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De vorige themalijsten over Belgische componisten (klik telkens op onderstreepte titel en je komt terecht op de blog 

van de bibliotheek waar je het document kunt bekijken en downloaden 

1. Themalijst Hedendaagse Belgische componisten deel 1 : modernisten en minimalisten 

2. Themalijst Hedendaagse Belgische componisten deel 2 : de postmodernisten 

3. Themalijst Belgische componisten : Deel 3 :  van de belle-epoque en de eerste helft van de XXste eeuw : De 

generatie geboren van 1865 tot 1900 

4. Themalijst Belgische componisten : deel 4 : van het interbellum en de naoorlogse jaren : 

Nog meer neoromantiek , impressionisme, expressionisme en neoclassicisme :  

De generatie geboren tussen 1900 en 1940 - 

Inleiding  
Door samenloop van omstandigheden is er geen chronologische volgorde in bovenstaande lijsten. 

Misschien komt er een deel 6 met als titel “supplement”. Daar zouden dan de componisten in komen die eerder uit de 

boot vielen. Eventueel maken we ook lijsten de muziek in de Lage Landen tot de 16 de eeuw, waarin uiteraard de vele 

Vlaamse polyfonisten aan bod kunnen komen 

Het is niet evident om een lijn te trekken tussen de renaissance en de barok. Musicologen zeggen dat 

renaissancecomponisten vooral horizontaal dachten en daardoor minder rekening hielden met de verticale wetten 

van de harmonie. Dat is kort door de bocht, maar vanaf de 17de eeuw komt het tonaal stelsel (gebaseerd op de terts) 

tot ontwikkeling en dat zal gedurende 3 eeuwen de norm zijn.  

Ook nieuw sinds de periode van Claudio Monteverdi (begin 17de eeuw) is de begeleide monodie: een melodie wordt 

ondersteund door instrumenten. Die instrumenten krijgen steeds meer een eigen rol en notenbalk op de partituur. 

Uiteraard is dit het begin van de instrumentale muziek, met zijn eigen genres en vormen voor soli, kleine ensembles 

en orkest of de combinatie ervan.  

  

http://bibliotheekkortrijk.blogspot.be/2011/05/themalijst-hedendaagse-belgische.html#.VVHB5fntlBc
http://bibliotheekkortrijk.blogspot.be/2011/10/themalijst-hedendaagse-belgische.html#.VVG_NPntlBc
http://bibliotheekkortrijk.blogspot.be/2013/05/themalijst-belgische-componisten-deel-3.html#.VVG_ofntlBc
http://bibliotheekkortrijk.blogspot.be/2014/07/themalijst-hedendaagse-belgische.html#.VVHCF_ntlBc
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Lijst van componisten 

Lambert de Sayve (1548-1614) 
Geboren in Saive (bij Luik). Componeerde in 1612 de kroningsmis voor Keizer Mathias van het 

Heilig Roomse Rijk. Hij was dan ook diens hofkapelmeester in Wenen, van in de tijd dat Mathias 

nog aartshertog was. 

 

 

 

Composities 
Ave Maria 
Ave stella matutina 
Da Pacem (uit: Sacrae symphoniae) 
De profundis clamavit 
Dominus regnavit exultet 
Et ecce terrae motus 
Hodie Christus natus est , motet 
Jubilate Deo (uit: Sacrae symphoniae) 
Missa Dominus regnavit  
Regna triumphalem (uit: Sacrae symphoniae) 
O sapientia 
Plaudat nunc organis 
Princeps gloriosissime 
Quod nova nupta 
Venite exultemus (uit: Sacrae symphoniae) 
 

John Bull (circa 1562 - 1628, organist in Brussel en Antwerpen) 
John Bull was achtereenvolgens organist van de kathedraal in Hereford en de Koninklijke 

Kapel in Londen. Hij behaalde de doctorsgraad in de muziek in zowel Cambridge als Oxford. 

In 1613 ging hij naar Brussel, waar hij organist werd in de aartshertogelijke kapel en later in 

de kathedraal van Antwerpen, waar hij naast Peter Philips werkte. Bull verliet Engeland 

nadat hij door zijn controversiële levenswijze in opspraak was gekomen.  Hij keerde er nooit 

meer terug en overleed in Antwerpen. 

Bull componeerde gezangen, liederen, koorwerken en een groot aantal composities voor 

orgel. 

Van onderstaande werken is het onduidelijk of er overlappingen zijn. Chromatic Pavan & Galliard is wellicht identiek 

dezelfde muziek als “Queen Elisabeth's pavan and galliard”. Grondige studie zou dat kunnen bevestigen of uitsluiten, 

maar voorlopig zullen we hiervoor passen. Een gelijkaardige problematiek is er met de Fantasia’s en In Nomine’s. Als 

er op de CD geen nummer, toonaard of andere indicatie staat, weet men niet zeker over welk werk het precies gaat.  

Een “In nomine” is een instrumentaal genre, dat weinig of niets met religieuze muziek te maken heeft. Vooral in de 

17de eeuw gebruikte men speciale variatietechnieken in de zogenaamde Consortmuziek, waarin verschillende 

stemmen elkaar imiteren. Dit resulteert in korte vier- of vijfstemmige stukjes, meestal voor strijkers. Polyfonie voor 

fijnproevers, waarin Bull zich ook liet opmerken. 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Ave%20maria&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Ave%20stella&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Da%20Pacem&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20profundis&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Dominus%20regnavit%20exultet&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20terrae&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Hodie&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Jubilate&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Missa%20Dominus&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Regna&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20sapientia&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Plaudat&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Princeps&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Quod%20nova&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lambert%20sayve%20Venite&branch=all
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.oltremontano.com/Discography/Entries/2007/4/16_Lambert_De_Sayve.html&ei=5S1cVY3KI4vU7Ab5qoGADQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNELi4Ey5GJwb3relqJ6L3RYwNjiEg&ust=1432190713253316
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Johnbullcomposer.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.oltremontano.com/Discography/Entries/2007/4/16_Lambert_De_Sayve.html&ei=5S1cVY3KI4vU7Ab5qoGADQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNELi4Ey5GJwb3relqJ6L3RYwNjiEg&ust=1432190713253316
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Johnbullcomposer.jpg
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Composities 

Canon voor stemmen [2], K. 51 "2 in 1 with running bass" 
Canon in subdiapente, voor klavier 
Chromatic Galliard 
Chromatic Pavan 
The Duke of Brunswick's Alman 
Dutch Dance, voor klavier 
English toy 
Fantasia voor klavier 
Fantasy a 4  
Fantasia in d kl 
Fantasia nr. 10, voor klavier 
Fantastic pavan and galliard 
Gaillard to the pavan FB 32 
Germain's alman, voor klavier 
In nomine voor klavier in a kl. 
In nomine nr. 9, voor klavier 
In nomine, FVB. 37 
12 in nomines, voor klavier, K 20-31 : nr. 12 
In nomine (Gloria tibi trinitas), voor klavier  
Irish toy 
Een kindeken is ons geboren, voor klavier 
The king's hunt, voor klavier  
Laet ons met herten reijne, voor klavier, K 056  
Lord Lumley's gaillard 
Melancoly galliard 
Miserere in G gr. 
Musica Britannica : nr. 2 Salvator mundi - nr. 4 In nomine - nr. 5 In nomine - nr. 9 In nomine -  
nr. 10 Fantasia - nr. 12 In nomine - nr. 78 Galliard 
My self, voor klavier 
Pavan fantastic 
Pavan in the second tone 
Pavana of my Lord Lumley, voor klavecimbel, (nr. 41 uit 'Fitzwilliam Virginal Book') 
Prelude voor klavier in d kl. 
The Quadran Pavan FVB 31 - Variation of the Quadran Pavan FVB 32 - Galiard to the Quadran Pavan FVB 33 
Queen Elisabeth's pavan and galliard 
Salve Regina, voor klavier 
The Starre Anthem 
Ut re mi fa sol la, voor klavier 
Why aske you 
 

Peeter Cornet (1575-1633) 
Hoogstwaarschijnlijk was hij een Brusselaar. Hij was er organist aan de Sint-Niklaaskerk 

alvorens, op een niet achterhaald tijdstip, dezelfde functie op te nemen aan het hof van 

Albrecht en Isabella. De orgelmuziek moet er wel bijzonder zijn gewaardeerd, aangezien op 

een bepaald ogenblik er liefst vier of vijf organisten in vaste dienst waren 

Composities 

Fantasia voor orgel 
Salve Regina voor orgel 
Toccata voor klavecimbel 
Toccata voor orgel 

  

file:///C:/Users/biadpeter/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Canon%20voor%20stemmen%20%5b2%5d,%20K.%2051%20%222%20in%201%20with%20running%20bass%22
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Canon%20subdiapente%20John%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Chromatic%20Galliard%20John%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Chromatic%20Pavan%20John%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Duke%20John%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Dutch%20John%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=English%20toy%20John%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=fantasia%20voor%20klavier%20John%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=fantasy%20John%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=fantasia%20d%20kl%20John%20Bull&branch=all&dim=Format(track)
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bul%20Fantasia%2010&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Fantastic%20pavan%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Fantastic%20pavan%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Germain%27s%20alman%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20nomine%20a%20kl&branch=all&dim=Format(track)
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20nomine%209&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20nomine%2037&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20nomine%2012&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20nomine%2037&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20Irish%20toy&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20kindeken&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20king%27s%20hunt&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20laet%20ons&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20Lord%20Lumley%27s%20gaillard&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20Melancoly%20galliard&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20Miserere&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Britannica%20Bull
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=My%20self%20%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Fantastic%20pavan%20%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=second%20tone%20pavan%20%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lord%20Lumley%20%20Bull&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20%20prelude%20d%20kl&branch=all&dim=Format(track)
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20Quadran&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20Queen%20Elisabeth&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20Salve%20Regina&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20Starre%20anthem&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20ut%20re%20mi%20fa&branch=all&dim=Format(track)
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bull%20why%20aske%20you&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Fantasia%20orgel%20cornet&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Salve%20regina%20orgel%20cornet&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Toccata%20klavecimbel%20cornet&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Toccata%20orgel%20cornet&branch=all
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.muziekencyclopedie.nl/action/entry/Pieter+Cornet&ei=5y9cVYHdA4Hg7Qbd3oGoCw&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNGGSEI4KbGQeGoxFL0ENk-KL_uB2w&ust=1432191308089412
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Charles Guillet (?-1654) 
Hij is geboren in Brugge en werd daar schepen van de stad. 

Composities 

Fantasia in de ionische modus 

 

Nicolaus a Kempis (ca. 1600-1676) 
Hij was componist en organist en in die laatste functie nam hij in 1626 de functie over 

van Anthoen van den Kerckhoven aan de Brusselse collegiale kerk van Sint-Goedele. 

Composities 

Symphoniae ... liber primus, op. 2 : sinfonia in D gr.  
Sinfonia nr. 1 (uit 'Symphoniae unius, duorum, trium, IV et V instrumentorum..., operis 
Secundi Liber Primus… 
Sinfonia nr. 2 (uit 'Symphoniae unius, duorum, trium, IV et V instrumentorum..., operis 
Secundi Liber Primus… 

Symphoniae unius, duarum et trium Violinorum ..., Antwerpen 1647. Sel. 
Sinfonia Dolorosa (uit 'Symphoniae unius, duorum, trium, IV et V instrumentorum ..., Operis Secundi Liber Primus… 
Sinfonia nr. 5 (uit 'Symphoniae unius, duorum, trium, IV et V instrumentorum ..., Operis Secundi Liber Primus…  
Sonate voor viool 

 

Henri Du Mont (1610-1684) 
Hij werd geboren in Borgloon. Hij studeerde bij Léonard de Hodémont, toen koorleider 

(Maître de chant) aan de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Lambertus in Luik.  

De Hodémont stond open voor uit Italië komende muzikale stromingen en vernieuwingen en 

beïnvloedde Du Mont maatgevend. Vanaf 1652 werd hij klavecimbelspeler en organist aan 

het hof van de hertog van Anjou Filips van Orléans (1640-1701), een broer van Lodewijk XIV 

van Frankrijk en vanaf 1660 in dezelfde functie ook als klavecinist van de jonge koningin 

Marie-Thérèse d’Autriche. Op 8 juli 1663 werd hij benoemd tot "sous-maître de la Chapelle 

royale" (tweede dirigent van de Chapelle royale) in Versailles. Verder werd hij benoemd tot 

Abbé commendataire (abt?) de l'abbaye de Silly in de buurt van Lisieux. In 1672 werd hij benoemd tot 

hofkapelmeester (compositeur de musique de la Chapelle royale) en in 1673 tot kapelmeester van de koningin (Maître 

de musique de la Reine). In 1683 legde hij zijn ambt als kapelmeester van de Chapelle royale in Versailles neer en was 

uitsluitend nog organist aan de Église Saint-Paul tot zijn overlijden. 

