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U zoekt klassieke vorU zoekt klassieke vorU zoekt klassieke vorU zoekt klassieke vormen en genres ?men en genres ?men en genres ?men en genres ?    

    

DE PLAATSING IN DE BAKKEN 

De signatuur 

De signatuur (die wordt zichtbaar als je klikt op “Waar staat het” naast de titelbeschrijving op het scherm 

van de publiekscomputers) geeft de plaats van een CD aan. Een signatuur begint ofwel met een naam van 

een componist (in het alfabetisch klassement), ofwel met het aangeven van een verzamelrubriek (zie 

verder). Dit is totaal anders dan in het verkorte systeem van de populaire muziek 
 

Het alfabetisch klassement per componist. 

CD’s waar enkel muziek van één componist staat, worden alfabetisch geklasseerd op zijn naam. Als er 

muziek van 2 componisten op staat, geldt de eerste componist in principe als klasseer-element. CD’s met 

meer dan 2 componisten worden in principe als verzamel-CD’s beschouwd. (Zie verder) 

 

De rubrieken per componist 

Bij elke componist kunnen de 8 volgende rubrieken voorkomen. Bij weinig componisten komen echter alle 

acht voor. In geval dat een CD onder meerdere rubrieken zou moeten geklasseerd worden geeft het 
overgrote deel van de CD de doorslag. Als de CD toch te veel diverse genres omvat, gebeurt het dat we 

alleen een volgnummer na de naam plaatsen in de signatuur.  

1. Opera, ballet, toneelmuziek, en dergelijke 

2. Religieuze muziek: missen, motetten, psalmen, oratoria, enz... 

3. Wereldlijke vocale muziek: koormuziek, liederen voor vocale solisten en orkest 

  Let wel, een koorsymfonie zoals de negende van Beethoven zit hier niet onder, omdat het 

  vocale element zich beperkt tot het vierde deel en het eigenlijk een symfonie betreft. 

4. Orkestwerken: symfonieën, symfonische gedichten, concertouvertures, enz.  

5. Werken voor solo-instrument(en) en orkest: zelfde opmerking als bij punt 3. 

6. Werken voor recitant (en orkest of andere begeleiding) 
7. Kamermuziek: instrumentale werken voor maximum 9 instrumenten: sonates, strijkkwartetten,   

  kwintetten, trio’s, enz.  

8. Vocale muziek in kleine bezetting: liederen (met begeleiding van piano, gitaar, e.a.)  

 

Na de componist en het rubrieksnummer volgt dan een volgnummer om de afzonderlijke composities (de 

eerste compositie van de CD) van elkaar te onderscheiden. Na dit volgnummer komt er soms een kleine 

letter om de aan te geven dat het om een andere uitvoering gaat.  

bvb. MOZART 7.9b CD 

 

INSTRUMENTAAL RECITAL &  

CD’s met muziek van meer dan twee componisten (of met veel anonieme composities) worden dus 

verzamel-CD’s beschouwd. In deze rubriek klasseren we op uitvoerder. Verzamelcd’s van pianomuziek 

zitten dus onder  

RECITAL PIANO  

Daarna volgt de naam van de pianist en volgnummer. De derde CD van Horowitz die wij invoeren krijgt dus 

de signatuur : 

bvb. RECITAL PIANO      Horowitz 3 CD 

Wanneer meerdere solisten op de CD werken vertolken van meerdere componisten, staat er geen naam in 

de signatuur, alleen een nummer. Deze CD wordt dus geklasseerd voor het alfabet bij het betreffend 

instrument.  
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Bvb. RECITAL PIANO 1 CD 

Niet alleen solisten zijn via deze weg terug te vinden, ook verzamel-CD’s van orkesten, ensembles en koren 

zitten hier. De signatuur ziet er dan uit als volgt: 

bvb. RECITAL ORKEST 

     Berliner Philharmoniker 13 CD 

Soms verkiezen we een verkorte gewijzigde omschrijving van het orkest en ensemble. 

RECITAL KOOR (staat tussen klavecimbel en luit) 
Hier bevinden zich de verzamel-CD’s van bepaalde koren. Soms verkiezen we een verkorte of licht 

gewijzigde omschrijving van het koor. Bijkomend voordeel is dat de letter C in de bakken wat ontlast wordt. 

En ook hier geldt: wanneer meerdere koren op de CD werken vertolken van meerdere componisten, staat 

er geen naam in de signatuur, alleen een nummer 

bvb. RECITAL KOOR 

    King’s College Choir   ipv Choir of King’s College 

RECITAL VOCAAL 
De logica van het bovenstaande wordt hier gewoon doorgetrokken, maar dan voor de vocale solisten. De 

liefhebbers van bel-canto komen hier aan hun trekken. Ook hier geldt: wanneer meerdere solisten op de 

CD werken vertolken van meerdere componisten, staat er geen naam in de signatuur, alleen een nummer. 

bvb. RECITAL VOCAAL Domingo 1 CD 

ONDERWERP  

CD’s met werken van meerdere componisten, door verschillende muzikanten of groepen, maken het soms 
moeilijk om iets te plaatsen. Daarom klasseren we hier op een trefwoord, zoals Middeleeuwen, 

Renaissance, Frankrijk, Concert, enz... De geestelijke muziek zoals gregoriaans, orthodox, enz... zit ook 

alfabetisch op dat trefwoord. Misschien wordt dat ooit een aparte rubriek. Wie CD’s met veel populaire 

klassieke melodiëen zoekt, vindt zijn gading bij ONDERWERP Classics, Best-Loved Classics, (Muziek voor) 

Miljoenen, enz... 

OPERETTE & MUSICAL 

Het lichtvoetige muziektheater trekt zo sterk een specifiek publiek aan, dat we er echt moeite mee hebben 
om ze gewoon bij de klassiek te plaatsen. Dit is dus een aparte rubriek met aparte verzamel-CD’s.  

HAFABRA 

Dit zijn harmonieorkesten, fanfares en brass-band, alfabetisch geklasseerd. Daarbij hebben we ook 

verzamel-CD's: onder de term "Band" en "Marsen" 

HEDENDAAGSE COMPONISTEN 

Daarover volgt nog een aflevering met inhoudelijke uitleg over de muziekstijlen. Het is nu al belangrijk om 

te weten dat binnen de rubriek Hedendaagse Componisten dezelfde indeling telt zoals bij de klassiek, 

instrumentaal recital & vocaal recital & onderwerp.  
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ZOEKEN OP AUTEUR 

Personele auteurs 

Daarmee bedoelen we de individuele auteurs zoals componisten en uitvoerders (zowel vocale als 

instrumentale solisten), maar ook bewerkers, tekstdichters, producers en samenstellers.  

In de nieuwe computer wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de auteur als componist, 

uitvoerder of tekstdichter. Een persoon zit nu slechts één keer in het auteursbestand.  

Soms kunnen er zich ook spellingsproblemen voordoen. Onder andere met de umlaut, want die zijn soms 

opzoekbaar als u of als ue. Met de ä & ae. Let ook op met Schotse namen is : Mc & Mac. 
Er zijn echter auteurs die in de loop der tijden verschillend gespeld werden, vooral componisten van voor 

1600 en niet-Europese namen. In het laatste geval gaat het om het probleem van de translitteratie van bvb. 

namen van Russische componisten. We proberen die zo consequent mogelijk toe te passen 

Dus bvb. Tsjaikofski ipv Tschaikovsky & Prokofjev ipv Prokoview of Prokofieff 

Zo kiezen we in principe niet voor de engelse spelling, hoewel die veel voorkomt op CD’s. We wilden 

immers de logica van de vernederlandsing van de niet-west-europese titels (zie verder) ook toepassen op 

de auteurs. We kunnen echter moeilijk verwachten dat U deze consequentie doorgrondt en vlot toepast. 

Trouwens wat doen we met veramerikaniseerde Russen, wiens naam definitief een westerse spelling kreeg. 

Daarom hopen we in de toekomst consequente verwijzingen te maken. De huidige software laat dit echter 

niet toe.  

Bij dubbele namen vergeeft de computer uw verwarring: Als U Korsakoff intikt, krijgt U ook Nikolai Rimski-

Korsakoff als resultaat.  

Corporatieve auteurs 

Dit zijn meestal groepen van uitvoerders: ensembles, koren, orkesten. U  van de naam van het ensemble. 

