameling van in het 
totaal veertien symfonieën geschreven tussen 1765 en 1771. Symfonieën werden gespeeld op 
diverse plaatsen. Ten eerste waren er ook in Parijs kleine en grotere verenigingen van amateurs 
die op regelmatige basis samenkwamen om muziek te maken, vaak genoeg ook in open lucht.
Deze verenigingen hadden vaak illustere namen, zoals La Société académique des Enfants 
d’Apollon die in 1741 werd opgericht. De meest bekende en de best bestudeerde was Le 
Concert Spirituel die in 1725 werd opgericht en zich tegen het midden van de 18de eeuw had 
ontpopt tot de voornaamste plaats waar symfonieën konden worden gehoord. Ten tweede 
waren er de religieuze instellingen. Symfonieën werden namelijk gespeeld in kloosters, 
kathedralen, parochiekerken en bisschoppelijke paleizen, en kregen ook een plaats tijdens 
de liturgie. De meest prestigieuze locaties ten slotte waren de particuliere huishoudens. Rijke 
aristocraten huurden orkesten in, namen een muziekmeester in dienst of hielden zelfs een 
volledig eigen orkest in vaste loondienst. Dit laatste was uiteraard enkel weggelegd voor een 
zeer beperkte caste van 18de-eeuwse Franse aristocraten die hun concerten gebruikten om 
hun eigen prominentie binnen dit elitaire wereldje te etaleren. Dit schijnt het milieu te zijn 
geweest waarvoor Leemans’ symfonieën werden geschreven.

Gossecs 24 eerste symfonieën werden geschreven tussen 1756 en 1762 en markeren de keur 
van de vroege symfonische cultuur in Parijs. Tot die tijd had de stijl van Johann Stamitz de 
Parijse symfonische smaak bepaald. Gossec had nog onder Stamitz gewerkt toen deze tussen 
1754 en 1755 het privé-orkest leidde van de fameuze Alexandre Le Riche de La Pouplinière 
die voordien ook Rameau had gepatroneerd. In 1764 verschenen de eerste publicaties van 
de symfonieën van Haydn in Parijs. Als gevolg van dit alles werd de vraag naar symfonische 
muziek vanaf het midden van de 18de eeuw steeds groter. Om te kunnen tegemoetkomen 



aan een exploderende vraag, vermenigvuldigden de Parijse muziekuitgevers hun productie. 
Onderzoek wees uit dat tussen 1750 en 1770 meer muziek werd gepubliceerd in Parijs dan 
in alle andere steden samen. In 1769 werd in Parijs Le Concert des Amateurs opgericht, een 
orkest van 73 man sterk dat werd geleid door Gossec. Het orkest was groot, werd profes-
sioneel geleid en werkte voor een breed en betalend publiek van burgers en aristocraten. 
Het betekende het begin van de populaire Parijse concertcultuur waarbij symfonieën werden 
gespeeld voor een groot, betalend publiek. Deze evolutie zou de ontwikkeling van de Franse 
symfonie in de jaren 1770 bepalen.