Composities 

Allemande  
Domine non secundum 
In lectulo meo 
Memorare 
Paratum cor meum 
Regina divina 
Symphonia 

 
 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Guillet%20ionische&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Symphoniae%20...%20liber%20primus,%20op.%202%20:%20sinfonia%20in%20D%20gr&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Sinfonia%20nr.%201%20(uit%20%27Symphoniae%20unius,%20duorum,%20trium,%20IV%20et%20V%20instrumentorum...,%20operis%20Secundi%20Liber%20Primus%E2%80%A6&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Sinfonia%20nr.%201%20(uit%20%27Symphoniae%20unius,%20duorum,%20trium,%20IV%20et%20V%20instrumentorum...,%20operis%20Secundi%20Liber%20Primus%E2%80%A6&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Sinfonia%20nr.%202%20(uit%20%27Symphoniae%20unius,%20duorum,%20trium,%20IV%20et%20V%20instrumentorum...,%20operis%20Secundi%20Liber%20&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Sinfonia%20nr.%202%20(uit%20%27Symphoniae%20unius,%20duorum,%20trium,%20IV%20et%20V%20instrumentorum...,%20operis%20Secundi%20Liber%20&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Symphoniae%20unius,%20duarum%20et%20trium%20Violinorum%20...,%20Antwerpen%201647.%20Sel.&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Sinfonia%20Dolorosa%20(uit%20%27Symphoniae%20unius,%20duorum,%20trium,%20IV%20et%20V%20instrumentorum%20...,%20Operis%20Secundi%20Liber%20Primus%E2%80%A6&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Sinfonia%20nr.%205%20(uit%20%27Symphoniae%20unius,%20duorum,%20trium,%20IV%20et%20V%20instrumentorum%20...,%20Operis%20Secundi%20Liber&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Kempis%20sonate&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Du%20MOnt%20allemande&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Du%20MOnt%20Domine%20non%20secundum&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Du%20MOnt%20%20memorare&branch=all&dim=Format(track)
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Du%20MOnt%20%20paratum&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Du%20MOnt%20%20regina%20divina&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Du%20MOnt%20%20symphonia&branch=all
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.catawiki.fr/catalog/disques-vinyl-et-cd/artistes-groupes/diverse-artiesten/3672479-het-rijke-verleden&ei=KDVcVeHnH4y67gbYkoGoBA&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNFvOlR4a4mjcQaGFMRjVONInT6OmA&ust=1432192660647250
http://www.classicsonline.com/miscellaneous/imagedownloader.aspx?file=http://cdn.classicsonline.com/images/cds/others/MF8001.gif&cid=MF8001
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henri_Du_Mont.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.catawiki.fr/catalog/disques-vinyl-et-cd/artistes-groupes/diverse-artiesten/3672479-het-rijke-verleden&ei=KDVcVeHnH4y67gbYkoGoBA&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNFvOlR4a4mjcQaGFMRjVONInT6OmA&ust=1432192660647250
http://www.classicsonline.com/miscellaneous/imagedownloader.aspx?file=http://cdn.classicsonline.com/images/cds/others/MF8001.gif&cid=MF8001
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henri_Du_Mont.jpg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.catawiki.fr/catalog/disques-vinyl-et-cd/artistes-groupes/diverse-artiesten/3672479-het-rijke-verleden&ei=KDVcVeHnH4y67gbYkoGoBA&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNFvOlR4a4mjcQaGFMRjVONInT6OmA&ust=1432192660647250
http://www.classicsonline.com/miscellaneous/imagedownloader.aspx?file=http://cdn.classicsonline.com/images/cds/others/MF8001.gif&cid=MF8001
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henri_Du_Mont.jpg
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Abraham van den Kerckhoven (1619 - 1701) 
Hij werd eerst organist in de Brusselse Sint-Katharinakerk, een functie die hij tot aan zijn dood 

in 1701 bleef waarnemen. In 1648 volgde hij Johann Kaspar Kerll op als "kamerorganist" van 

aartshertog Leopold Wilhelm van Oostenrijk, toen gouverneur van de Nederlanden. Het was in 

zijn functie van hoforganist dat Abraham van den Kerckhoven in 1654, toen koningin Christina 

van Zweden de Antwerpse Sint-Pauluskerk bezocht, het nieuwe N. van Hagen-orgel 

demonstreerde. 

Abraham van den Kerckhoven geldt als de belangrijkste Zuid-Nederlandse orgelcomponist uit 

de tweede helft van de zeventiende eeuw. Zijn composities worden gekenmerkt door een 

boeiende, inventieve stijl en getuigen van de rijke Zuid-Nederlandse orgelkunst. 

Composities 

Fantasie in F gr.  
Fantasie Cornet in C gr. 
Fuga in G gr. 

 

Carolus Hacquart (1640-1701) 
Carel of Carolus Hacquart werd geboren in Brugge, maar verhuisde met zijn broer Philip naar 

Nederland. In 1679 woonde hij in Den Haag, waar hij les gaf en concerten organiseerde met steun 

van de bejaarde Constantijn Huygens. Uit diens briefwisseling valt op te maken dat hij Hacquart bij 

stadhouder Prins Maurits heeft aanbevolen.  

Voor zijn dagelijks levensonderhoud gaf hij les aan veel gegoede patriciërs als burgemeesters, 

advocaten en andere notabelen die in hun vrije tijd muziek maakten. In 1686 droeg Hacquart aan 

twee van deze leerlingen, de advocaten Pittenius en Kuysten, twaalf suites op. Deze konden worden uitgevoerd op 

één gamba, op twee gamba’s of door een gamba met continuobegeleiding. Over de periode na 1686 is niet veel 

bekend; op grond van de mogelijke identificatie met een persoon met een verwante naam, wordt vermoed dat hij 

naar Engeland getrokken is. 

Composities 

Cantiones sacrae 
Chelys, 12 suites voor basviool, op. 3 
Harmonia Parnassia, 10 sonates voor 3 of 4 partijen, op. 2 : diverse uittreksels 
O Jesu splendor 
 

Pietro Antonio Fiocco (1654-1714) 
Pietro Antonio Fiocco was een Italiaanse componist die leefde tijdens de tweede helft van de 

17e eeuw. Hij is geboren 3 februari 1654 in Venetië en overleed op 3 september 1714. In het 

begin van de 18e eeuw was hij kapelmeester in Brussel en gaf Sacri Concerti a una e piû voci uit 

in Antwerpen in 1691. Hij vestigde zich definitief  te Brussel in 1682 waar hij huwde met de 

Brusselse Jeanne de Laetre.  Hij verwekte in het totaal 15 Fiocco kinderen en had meerdere 

zoons –- die in de muziek werkzaam waren, waaronder Jean-Joseph Fiocco en de meer bekende 

Joseph-Hector Fiocco (ook vermeld in dit document) 

 

Composities 

Sonate voor soloinstrument en b.c. in C gr. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Fantasie%20in%20F%20gr.%20Kerckhoven&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Kerckhoven%20Fantasie%20Cornet%20in%20C%20gr.&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Kerckhoven%20Fuga%20in%20G%20gr.&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Hacquart%20cantiones%20sacrae%20domine&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Hacquart%20chelys&branch=all&dim=Format(track)
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Hacquart%20Harmonia%20Parnassia&branch=all&dim=Format(track)
file:///F:/componisten/Hacquart%20cantiones%20sacrae%20Jesu
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Pietro%20antonio%20Fiocco%20sonate
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hacquart.gif
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Pietro_Antonio_Fiocco&ei=VjxcVc_TCKWc7gaQ5oG4Cg&psig=AFQjCNHNxE9adYopMXAg-Yv-Z0vpAe4EZA&ust=1432194518236397
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hacquart.gif
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Pietro_Antonio_Fiocco&ei=VjxcVc_TCKWc7gaQ5oG4Cg&psig=AFQjCNHNxE9adYopMXAg-Yv-Z0vpAe4EZA&ust=1432194518236397
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hacquart.gif
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Pietro_Antonio_Fiocco&ei=VjxcVc_TCKWc7gaQ5oG4Cg&psig=AFQjCNHNxE9adYopMXAg-Yv-Z0vpAe4EZA&ust=1432194518236397
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Agostino Steffani (1654-1728) 
Priester. Woonde in Brussel rond 1698-1701) 

Composities : Omdat er te veel deeltitels op de cd’s staan geven we hier vooral alleen de 

links naar de volledige cd’s 

Alarico il Baltha, cioè L'audace re de' Gothi 
Danze e ouvertures 
Duetti da camera 
Mission 
Niobe regina di Tebe 

Stabat mater 
Suites théatrales 

 

Pierre-Hercule Bréhy (1673-1737) 
 De gegevens over het leven van Hercules-Petrus Brehy zijn uiterst schaars. Hij is te 

Brussel geboren en overleed er in 1737. Zijn muzikale opleiding kreeg hij als koorknaap 

in een Brusselse kerk, wellicht de kapittelkerk van Sint-Michiels en Sint-Goedele. Brehy 

was niet alleen componist maar ook organist. Op 16 november 1705 werd hij als 

opvolger van Stephanus Dominicus de Namur aangesteld als zangmeester van Sint-

Goedele. Hij was in functie tot aan zijn dood. Er bleef van hem vooral vocale 

kerkmuziek bewaard, doch zijn instrumentale werken, zowel voor orgel als voor kamer-

en orkestbezettingen gingen nagenoeg helemaal verloren. 

Composities 

Isti sunt triumphatores 
Iubilate Deo 
Sonate a cinque nr. 2 

 

Jean-Baptiste (alias John) Loeillet (van London) (1680-1730) 
Er zijn 3 componisten met de naam Loeillet, uit een Gentse familie met nog meer muzikanten. 

Om de verwarring compleet te maken, kregen ze soms dezelfde of een zeer gelijkende 

voornaam. Gelukkig hebben we hun geboorte- en sterftejaar. 

De eerste Jean-Baptiste kreeg de naam John omdat hij carrière maakte in London. Maar qua 

verwarring kan het nog straffer: John Walsh liet de muziek van Loeillet in London drukken 

onder naam van “Jean Lully of Gant”, wat vermoedelijk een marketingtruck was, vanwege de 

associatie die de mensen zouden maken met Jean-Batitse Lully, hofcomponist van Lodewijk 

XIV. 

Composities 

Lessons for the harpsichord or spinet, 1710 , sel. 
Sonate voor hobo, strijkers en basso continuo in C gr.; Arr. voor trompet en orgel 
Sonate voor blokfluit en b.c., op. 3, nr. 6 in d kl. 
 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=alarico%20steffani&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=steffani%20Danze%20e%20ouvertures&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=steffani%20Duetti%20da%20camera&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=steffani%20Mission&branch=all&dim=Format(cd)
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=steffani%20Niobe&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=agostino%20steffani%20Stabat%20mater%20decca&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Suites%20th%C3%A9atrales%20Steffani&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=brehy%20Isti%20sunt%20triumphatores&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=brehy%20Iubilate%20Deo&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=brehy%20Sonate%20a%20cinque%20nr.%202&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Loeillet%20Lessons&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Loeillet%20Sonate%20voor%20hobo,%20strijkers&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Loeillet%20Sonate%20voor%20blokfluit%20en%20b.c.,%20op.%203,%20nr.%206%20in%20d%20kl.&branch=all
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Agostino_Steffani&ei=mzxcVf-HIISp7Ab6u4PoAw&psig=AFQjCNGRFT6wuD6CLiP7QdA_MekR7bMePw&ust=1432194587622039
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.discogs.com/Jean-Baptiste-L%C5%93illet-Hercule-Pierre-Br%C3%A9hy-Marcel-Poot-Raymond-Chevreuille-Divertimento-In-Si-Klei/release/6900108&ei=W2xcVeWgDszQ7AbdjoPQAw&bvm=bv.93756505,d.eXY&psig=AFQjCNFchCsZTxxGauuDo3p-kPd2zGMRtg&ust=1432206788982871
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.di-arezzo.co.uk/sheet+music/classical+score/sheet+music-for-recorder-for-flute/Jean+Baptiste+(de+Gant)+?+Loeillet/Jean+Baptiste+(John+of+London)+?+Loeillet/Sonata+(Quintett)+in+d+moll/AMADE01552.html&ei=n2xcVbCYLYbD7gaTv4HoDw&bvm=bv.93756505,d.eXY&psig=AFQjCNE0FTf8lObW48P1u3RvKZSb3FM5CQ&ust=1432206847684253
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Agostino_Steffani&ei=mzxcVf-HIISp7Ab6u4PoAw&psig=AFQjCNGRFT6wuD6CLiP7QdA_MekR7bMePw&ust=1432194587622039
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.discogs.com/Jean-Baptiste-L%C5%93illet-Hercule-Pierre-Br%C3%A9hy-Marcel-Poot-Raymond-Chevreuille-Divertimento-In-Si-Klei/release/6900108&ei=W2xcVeWgDszQ7AbdjoPQAw&bvm=bv.93756505,d.eXY&psig=AFQjCNFchCsZTxxGauuDo3p-kPd2zGMRtg&ust=1432206788982871
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.di-arezzo.co.uk/sheet+music/classical+score/sheet+music-for-recorder-for-flute/Jean+Baptiste+(de+Gant)+?+Loeillet/Jean+Baptiste+(John+of+London)+?+Loeillet/Sonata+(Quintett)+in+d+moll/AMADE01552.html&ei=n2xcVbCYLYbD7gaTv4HoDw&bvm=bv.93756505,d.eXY&psig=AFQjCNE0FTf8lObW48P1u3RvKZSb3FM5CQ&ust=1432206847684253
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Agostino_Steffani&ei=mzxcVf-HIISp7Ab6u4PoAw&psig=AFQjCNGRFT6wuD6CLiP7QdA_MekR7bMePw&ust=1432194587622039
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.discogs.com/Jean-Baptiste-L%C5%93illet-Hercule-Pierre-Br%C3%A9hy-Marcel-Poot-Raymond-Chevreuille-Divertimento-In-Si-Klei/release/6900108&ei=W2xcVeWgDszQ7AbdjoPQAw&bvm=bv.93756505,d.eXY&psig=AFQjCNFchCsZTxxGauuDo3p-kPd2zGMRtg&ust=1432206788982871
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.di-arezzo.co.uk/sheet+music/classical+score/sheet+music-for-recorder-for-flute/Jean+Baptiste+(de+Gant)+?+Loeillet/Jean+Baptiste+(John+of+London)+?+Loeillet/Sonata+(Quintett)+in+d+moll/AMADE01552.html&ei=n2xcVbCYLYbD7gaTv4HoDw&bvm=bv.93756505,d.eXY&psig=AFQjCNE0FTf8lObW48P1u3RvKZSb3FM5CQ&ust=1432206847684253
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Jacques Loeillet (1685 -1748) 
Jacques Loeillet was een broer van eerstgenoemde Jean-Baptiste (alias John) en dus een neef van 

de andere Jean-Baptiste 

 

Composities 
Concerto voor fluit, violen [2] en b.c. in D gr. 
Concerto voor hobo en strijkorkest in Es gr. 
Sonate voor blokfluiten [2], fluiten [2] en b.c. in b kl. 