Ook hier gebruiken we de originele benaming (indien in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, 

Spaans of Latijn) 

Dus: Bayrischen Rundfunkorchester ipv Bavarian Radio-Orchestra 

Corporatieve auteurs uit andere taalgebieden krijgen een Nederlandse vertaling 

Bvb. Ensemble van de Associatie voor Hedendaagse Muziek van Moskou 

Toegegeven dat het niet evident is, maar tussen een Engelse, Franse of Duitse benaming valt niet te kiezen. 

En meestal is de Russische onbekend of moeilijk translittereerbaar.  

ZOEKEN OP TITEL en aanverwante gegevens 

Met aanverwante gegevens bedoelen wij allerlei gegevens die bijdragen tot de identificatie van een 

compositie. Ze zijn opzoekbaar als "woord uit de titel" 

Zowel op muziekdragers, op de radio, in het concertleven, als in de gewone omgang worden bepaalde 

muziekwerken op meerdere manieren betiteld. Vooreerst is er de taal. Veel werken worden vermeld in één 

of meer van de grote europese talen 
Men vindt op CD’s titels als bvb. Casse-Noisette; Der Nusskracker of The Nutcracker 
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Het leek ons onzinnig in zo’n gevallen die titels letterlijk van de CD’s over te nemen, want dan zou de 

gebruiker kunnen denken dat het om verschillende werken gaat. De regel is hier analoog met de 

corporatieve auteurs: we gebruiken de originele benaming, indien die ze in het Nederlands, Duits, Engels, 

Frans, Italiaans, Spaans of Latijn is. 

Paralleltitels : dit zijn titels die gelijkwaardig zijn met de gebruikte titel. Vooral bij een hoofdtitel van een 

CD. De paralleltitel wordt voorafgegaan door een gelijkheidsteken 

Vb. Famous Marches = Marches Célèbres 

Een titel in een andere taal dan de 7 hierboven vermelde is in principe ook een paralleltitel omdat hij naast 

onze eigen nederlandse vertaling staat. Het principe is eenvoudig, naar analogie met de auteursnamen. 

Eerst een nederlandse titel, dan een originele of getranslittereerde titel 

Vb. Het Sneeuwmeisje “Snegourotchka”(1881)(opera)/Nikolai Rimski-Korasakoff 

Ondertitels: titels die om diverse redenen ondergeschikt zijn aan de titel. Vb. Fractions du Silence: premier 

livre 

Volgnummers: dit zijn nummers die vooral voorkomen bij genre-aanduidingen. vb. Sonate nr. 3 

Opusnummers zijn ofwel door de componist gegeven teneinde zijn werken ondubbelzinnig aan te kunnen 

duiden. Ofwel slaat het nummer op een bundeling van werken die samen uitgegeven zijn.  

vb. Sonate op. 2  

Sommige composities kregen geen opusnummer en bij bepaalde componisten wordt dat: 

bvb. op. posth. 13 (opus posthumus) 

Of bij Beethoven: WoO 9 (=Werke ohne Opuszahl) 

Catalografische en musicologische nummers: Van heel veel componisten hebben musicologen een 

catalogus opgemaakt. 

bvb. Bach Werke Verzeichnisch / Schmieder  (BWV): alle werken van J.S. Bach systematisch geordend 

volgens bezetting 

Ryom Verzeichnis (RV): idem voor Vivaldi 

Deutsch (D): idem voor Schubert 

Köchel Verzeichnis (KV): de werken van Mozart, maar dan chronologisch genummerd 

Jaartal: het jaar van compositie is zeker noodzakelijk bij werken zonder opusnummer 

Toonaard: ook hierin bestaat heel veel verwarring. Sommigen schrijven ze voluit, anderen gebruiken de 

letterbenaming. Het is een feit dat de toonaard in veel gevallen een onmisbaar element is voor de 
identificatie van een compositie, zeker in de kamermuziek met alleen genre-titels. Onderstaande tabel is 

ook bijzonder interessant om onze schrijfwijze te leren gebruiken: 
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De toonaarden La kruis (Ais); Si kruis (Bis); do be mol (Ces); Re kruis (Dis); Mi kruis (Eis); Fa be mol (Fes); Sol 

be mol (Ges) zijn zeer ongebruikelijk, maar kunnen voorkomen. Theoretisch zijn er zelfs nog andere 

toonaarden die gebruikt kunnen worden, maar die overlappen praktisch met de bovenstaande. Verder 

gebruiken bepaalde componisten ook oude kerktoonaarden, maar die worden voluit geschreven. 

Dit zijn de ionische, hypo-ionische, dorische, hypo-dorische, aeolische, hypo-aeolische, frygische, hypo-

frygische, lydische, hypo-lydische, mixolydische en de hypo-mixolydische modus.  

In de publiekcatalogus kunt u van alles intikken als zoekterm (titel, auteurs, bezetting, grosso modo zoals bij 

Google. Maar er ontstaat verwarring doordat onder elke titel nog een heleboel andere titels kunnen staan.  

ZOEKEN OP BEZETTING 

Dit is het meest heikele punt. Vooreerst is het een noodzaak, zeker in de kamermuziek, een compositie te 

identificeren aan de hand van het instrumentarium waarvoor het bedoeld is. Want in de 

muziekgeschiedenis zijn gaandeweg merkwaardige begrippen ontstaan. Terwijl een pianosonate voor piano 

solo is, is een vioolsonate niet voor viool solo, maar voor viool en piano. Om verwarring te vermijden 

hebben we dan ook geopteerd voor een apart trefwoordensysteem voor de bezetting (maar dan verwerkt 

in de titel). . Composities voor een instrument solo komen minder voor dan in combinaties. Een sluitend 

systeem is ondenkbaar, maar we hebben geprobeerd een evenwicht te vinden tussen effectiviteit en 

efficiëntie. Omdat de lijst met bezettingen niet te lang zou worden, wordt soms bvb. het woord klavier 

gebruikt ipv piano, klavecimbel en orgel.  

bvb.  Viool of violen en klavier 

Vocaal solist en klavier 

Vocaal solist en koor 

 Vocaal solist en orkest 

Bepaalde historische instrumenten worden niet gebruikt, omdat de componist niet noodzakelijk de 

bezetting zo specifiek bedoelde. In de andere afleveringen van deze reeks weid ik daarover uit. 

In ieder geval gebruiken we klavier ipv tangentenflügel, hammerklavier of clavichord. 

En klavecimbel ipv spinet of virginaal. Deze specifieke instrumenten kunnen wel opgezocht worden als 

gewoon trefwoord (volwassenen) 

Maar dan is er nog het verschil tussen de intentionele en de effectieve bezetting. Soms laat een componist 

het in het ongewisse voor welke instrumenten iets bedoeld is (bvb. Die Kunst der Fuge van J.S. Bach). Bij 

renaissance-muziek is de bezetting dan weer vaag aangegeven op de partituur en zijn er meerdere 

mogelijkheden. Daarom komen we er nog steeds niet uit wanneer we moeten kiezen tussen de 
intentionele en de effectieve bezetting. Alleen de effectieve bezetting consequent gebruiken, zou 

problemen opleveren bij kamermuziek en concertos.  

De vraag is ook hoe specifiek we de bezetting vermelden: Van een werk voor basklarinet, 1 trompet met & 

1 zonder demper, 2 violen en een stofzuiger kijken we allang niet meer op. Maar dit valt niet meer onder 

ons trefwoordsysteem. Dan zetten we een algemene omschrijving in de bezetting en de specifieke in de 

titel.  
Het dilemma wordt compleet verscheurend bij bewerkingen: bvb. het vioolconcerto van Beethoven 

uitgevoerd met piano en orkest. Wat men ook als bezetting vermeldt, het zal altijd voor verwarring zorgen. 
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Gecombineerd Zoeken  

Het interessante aan een computer is dat men meerdere zoekingangen kan combineren.  

Dus een woord uit de titel met naam van een componist is een standaardvoorbeeld 

Beperken type en/of materiaalsoort kan men ook doen (kies bvb. CD via het rolmenu ): daarmee ziet u 

alleen nog de hoofdtitels van de CD’s. Ook hier zijn de deeltitels uit uw oorspronkelijk zoekresultaat 

spoorloos. De bezetting zit nu vervat in de titel. Perfecte eenvormigheid daarin hebben we, door 

verschillende software uit het verleden, nog niet kunnen bereiken. 
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U zoekt Middeleeuwse MuziekU zoekt Middeleeuwse MuziekU zoekt Middeleeuwse MuziekU zoekt Middeleeuwse Muziek    ????    