De symfonieën van Hébert Leemans
In vergelijking met de 24 symfonieën van Gossec is Leemans’ tot nu toe bekende productie 
van veertien niet min. Het vermoeden bestaat dat Leemans nog meer symfonieën  compo-
neerde, maar die zijn tot op heden nog nergens aangetroff en. In de editie van de Opus 5
liet uitgever Le Menu een catalogus mee afdrukken van andere publicaties van de componist, 
waaronder een onbekende symfonie van Leemans “d’airs d’opéra comique”. En dan is er 
nog de verloren gegane bundel Opus 2. De symfonieën uit de bundel Opus 1 uit 1765 lijken 
geschreven voor bezettingen die overeenkomen met de privé-orkesten van de aristocratie. 
Zo zorgde de componist ervoor dat zijn werken ook uitsluitend met strijkers konden worden 
gespeeld en vermeldde hij op de titelpagina ook een inwisselbaarheid van instrumenten. Zo 
specifi ceert de componist dat men de hobopartij kan inruilen voor klarinetten. Dit gebeurt 
in de eerste en de derde symfonie. Leemans volgt daarmee de praktijk van Gossec. Voor 
dit concert werd geopteerd voor hobo’s. De Trois simphonies à grande orchestre, opus 4 
uit 1771 weerspiegelen de hierboven vermelde verandering in concertcultuur in de jaren 
1770, waar het zwaartepunt stilaan verschoof van aristocratische middens die met kleinere 
orkesten voor een beperkt en elitair publiek speelden, naar publieke concerten voor een 
breder publiek van burgers en aristocraten, gespeeld op publieke plaatsen en grote orkesten. 
Voor zover geweten werden de symfonieën van Hébert Leemans niet gespeeld op Le Concert 
Spirituel. Over Le Concert des Amateurs zijn we veel minder goed ingelicht en het is mogelijk 
dat Leemans zijn laatste set symfonieën componeerde met een mogelijke programmatie 
daar in gedachten. De titelpagina luidt dan ook Trois simphonies à grande orchestre en werd 
geschreven voor de vier gebruikelijke strijkerspartijen aangevuld met twee hobo’s en twee 
hoorns. Door zijn vroege dood in het najaar van 1771 kreeg de componist niet de kans om de 
ingeslagen weg te vervolgen, waardoor zijn betekenis voor de Franse symfonie beperkt blijft 
tot de late jaren 1760, het tijdperk van net voor de grote Parijse orkestcultuur.

Joseph Haydn, vader van de symfonie
Dit concert presenteert een selectie symfoniedelen van Hébert Leemans met Haydns 49ste 
symfonie. Door het werk van beide componisten af te wisselen en met elkaar in verband te 
brengen, wil Terra Nova Collective wijzen op verbanden en verwantschappen. Deze manier 
van presenteren is echter geen uitvinding van het collectief. Het was in de tijd van Leemans en 
Haydn niet ongebruikelijk om op publieke concerten aparte delen uit symfonieën of concer-
to’s af te wisselen, en het werk van diverse componisten door elkaar te presenteren. Terra 
Nova Collective schaart zich achter deze historische presentatiewijze.

De negende symfonie van Hébert Leemans werd in 1766 in Parijs gepubliceerd als de laatste in 
de reeks Trois symphonies pour deux violons, deux fl ûtes ou hautbois, deux cors, alto et basse. 
De openingsbeweging, een ontstuimig Allegro assai, doorloopt een klassieke sonatestructuur 
en kenmerkt zich, zoals wel vaker bij Leemans, door een fl ink uit de kluiten gewassen doorwer-
king. De vaart en de gedrevenheid in de strijkers wordt uitgebalanceerd door momenten van 
dialoog tussen strijkers en blazers. Op die manier ontstaat een subtiel en elegant evenwicht. 

De trage beweging, het Andante, is een meesterlijk staaltje galante sfeerschepping. Leemans’ 
trage bewegingen zijn vaak onkarakteristiek lang, waarbij de componist uitzonderlijk een 
eerder religieuze sfeer weet te toveren. Boven een lopende baslijn in kwartnoten die herinnert 
aan de smartvolle openingsmaten van Pergolesi’s Stabat Mater, laat de componist in een duet 
tussen de eerste en tweede violen een klaagzang aanheff en. Hiermee is meteen de toon voor 
de hele beweging gezet. Hoewel de zon er in de rest van de beweging wel doorkomt, keert de 
componist regelmatig terug naar de beginsfeer, al is het maar in de verschuivingen tussen de 
eerste en tweede violen. 

De innerlijke religieuze bewogenheid van dit Andante doet denken aan Haydns 49ste symfonie 
van nauwelijks twee jaar later, die de bijnaam La Passione kreeg omdat ze associaties opriep 
met het lijden en de dood van Christus. De symfonie La Passione bestaat uitsluitend uit 
religieus doorleefde mineurdelen waarin de trage beweging van Leemans' negende symfonie 
niet zou misstaan. Dit vormt het uitgangspunt voor Terra Nova Collective om het werk van 
de 18de-eeuwse Parijse Vlaming te combineren met zijn beroemdere Oostenrijkse tijdge-
noot. Het concert eindigt met het al even diepbewogen Adagio uit Leemans’ Symfonie nr. 4 
uit 1765 en de fi nale van de Symfonie nr. 12 uit 1771.