 

Willem de Fesch (1687-1761) 
Nederlander van geboorte, maar van 1725 tot 1731 was De Fesch kapelmeester aan de 

kathedraal van Antwerpen 

Composities 

Concerto voor violen [4], altviool, cello en orgel, op. 2, nr. 5 in F gr. 
Joseph 
Mis "Missa Paschalis" 
Sonate XII in E major 
Sonate voor cello en b.c., op. 8, nr. 3 in d kl. 

 

Jean-Baptiste Loeillet (van Gent) (1688-1720) 
Hij werkte het grootste deel van zijn leven in dienst van de aartsbisschop van Lyon. Hij schreef 

voornamelijk werken voor fluit, waaronder achtenveertig sonates. Jean-Baptiste Loeillet 

voegde “van Gent” toe aan zijn familienaam om de verwarring die veelvuldig ontstond met zijn 

gelijknamige neef Jean-Baptiste Loeillet van Londen zo veel mogelijk te vermijden. 

Composities 
 
In de bibliotheek van Meulebeke hebben ze een opname van zijn werk op de cd “Hautbois & 
orgue : à l'abbaye de Ligugé” (klik op deze titel), jammer genoeg weten we niet welk. 

Vermoedelijk gespeeld op blokfluit en orgel. En mogelijks zijn bepaalde composities ten onrechte toegeschreven aan 
andere leden van zijn familie  
 

Sonate voor blokfluit en b.c., op. 3, nr. 11 in A gr. 
Sonate voor blokfluit en b.c., op. 1, nr. 2 in d kl . 
 

Charles Joseph (Josse) Boutmy (1697-1779) 
Charles Joseph Judocus (Josse) Boutmy (Gent, 1697 – Brussel, 1779) was een organist in 

de St-Goedelekathedraal en klavecinist in dienst van de steenrijke koerierdienstfamilie 

von Thurn und Taxis, die sinds de 13de eeuw de facto de postmeesters van Europa waren, 

bekrachtigd door een keizerlijk besluit.  

Composities 

Concerto voor orgel en orkest nr. 4 in G gr 
Ouverture en fuga (uit 'Suite voor klavier nr. 1' uit 'Première livre de pièces de clavecin') 
Suites voor klavecimbel, boek 2, nr. 1-6 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Loeillet%20Concerto%20voor%20fluit,%20violen%20%5b2%5d%20en%20b.c.%20in%20D%20gr.&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Loeillet%20Concerto%20voor%20hobo%20en%20strijkorkest%20in%20Es%20gr.&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Loeillet%20Concerto%20voor%20fluit,%20violen%20%5b2%5d%20en%20b.c.%20in%20D%20gr.&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Loeillet%20Concerto%20voor%20fluit,%20violen%20%5b2%5d%20en%20b.c.%20in%20D%20gr.&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=author:%22Willem%20De%20Fesch%22%20Joseph&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=author:%22Willem%20De%20Fesch%22%20Paschalis&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=author:%22Willem%20De%20Fesch%22%20Sonate%20XII%20in%20E%20major&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=author:%22Willem%20De%20Fesch%22%20Sonate%20voor%20cello%20en%20b.c.,%20op.%208,%20nr.%203%20in%20d%20kl.&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Baptiste-Loeillet-de-Gand/Hautbois-orgue-a-l%27abbaye-de-Liguge/Cd/?itemid=|library/v/pbswinob|3130916&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Baptiste-Loeillet-de-Gand/Hautbois-orgue-a-l%27abbaye-de-Liguge/Cd/?itemid=|library/v/pbswinob|3130916&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Loeillet%20Sonate%20in%20A%203%2011&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Loeillet%20Sonate%20in%20d%20kl%201%202&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Boutmy%20Concerto%20voor%20orgel%20en%20orkest%20nr.%204%20in%20G%20gr&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Boutmy%20Ouverture%20en%20fuga%20(uit%20%27Suite%20voor%20klavier%20nr.%201%27%20uit%20%27Premi%C3%A8re%20livre%20&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Boutmy%20Suites%20voor%20klavecimbel,%20boek%202,%20nr.%201-6&branch=all
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://law-guy.com/classics/blog/?page_id=582&ei=4GxcVbnpJuiz7ga45IOQAQ&bvm=bv.93756505,d.eXY&psig=AFQjCNGnXGvtgpvseS2-rCFqsAQ_rwUaCA&ust=1432206923174324
http://2.bp.blogspot.com/-yEX2TnXxzv0/UKfIFwq-lQI/AAAAAAABDJw/pIUbCTZcDis/s1600/fesch+portada.PNG
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://law-guy.com/classics/blog/?page_id=582&ei=4GxcVbnpJuiz7ga45IOQAQ&bvm=bv.93756505,d.eXY&psig=AFQjCNGnXGvtgpvseS2-rCFqsAQ_rwUaCA&ust=1432206923174324
http://2.bp.blogspot.com/-yEX2TnXxzv0/UKfIFwq-lQI/AAAAAAABDJw/pIUbCTZcDis/s1600/fesch+portada.PNG
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://law-guy.com/classics/blog/?page_id=582&ei=4GxcVbnpJuiz7ga45IOQAQ&bvm=bv.93756505,d.eXY&psig=AFQjCNGnXGvtgpvseS2-rCFqsAQ_rwUaCA&ust=1432206923174324
http://2.bp.blogspot.com/-yEX2TnXxzv0/UKfIFwq-lQI/AAAAAAABDJw/pIUbCTZcDis/s1600/fesch+portada.PNG
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://law-guy.com/classics/blog/?page_id=582&ei=4GxcVbnpJuiz7ga45IOQAQ&bvm=bv.93756505,d.eXY&psig=AFQjCNGnXGvtgpvseS2-rCFqsAQ_rwUaCA&ust=1432206923174324
http://2.bp.blogspot.com/-yEX2TnXxzv0/UKfIFwq-lQI/AAAAAAABDJw/pIUbCTZcDis/s1600/fesch+portada.PNG
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Joseph-Hector Fiocco (1703 – 1741) 
Joseph-Hector Fiocco werd geboren in 1703 als achtste kind van de al eerder vermelde 

Venetiaanse componist Pietro Antonio Fiocco. Fiocco werkte als musicus in de kathedraal van 

Antwerpen. In 1737 keerde hij terug naar Brussel, waar hij ging werken in de Kathedraal van 

Sint-Michiel en Sint-Goedele. 

Enkele van zijn bekendste werken zijn Lamentations Du Jeudi Saint, Missa Solemnis en Pièces 

de Clavecin. Zijn twee suites voor het klavecimbel werden opgedragen aan de Hertog van 

Arenberg. Zijn suites bevatten combinaties van Franse en Italiaanse muziekstijlen, zoals adagio, 

allegro, andante en vivace. 

Composities 

Lamentationes Missa solemnis  
18th century music for baryton  
24 Pièces de clavecin op. 1 
 

Dieudonné Raick (1703 - 1764)  
 Organist in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Maar hij moet redelijk 

populair geweest zijn, want er zit zelfs muziek van hem in het archief van de Kortrijkse 

Onze-Lieve-Vrouwekerk 

Composities 

Preludium en fuga in g kl, voor orgel  
4 suites voor klavecimbel  
Suite voor orgel, nr. 2 in G gr. Vivace 
 

Henricus-Jacobus De Croes (1705-1786), vader van Henri Joseph 
Omdat vader en zoon dezelfde initialen hadden, werden ze vaak met elkaar verward. 

Henri-Jacob was als kapelmeester in dienst Karel van Lotharingen,  Oostenrijkse landvoogd 

van de zuidelijke Nederlanden 

 

 

Composities 

A facie Domini 
Cum mirabiliter 
Quam terribilia sunt judicia tua 
Sonate voor violen [2], altviool en b.c., op. 4, nr. 6 in d kl 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Fiocco%20Lamentationes&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Fiocco%20%2018th%20century%20music%20for%20baryton%20&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Fiocco%20%2024%20Pi%C3%A8ces%20de%20clavecin%20op.%201&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=raick%20Preludium%20en%20fuga%20in%20g%20kl,%20voor%20orgel%20&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=raick%204%20suites%20voor%20klavecimbel%20&branch=all
file:///F:/componisten/Suite%20voor%20orgel,%20nr.%202%20in%20G%20gr.%20Vivace
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Croes%20A%20facie%20Domini&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Croes%20Cum%20mirabiliter&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Croes%20Quam%20terribilia%20sunt%20judicia%20tua&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Croes%20Sonate%20voor%20violen%20%5b2%5d,%20altviool%20en%20b.c.,%20op.%204,%20nr.%206%20in%20d%20kl&branch=all
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://fan-people.com/joseph-hector-fiocco-photo2/&ei=pXpcVfuZD86v7Aa2z4E4&psig=AFQjCNETS5AlITUg6APNUx9FyossRHllpg&ust=1432210469341958
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cdandlp.com/blandine-verlet/dieudonne-raick-suites-pour-le-clavecin/33t-gatefold/r117358026/&ei=E3tcVbqUH-XZ7gbF-IDwDg&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNEXsaeehTY5EclNNu4ud6Euq1Q0WQ&ust=1432210562046351
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=NcQPRpS9TPw&ei=r3tcVb_jLsuP7Aaa14LQDg&psig=AFQjCNHeWfBbH__iQjUJ0IS0RdPyZxwsEw&ust=1432210670083657
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://fan-people.com/joseph-hector-fiocco-photo2/&ei=pXpcVfuZD86v7Aa2z4E4&psig=AFQjCNETS5AlITUg6APNUx9FyossRHllpg&ust=1432210469341958
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cdandlp.com/blandine-verlet/dieudonne-raick-suites-pour-le-clavecin/33t-gatefold/r117358026/&ei=E3tcVbqUH-XZ7gbF-IDwDg&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNEXsaeehTY5EclNNu4ud6Euq1Q0WQ&ust=1432210562046351
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=NcQPRpS9TPw&ei=r3tcVb_jLsuP7Aaa14LQDg&psig=AFQjCNHeWfBbH__iQjUJ0IS0RdPyZxwsEw&ust=1432210670083657
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://fan-people.com/joseph-hector-fiocco-photo2/&ei=pXpcVfuZD86v7Aa2z4E4&psig=AFQjCNETS5AlITUg6APNUx9FyossRHllpg&ust=1432210469341958
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cdandlp.com/blandine-verlet/dieudonne-raick-suites-pour-le-clavecin/33t-gatefold/r117358026/&ei=E3tcVbqUH-XZ7gbF-IDwDg&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNEXsaeehTY5EclNNu4ud6Euq1Q0WQ&ust=1432210562046351
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=NcQPRpS9TPw&ei=r3tcVb_jLsuP7Aaa14LQDg&psig=AFQjCNHeWfBbH__iQjUJ0IS0RdPyZxwsEw&ust=1432210670083657
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Jean-Noel Hamal (1709-1788) 
Nog iemand uit een componistendynastie, maar dan in Luik. Zijn vader en zijn neef 

componeerden ook. Met financiële steun van de kerk kon Hamal in 1728 naar Italië 

reizen en drie jaar in Rome studeren. In Rome was hij te gast in het Luikse College van 

de Stichting Darchis en kon onder andere bij Giuseppe Amadori (1670–1730) studeren. 

Na zijn terugkomst in 1731 werd hij dirigent en muzikant aan de Sint-

Lambertuskathedraal. Op 9 juli 1738 werd hij opvolger van Arnold Delhaye als organist 

en koorleider aan deze kathedraal en bleef in deze functie tot 1770. Wegens 

meningsverschillen met de chapiters van de kathedraal volgde in 1770 zijn neef Henri 

Hamal (1744–1820) hem als organist en koorleider op.  

In 1745 werd hij als keizerlijke kanunnik beëdigd. Tijdens een tweede reis naar Italië werd hij bekend met de Italiaanse 

componisten Niccolò Jommelli in Rome en met Francesco Durante in Napels. Als componist schreef hij veel 

kerkmuziek, maar ook werken voor orkest en muziektheater. Van hem zijn 4 opera's bekend, die meestal in de Luikse 

streektaal van toen uitgevoerd werden. 

Composities 

In exitu Israel 
Li Ligeois Egagi : opera en 2 actes (1757) 
Judith Triumphans, oratorium 

 

Herman-François Delange (1715-1781)  
Herman-François Delange (1715-1781), een Luiks componist en violist. Van Delange is heel 

wat muziek bewaard gebleven via het fonds Terry in de Luikse Conservatoriumbibliotheek. 