 

Situering in de tijd : Breed gedateerd situeert men de Middeleeuwen van 500 tot 1500 n.C. De oudste muzikale 

bronnen gaan echter maar terug tot de 8° eeuw. Hoe de muziek van de Merovingers en de Vikingen klonk, blijft 

dus gissen. Terloops kan hier vermeld worden dat enkele visionaire musicologen en uitvoerders zich wagen aan 

de muziek van de Grieks-Romeinse Oudheid. Ondanks de beschikbaarheid van het vele theoretische materiaal 

blijft dit echter speculatief. 

Voor de middeleeuwse muziek stelt zich echter ook een probleem van interpretatie van de primitieve 

vormen van notenschrift (o.a. de neumen). Het onderscheid met de Renaissance-muziek kan vanaf ca. 1450 

gemaakt worden, die zich uit in een verandering van de stijlkenmerken en een rationeler 

compositietechniek, meer bepaald met betrekking tot de samenklanken. 

RELIGIEUZE MUZIEK  

Naast het Gregoriaans en zijn varianten ontwikkelde zich een ander soort liturgische muziek, vooral aan de 

kathedralen, kapittel- en collegiale kerken (ook wel de reguliere clerus genoemd) buiten de kloosters. De 

ontwikkeling van de steden was daar uiteraard niet vreemd aan, maar ook enkele adellijke hoven lieten zich 

niet onbetuigd.  

Tropen & Sequentia’s 

Om de moeilijke versieringen in de melodie beter te kunnen onthouden, ent men woorden op de melismen 

(= trope). Wat zeer nuttig bleek bij het zingen, zonder een exacte partituur zoals die vanaf de 17° eeuw tot 

stand komt. Later krijgen deze fragmenten een zelfstandige rol toebedeeld. Een trope op een melisme van 

een alleluia, noemt men een sequens. Dit komt ook voor in het gregoriaans.  

Parafonie of parallelle stemmen (vanaf de 9° eeuw) 

In navolging van bepaalde instrumenten (zoals draailier en doedelzak) en bepaalde tradities in de volkszang 

(zoals nu nog op Corsica en Oost-Europa) begon men een ligstem onderaan toe te voegen. Dit is een soort 

primitief ‘contrapunt’ (d.w.z. noot tegen noot) 

Hierbij kan ook de zeer aparte stijl van Hildegard von Bingen (1098-1179) vermeld worden. Zoek haar CD’s 

bij de letter H ! 

Interessant is ook de figuur Fulbert de Chartres, bisschop van Chartres (Fulbertus Episcopus Karnotensis 

(ca. 960-1028), die zeker hymnedichter, en wellicht ook de oudst bij naam bekende west-europese 

componist was.  
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Organum-stijl (1180-1230) 

Vanaf de 11°-12° eeuw ontstaat zowel in Parijs als in de streek van Limoges de techniek om op 

verschillende toonhoogtes (vooral in kwarten en kwinten) tegelijkertijd te zingen. Een eerste verklaring 

hiervoor zou liggen in een verkeerde interpretatie van de herontdekte Griekse muziektheorie, omdat men 

dacht dat die sloeg op de verticale compositie (harmonie) in plaats van op de horizontale (melodie). Een 

tweede mogelijkheid is dat meerstemmig gezang de steeds hoger wordende kerken voller deed klinken.  

Deze stijl ontwikkelt zich zowel in Engeland, Spanje (het pelgrimsoord Santiago de Compostella), als in 
Frankrijk (Fleury, Chartres (met een traditie die terug gaat tot Bisschop Fulbertus (960-1028). 

Een van de belangrijkste muziekcentra van Europa bevond zich in het kloostergebied van Limoges (daarbij 

spreken we van St-Martial-stijl of de Aquitaanse polyfonie, waarmee dan ook de link gelegd is naar de 

Aquitaanse ritus van het Gregoriaans die inmiddels in gebruik blijft) 

Van de zogenaamde ‘Ecole de Notre Dame’ (Ecole de Paris) zijn 2 componisten bekend : 

Leoninus (eind 12° eeuw) & Perotinus (ca. 1236). Zij waren de grondleggers van de clausula-stijl (Langere 

noten boven kortere en omgekeerd om beter te kunnen sluiten (=Claudere). 

Voorbeeld op CD: La naissance de la Polyphonie = The birth of Polyphony 

ONDERWERP muziekgeschiedenis 

Ars Antiqua (1230-1320) 

Conductus: Aanvankelijk was dit een uitsluitend eenstemmig liturgisch gezang op een latijnse tekst dat in 

het Proprium (zie blad Gregoriaans) kon gebruikt worden. In de 13° eeuw wordt dit vooral twee- en 

driestemmig met veel terts-sext-akkoorden.  

Geleidelijk wordt de conductus verdrongen door het motet, in tegenstelling tot de conductus op meerdere 

teksten die tegelijkertijd worden gezongen (wel allemaal in het Latijn). De bovenstem komt los van de 

onderliggende stemmen, en rafelt uiteen in kleinere en ongelijke waarden.  

(bvb. Petrus de Cruce (ca. 1280). Dit los en pathetisch contrapunteren werd verafschuwd door Paus 

Johannes XXII (in 1324). Andere genres (en ook binnen een compositie als stijlelement voorkomend) die op 

dit moment onstaan, zijn het canon (het na elkaar inzetten door de verschillende stemmen van één zelfde 

thema) en de hoquetus (het snel verspringen van stem binnen één melodie: de ene stem stopt en de 

andere neemt over). “Hoquet” betekent dan ook hik.  

De meeste composities bleven anoniem.  

Ars Nova (1320-1420) 

In Frankrijk onstaat het isorythmisch motet. Een zelfde thema komt gedurende het stuk in diverse 

ritmische gedaanten voor in de tenor-melodie, later ook in de andere stemmen. Zo onstaat de contra-

tenor.  

Belangrijke componisten Philippe de Vitry (bisschop van Meaux) (1290-1361) 

Guillaume de Machaut (ca. 1300-Ca.1377): bekend omwille van zijn “Messe 

de Notre-Dame” (1364)  

    Johannes Ciconia (ca. 1340-1411) 
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De Ars Nova ontwikkelt zich tot verregaande experimenten met meerdere teksten, (soms profaan en 
religieus) zelfs in meerdere talen, die boven elkaar gezongen worden.  

In Italië spreekt men van de Trecento-kunst als zuiderse tegenhanger van de Ars Nova, vooral in de Noord-

Italiaanse steden Padua, Bologna, Verona en Firenze. 

1° generatie: Tot ca. 1350: Jacopo da Bologna & Giovanni da Cascia (alias Johannes de Florentia): 

beoefenen vooral het madrigaal. 

2° generatie (ca. 1350-1380): de ballata, een nieuw genre, verdringt het madrigaal: met o.m. de blinde 

organist van Firenze Francesco Landini (1325-1397). Let wel: het madrigaal komt dan weer tot volle bloei 

tijdens de renaissance en de vroeg-barok. 

3° generatie : Matteo da Perugia (eind 14° eeuw – 1420) 

In Engeland zijn ook componisten actief in die periode : John Dunstable (ca. 1385-1453) & Leonel Power (= 

1445). Het belangrijkste document is het “Old Hall Manuscript”  

Voorbeelden op CD 

Le siècle de l’Ars nova: a revolution in the late Middle Ages  

ONDERWERP Muziekgeschiedenis 12 CD 

The Old Hall Manuscript (ca.1410-1415)The Hilliard Ensemble 

Magazijn Muziek & Film cd 1712 

Ars Britannica : Old Hall manuscript, madrigals, lute songs 

RECITAL KOOR Pro Cantione Antiqua 4 CD 

Ars Subtilior (14° eeuw) 

Deze term werd pas in 1963 geïntroduceerd om een stijl aan te duiden, die vooral populair was aan de 

hoven in Zuid-Frankrijk, Aragon en op Cyprus (waar de Tempeliers de plak zwaaiden). 

De verregaande polyfone en polyritmische experimenten werden nog verder tot in het decadente 

doorgedreven, vandaar dat men spreekt over een duplum-, triplum-, of quadruplum-motet, naargelang het 

aantal verschillende (qua taal en inhoud) teksten dat boven elkaar gezongen wordt). De belangrijkste bron 

is de “Codex van Montpellier”. 

De Bourgondische componisten zullen behandeld worden bij de renaissance-muziek (volgende aflevering 

van “U zoekt…”) 

Voorbeelden op CD 

Love’s illusion : music from the Montpellier Codex  

ONDERWERP Middeleeuwen 23 CD 

Ars subtilior: dawn of the Renaissance  

ONDERWERP Muziekgeschiedenis 
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PROFANE MUZIEK 

Hoewel de religieuze muziek het 

leeuwendeel van de ons nog bekende 

middeleeuwse muziek vormt, vermelden 

diverse bronnen ons het bestaan van 

wereldlijke muziek. In veel gevallen is dan 

enkel de tekst overgebleven. Muziekschrift 

was aanvankelijk enkel voor de religie 
bestemd. De kerk liet bovendien bepaalde 

manuscripten vernietigen. Zo deed 

Lodewijk de Vrome zijn naam alle eer aan 

door de liederen en dansen, die op bevel 

van zijn vader Karel de Grote verzameld 

waren in een codex, te laten verbranden.  

Troubadours & Trouvères 

Overal in Europa trokken edellieden rond, met zowel entertainende, informatieve als propagandistische 

intenties. De roem van hun leenheer bezingen was het eerste doel. Andere onderwerpen waren 

ridderidealen en de hoofse liefde, de “fin amors”, met als bekendste genres: de aubade (zeg maar de 

“morning after song”) & de vita of vida (levensbeschrijving). De bakermat van de troubadours was de 

Provence. De meeste zongen dan ook in het Occitaans. 

Enkele namen: Aimeric de Pequilhan (ca. 1175 – ca. 1230), Arnaut Daniel (ca. 1150 – ca. 1200), Arnaut de 

Mareuil (actief ca. 1170-1200), Bernard de Ventadorn (ca. 1130-1190), Bernart de Born (ca. 1145- 

ca.1200), Folquet de Marseille (ca. 1150-1231), Gaucelm Faidit (ca. 1150-1220), Guillaume IX, (Willem IX, 

hertog van Aquitaine) (1071-1127), Guiraut de Bornelh (ca. 1140-ca.1200), Guiraut Riquier (ca. 1230-
1300), Marcabru (1110-na.1150) 

Raimbaut de Vacqueiras (ca.1150-1207), Peire Vidal (actief ca.1175- ca. 1210), Jaufre Rudel de Blaye (ca. 

1250) 

In het noorden van Frankrijk zongen de trouvères in het het Oud-Frans. 

Adam de la Halle (ca.1250-1288): componeerde ook religieuze muziek en een soort opera “Le jeu de 

Blondel de Nesle (ca. 1180-1200)                                   Robin et Marion”), Chastelain de Couci (gest. 1203), Conon 

de Béthune (ca. 1160-ca.1220) 
Gace Brulé (ca. 1160-na 1213), Gautier de Coincy (1178-1236), Moniot d’Arras (1213-1239) 

Thibaut IV, koning van Navarra (1201-1253),  

Genres van de Troubadours 

- Chanson d’amour (hoofs liefdeslied); Pastourelle (herderslied); Lai (verhalend lied); Chanson de Toile 

(ook verhalend, maar dan historisch); Jeu-parti (gezongen debat tussen 2 trouvères) 

De belangrijkste bron is de codex “Le Manuscrit du Roi (Bib. Nat. de Paris, fr. 844). 

In Duitsland werden ze Minnesänger genoemd. 

Neidhart von Reuenthal (ca. 1180-ca.1230), Hendrik van Veldeke (ca.1140-ca.1210), Walther von der 

Vogelweide (ca. 1170- ca.1230), Wolfram von Eschenbach (ca. 1170-1220) 

Maar er bestonden ook Italiaanse, Spaanse en zelfs Moorse troubadours. 
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Voorbeelden op cd 

Troubadours, Trouvères & Minnesängers & other courtly arts  
ONDERWERP Muziekgeschiedenis 11 CD 

Chansons de trouvères / Paul Hillier 

ONDERWERP Middeleeuwen 13 CD  

Naast deze aristocratische lekenzang kwamen met het ontstaan van de steden ook volkse genres tot bloei: 

ondermeer de vaganten-lyriek zoals die terug te vinden is in de Codex “Carmina Burana” (13° eeuw) en het 

satirische dierenepos “Le Roman de Fauvel” (13° eeuw) op tekst van Gervais de Bus. Vaganten waren 

rondzwervende “eeuwige” studenten, verlopen clerici en misdadigers. In dat milieu onstond ook zoiets als 

de “Mis voor ezels, dronkaards en gokkers” uit Beauvais (ca. 1230) waarin de liturgie geparodieerd werd en 
opgedragen aan een ezel die als bisschop verkleed was. Vind deze CD’s bij RECITAL KOOR New London 

Consort 3 CD & RECITAL KOOR Clemencic Consort 1 CD 

Dansmuziek 

Veel mensen zijn teleurgesteld als ze “echte” middeleeuwse dansmuziek horen, maar worden dan wel 

enthousiast bij het horen van renaissance-dansmuziek, waarvan er meer voorhanden is. In ieder geval kunt 

U op de computer de volgende genres zoeken in het titelveld: Saltarello, Carole (=reidans), estampie, rotta, 

ductia & nota. 

Voorbeelden op CD: 

Chominciamento di gioia : virtuoso dance-music from the time of Boccacio’s Decamerone / Ensemble 

Unicorn 

RECITAL ENSEMBLE Unicorn 1 CD 

Zoekstrategieën: Verzamel-CD’s zijn uiteraard te vinden bij de rubriek :  

ONDERWERP Middeleeuwse muziek 

- De letters die onderstreept zijn in bovenstaande tekst geven aan op welk deel van de naam de betreffende 

componist geklasseerd is.  

- Voorlopig bestaat er geen soort catalogus van de middeleeuwse muziek, zoals Köchel van Mozart’s 

werken maakte. Daarom zijn er diverse elementen nodig om een muziekwerk eenduidig te benoemen en 

terug te vinden. Hier volgen er enkele:  

- Componisten (Er zijn veel anonieme werken, waarbij als eerste auteur “Anoniem” als componist gekoppeld 

is). Opgelet: veel middeleeuwse componisten hebben diverse schrijfwijzen van hun naam. Indien geen enkel 

werk aan een naam hangt, is dit een zie-verwijzing. Met Wang werkt dit echter niet: vraag dus desnoods aan 

het personeel wat de juiste spelling is. Bepaalde componisten worden op een bepaalde manier omschreven 

omdat ze geen echte naam hebben, hoewel ze onomstootbaar identificeerbaar zijn:  

vb. Ato episcopus Trecencis (= De bisschop van Troyes) (1123-1145) 

- Tijdsaanduidingen in titelveld en onderwerp: vb. 13° eeuw 



 

U zoekt Klassieke muziek Openbare bibliotheek Kortrijk mei 2016    p.15 

- In het titelveld kan er ook gezocht op Codexen en andere manuscripten: Voor de juiste identifi-catie van de 

Codexen zijn de bibliotheeksigla belangrijk : 

vb. Codex van Montpellier (Fac. Médecine, H. 196) 

- Op plaatsnamen en landen of streken kan zowel gezocht worden op onderwerp als in het titelveld. 

Dit laatste is vooral het geval als de plaatsaanduiding vereist was voor de identifactie van anonieme werken : 

vb. La ultime estampie real (Frankrijk, 13° eeuw). 

- Omdat de bezetting nog niet zo expliciet vastgelegd wordt door de middeleeuwse componisten, is het 
zoeken op bezetting niet zo relevant.  

Voorbeelden op CD  

1000 – 1400 / Sequentia e.a. 