Het fonds Terry is een belangrijk legaat dat in de 19de eeuw door de bibliotheek werd 

verworven en  bevat onder andere een muziekcollectie van de voormalige Sint-

Lambertuskathedraal. Ook handschriften en enkele drukken van Delange zijn dus via het 

fonds bewaard gebleven 

Composities 

Sonate e sonate a tre 
 

Charles-Joseph van Helmont (1715-1790) 
Van Helmont volgde zijn opleiding bij Pierre-Hercules Brehy (1673-1737) aan de Brusselse Sint-

Michiel en Sint-Goedelekathedraal. Daar volgde hij op 18-jarige leeftijd Josse Boutmy op als 

organist. In 1737 werd hij kapelmeester aan de Brusselse Kapellekerk (Notre-Dame-de-la-Chapelle), 

tot 1741, wanneer hij terugkeerde naar de kathedraal. Daar bleef hij tot 1777 kapelmeester, en 

stond er in die hoedanigheid in voor het muzikaal verzorgen van de erediensten, de opleiding van 

het koor en de zangers, en het componeren van nieuwe religieuze muziek. In 1777 nam zijn zoon 

Adrien-Joseph (1747-1830) deze functie over. 

Van Helmont componeerde een groot aantal religieuze en profane werken, waaronder het 

oratorium Judith, een opera Grisélidis en voor de Goede Week Les neuf Leçons de la Semaine Sainte voor Basso 

Continuo en sopraan. Zijn algemene stijl leunt aan bij die van zijn Italiaanse tijdgenoten, zijn Pièces de Clavecin zijn 

door Jean-Philippe Rameau beïnvloed. In de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium van Brussel bevinden zich 

525 manuscripten van Charles-Joseph van Helmont. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Hamal%20exitu&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Li%20Ligeois%20Egagi%20:%20opera%20en%202%20actes%20(1757)
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Hamal%20Judith&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Delange%20sonate%20tre&branch=all
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://liegecitations.wordpress.com/personnalites_de_liege/&ei=BHxcVbqRBo2p7AaYlYHABA&psig=AFQjCNEb7MmcnBtK4V8dHhw1kUGxZ3WPsA&ust=1432210776463794
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.preludeklassiekemuziek.nl/aanbevolen_07_08_11.html&ei=gnxcVcX6Iuus7Abem4Ew&psig=AFQjCNEhjsBO_2qNgONfdzT5QRLbmmTDZg&ust=1432210857305179
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Charles-Joseph_van_Helmont&ei=4nxcVb7AIoSa7gbyj4C4Bg&psig=AFQjCNESYU8Px_NgCYVmv8BLfyztSQrOrg&ust=1432210992939758
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://liegecitations.wordpress.com/personnalites_de_liege/&ei=BHxcVbqRBo2p7AaYlYHABA&psig=AFQjCNEb7MmcnBtK4V8dHhw1kUGxZ3WPsA&ust=1432210776463794
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.preludeklassiekemuziek.nl/aanbevolen_07_08_11.html&ei=gnxcVcX6Iuus7Abem4Ew&psig=AFQjCNEhjsBO_2qNgONfdzT5QRLbmmTDZg&ust=1432210857305179
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Charles-Joseph_van_Helmont&ei=4nxcVb7AIoSa7gbyj4C4Bg&psig=AFQjCNESYU8Px_NgCYVmv8BLfyztSQrOrg&ust=1432210992939758
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://liegecitations.wordpress.com/personnalites_de_liege/&ei=BHxcVbqRBo2p7AaYlYHABA&psig=AFQjCNEb7MmcnBtK4V8dHhw1kUGxZ3WPsA&ust=1432210776463794
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.preludeklassiekemuziek.nl/aanbevolen_07_08_11.html&ei=gnxcVcX6Iuus7Abem4Ew&psig=AFQjCNEhjsBO_2qNgONfdzT5QRLbmmTDZg&ust=1432210857305179
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Charles-Joseph_van_Helmont&ei=4nxcVb7AIoSa7gbyj4C4Bg&psig=AFQjCNESYU8Px_NgCYVmv8BLfyztSQrOrg&ust=1432210992939758
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Composities 

Accensa furore    
Fuga voor orgel in g kl.  
Magnificat anima mea Dominum, motet   
Missa Sanctae Gudilae  
Suite voor klavecimbel, op. 1, nr. 2.  
Rondeau tendrement "La Lisette"  
Victimae Paschali laudes, sequens 
 

Willem Gommaar Kennis (1717-1789) 
Eind 1749 werd hij tot zangmeester van de collegiale Sint-Pieterskerk te Leuven aangesteld. In 

zijn Leuvense periode genoot Kennis internationale faam als violist en componist. Van zijn 12 

grote instrumentale werken die tussen 1744 en 1781 verschenen werden er zes te Parijs en 

drie te Londen in druk uitgegeven. Het muzikaal vakmanschap van Kennis is degelijk. Hij wordt 

beschouwd als één van de voorlopers van de beroemde negentiende eeuwse Belgische school 

 

 

Composities 

Sonate voor orgel, nr. 4, op. 3. Largo 
Mars 
 

Matthias van den Gheyn (ook: Mathias Van Den Gheijn) (1721-1785) 
Hij stamt uit een familie van klokkengieters waarvan de stamboon teruggaat tot midden de 15de 

eeuw. Hij was werkzaam te Leuven, aan de Sint Pieterskathedraal als organist en als beiaardier. 

Hij componeerde ook voor klavecimbel 

Composities 

Divertimento nr. 4 voor klavier in C gr 
Pastorale voor klavecimbel in G gr. "Andantino" 
Suite voor klavier nr. 3. : Gigue  

 

Pieter van Maldere (1729-1768) was in dienst van Karel van Lorreinen 
Pieter van Maldere in 1746 benoemd tot tweede violist van de Koninklijke 

Kapel te Brussel. Hertog Karel van Lotharingen was zijn beschermheer. Hij 

verbleef tussen 1751 en 1753 in Dublin waar hij de Philharmonick Concerts 

dirigeerde. Van Maldere reisde met de hertog naar Parijs, Oostenrijk en 

Bohemen. Hij speelde in Wenen voor keizerin Maria Theresia, en zijn werken 

waren gekend door Mozart en Haydn. Ditter von Dittersdorf vermeldt hem in 

zijn notities als één van de belangrijkste virtuozen van zijn tijd. 

Terug te Brussel werd hij bevorderd tot 'valet de chambre' van de hertog. Hij 

werd door zijn broer opgevolgd als eerste violist in de kapel. Van dat ogenblik af reisde Van Maldere met de hertog 

naar Parijs en Wenen en werd hij erkend als belangrijk componist. Zijn werken werden gepubliceerd in Londen, Parijs 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Helmont%20Accensa%20furore%20%20%20&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Helmont%20Fuga%20voor%20orgel%20in%20g%20kl.%20&branch=all
file:///F:/componisten/Magnificat%20anima%20mea%20Dominum,%20motet
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Helmont%20Missa%20Sanctae%20Gudilae%20&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Helmont%20Suite%20voor%20klavecimbel,%20op.%201,%20nr.%202.%20&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Helmont%20Rondeau%20tendrement%20%22La%20Lisette%22%20&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Helmont%20Victimae&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gommaar%20kennis%20Sonate%20voor%20orgel,%20nr.%204,%20op.%203.%20Largo&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Willem-Gommaar-Kennis/Mars-(1750)/Track/?itemid=|library/v/pbswinob|4076106
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Matthias-Van-den-Gheyn/Divertimento-voor-klavier-nr-4-in-C-gr/Track/?itemid=|library/v/pbswinob|949839
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gheyn%20Pastorale%20voor%20klavecimbel%20in%20G%20gr.%20%22Andantino%22%20&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gheyn%20suite
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9009931r
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imslp.org/wiki/2_Preludes_(Gheyn,_Matthias_van_den)&ei=vn1cVZjsOo-U7QaFs4LADQ&psig=AFQjCNGgAOkEHSy9Iv7BmKfJo9NrxrIOKg&ust=1432211243892532
http://www.abc.net.au/classic/content/2011/09/12/3315571.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9009931r
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imslp.org/wiki/2_Preludes_(Gheyn,_Matthias_van_den)&ei=vn1cVZjsOo-U7QaFs4LADQ&psig=AFQjCNGgAOkEHSy9Iv7BmKfJo9NrxrIOKg&ust=1432211243892532
http://www.abc.net.au/classic/content/2011/09/12/3315571.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9009931r
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imslp.org/wiki/2_Preludes_(Gheyn,_Matthias_van_den)&ei=vn1cVZjsOo-U7QaFs4LADQ&psig=AFQjCNGgAOkEHSy9Iv7BmKfJo9NrxrIOKg&ust=1432211243892532
http://www.abc.net.au/classic/content/2011/09/12/3315571.htm
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en Brussel en overal uitgevoerd aan de Europese hoven. Hij was ook dirigent en mededirecteur van de Brusselse 

Muntschouwburg, toen één van de belangrijkste muziektheaters van het toenmalige Europa. – Lees meer op 

http://www.muziekcentrum.be/identity.php?ID=136331#sthash.rgnQGO6A.dpuf 

Composities 

A la cour de Charles de Lorraine à Bruxelles 
Symphoniae 
VI sonatas 
 

François-Joseph Gossec (1734-1829) 
Hij werd geboren in Vergnies (Henegouwen) op 17 januari 1734, als boerenzoon, en 

studeerde muziek aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen. Op zijn zeventien is hij al in 

Parijs, en begint aan een loopbaan die pas op 16 februari 1829 eindigt als hij op 95-jarige 

leeftijd overlijdt 

Als leider van de ""Concerts Symphoniques des Amateurs"" componeert Gossec triosonates 

naar Italiaanse trant, en geeft met een 50-tal symfonieën Frankrijk een instrumentaal genre 

terug dat in het vergeetboek was geraakt. Vanaf 1773 komt hij aan het hoofd van de 

""Concerts Spirituels"" te staan. De merkwaardige ""Messe des Morts"" ontstaat: 200 

uitvoerders, in een ongewone samen- en opstelling, zorgen voor de originele dramatische effecten.  

Gossec sticht ook de ""Ecole Royale de Chant"", die in 1795 door de Revolutie wordt omgedoopt tot het 

""Conservatoire"", waardoor hij automatisch leraar wordt aan dit hoogste Franse muziekinstituut. Hij wordt 

beschouwd als één der officiële componisten van de Franse Revolutie, en weet zijn ""musique civique"" juist die 

meeslepende directheid mee te geven waaraan volksmassa's hun hart kunnen ophalen. Zo is er het ""Te Deum"" voor 

1200 mannenstemmen en een 300 man sterk blaasorkest.  

Gossec cumuleert alle mogelijke officiële posten die van ver of nabij met het muziekleven te maken hebben. Na 1799 

werkt hij vooral aan zijn ""Méthode de Chant"" en organiseert het muziekonderwijs volgens de tradities van vóór de 

Revolutie. Als operacomponist werkte hij de schaduw van Grétry en Gluck in een periode waarin een pluralistische 

smaak ver te zoeken was.  

Composities 

Missa pro defunctis (Requiem)  
Trois grandes symphonies op. 8  
 Musique de chambre pour cordes 
 

Pieter Joseph van den Bosch (1736-1803)   
De klaviervirtuoos Pieter Joseph Van den Bosch werd in Hoboken bij Antwerpen geboren en was van 1765 tot bij de 

sluiting van de kerken door Napoleon in 1797 organist aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen. Zijn naam 

en faam werden evenwel vereeuwigd door de Britse muziekvorser Charles Burney die zich in zeer lovende 

bewoordingen over hem uitlaat in het verslag van zijn muzikale reis door de Nederlanden. Nagenoeg het volledige 

oeuvre van Pieter Joseph Van den Bosch heeft met orgel en klavierwerk te maken. (Bron: Jacques Van Deun) 

Composities 

Sonate voor klavecimbel in G gr.; Arr. 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Pieter%20van%20maldere%20cour
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Pieter%20van%20maldere%20symphoniae
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Maldere%20VI%20Sonatas&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gossec%20defunctis&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gossec%20Trois%20grandes%20symphonies%20op.%208%20&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gossec%20Musique%20de%20chambre%20pour%20cordes&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Sonate%20voor%20klavecimbel%20in%20G%20gr.;%20Arr.%20Bosch&branch=all
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gossec-portrait-big-BW.jpg
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Henri- Joseph Tobi (1741 – 1809) 
Hij was een klarinetvirtuoos in Antwerpen, wiens werk recent door Vlad Weverbergh van 

onder het stof gehaald werd. 

Composities 

Première oeuvre 
 

André-Modest Gretry (1741-1813) 

In 1759 kreeg André Modeste, die in Luik werd geboren,  

een beurs die hem toeliet aan het Luiks College in Rome te 

studeren. Omdat het hem daar niet beviel, trok hij naar 

Bologna. Daar bereidde Padre Martini hem voor op het 

examen aan de Academie dei Filarmonici. In 1766 vestigde 

Grétry zich als muziekleraar in Genève en maakte er kennis 

met de Franse opera. Zijn eigen Isabelle et Gertrude kende 

zo’n grote bijval, dat hij zijn geluk in Parijs ging beproeven. 

Na Les Mariages Samnites volgden vijftig opera’s die Grétry 

beroemder maakten dan Mozart. Grétry wist de stijl van de opera buffa aan te passen aan de prosodie van het Frans; 

zo maakte hij van de stroeve opéra comique een levendig, expressief genre. Vele van zijn aria’s werden hits, die men 

tot diep in de 19de eeuw zong, ook buiten de schouwburg.  