ONDERWERP Middeleeuwen 1 CD 

Croisade: musiques vocales et instrumentales aux temps des croisades 
ONDERWERP Middeleeuwen 6 CD 

Les tres riches heures du Moyen age = A medieval Journey 

ONDERWERP Middeleeuwen 29 CD 

De weg naar klassiek : een lees- en luistergids : Middeleeuwen en Renaissance  

ONDERWERP Muziekgeschiedenis 1 CD 
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U zoekt nietU zoekt nietU zoekt nietU zoekt niet----roomskatolieke religieuze muziekroomskatolieke religieuze muziekroomskatolieke religieuze muziekroomskatolieke religieuze muziek    ????    

    

 Parallel met het gregoriaans ontwikkelden zich 
in Oost-Europa en het Midden-Oosten andere 

stijlen in de rituele muziek.  

Armeense ritus  

De oudste christelijke muziek bij ons weten en in 

onze collectie, komt uit Armenië (5° eeuw): 

Mesrop Machdotz, Stepanos Sunetzi (8° eeuw) 

& Catholicos Komitas zijn enkele componisten. 

Muzikaal zijn zij sterk verwant aan de 

byzantijnse ritus. U hoeft echter geen moeite te 

doen om hen in de computer op te zoeken. Ze staan voorlopig nog alleen op 1 CD, geklasseerd onder  

ONDERWERP Armenië 1 CD 
 

Byzantijns-orthodoxe ritus 

Binnen de Byzantijns-orthodoxe ritus moeten we een onderscheid maken tussen de  
slavisch-orthodoxe en de grieks-orthodoxe ritus. De slavisch-orthodoxe gezangen zijn  

meerstemmig, waarvan de melodieën met veel lange noten heel dicht bij elkaar liggen en  ritmisch weinig 

van elkaar verschillen. In de grieks-orthodoxe ritus zingt de  

protopsaltis (= voorzanger) de melodie en neuriet het koor een begeleiding. Soms in  

kwarttonen (wat soms een beetje onwennig kan klinken in onze westerse oren. Laten we niet vergeten dat 

de griekse cultuur sterk verwant is met de turkse) 

De meeste CD’s met orthodoxe muziek zitten bij ONDERWERP Orthodox,  

behalve deze met muziek van bepaalde componisten (zoals Gretchaninoff) zitten  

alfabetisch onder hun naam. Daarbij zijn ook de vespers van Rachmaninoff en de  

“Liturgie voor de Johannes Chrysostomus” van Peter Tsjaikofski aan te bevelen. 

Andere componisten: Dobri Christov (Bulgarije) 

Voorbeelden op CD  

Byzance : les grandes Liturgies Orthodoxes / Choeur des moines bénédictins de l'Union (Chevetogne) 

ONDERWERP Orthodox 35 CD 

Le Choeur Orthodoxe Bulgare / Koïtcho Atanassov; Sveti Ivan Rilsky 

ONDERWERP Orthodox 45 CD  

Russisch-orthodoxe koren voor Kerst 

ONDERWERP Orthodox 7 CD 

– Oosterse kerken 

Van diverse oosterse kerken hebben wij muziek: de maronitische ritus uit Libanon (afgewisseld in het Grieks 
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en Arabisch gezongen), de melchitische ritus uit Syrië, de Chaldeïsche of Arameese ritus van de christelijke 

afstammelingen van de Assyriërs & Babyloniërs. Al deze CD’s zitten onder ONDERWERP Geestelijke Muziek. 

Van de koptische ritus uit Egypte en Oude Ethiopische ritus hebben we nog niets op CD. 

- Joodse riten 

Onder ONDERWERP Joodse Liturgische Muziek vinden we de muziek die nu nog in de Synagoge gezongen 

wordt, en vooral in de 19° & 20° eeuw gecomponeerd werd. 

Enkele componisten: Leo Rosenbluth, R. Saadia Hagaon, Ephros Gershon, Moses Pergament, Jakob 

Gottschall 

Net zoals er ons maar één musicus bekend is die met antieke Griekse muziek bezig is, kennen we alleen 

Suzanne Haïk-Vantoura die pogingen deed om oude hebreeuwse muziek (uit de tijd van Koning David (ca. 
1000 v.Chr. ?!) te reconstrueren. Het lijkt ons alleen vreemd dat ze haar bronnen niet vermeldt.  

Zoek haar CD’s bij ONDERWERP Geestelijke Muziek. 

–Anglicaanse ritus:  

Vanaf de beginperiode van de Anglicaanse kerk wordt zowel eenstemmige muziek als meerstemmige 
liederen in het Engels gezongen: Anthems : o.m. door William Byrd, die ook componeerde voor de 

katholieke kerk. Doorheen de geschiedenis bleef men anthems componeren: Orlando Gibbons, John Bull, 

Thomas Tomkins, Thomas Weelkes & Thomas Tallis (renaissance); Henry Purcell; G.F. Haendel (barok); 

Hubert Parry (romantiek); Benjamin Britten; Herbert Howells & William Walton (20° eeuw) 

- Protestanten 

Vanaf de 16° eeuw schreven diverse componisten in de protestantse landen religieuze muziek, onder 

andere Luther. Maar er werden ook diverse volksmelodieën van een religieuze tekst voorzien, uiteraard in 

de volkstaal. Componisten maakten ook meerstemmige bewerkingen van koralen, ofwel als onderdeel van 

cantates, ofwel verwerkt in orgelmuziek.  

Enkele namen van componisten die de protestantse kerk van muziek voorzagen  

Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 

Buxtehude, Dietrich (1637-1707) 

Schuetz, Heinrich (1585-1672) 

Telemann, Georg Philipp (1681-1767) 

Walther, Johann Gottfried (1684-1748) 

  
Verder zijn er Geuzenliederen: spot- & strijdliederen, waarbij meestal een nieuwe tekst werd gezet op een 

gekende melodie (“Op de wijze van…). Een historisch zeer interessante CD is “Bavianen & Slijkgeuzen” 

(geklasseerd onder REC. ENS. Camerata Trajectina 5 CD), waar U liederen vindt van diverse afsplitsingen 

van de gereformeerde kerk in Nederland (remonstranten & contraremonstranten) in de 17° eeuw. Ook op 

andere CD’s van Camerata Trajectina vindt men protestantse muziek. 

ZOEKSTRATEGIE: 

Uiteraard kan men zoeken op titel, stukken uit de titel, componisten, vermoedelijke componisten, verkeerd 

toegeschreven componisten, tekstdichters, tijdsaanduidingen en trefwoorden 

Een belangrijk element bij de identificatie van een werk, zeker bij anonieme werken is de bronvermelding: 

Terwijl bij de middeleeuwse muziek vooral op de codexen en losse manuscripten moet gezocht worden, is 
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de gedrukte muziek belangrijker vanaf de 17° eeuw. Veel componisten lieten hun werk bundelen en 

uitgeven bij een drukker. In bepaalde gevallen leek het ons zelf opportuun de plaats van uitgave en het jaar 

van druk te vermelden na de titel. Ook is de muziekdrukker-uitgever als auteur gekoppeld. Wat vooral 

interessant bij anonieme werken, en vergeet niet dat meerdere componisten op dezelfde tekst muziek 

gezet hebben. Sommige componisten gebruikten bepaalde teksten zelfs meerdere keren (bvb. het koraal 

“Wie schön leuchtet uns der Morgenstern”) 
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U zoekt U zoekt U zoekt U zoekt renaissance muziekrenaissance muziekrenaissance muziekrenaissance muziek    ????    

    

 

De renaissance-periode in de muziek kan men situeren tussen ca. 1450 tot ca. 1650. Bepaalde auteurs 

zullen de periode tot 1500 nog laat-gotisch noemen, maar dat gaat dan zeker niet meer op voor Italië. De 

belangrijkste centra zijn Cambrai, Parijs, München, Venetië & Rome. Qua stijl zoekt men meer naar 

rationaliteit, evenwicht en orde. In plaats van de grillige gotische lijn, komt een eenvoudige melodie door 

de menselijke adem bepaald. De gecompliceerde ritmiek maakt plaats voor een levendige ritmische puls, 

zeker in de dansmuziek. De meerstemmigheid komt tot een rijpe ontwikkeling. Maar de gotische 
mengklank maakt plaats voor een volle klank. Er ontstaat een nieuw muzikaal begrip: het akkoord (in de 

moderne betekenis van de drieklankharmonie). Instrumenten en stemmen zijn meestal gelijkwaardig 

behandeld. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat vocale partijen vervangen worden door blazers. Er zijn 

nieuwe meerstemmige profane genres: het Italiaanse madrigaal, het Franse chanson & het Duitse Lied.  