Composities 

Zemire et Azor, opera (of ook comedie-ballet genoemd) 

Godefroid Staes (18de E) 
Biografische informatie hebben we nog niet gevonden. We weten ook niet of hij familie was van Ferdinand Staes. Er is 

iemand geboren in Beveren-Roeselare in 1790 met die naam, maar die was chirurg en bovendien zou de componist 

Godefroid Staes veel ouder zijn. 

Composities 

Sonate in C gr, voor viool en klavecimbel 

Ferdinand Staes (1748-1809) 
Ferdinand was de zoon van Guillaume Staes, organist aan de Brusselse koninklijke kapel. Vanaf 

1758 had Ferdinand Staes les van zijn vader en later van Ignaz Vitzthumb. Hij werkte als 

klavecinist aan het  Théâtre de la Monnaie in Brussel. In 1767 werd hij benoemd tot assistant 

van zijn vader ( tweede organist bij de koninklijke kapel) 

In 1772 werd Ferdinand Staes organist aan de Madeleine kerk  in Brussel. 

Composities 

Sonatine voor klavecimbel in F gr.; Arr. 

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Henri-Joseph-Tobi-1741-1809/Premiere-oeuvre/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|9372027
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gretry%20Zemire%20azor&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Gretry%20Zemire%20azor&branch=all
http://zoeken.west-vlaanderen.bibliotheek.be/?q=Staes%20Sonate%20in%20C%20gr,%20voor%20viool%20en%20klavecimbel
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Ferdinand%20Staes
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://m.target.com/p/henri-joseph-tobi-premiere-oeuvre/-/A-17092435&ei=l39cVYauDafd7QbU_4O4DA&psig=AFQjCNF1ex5NNEfcyXm5n3FgYRjLKv-HhQ&ust=1432211677171697
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://maria-antonia.justgoo.com/t3340-andre-modeste-gretry&ei=yn9cVay5I7KS7AaCloCgDQ&psig=AFQjCNG8LUYGKsMLiGvvBEfilbs9d3hG-g&ust=1432211768037082
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://m.target.com/p/henri-joseph-tobi-premiere-oeuvre/-/A-17092435&ei=l39cVYauDafd7QbU_4O4DA&psig=AFQjCNF1ex5NNEfcyXm5n3FgYRjLKv-HhQ&ust=1432211677171697
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://maria-antonia.justgoo.com/t3340-andre-modeste-gretry&ei=yn9cVay5I7KS7AaCloCgDQ&psig=AFQjCNG8LUYGKsMLiGvvBEfilbs9d3hG-g&ust=1432211768037082
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://m.target.com/p/henri-joseph-tobi-premiere-oeuvre/-/A-17092435&ei=l39cVYauDafd7QbU_4O4DA&psig=AFQjCNF1ex5NNEfcyXm5n3FgYRjLKv-HhQ&ust=1432211677171697
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://maria-antonia.justgoo.com/t3340-andre-modeste-gretry&ei=yn9cVay5I7KS7AaCloCgDQ&psig=AFQjCNG8LUYGKsMLiGvvBEfilbs9d3hG-g&ust=1432211768037082
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Henri-Joseph de Croes (1758-1842) 
Hij was componist en violist in de Zuidelijke Nederlanden en een tijdgenoot van Haydn, Mozart 

en Beethoven. Henri Joseph was de zoon van Henri Jacques, eveneens componist en violist, in 

dienst bij de vorsten Thurn und Taxis in Brussel en Frankfurt en later violist, kapelmeester en 

muziekdirecteur aan de Koninklijke Hofkapel te Brussel 

Composities 

Divertimenti voor klarinetten [2], altviolen [2], fagotten [2], koperblazers [6] en bas. 

Stukken voor klarinetten [2], hoorns [2] en trompetten [2], nr. 1-12 "Douze morceaux" 

 

Hanssens, Karel-Lodewijk « l’ainé » (Charles-Louis-Joseph) (1777-1852)  of Hanssens, 

Karel-Lodewijk « le jeune » (1802 -1871) 
Er nog wat studiewerk nodig zijn om het oeuvre van vader en zoon te scheiden 

Composities 

Concerto voor viool en orkest 

 

 

 

François Van Campenhout (1779-1848) 
De Brusselse componist Frans (François) Van Campenhout (of Campenaut) blijft tot op vandaag 

bekend als componist van de Brabançonne, de nationale hymne van België. Hij was bij leven 

een begenadigd en gevierd zanger, verbonden aan theater- en operahuizen in onder meer Gent, 

Antwerpen, Amsterdam en Lyon. Hij componeerde tal van opera's, cantates, en religieuze 

koorwerken. 

Composities 

La Brabançonne 

 

Martin-Joseph Mengal (1784-1851) 
Martin-Joseph Mengal - doorgaans Mengal l'aîné genoemd om hem te onderscheiden van zijn 

jongere broer, die ook hoornist was – werd later de eerste conservatoriumdirecteur van Gent.  

Composities 

Octet voor hoorns [6] en trombones [2]   

Mars van het Mobiel Legioen 

 

 

 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Croes%20Divertimenti%20klarinetten&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Croes%20stukken%20klarinetten&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Karel%20Hanssens%20concerto&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Francois-Van-Campenhout/La-Brabanconne/Bladmuziek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fv%2fpbswinob%7c4361472&cs=resultlist&rctx=AXWNMU7DQBBFd2IhsFxFgoLOcgVFtD0dWKKmorXG8UQePJ4Nu7PJCTgLF6CihdPQUdLhghbpS@@pv$KDcwW4ckZWV7gWs40h3jT3EfXjNXCqH1HrFuc96RiyNe1@pr66zUY5XkNVcrebwHPHekDhAY22wqSWbMFqh5JozV1iWTaorBt4hrV1My3nA6zc1@fq7QeWnL2@FHD$2YC7fGAyivVdSNuxOrKG@hRFLiKlLCacDIKPIZgXfs48$J57Jfurzb5P@kjJNgdB1IEiqZ9CtMhPU5kTRXeiAr8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Francois-Van-Campenhout/La-Brabanconne/Bladmuziek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage%2ffullrecord&itemid=%7clibrary%2fv%2fpbswinob%7c4361472&cs=resultlist&rctx=AXWNMU7DQBBFd2IhsFxFgoLOcgVFtD0dWKKmorXG8UQePJ4Nu7PJCTgLF6CihdPQUdLhghbpS@@pv$KDcwW4ckZWV7gWs40h3jT3EfXjNXCqH1HrFuc96RiyNe1@pr66zUY5XkNVcrebwHPHekDhAY22wqSWbMFqh5JozV1iWTaorBt4hrV1My3nA6zc1@fq7QeWnL2@FHD$2YC7fGAyivVdSNuxOrKG@hRFLiKlLCacDIKPIZgXfs48$J57Jfurzb5P@kjJNgdB1IEiqZ9CtMhPU5kTRXeiAr8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Mengal%20octet&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Mengal%20mobiel&branch=all
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=DYtL8N0x_Io&ei=44BcVfuhEIa67gazy4GoDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNFu8bJbHwcnRkuzObzP1PBdL-Ibdg&ust=1432212024671648
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.svm.be/content/hanssens-charles-louis-jeune?display=bibliography&ei=WIFcVYL2N6Kd7gb4ioDYDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNEB4S_SIsadA8mVkzzhmJtUXpHpYQ&ust=1432212111126002
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.delcampe.net/page/item/id,100655628,var,La-BRABANcONNE-Musique-F-VAN-CAMPENHOUT,language,D.html&ei=yIFcVZqKLOLG7AaSk4KgBQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNF9muKpbH_T_fIat0CCQ4BGAGt6zw&ust=1432212233297273
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Martin-Joseph_Mengal&ei=b6RdVamhC4zX7Qb_9IOIDg&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNGgR9Bgib-68FRoTT-MXHTfYxihwA&ust=1432286684599710
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=DYtL8N0x_Io&ei=44BcVfuhEIa67gazy4GoDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNFu8bJbHwcnRkuzObzP1PBdL-Ibdg&ust=1432212024671648
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.svm.be/content/hanssens-charles-louis-jeune?display=bibliography&ei=WIFcVYL2N6Kd7gb4ioDYDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNEB4S_SIsadA8mVkzzhmJtUXpHpYQ&ust=1432212111126002
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.delcampe.net/page/item/id,100655628,var,La-BRABANcONNE-Musique-F-VAN-CAMPENHOUT,language,D.html&ei=yIFcVZqKLOLG7AaSk4KgBQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNF9muKpbH_T_fIat0CCQ4BGAGt6zw&ust=1432212233297273
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Martin-Joseph_Mengal&ei=b6RdVamhC4zX7Qb_9IOIDg&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNGgR9Bgib-68FRoTT-MXHTfYxihwA&ust=1432286684599710
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=DYtL8N0x_Io&ei=44BcVfuhEIa67gazy4GoDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNFu8bJbHwcnRkuzObzP1PBdL-Ibdg&ust=1432212024671648
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.svm.be/content/hanssens-charles-louis-jeune?display=bibliography&ei=WIFcVYL2N6Kd7gb4ioDYDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNEB4S_SIsadA8mVkzzhmJtUXpHpYQ&ust=1432212111126002
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.delcampe.net/page/item/id,100655628,var,La-BRABANcONNE-Musique-F-VAN-CAMPENHOUT,language,D.html&ei=yIFcVZqKLOLG7AaSk4KgBQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNF9muKpbH_T_fIat0CCQ4BGAGt6zw&ust=1432212233297273
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Martin-Joseph_Mengal&ei=b6RdVamhC4zX7Qb_9IOIDg&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNGgR9Bgib-68FRoTT-MXHTfYxihwA&ust=1432286684599710
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=DYtL8N0x_Io&ei=44BcVfuhEIa67gazy4GoDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNFu8bJbHwcnRkuzObzP1PBdL-Ibdg&ust=1432212024671648
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.svm.be/content/hanssens-charles-louis-jeune?display=bibliography&ei=WIFcVYL2N6Kd7gb4ioDYDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNEB4S_SIsadA8mVkzzhmJtUXpHpYQ&ust=1432212111126002
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.delcampe.net/page/item/id,100655628,var,La-BRABANcONNE-Musique-F-VAN-CAMPENHOUT,language,D.html&ei=yIFcVZqKLOLG7AaSk4KgBQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNF9muKpbH_T_fIat0CCQ4BGAGt6zw&ust=1432212233297273
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://de.wikipedia.org/wiki/Martin-Joseph_Mengal&ei=b6RdVamhC4zX7Qb_9IOIDg&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNGgR9Bgib-68FRoTT-MXHTfYxihwA&ust=1432286684599710
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François-Joseph Fétis (1784 - 1871)  
Naast componist moet hij herinnerd worden als één van de eerste musicologen en 

muziekbibliothecarissen. Maar hij was ook de leermeester van Peter Benoit 

Composities 

Symfonie voor orkest, nr. 1 in Es gr. 

Concerto voor fluit en orkest in b kl., 1869 

 

Jean-Valentin Bender (1801-1873) 
Hij werd geboren in Duitsland en werkte hij in verschillende militairorkesten, te eerst in de 

Nederlanden, dan in Frankrijk en als laatste in België. In de 2e helft van 1832 kreeg Jean-

Valentin Bender, die sinds 1830 Kapelmeester bij het muziekkorps van het 1e Belgische 

Linie-Regiment was, van de Koning Leopold I van België persoonlijk de opdracht, een 

muziekkorps opstellen, dat ook de wissel van de koninklijke wacht muzikaal begeleiden 

zou. Omdat het muziekkorps van het 1e Regiment der Gidsen de koninklijke familie meestal 

ook op hun reizen in het buitenland begeleidde, kreeg zij de eretitel Partikuliere 

Muziekkapel van de Koning. Daarmee was het Groot Harmonieorkest van de Belgische 

Gidsen te Brussel geboren. Bender was ook een logebroeder…Of moesten we dat geheim 

houden…sst 

Composities 

Mars van het 1ste Regiment van de Gidsen 

Charles de Bériot (1802-1870) 
De Beriot werd geboren in Leuven en overleed in Brussel, waar hij vanaf 1843 doceerde aan het 

conservatorium. Hij wordt gezien als de grondlegger van de zogenaamde Belgische vioolschool, 

waar ook Vieuxtemps en Ysaye toe behoren 

Composities 

Violin concertos nos.1, 8 and 9 

 

Adrien-François Servais ( 1807-1866) 
In 1847 verbleef hij te Parijs, waar Hector Berlioz hem aan het werk hoorde en hem in de krant 

Journal des débats vol bewondering "le Paganini du violoncelle" noemde. Hij maakte vele 

concertreizen, onder andere naar verschillende keren naar Rusland. 

Composities 

La Romanesca 
Souvenir de Spa, op. 2 
 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Symfonie%20Fetis&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Concerto%20fluit%20Fetis&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Bender%20reigment%20gidsen&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Beriot%20Concertos%208%209&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=romanesca%20Servais&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=souvenir%20Spa%20Servais&branch=all
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_F%C3%A9tis&ei=qqRdVZKfAqvg7QaR54L4Aw&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNFOFz4L0ivrvbnpn6Zult5Ne33jOw&ust=1432286745029413
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.quazoo.com/q/Jean-Valentin Bender&ei=J6VdVeTyBMzQ7AbdjoPQAw&psig=AFQjCNEu3jNeE7f4K4uZ32vW6YGZr51_nQ&ust=1432286798276550
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mvmm.org/m/docs/vieuxtemps.html&ei=bqVdVY2TFqfd7QbU_4O4DA&psig=AFQjCNEMiJcyaoaH-CBCIrEBAjkFhgJ_Cw&ust=1432286934609257
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Jules Busschop (1810-1896) 

Hij kwam uit een Brugse Franstalige familie en werd de Brugse Beethoven genoemd.  