Van die profane vocale stukken maakt men ook instrumentale bewerkingen.  

 

DE LAGE LANDEN 
 

De steden komen tot volle bloei en mede door giften van rijke burgers, beginnen de kapittelkerken en 
collegiale kerken zangers aan te werven. Diverse componisten kwamen als koorknapen in dienst van die 

kerken, - ze werden zelfs ontvoerd omwille van hun stem of zelfs weggekocht door een soort “voice-

hunters” - en maakten dan een carrière door van zanger, vicaris en ten slotte kannunik, omdat ze dan 

inkomsten haalden uit prebenden (kerkelijke subsidies zonder dat echte tegenprestaties verwacht waren). 

Hun taak bestond erin de dagelijkse liturgie te verzorgen, vooral met gregoriaans (Zie het blaadje: “U zoekt 

gregoriaans”?). Voor speciale gelegenheden werd steeds meer polyfonie geschreven. 

De Bourgondische school 

Opm.: Vooral de eerste 2 generaties kunnen nog als laat-gotisch beschouwd worden  

 

De 1° generatie van de Nederlandse Polyfonisten (ca.1420-1460) 

Gelijktijdig met de Vlaamse Primitieven onstond in onze streken (Vlaanderen, Noord-Frankrijk en 

Bourgondië) een muzikaal-technische vaardigheid die de Ars Nova (Zie de blaadjes: U zoekt Middeleeuwse 

Muziek ?) perfectioneerde. Onder meer onder Engelse invloed, opgedaan tijdens de honderdjarige oorlog, 

kwamen de terts-sextakkoorden de klank verzachten. Bepaalde musicologen noemen dit de faux-

bourdonstijl. Vooral Guillaume Dufay (ca. 1400-1474) uit Henegouwen, moet hier vermeld worden. Als 

profaan genre is er het Bourgondisch (Franse) chanson , met als vormen: de ballade, de rondeau, de virelai 

(bergerette) 
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Enkele tijdgenoten van Dufay: Gilles Binchois (ca. 1400-1460) uit Mons 

     Arnold de Lantins (15° eeuw) uit Luik 

     Hugo de Lantins (15° eeuw) uit Luik 

     Johannes Brassart (15° eeuw) uit Luik 

De instrumenten die stemmen vervangen vallen weg. A capella wordt weer de norm, vooral in de 

vierstemmigheid van de mis. De klank is vol en de ritmiek vrij zwevend. Een nieuw begrip is de cantus 

firmus: een bestaande melodie die in de meerstemmigheid verwerkt wordt. In een tenormis zit de cantus 
firmus in de tenorstem. In een discantmis wordt een gregoriaanse melodie in de bovenstem 

geparafraseerd. In een cyclische mis wordt een cantus firmus in alle delen van het Ordinarium (Kyrie, Gloria, 

Credo, Sanctus, Agnus Dei) gebruikt. Een cantus firmus kan aan het gregoriaans of aan een motet, of zelfs 

een profaan lied ontleend zijn.  

Bij diverse componisten, zoals Ockeghem vinden we dan ook zeer uiteenlopende inspiratie: 

bvb. Missa “Ecce ancilla Domini”: op een fragement uit een Maria-antifoon. 

Missa “L’homme l’armé”: op een strijdlied 
Missa “Ma Maistresse”: op een frivool chanson 

Bepaalde cantus firmi, zoals “L’homme l’armé” worden zelfs zeer populair bij de Europese componisten.  

Een ander genre is het motet: een meerstemmig zangstuk, al of niet met een tekst specifiek voor een 

bepaalde liturgische periode.  

 

2° generatie (ca. 1460-1490) 

Onder Engelse & Italiaanse invloed gaat men weer terug naar de gotische stijl, met een  

weker ritme en complexere melodie. De genres zijn dezelfde als in de eerste periode, met enkele nieuwe 

genres: discant-tenormis, met de cantus firmus in de tenor en een liedachtige bovenstem. De vrije mis, 

zonder cantus firmus of met een eigen cantus firmus.  

Er bestond al een contrapuntleer (hoe men meerstemmig moest componeren), maar de generatie van 

Ockeghem maakt van het contrapunt een doel op zichzelf, met zeer kunstige constructies.  

Zo maken ze allerlei bewerkingen op de melodie: kreeftgang (achterstevoren lezen); omkering 

(ondersteboven) en de kreeftomkering (achterste én ondersteboven). Deze technieken zouden pas bij de II° 

Weense school weer opduiken. Men maakt ook allerlei soorten canons, (tot zelfs 36-stemmig toe), zoals 

dubbelcanons & proportiecanons, waarbij niet alle stemmen uitgeschreven zijn, maar moeten afgeleid 
worden uit de geschreven melodieën. Deze spielerei worden zelfs raadselcanons genoemd.  

Hayne van Ghizeghem (actief ca. 1460-1472) 

Anthoine Busnois (sterft in 1492): Brugge 

Johannes Ockeghem (ca. 1425-1497) uit de streek van Ninove-Dendermonde,  werkzaam in 

Antwerpen, Brugge en Frankrijk 

3° generatie (ca. 1490-1520) 

De slinger slaat opnieuw over naar de nieuwe duidelijkheid, eenvoud en doorzichtigheid. Doorlopende imitatie 

is hier de techniek, waarbij de stemmen elkaar imiteren zonder ophouden doorheen de hele mis, vooral in 

deze zonder cantus firmus. Dus krijgt men een soort permanent canon-effect. Een nieuw gegeven, vooral bij 

Josquin, is de klanksymboliek. Bijvoorbeeld het gebruik van triolen wanneer er in de tekst sprake is van de 
Heilige Drieëenheid.  

Enkele belangrijke namen: Alexander Agricola (1446-1506) 

   Loyset Compère (1450-1518) 

  Jacob Obrecht (1450-1505): sterft in Ferrara 

  Josquin des Prez (ca. 1440-1521): werkte in Italië 
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  Pierre de la Rue (ca. 1450-1518): was kanunnik te Kortrijk !! 

   Heinrich Isaac (ca.1450-1517): vertrok naar Oostenrijk 

  Jean Mouton (1458-1522) 

 

4° generatie (ca. 1520-1560) 

De expressie van de tekst verdringt nog sterker de muzikale opbouw. Een geliefde vorm is de parodiemis. 

Daarbij vertrekt men van een meerstemmig model, bvb. een chanson en dan heeft men 4 mogelijkheden: - 
ofwel het hele stuk citeren, eenmaal per misdeel 

- ofwel gebruikt men alleen het begin van het model, bij elk misdeel, zodat een cyclus ontstaat 

- ofwel splitst men het model om er vrije passages in te passen 

- ofwel vervangt men een of meer stemmen of componeert men er nieuwe bij 

Het Concilie van Trente (1543-1563) verbood de parodiemis en het gebruik van wereldlijke canti firmi, maar 

zonder veel gevolg.  

 

De belangrijkste namen:  

Nicolas Gombert (1497-1560) (kapelmeester van Karel V) 

Jacobus Clemens non Papa (ca.1512-ca.1556) vermoedelijk uit Diksmuide, bekend van zijn “Souterliedekens” 
Adriaan Willaert (ca. 1485-1562), uit Roeselare?, werkte vooral in Venetië 

Tielman Susato (ca. 1500-1564): meer in het volkse genre, onder andere met dansmuziek. 

5° generatie (1560-1600 

Het motet blijft het belangrijkste genre, maar dan meestal vijf- of zesstemmig. En er komt een synthese tussen 

de architectonische helderheid van Josquin en de complexe expressie van Gombert. De muziek is dienstbaar 

aan het affect van de tekst. Er zijn invloeden uit de Italiaanse muziek, namelijk homofonie en dansritmen. De 
Vlaamse componisten (“I Fiamminghi”) blijven gevraagd aan de Europese hoven, ook plaatselijke talenten 

komen aan bod. In religieuze muziek zijn boetepsalmen, magnificats, passies en litanieën de opkomende 

genres en in de profane muzieke de villanella (=villanesche) 

Belangrijkste namen 

Orlandus Lassus (1532-1594) 

Philippus de Monte (1521-1603), keizerlijke kapelmeester te Wenen en Praag.  