Composities 

Chasse 

Felix Godefroid (1818-1897) 
Hij speelde zelf harp, maar schreef ook voor piano 

Composities 

Etude voor harp, op. 193 in es kl. "Etude de concert" 

 

 

 

 

 

 

Henri Vieuxtemps (1820-1881) 
In 1836 - hij was toen 16 - schreef Vieuxtemps zijn eerste vioolconcerto dat hij uitgaf als 

'Concerto Nr.2 in F# groot Op.19'. Ondertussen volgde hij lessen bij Simon Sechter en Anton 

Reicha in Parijs. Om zijn orkestratietechniek bij te schaven ging hij naar algemene repetities 

luisteren met de partituur voor hem.  

 

In 1837 ondernam hij zijn eerste reis naar Rusland. In de daaropvolgende jaren keerde hij 

verscheidene keren terug. Hij schreef er zijn 'Concerto Nr.1 in E groot Op.10', dat in 1841 in 

première ging te Parijs. Het werd een groot succes. Hij kreeg zeer positieve reacties van 

critici, onder wie Berlioz en Wagner. In 1843 en 1844 maakte hij een tournee doorheen 

Amerika. Dan volgde het derde vioolconcerto (Stuttgart, 1844), dat door Eugène Ysaye echter beschouwd wordt als 

een groot muzikaal gedicht, geïnspireerd door het vioolconcerto van Beethoven dat Vieuxtemps in Wenen had 

gehoord.  

 

In hetzelfde jaar nog trouwde hij met Josephine Eder, een Weense pianiste. Twee jaar later verhuisde hij voor zes jaar 

naar Sint-Petersburg, waar hij hofviolist werd. Hij schreef er zijn vierde vioolconcerto en een aantal andere stukken. 

Na zijn verblijf in Rusland keerde hij voor twee jaar terug naar Brussel voor hij zich ergens nabij Frankfurt vestigde. Het 

vijfde vioolconcerto, dat hij daar schreef in opdracht van zijn landgenoot en collega Hubert Léonard, leraar aan het 

Brussels Conservatorium, blijft nu nog, dankzij de poëtische melodieën de virtuositeit en de uitstekende orkestratie, 

een bron van inspiratie voor vele violisten.  

 

In 1866 verhuisde Vieuxtemps met zijn familie naar Parijs terwijl hij verderbouwde aan zijn internationale carrière. Zes 

jaar later keerde hij terug naar Brussel als leraar aan het Conservatorium. Als gevolg van een beroerte moest hij zijn 

activiteiten gedurende een tijdje stopzetten. Maar twee jaar later moest hij definitief ophouden met lesgeven door 

lange periodes van ziekte. Hij trok in bij zijn dochter en haar echtgenoot in Mustapha (Algerije), waar hij verder 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Chasse%20Busschop&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Etude%20193%20Godefroid&branch=all
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dbnl.org/tekst/_bie001197701_01/_bie001197701_01_0086.php&ei=MKZdVeilFrLe7AburoG4Bw&psig=AFQjCNHdeOgq5yioD1_Xoy7Vb6_HkjIhNw&ust=1432287105502876
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dbnl.org/tekst/_bie001197701_01/_bie001197701_01_0086.php&ei=MKZdVeilFrLe7AburoG4Bw&psig=AFQjCNHdeOgq5yioD1_Xoy7Vb6_HkjIhNw&ust=1432287105502876
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kilesmith.com/2010/09/02/henri-vieuxtemps-louis-spohr/&ei=U4JcVfzNCbOv7Abd5YLwBg&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNE2hUX9h60VnIiRBsuPzpHEVfyVpA&ust=1432212345213701
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componeerde. De twee laatste vioolconcerto's verschenen kort voor zijn dood op 6 juni 1881. Hij werd begraven in 

Verviers, zijn geboortestad. 

 

Composities 

Cello concertos I & II 
Oeuvres pour alto et piano 
Sonatas for viola and piano 
Violin concertos nos.1 and 4 
Violin Concertos nos. 2 and 3 

 

César Franck (1822-1890) 
In Luik geboren op 10 december 1822 uit een vader uit Gemmenich en een moeder uit Aken, 

was Franck de (weliswaar) aangevochten leider van de Franse muziek van het derde kwart van 

de negentiende eeuw.  

Op twaalfjarige leeftijd had hij reeds het einddiploma behaald aan het Conservatorium van 

Luik. Achter deze resultaten stak niet alleen zijn vroegrijp talent, maar ook de tirannieke 

ambitie van een zich miskend voelende kleinburgerlijke vader. Die organiseert meteen een 

concertreis, laat de knaap composities maken en voorspelen à la Liszt, en besluit ten slotte 

naar Parijs te verhuizen omdat het hun in België muzikaal te eng geworden was. Reicha 

bereidt hem voor op het Conservatorium, en in korte tijd behaalt hij de eerste prijzen voor piano, orgel en fuga.  

In 1848 trouwt hij met een actrice en breekt met zijn vader, die voor hem een grandioze carrière als pianovirtuoos had 

uitgestippeld. Om de familie te kunnen onderhouden moet hij privélessen geven aan de burgerjuffers van de Franse 

hoofdstad, en als de organistenpost aan de Ste. Clotilde vrijkomt, neemt hij die kans met beide handen gretig aan, 

temeer daar de kerk over een buitengewoon instrument beschikte. Hij wordt in 1872 aangesteld als orgelleraar aan 

het Conservatorium (hij volgde zijn eigen leraar Benoist op), en van dan af tot aan zijn dood leidt hij een uiterst 

geregeld leven: elke dag stond hij om half zes op, componeerde twee uur lang, om vervolgens op stap te gaan om de 

hele dag in Parijs les te geven.  

Bij zijn collega's was Franck niet erg geliefd: ze vonden hem te eenvoudig en te naïef. Wel werd hij op de handen 

gedragen door zijn leerlingen en lokte hij volle kerken voor zijn beroemde orgelimprovisaties. Slechts één keer tijdens 

zijn leven oogstte hij succes bij het grote publiek: zes maanden voor zijn dood met zijn strijkkwartet. De meeste 

werken werden op misprijzen onthaald, vooral de nu beroemdste zoals het oratorium "Les Béatitudes", en zijn 

"Symphonie en ré mineur". Zijn kandidatuur voor een leraarsfunctie voor compositie aan het Conservatoire werd niet 

eens in aanmerking genomen. Hij sterft in de (geestelijke) bloei van zijn leven op 8 november 1890 als laat gevolg van 

een vroeg verkeersongeval (hij werd aangereden door een Parijse autobus of hoe dat tuig er in 1890 ook mag 

uitgezien en geheten hebben). 

 

Composities 

Les béatitudes   
Le chasseur maudit 
Kwintet 
Musique pour piano  
Panis Angelicus 
Prélude, choral & fugue 
Prélude, fugue et variation op. 18  (in de originele versie met harmonium) 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Vieuxtemps%20cello%20concertos&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Vieuxtemps%20oeuvres%20alto&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Vieuxtemps%20viola%20sonatas&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Vieuxtemps%20violin%20concertos%201%204&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Vieuxtemps%20violin%20concertos%202%203%20Naxos&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=beatitudes%20Franck&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Franck%20maudit&x=0&y=0
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Cesar%20Franck%20Kwintet
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=%20Franck%20musique%20piano&branch=all
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http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Cesar%20Franck%20Pr%C3%A9lude,%20choral%20&%20fugue
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Cesar%20Franck%20Pr%C3%A9lude,%20fugue%20et%20variation%20%2018
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Franck&ei=O4RcVfuiGOjD7gbWr4DwDw&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNEFZOSecptAkdJ_tQv4W6mmHx2d2A&ust=1432212488210086
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Psyche 
Sonate voor viool en piano  
Symfonie in d kl 
Variations symphoniques 
 

Karel Miry (1823-1889) 
Hij dirigeerde diverse Gentse toneel- en muziekverenigingen. Hij was eveneens dirigent van de 

Melomanen in de tijd van 1850 tot 1858. In 1857 werd hij door de gemeenteraad van Gent tot 

dirigent van de concerten en docent van de orkestklas alsook docent voor harmonieleer en 

compositie aan het Koninklijk Conservatorium Gent benoemd. In 1871 werd Miry tot 

onderdirecteur van het conservatorium benoemd. Tot zijn leerlingen behoorden onder anderen 

Florimond Van Duyse, Dorsan Pierre, Norbert Van Reysschoot, Karel Roels, Hendrik Waelput, 

Jozef Van der Meulen en Leo Van Gheluwe. Verder was hij muziekleraar in het St. 

Barbaracollege en inspecteur van het muziekonderwijs in de stadscholen van Gent. 

Als componist won hij in 1849 en 1850 een medaille in een wedstrijd van de Gentse Société royale des Beaux-Arts et 

de Littérature. Van 1850 tot 1852 woonde hij in Parijs. Na zijn terugkomst won hij opnieuw voor drie koorwerken een 

prijs van het "Nederduitsch Taelverbond" in Gent. Miry componeerde eveneens de Gent symfonie. Hij schreef 

honderden kinderliederen en -koren. Miry was een van de eerste Belgische componisten die opera's tot libretto's 

schreven in het Nederlands. Zijn oeuvre omvat ruim 1000 werken in alle genres. Hij componeerde de muziek voor De 

Vlaamse Leeuw, sedert 1985 de nationale hymne van Vlaanderen, waarvoor Hippoliet van Peene de tekst schreef. 

Tegenwoordig is wel nog altijd niet verklaard waarom de tekst en de melodie zo sterk doen denken aan een lied van 

Robert Schumann “Sonntags am Rhein” 

De Vlaamse Leeuw : volkslied van de Vlaamse Gemeenschap 

 

Jaak Nikolaas Lemmens (1823-1881) 
In 1846 ging hij naar Breslau, toen in Duitsland gelegen, om bij de 

befaamde organist Adolf Hesse de klassieke Duitse orgeltraditie van 

Johann Sebastian Bach te bestuderen. Daarvoor had hij een studiebeurs 

van de Belgische overheid gekregen. 

In 1847 won hij met zijn cantate Le Roi Lear de Prix de Rome. Een jaar later 

publiceerde hij zijn eerste orgelwerken, Dix Improvisations dans le style 

sévère et chantant. Op 31 maart 1849 werd de 26-jarige Lemmens 

benoemd tot professor voor orgel aan het Koninklijk Conservatorium te 

Brussel. Deze functie bekleedde hij gedurende twintig jaar (tot 1868). Zijn orgelklas in het Brusselse Conservatorium 

lokte talrijke studenten uit binnen- en buitenland. De beroemdste leerlingen van Lemmens werden de Fransen 

Charles–Marie Widor en Alexandre Guilmant. 

In 1857 huwde hij in Londen de Engelse sopraanzangeres, Helen Sherrington (1834-1906), waarna het echtpaar zich 

vestigde op het kasteel Linterpoorten te Zemst en samen toerden zij beiden vele landen om concerten te geven. 

Na zijn orgelprofessoraat legde hij zich vooral toe op de studie van katholieke kerkmuziek, in het bijzonder op de 

begeleiding van de Gregoriaanse gezangen. Lemmens kreeg een internationale faam als orgelvirtuoos, in het bijzonder 

als Bachvertolker. In 1878 werd hij de eerste directeur van de School voor Godsdienstige Muziek (École de musique 

religieuse) die in Mechelen door het Belgisch episcopaat werd opgericht. Dit Hoger Instituut voor Kerkmuziek, dat 

thans in Leuven is gevestigd, werd later naar hem vernoemd. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Cesar%20Franck%20Psych%C3%A9
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.musicroom.com/se/id_no/028682/details.html&ei=M4VcVYPoA-qO7AabrIHABg&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNHjOOyVcJHKyjNsYGpr5eauNibeog&ust=1432213091233587
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.erasmusenflandes.com/gante/aan-karel-miry-personaje-ilustre/&ei=uoRcVdWTHoWd7Absg4D4Aw&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNHicmMK2iMHQA72q687zr376YXAlw&ust=1432212973481151
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.musicroom.com/se/id_no/028682/details.html&ei=M4VcVYPoA-qO7AabrIHABg&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNHjOOyVcJHKyjNsYGpr5eauNibeog&ust=1432213091233587
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Composities 

Organ works 
Orgelwerke 
The Pierre Schyven organ Cathedral Antwerp 
 

Adolphe Samuel (1824-1898) 
Leerling van Fétis. Directeur van het Conservatorium van Gent. Zeer veelzijdig repertoire 

Compositie 

Symfonie voor orkest, nr. 6, op. 44 in d kl. 
 

François-Auguste Gevaert (1828-1908) 
Gevaert schreef ooit een lied over de Guldensporenslag maar dat is nergens te vinden.  

Compositie 

Laissez paître vos bêtes, kerstlied 

 

 

Auguste Dupont (182-1890) 
Dupont is geboren in 1827  nabij Luik, waar hij les volgde aan het conservatorium. Naaeen bestaan 

als rondreizend pianist werd  hij tot leraar benoemd aan het Brusselse Conservatorium. In zijn werk 

zijn invloeden van Schumann te vinden. 

Compositie 

Intermezzo-barcarolle 

Jean-Baptiste Accolay (1833-1900) 
De muziek van Accolay is wereldberoemd bij jonge violisten, omdat ze die vaak bij wijze  

van studie moesten spelen. Vandaar dat Itzhak Perlman onderstaand concerto toevoegde op 

zijn cd “Concerto’s from my childhood” 

Compositie 

Concerto voor viool en orkest, nr. 1 in a kl. 

 

Peter Benoit (1834-1901) 
Benoit was veel meer dan “den grooten Vlaamschen toondichter, die zijn volk leerde zingen”. 

De ironie is dat juist die gezwollen ophemeling ervoor zorgt, dat hij onterecht minder 

beluisterd wordt. Af en toe hoor je op de radio zijn Fantasie nr. 3 voor piano. Een motiefje 

daaruit werd nog gebruikt bij volledige staking bij de radio. Dan hoorde je uren lang: 

“tingeling tatang tingeling tatang” 

Benoit was gewoon de meest veelzijdige componist van ons land in zijn tijd, luister 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Lemmens%20organ%20works&branch=all
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.harelbeke.be/vrije-tijd/cultuur/erfgoed/bouwkundig-erfgoed/standbeelden/peter-benoit&ei=bYhcVensD6Gc7gam6YLYDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNHacw7dnZBYLs6sLoLM03Cmb_5mrg&ust=1432213952448577
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.delcampe.net/page/item/id,122966245,var,-BELGIUM-1951--Muziek-Francois-Auguste-Gevaert-used-gestempeld,language,E.html&ei=FIZcVc_8O-eY7gb2j4GYDQ&psig=AFQjCNEN84mTxvjhMLtiRLlKfZoSI8m8vA&ust=1432213384255678
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L'Illustration_1862_gravure_Auguste_Dupont,_compositeur.jpg?uselang=fr
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://shop.amadeo.sk/e-1421-0451-jbaccolay--concerto-no1-in-a-minor-barenreiter&ei=uYZcVeHdJavU7Aas94LAAw&psig=AFQjCNEfKFatNsNP0tRWkoe1irCrnKDb9w&ust=1432213561717764
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.harelbeke.be/vrije-tijd/cultuur/erfgoed/bouwkundig-erfgoed/standbeelden/peter-benoit&ei=bYhcVensD6Gc7gam6YLYDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNHacw7dnZBYLs6sLoLM03Cmb_5mrg&ust=1432213952448577
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.delcampe.net/page/item/id,122966245,var,-BELGIUM-1951--Muziek-Francois-Auguste-Gevaert-used-gestempeld,language,E.html&ei=FIZcVc_8O-eY7gb2j4GYDQ&psig=AFQjCNEN84mTxvjhMLtiRLlKfZoSI8m8vA&ust=1432213384255678
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L'Illustration_1862_gravure_Auguste_Dupont,_compositeur.jpg?uselang=fr
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://shop.amadeo.sk/e-1421-0451-jbaccolay--concerto-no1-in-a-minor-barenreiter&ei=uYZcVeHdJavU7Aas94LAAw&psig=AFQjCNEfKFatNsNP0tRWkoe1irCrnKDb9w&ust=1432213561717764
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.harelbeke.be/vrije-tijd/cultuur/erfgoed/bouwkundig-erfgoed/standbeelden/peter-benoit&ei=bYhcVensD6Gc7gam6YLYDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNHacw7dnZBYLs6sLoLM03Cmb_5mrg&ust=1432213952448577
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.delcampe.net/page/item/id,122966245,var,-BELGIUM-1951--Muziek-Francois-Auguste-Gevaert-used-gestempeld,language,E.html&ei=FIZcVc_8O-eY7gb2j4GYDQ&psig=AFQjCNEN84mTxvjhMLtiRLlKfZoSI8m8vA&ust=1432213384255678
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L'Illustration_1862_gravure_Auguste_Dupont,_compositeur.jpg?uselang=fr
http://www.google.be/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAA&url=http://shop.amadeo.sk/e-1421-0451-jbaccolay--concerto-no1-in-a-minor-barenreiter&ei=uYZcVeHdJavU7Aas94LAAw&psig=AFQjCNEfKFatNsNP0tRWkoe1irCrnKDb9w&ust=1432213561717764
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.harelbeke.be/vrije-tijd/cultuur/erfgoed/bouwkundig-erfgoed/standbeelden/peter-benoit&ei=bYhcVensD6Gc7gam6YLYDQ&bvm=bv.93756505,d.ZGU&psig=AFQjCNHacw7dnZBYLs6sLoLM03Cmb_5mrg&ust=1432213952448577


Belgische Componisten d5 Openbare bibliotheek Kortrijk mei 2015  p. 22 

bijvoorbeeld naar zijn pianoconcerto, fluitconcerto, motetten, Requiem, het oratorium “De Schelde”, de Leie-cantate 

(niet in de collectie aanwezig)  en dan nog zijn vele liederen…. 

Composities 

Concerto voor fluit en orkest op. 43a 
Concerto voor piano en orkest “Symfonisch Gedicht” op. 43b 
Fantasie voor piano, nr. 3  
Ouverture voor orkest "Le roi des aulnes"  
Requiem 
De Schelde, oratorium 
Vingt motets 
 

Florimond Van Duyse (1843-1910) 
Florimond Van Duyse was de zoon van de dichter Prudens van Duyse. Van beroep was hij 

magistraat.  De grote betekenis van Van Duyse ligt in het domein van de muziekwetenschap. In 

de traditie van Jan F. Willems en Ferdinand A. Snellaert verzamelde, bestudeerde en publiceerde 

hij oud-Nederlandse volksliederen. In tegenstelling tot Edmond De Coussemaker of Jan Bols 

tekende hij de liederen niet op uit de volksmond, maar raadpleegde hij bestaande bronnen. Bij 

zijn transcripties naar modern notenschrift liet Van Duyse zich vooral leiden door de tekst om zo 

het oorspronkelijke ritme te kunnen reconstrueren. Met “De melodie van het Nederlandsche lied 

en hare rytmische vormen” (1902) en vooral met het driedelige “Het oude Nederlandsche lied” 

(1903-1908) publiceerde hij musicologische standaardwerken van internationaal niveau, waarbij 

hij alle gekende bronnen en varianten becommentarieerde. Toch werd zijn studie “Het eenstemmig Fransch en 

Nederlandsch wereldlijk lied in de Belgische gewesten” in 1896 door Peter Benoit in diens verslag voor de Koninklijke 

Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België bekritiseerd, omdat geen aandacht werd 

besteed aan de "Vlaamsche Muziekschool." Van zijn kant beschuldigde Van Duyse Benoit ervan een slechte 

conservatoriumdirecteur te zijn en verdedigde hij Jan Blockx in diens vete met Benoit. 

Composities 

Het waren twee conincskinderen 
Het wasser te nacht, voor koor 
Vanden regulier moninck (1544) 
 

Hendrik Waelput (1845-1885) 
In 1867 won hij de Romeprijs met de cantate De Wind, op tekst van Emmanuel Hiel. Het was de 

eerste maal dat de concurrenten van deze wedstrijd ook een Nederlandse tekst mochten 

gebruiken, een hervorming die slechts na veel tegenstand was doorgevoerd. Vermits Waelput 

meteen de eerste prijs won en bovendien ook de tweede prijs naar een Vlaming, Leo van 

Gheluwe ging, sprak de Franstalige pers over Le Sadowa des Flamands (zinspelend op de 

verpletterende overwinning van Pruisen in de “broederstrijd” met Oostenrijk het vorige jaar). 

Door deze keuze vervoegde Waelput het kamp van de toen nog maar pas ontloken "Vlaamse 

nationale" strekking, verpersoonlijkt door Peter Benoit en hij zou deze trouw blijven. Ook was 

hij, in 1867-68, betrokken bij de vruchteloze pogingen om te Brussel een Vlaamse opera in het leven te roepen. 

Zijn brieven schreef hij in het Frans, maar liederen enkel op Nederlandse tekst. Te veel vlaamsgezindheid werd niet 

geapprecieerd en hij werd ontslagen als directeur van het Conservatorium van Brugge. Toen hij stierf was hij nog geen 

40. 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Benoit%20concerto%2043a&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Benoit%20concerto%20piano&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Fantasie%20benoit&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=%20benoit%20aulnes&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Peter%20Benoit%20Requiem&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Peter%20Benoit%20Schelde&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=benoit%20Vingt%20motets&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Duyse%20waren%20conincskinderen&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=DUyse%20wasser%20nacht&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=DUyse%20regulier&branch=all
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/Florimond-van-Duyse/e/B00IWC8NOI&ei=yYhcVeS1Kcy57gbx4YLADg&psig=AFQjCNG0dJplywZbtXGlZHSNrKKoGSnYVg&ust=1432214060795454
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.svm.be/content/waelput-hendrik?display=biography&language=en&ei=EYlcVZjdIKXN7Qbj2YHACg&psig=AFQjCNGgq0q7C7cz5FzIblEUuS8gmUJKYw&ust=1432214130547134
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/Florimond-van-Duyse/e/B00IWC8NOI&ei=yYhcVeS1Kcy57gbx4YLADg&psig=AFQjCNG0dJplywZbtXGlZHSNrKKoGSnYVg&ust=1432214060795454
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.svm.be/content/waelput-hendrik?display=biography&language=en&ei=EYlcVZjdIKXN7Qbj2YHACg&psig=AFQjCNGgq0q7C7cz5FzIblEUuS8gmUJKYw&ust=1432214130547134
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Composities 

Concerto voor fluit en orkest in Es gr., 1866 
Romance voor hoorn en orkest; Arr. 
 

Pierre de Geyter (1848-1932) 
De Geyter werd in Gent geboren in zeer arm arbeidergezin. Al op jonge 

leeftijd begon Pierre in Rijsel te werken in de locomotieffabriek Fives. 

Ondanks het hard labeur volgde hij aan de avondschool voor arbeiders 

lessen in lezen en schrijven. Vanaf zijn zestiende kreeg hij ook 

tekenlessen in de academie van Rijsel, waardoor hij op de sociale ladder 

kon stijgen tot modelmaker in hout. Bronnen over zijn muzikale opleiding 

zijn schaars, maar waarschijnlijk volgde hij vanaf 1864 muziekles aan de 

muziekschool van Rijsel, waar hij in 1868 een eerste prijs behaalde voor 

blaasinstrumenten . Hij speelde onder meer saxofoon en werd in 1887 

dirigent van het pas opgerichte socialistische koor ‘La Lyre des Travailleurs’. Zijn eerste composities situeerden zich 

vooral in het lichte genre, maar De Geyter stelde zijn muzikaal talent ook ter beschikking van de ontluikende 

arbeidersbeweging, onder andere bij stakingen. 

Gustave Delory, een socialist die ‘La Lyre des Travailleurs’ had opgericht en later burgemeester van 

Rijsel zou worden, zocht De Geyter aan om een strijdlied te componeren voor de Rijselse afdeling 

van de jonge ‘Parti Ouvrier’. De tekst die op muziek moest gezet worden was geschreven door 

Eugène Pottier tijdens de Commune van Parijs (1871). In juli 1888 werd De Geyters L’Internationale 

voor het eerst gezongen en verder verspreid via ‘vliegende blaadjes’ die de lokale partijkas spijsden. 

Als auteur werd enkel de achternaam Degeyter vermeld. Dit gebeurde om repressie tegen zijn 

persoon te vermijden, want zowel patronaat als overheid hielden alle uitingen van opstandig gedrag 

scherp in de gaten. Deze tactische overwegingen mochten echter niet baten: De Geyter werd ‘herkend’ als componist 

en werd ontslagen. Intussen kende de Internationale een steeds groeiende populariteit en in 1896 kwam het 

startschot voor de wereldwijde verspreiding, toen het ‘XIVe Congrès du Parti Ouvrier Français’ het als lijf- en strijdlied 

adopteerde. 

Maar zijn auteursrechten werden hem ontfutseld, waardoor hij als lantaarnopsteker in St-Denis moest overleven. Pas 

op het einde van zijn leven werd dat rechtgezet en kreeg hij zelfs een Russisch staatspensioen. 

Naast de Internationale componeerde De Geyter vooral amusementsmuziek en strijdliederen, waarvan een groot deel 

in de stadsbibliotheek van Rijsel bewaard is gebleven.  

Boek 

Pierre De Geyter : het grote lied van een kleine man  

Compositie 

The internationale 
 

 

 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Concerto%20Waelput&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Romance%20voor%20hoorn%20en%20orkest;%20Arr.%20waelput&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Pierre%20De%20Geyter%20:%20het%20grote%20lied%20van%20een%20kleine%20man&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=internationale&branch=all&dim=Format(track)
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ronnydeschepper.com/2013/06/22/pierre-de-geyter-1848-1932/&ei=XolcVYP1JZLO7QaE9ICQCQ&psig=AFQjCNE8olsIINI7g-p1bicc4IRjo9SyTQ&ust=1432214203834803
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mvmm.org/c/docs/internationale2.html&ei=0IlcVaFxppzuBtDmgaAN&psig=AFQjCNERkRknA8lbDCgve79oUZZoguC0XA&ust=1432214318213318
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ronnydeschepper.com/2013/06/22/pierre-de-geyter-1848-1932/&ei=XolcVYP1JZLO7QaE9ICQCQ&psig=AFQjCNE8olsIINI7g-p1bicc4IRjo9SyTQ&ust=1432214203834803
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mvmm.org/c/docs/internationale2.html&ei=0IlcVaFxppzuBtDmgaAN&psig=AFQjCNERkRknA8lbDCgve79oUZZoguC0XA&ust=1432214318213318
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Joseph Servais (1850-1885) 
Joseph Servais behaalde in 1866 de eerste prijs voor cello in het Conservatorium, in de klas 

van zijn vader Adrien-François. Hetzelfde jaar al vergezelde hij A. F. Servais naar Rusland. 