Jacobus de Kerle (1535-1591): uit Ieper 

Giaches de Wert (1535-1596) 

Hubertus Waelrant (1517-1596) 

Andreas Pevernage (1543-1591): geboren in Harelbeke, koorleider in de Onze-Lieve- Vrouwekerk in Kortrijk 
 

ITALIË IN HET QUATTROCENTO & CINQUECENTO 
 

De Romeinse School 

Het Concilie van Trente stond, ondanks pleidooien tot verbod, nog meerstemmige muziek toe, vooral in 

passages met weinig tekst (vb. Op het woord “Sanctus”), mits duidelijke verstaanbaarheid van de tekst; 

terughoudenheid tegenover expressie en affecten; en het uitsluiten van een wereldlijke cantus firmus. De 

centrale figuur van de Romeinse School is Giovanni Luigi da Palestrina (1525-1594), wiens “Missa Papae 

Marcelli” model stond voor de katholieke meerstemmige muziek van de Contrareformatie  

Voorlopers van Palestrina: Clemens non Papa; Cristobal de Morales (1500-1553)(Spanje) 
Ten tijde van Palestrina: Vicenzo Ruffo (1530-1580) 

Na Palestrina: Nanino, Giovanni Maria (1543-1607) 
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De Venetiaanse School 

In de 16° eeuw ontwikkelde zich de meerkorigheid en concertante principe, onder meer door de Adriaan 

Willaert, die kapelmeester was van de San Marco. Willaert experimenteerde met de coro spezzato-techniek. 

Twee meerstemmige koren staan gescheiden tegenover elkaar in de kerkruimte, en zingen vooral in vraag & 

antwoord, of wisselen elkaar af zin per zin of zelfs midden in een zin. De verschillende oksalen van de San 

Marco bevorderden dit experiment. Verschillende bezettingen van de koren, ook met instrumenten leveren 

nieuwe klankkleuren.  

Een andere techniek is gebaseerd op het drieklank-principe van Gioseffo Zarlino (1517-1590), wat een ware 

revolutie zou ontketenen in de harmonieleer. De drieklank-harmonie is tot op vandaag het grote houvast voor 

traditionele componisten en voor arrangementen in de populaire muziek. Voor het eerst maakt men gebruik 
van grote en kleine tertstoonaarden (majeur & mineur). Maar daarover leest U meer in deel V van deze reeks. 

Zarlino pretendeerde zelfs dat zijn drieklank-theorie zo sterk in de natuur (en dus ook de natuurwetten) terug 

te vinden was, dat hij gewaagde van een “imitazione della natura”. Naast de vocale muziek ontstaat er ook 

voor het eerst een echt zelfstandige vorm van instrumentale muziek, dus composities die niet langer meer 

gebaseerd zijn op vocale werken. Het is muziek voor orgel, of blazers (vooral typische koperblazers als 

trombones met kornetten of schalmeien (=rietblazers) of ook gemengde instrumental ensembles). De 

belangrijkste vormen en genres in die Venetiaanse instrumentale muziek zijn sonates (niet verwarren met de 

klassieke sonate, waarover meer in deel V), canzona’s, intonazione’s, fantasias, ricercares & toccata’s. 

De belangrijkste componisten na Willaert: Andrea Gabrieli (1510-1586)(een man!), zijn neef Giovanni Gabrieli 

(1555-1612) en Giovanni Croce (ca. 1557-1609) 

FRANSE & ITALIAANSE RENAISSANCE IN DE PROFANE MUZIEK 

Vocale genres 

Canto carnascialesco: een carnavalslied voor maskerades en optochten in Firenze (eind 15° eeuw onder Lorenzo de 

Medici) 

Frottola (It.>praatje, leugen): schijnbaar volkse meerstemmige liedvorm van de aristocratische en burgerlijke 

kringen. Componisten: Marchetto Cara (†1525) uit Verona; Bartolomeo Tromboncino (†1535) 

villanella & balletto: dansliederen van napolitaanse oorsprong 

Componisten: Antonio Scandello (1517-1580); Giovanni Domenico del Giovane da Nola (ca. 1510-1592); 

Baldassare Donato (ca. 1525-1603) 

Het meerstemmig en homofone chanson, en meer specifiek het programmatisch chanson: door middel van 
tekstuitbeelding en klanknabootsing in de melodie (vb. Jachtscènes, oorlogstaferelen en vogelgeluiden: zie 

vooral bij Janequin.) 

Componisten: Thomas Crequillon (†1557); Clément Janequin (ca. 1485-1558); Claudin de Sermisy (†1562); Jacob 

Arcadelt (†1568); Pierre Certon (†1572); Lassus (†1594); Claude Le Jeune (†1600) & Guilaume Costeley (†1606). 

Belangrijk om te vermelden zijn de vele drukken; o.a. van Pierre Attaignant 

 

Het Italiaanse madrigaal  

Het madrigaal is de wereldlijke tegenpool van het motet, en behoorde tot de “Musica Reservata”, muziek 

gereserveerd voor kenners.  

Het vroege madrigaal (1530-1550): vierstemmig, gemengd homofoon-polyfoon, doorgecomponeerd (d.w.z. niet 

strofisch) en meestal in een tweedelige maatsoort.  

Componisten: Philippe Verdelot (1490-1552); Costanzo Festa (1480-1545); Jacob Arcadelt (1500-1568) 

Het klassieke madrigaal (1550-1580): vijfstemmig of zesstemmig, en de melodie wordt geïnspireerd door de 
tekst. 
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Componisten: Willaert; Cipriano de Rore (1516-1565); Philippe de Monte 

Het late madrigaal (1580-1620): De expressie van de tekst komt tot een climax 

Componisten: Luca Marenzio (1554-1599); Carlo Gesualdo da Venosa (ca. 1560-1613); Giaches de Wert 

(1535-1596); Luzzasco Luzzaschi (1545-1607); Claudio Monteverdi 

 

HET DUITSE MEERSTEMMIGE LIED 

Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) was afkomstig uit Vlaanderen, maar was vooral actief in Firenze, Augsburg en 

Innsbruck. Zijn leerling Ludwig Senfl (ca. 1486-1542) componeerde meer dan 300 liederen. Jakob “Gallus” 

Handl (1550-1591); Johannes Eccard (1564-1611) & Hans Leo Hassler (1564-1612).  

SPANJE 

Meerstemmige muziek in kathedralen, kerken en de hofkapel, blijft lang in de traditie van de Ars Antiqua. De 

polyfonie is niet zo geavanceerd als in de Nederlanden. Spanje is baanbrekend in de orgelmuziek: vooral van 

Antonio de Cabezon (1510-1566) 

Componisten: Pedro Escobar (†1514); Juan del Encina (†1529); Juan de Anchieta (†1523); Cristobal de 

Morales (1500-1553); Francisco Guerrero (1528-1599) & Tomas Luis de Victoria (1548-1611) 

DE ENGELSE RENAISSANCE: de Virginalisten  

 
Onder Hendrik VIII (1509-1547), zelf componist, componeren Christopher Tye (†1572); Thomas Tallis (ca. 

1505-1585) en William Byrd (1543-1623) naast de gebruikelijke Latijnse missen, magnificats en dergelijke, ook 

anthems en canticals op Engelse teksten voor de Anglicaanse kerk. Onder de regering van Elisabeth I wordt de 

wereldlijke muziek belangrijker. Naar Italiaans model ontstaan songs, ayres en virginaalmuziek. Een virginaal is 

een klein klavecimbel. Vooral het “Fitzwilliam Virginal Book” is hiervoor een belangrijke bron.  

Andere belangrijke componisten: John Taverner (ca. 1490-1545): niet verwarren met de hedendaagse 

componist John Tavener 

Thomas Morley (1557-1603) 

John Dowland (1562-1625): vooral liederen en luitmuziek 

Orlando Gibbons (1563-1625) 

Thomas Weelkes (ca. 1570-1623) 

Thomas Tomkins (1573-1656) 

John Wilbye (1574-1638) 

John Bull (ca.1562-1628): sterft in Antwerpen 

 

 
Dansmuziek 

Mensen die om vragen middeleeuwse muziek, worden meestal pas echt enthousiast bij het horen van 

renaissance-dansmuziek. Het aantal soorten dansen, net als dansmuziek zelf komt tot een spectaculaire bloei. 