Amper een jaar later trad hij op voor de Portugese koning. Nadien kwamen nog Frankrijk, 

Spanje, Duitsland en Nederland aan de beurt. In 1868-70 was hij cellosolo in de Muziekkapel 

van de Groothertog in Weimar. In 1872 werd hij op zijn beurt leraar cello aan het Brusselse 

Conservatorium. Met de pianist Louis Brassin en de violist Henri Vieuxtemps stichtte hij even 

later de Kamermuziekconcerten in de Brusselse Cercle Artistique. Henri Vieuxtemps droeg zijn 

twee celloconcerto’s op aan Joseph Servais, die ze in première uitvoerde. 

Compositie 

Kwartet voor violen [2], altviool en cello 

 

Karel Mestdagh (1850-1924) 
Mestdagh was een Brugs componist. Afgestudeerd vestigde Mestdagh zich als landmeter, maar 

was ook organist in zijn parochiekerk en interesseerde zich ook zijn leven lang aan het kweken 

van bloemen en laurierbomen, in overeenstemming met de familiale tuinbouwactiviteiten. Hij 

liet méér sporen na als musicus dan als landmeter. Hij zette zich in voor de herbronning van de 

liturgische muziek en voor de vervlaamsing van het muziekleven en van het muziekonderwijs. 

Hij maakte deel uit van het Muziekcomiteit van West-Vlaanderen, dat ijverde voor een 

nationale muziek volgens de ideeën van Peter Benoit. Samen met Auguste Reyns publiceerde 

hij van 1871 tot 1880 het maandblad Harmoniae Sacrae met publicatie van motetten, 

orgelstukken en missen. Dit lag in de lijn van een internationale beweging voor authentieke 

kerkmuziek, die in België geleid werd door Jacques-Nicolas Lemmens en Edgar Tinel. 

In 1900 volgde hij Van Gheluwe op als directeur van het Brugse Conservatorium, waar hij ook leraar harmonie, 

contrapunt en fuga was. De kwaliteit van het muziekonderwijs steeg onder zijn leiding aanzienlijk en na een bezoek 

verklaarde Edgar Tinel dat de Brugse Muziekschool kon wedijveren met menig Koninklijk Conservatorium. 

Compositie 

Het blijheidslied 

 ook op: Zuiderkempische Brass Band speelt gekende volksliedjes (Magazijn elpee VRT 31763) 

Jan Blockx (1851-1912) 
Na zijn studie in Antwerpen bij Peter Benoît en bij Carl Reinecke in Leipzig volgde hij zijn Antwerpse 

leermeester in 1901 op als directeur van het conservatorium. Hij componeerde onder andere de 

opera's De Herbergprinses en De Bruid der Zee. Het bekendste werk zijn een reeks 'Vlaamse 

Dansen'. 

Compositie 

Dansen voor orkest, nr. 1-5 "Vlaamse dansen" 

 

 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Kwartet%20joseph%20servais&branch=all
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Blijheidslied
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=blockx%20Vlaamse%20dansen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Mestdagh.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Mestdagh.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Mestdagh.jpg
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Arthur Wilford (1851-1926) 
Tussen 1877 en 1889 woonde Wilford in Dresden. Hij werkte ook in Duitsland als pianist en 

schreef over muziek voor verschillende Antwerpse en Brusselse tijdschriften. Wilford 

organiseerde verschillende concerten in Duitsland waar hij de muziek van Peter Benoit 

uitvoerde. Hij ondernam verschillende studiereizen naar Praag, Wenen en Italië. In 1890 kwam 

hij naar Antwerpen. Hij was er samen met de Antwerpse dirigent en componist Constant 

Lenaerts (1852-1931) medestichter van de Antwerpse volksconcerten. Hij werkte mee aan het 

Nederlandsch Lyrisch Tooneel, de voorganger van de Antwerpse Opera en schreef overigens zelf 

enkele lyrische drama’s of zangspelen. 

Het lukte hem echter niet om in Antwerpen een officiële functie te verkrijgen. Hij verhuisde dan in 1897 naar Brussel. 

Daar begon hij in 1902 begon hij met de uitgaven van Vlaamse liederen in de abonnementenreeks Het Vlaamsche lied. 

Hij richtte er in 1904 de Vlaamsche Muziekschool op (ook Wilfordschool genoemd). Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

verbleef hij in Sheffield waar hij een muziekschool oprichtte voor de Vlaamse vluchtelingen. 

Compositie 

Kwartet voor piano, viool, altviool en cello, op. 47 

 

Walpot, Leon (1852-1928) 
In 1887 werd hij kapelmeester van een muziekkapel in Bergen en in later in 1887 bij het 3e Lansiers 

Regiment te Brugge. Verder werd hij in 1897 dirigent van het Linieregiment en ten slotte van 1900 tot 

1918 was hij dirigent van het Groot Harmonieorkest van de Belgische Gidsen in Brussel. 

In 1900 werd hij dirigent van de Koninklijke Harmonie in Aalst. Verder was hij dirigent van de 

Koninklijke Harmonie in Erembodegem en van de Fanfare Sint Cecilia in dezelfde plaats. Van 1901 tot 

1908 was hij ook dirigent van de Koninklijke Harmonie "De Katholieke Gilde", Asse. Als componist 

schreef hij feestelijke cantates voor koor en harmonieorkest   

Compositie 

Mars van het 3de regiment lansiers 

Edward Keurvels (1853-1916) 
Hij was leerling van Peter Benoit en orkestmeester bij de Nederlandse Schouwburg. Keurvels was 

dirigent en (mede-) stichter van de Vlaamse Opera en haar voorganger het Nederlands Lyrisch 

Tooneel. Op verzoek van de directie van de Antwerpse Zoo richtte hij in 1896 ook een 

symphonieorkest op en zo werd hij tevens de eerste dirigent van de Dierentuinconcerten. In 1902 

werd hij muziekdirecteur van het Peter Benoitfonds dat hij mee oprichtte. 

Compositie 

Een kinderideaal 

 

 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=wilford%2047
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Walpot%20lansiers
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/?q=Keurvels%20kinderideaal&branch=all
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Edgar Tinel (1854-1912) 
In 1877 kreeg hij de Belgische Prix de Rome voor zijn cantate Klokke Roeland, op tekst van Julius 

Sabbe. Het feit dat hij een Nederlandse tekst had gekozen, plaatste hem op de voorgrond als 

flamingant en velen zagen in hem de opvolger van Peter Benoit. Zijn Vlaamse gezindheid was 

echter van bescheiden formaat. Weliswaar componeerde hij nog een Huldezang voor Hendrik 

Conscience, maar na zijn huwelijk met Emma Coeckelbergh, afkomstig uit Sint-Niklaas, werd in 

huize Tinel Frans gesproken. Zijn leerling Arthur Meulemans vertelde later dat hij Tinel nooit 

Nederlands hoorde spreken. Daar staat tegenover dat hij veel werk op Nederlandse teksten 

componeerde en een van de eersten was die gedichten van Guido Gezelle op muziek zette. Tinel 

schreef veel vocale muziek. Naast een aantal wereldlijke cantates vooral liederen, het oratorium Franciscus waarmee 

hij tot ver over de Belgische landsgrenzen furore maakte, en twee opera's Godelieve en Katharina. Hij voelde zich 

sterk aangetrokken tot het mystieke katholicisme. Dit leidde tot talrijke religieuze composities. Instrumentale muziek 

schreef hij minder en kamermuziek ontbreekt geheel in zijn oeuvre, dat slechts één zuiver orkestwerk telt. 

Composities 

Geestelijke gezangen, nr. 1-6. 't Pardoent 
Polyeucte 
Sonate voor orgel, op. 29 in g kl. 
 

Emile Wambach (1854-1924) 
Hoewel Wambach in Wallonië geboren werd, was hij de Vlaamse school met hart en ziel 

toegedaan: zo droeg hij zijn oratorium Blancefloer op aan Benoit, "als blijk van dankbaarheid aan 

hem die mij in het rijk der kunsten heeft ingewijd". Na verschillende liederen en godsdienstige 

werken, schreef hij in 1888 Super Flumina (Harpzang) ter gelegenheid van de Vondelfeesten. Zijn 

concertaria's Fredegonde's verloving, Terugvaart naar het Moederland en Kerstnacht kenden veel 

succes en werden in het Frans en Engels vertaald. Voor het "Landjuweel" van 1892 schreef hij 

Schouwspeldans voor orkest en voor de inhuldiging van "Oud Antwerpen" op de 

Wereldtentoonstelling van 1894 een Ouverture in de oude stijl.  

Op 1 juli 1894 werd Wambach benoemd tot kapelmeester van de Antwerpse Kathedraal, een functie die hij zou blijven 

uitoefenen tot in 1912. Hij zou er onder meer zijn Grote Mis, Stabat Mater en In Exitu Israel laten uitvoeren. In 

datzelfde jaar 1894 werd ook zijn lyrisch drama Melusina voor het eerst uitgevoerd door het Antwerps Lyrisch 

Tooneel. In december 1899 volgde in de Vlaamse Opera te Antwerpen de première van zijn meest bekend gebleven 

opera “Quinten Massys”.  

In 1899 kreeg hij in het Antwerpse Conservatorium een aanstelling als leraar Antieke Muziek, en in 1901 werd hij 

leraar harmonie (in opvolging van Jan Blockx, die directeur was geworden) en een jaar later was hij inspecteur van de 

Belgische muziekscholen. In 1905 werd in Brussel zijn cantate Aan Belgenland uitgevoerd door de verenigde koren van 

het Conservatorium, de Brusselse Kathedraal en het orkest van de Munstchouwburg. In 1909 werd in Arras zijn 

oratorium Jeanne d'Arc voor het eerst uitgevoerd, waarna het ook gespeeld werd in Sao Paulo en Montreal. In 1911 

solliciteerde hij tevergeefs als directeur bij het Conservatorium van Luik. In 1912 volgde hij Jan Blockx op als directeur 

van het Antwerpse Conservatorium, ondanks fel protest tegen zijn vermeende Waalse afkomst vanwege 

extremistisch-Vlaamsgezinde kant, waar men een voorkeur had voor Mortelmans of Keurvels.  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef Wambach in Nederland en Engeland, waar hij optrad als violist en pianist in 

verschillende liefdadigheidsconcerten. In die periode componeerde hij 25 Oorlogsgedichten voor stem en orkest, en 

verschillende koorwerken. Toen hij naar Antwerpen terugkeerde in 1919, nam hij het directeurschap weer op en 

componeerde hij Huldezang, een cantate op tekst van Maurits Sabbe, die in 1920 werd uitgevoerd onder leiding van 

Constant Lenaerts. In 1922 richtte hij de cursus muziekgeschiedenis in aan het Conservatorium. Hij zorgde er ook voor 
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dat er een begin gemaakt werd met een grootschalige uitbreiding van de bibliotheekcatalogus en de aanleg van een 

collectie oude muziekinstrumenten. Zijn laatste composities waren een Pie Jesu, een Invocatie tot Sint Michiel en een 

onvoltooid gebleven cantate voor de Gelukzalige Zuster Theresia. 

Composities 

Andante voor cello en piano "Andante appassionata" 
Wees gegroet 
 

Gaston Lemaire (1854-1928) 
Over Gaston Lemaire is niet zo direct een biografie te vinden, maar blijkbaar bestudeerde hij oude muziek en kwam 

als eerste op de idee op gavottes in historische klederdracht te laten dansen. 

Compositie 

Gavotte des Mathurins , voor beiaard 
 

Eugene Ysaye (1858-1931) 
Ysaye was een zeer beroemd violist. Koningin Elisabeth organiseerde een internationale wedstrijd 

die ze naar hem noemde. Later werd dit dan de Koningin Elisabethwedstrijd. 

Hij had een imposant postuur en hield van het goede leven. Op zijn 71ste trouwde hij nog met een 

vrouw van 36 jaar. 

 

Composities 

Sonate voor viool op. 27 
Poème élégiaque, op. 12 in d kl. 
Rève d’enfant op. 14 
             ook in Magazijn Kortrijk : DM 18225 
 

Arthur De Greef (1862-1940) 
De Greef was vooral een befaamde pianist die door Edvard Grieg uitverkoren was voor de wereldcreatie van zijn 

pianoconcerto in la klein. 

Composities 

Arthur de Greef : HVM acoustic recordings  
Orchestral works. Vol. 5  
2 Sonatas for violin & piano. vol.2 
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Paul Lebrun (Gent, 1863 –Leuven, 1920) 
Naast zijn werkzaamheden als muzikant (docent in Gent, directeur in Leuven) was hij ook  bezig als dirigent. Van 1886 

tot 1896 was hij dirigent van de Société royale de Chœurs, van 1890 tot 1906 van de Union Orphéonique in het Franse 

Cambrai en hij werd in 1895 als opvolger van Edouard Nevejans dirigent van de Cercle Artistique et Littéraire in Gent. 

Compositie 

Sur la montagne, voor orkest 
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