De bezetting wordt ook heel divers: van luit-solo tot en met grote instrumentale ensembles. Dansen komen 

veel in paren voor, waarbij een trage dans meestal gevolgd wordt door en snelle (vb. de pavanes & galliardes 

van Byrd). Veel dansmuziek werd ook geïmproviseerd op een uitgeschreven bas. De genres zijn de branle, de 

galliarde, de pavane (niet altijd idem met de paduane), de basse danse, de allemande, de tourdion, de 

rigaudon, de tedesco, de ungarescha, de ballo, bergamasca, de courante en de moresca . Let op: op de 

bijlagen worden soms andere spellingen gebruikt, zoals: bransle, gagliarda, galliard of galiarda; pavan of 
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pavana; bassa danza; paduana; tordion, ungaresca. U merkt dat bepaalde dansen refereren naar streken, maar 

het kan ook specifieker. Zo bestaan er branles de Bourgogne, branles de Poitou en branles de Champagne. 

Bepaalde middeleeuwse dansen, zoals de saltarello en de volta, blijven in zwang. Een van de belangrijkste 

verzamelingen is “Terpsichore” uit 1612, samengesteld door Michael Praetorius, met dansen van hem en 

anderen. Een ander baanbrekend dansboek was “L’orchésographie” uit 1588 van Thoinot Arbeau, die zelfs 

uitlegt aan de hand van getekende voetjes, hoe men moet dansen.  

 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR & andere bronnen 

New Groves Dictionary of Music and Musicians, 1980 

Sesam Atlas van de muziek / Ulrich Michels, 1977 
De hoorcollege’s van Prof F.J. de Hen (‘93-’96) (RUG) 

ZOEKSTRATEGIE 

Uiteraard vindt men onder het label “ONDERWERP Renaissance” diverse verzamel-CD’s. 

De hoeveelheid anonieme werken in de renaissance neemt zo’n omvang dat de identificatie nog verwarrender 
wordt. Vooral in de dansmuziek waar de composities soms geen echte titel hebben, alleen een genre-

aanduiding. In collecties van andere bibliotheken vindt mens soms tientallen anonieme pavanes of 

allemandes. Zelfs de een toevoeging van de eeuw als tijdsaanduiding, lost niet het probleem op dat dit totaal 

verschillende stukken muziek kunnen zijn. Meer zelfs, bepaalde componisten, zoals Byrd hebben ettelijke 

stukjes dansmuziek geschreven zonder hen een echte titel te geven. Maar ook in de liturgische muziek stelt dit 

probleem zich. Lassus componeerde 5 zettingen van de tekst “Ave regina coelorum”. Ze kunnen in de 

computer van elkaar onderscheiden worden door het jaar van compositie of uitgave. Een tweede onderscheid 

kan gemaakt wordt met de vermelding of het om een drie-, vier-, vijf-, of zesstemmig motet gaat. Maar soms 

zijn dit soort gegevens niet beschikbaar of zelfs onvoldoende om verwarring te vermijden. Daarom is aan elke 
compositie een maximum van gegevens gekoppeld. 

- titel, ondertitel, incipit (d.i. het eerste vers van een lied, als het verschilt van de titel); het aantal stemmen, 

(vb. vierstemmig), een parallelle titel, die aangeeft dat een werk ook nog een andere titel gekend is en kan 

opgezocht worden (vb. Matona mia “De landsknecht” van Lassus) 

- de bezetting: die ligt nog niet zo exact vast als in de latere periodes. Daarom werden soms vage termen als 

“instrumentaal ensemble” gebruikt. Of “vocaal solist en begeleiding”. Typische instrumenten voor de 

renaissance-periode zijn de luit (en de aanverwante vihuela, theorbe, chitarone, cister, bandora), het 

klavecimbel, de viola da gamba (en de andere leden van de viola-familie), trombones (ook wel bazuinen pf 

saqueboutes genoemd); de kromhoorn, de schalmei (piffari), de doedelzak, de draailier, de blokfluiten (van 

zeer hoog tot zeer laag), dulciaan (op te zoeken als fagot), het regaal (een soort orgel dat de menselijke stem 
benadert) 

Meerdere viola’s te samen worden een gamba-consort genoemd. En een ensemble waarin strijkinstrumenten 

met tokkelinstrumenten gecombineerd zijn, heet een “broken consort”. De eerste stadsfanfares bestaan uit 

trombones en schalmeien of trompetten (sackbutts & cornets). Het valt bovendien aan het instrumentarium 

op dat de renaissance-periode belangrijk is voor de ontwikkeling van de europese volksmuziek. Als vocale 

solist komt de contra-tenor op de voorgrond.  

 
ZOEKEN OP BEZETTING KAN VIA EEN APARTE TREFWOORDENLIJST 

- Bronvermelding: Terwijl in de middeleeuwse muziek alleen de manuscripten de meest oorsponkelijke bron 

van een muziekwerk konden zijn, wint vanaf 1450 de gedrukte muziek aan belang. Een overzicht van die 

muziekdrukken staan in moeilijk vindbare naslagwerken, zoals de reeks “Répertoire Internationale des Sources 

Musicales (RISM). Maar het RISM zet ook steeds meer bestanden op internet, waardoor ze zelfs continu 
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aanvulbaar en aanpasbaar worden. Ook de manuscripten worden vroeg of laat wel eens gerepertorieerd. Het 

RISM is immers een internationaal project dat al sinds decennia een reputatie hoog houdt. En dank zij internet 

en databases zal dit een levend naslagwerk worden. Het meest sublieme naslagwerk inzake dansmuziek is 

echter “Instrumental music printed before 1600” van Howard Mayr Brown, gesorteerd per jaartal, met 

registers op titels en incipits, componisten en muziekdrukkers, instrumenten, type van muzieknotatie en 

bibliotheken. 

- Tijdsaanduidingen (eeuw); plaatsaanduiding (land, streek of stad van herkomst of van druk) 
Bovenstaande gegevens worden allemaal als titelwoord (elk willekeurig woord uit de titel) gezocht (behalve op 

bezetting in de oude Wang-computer) 

- Verder kan er gezocht worden op trefwoorden, componisten, tekstdichters (bv. Petrarca), muziekuitgevers-

drukkers (vb. Praetorius). De onderstreepte letters van de namen in deze tekst geven aan hoe wij die naam 

geklasseerd hebben. Andere schrijfwijzen en omzettingen zitten echter ook in de computer en verwijzen naar 

de benaming en schrijfwijze die wij gebruiken.  

Opgelet: voor veel composities is het aangewezen om met het nieuwe computersysteem eerder op titelwoord 
(elk willekeurig woord uit de titel) dan op titel te zoeken, omdat de titels veelal voorafgegaan worden door de 

bronvermelding. 

Voorbeelden op CD 

Tanzmusik von der Renaissance bis zum Biedermeier / Uslamer Collegium 

RECITAL ENSEMBLE Ulsamer Collegium 5 CD 

De weg naar klassiek : een lees- en luistergids : Middeleeuwen en Renaissance  

ONDERWERP Muziekgeschiedenis 1 CD 

Musique sacrée de la Renaissance  

ONDERWERP Muziekgeschiedenis 15 CD 

Chansons de la Renaissance 

ONDERWERP Muziekgeschiedenis 16 CD 

L’émergence de la musique instrumentale  

ONDERWERP Muziekgeschiedenis  17 CD 

L’Europe musicale de la Renaissance  

ONDERWERP Renaissance 19 CD 
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U zoekt barokmuziek?U zoekt barokmuziek?U zoekt barokmuziek?U zoekt barokmuziek?        

 

In de periode van ca. 1650 tot 1750 komen de klassieke vormen en genres tot ontwikkeling. 

We zullen ze één voor één behandelen. Daarom is het belangrijk om deel V van de reeks grondig gelezen te 

hebben om ons systeem van het klassement per componist en de verzamel-CD's te begrijpen. Ook het 

zoeken op componisten, uitvoerders, titelgegevens en aanverwante, bezetting en het gecombineerd 

zoeken wordt daarin uitgelegd. 

Stijlbreuken met de renaissance 

In vroegere muziek werd al geprobeerd om gevoelens in muziek uit te drukken, maar in de barokmuziek 

worden technieken gebruikt die voor een echte overdracht van emotie zorgen. Uiteraard gebeurt dit aan 

de hand van allerlei ongeschreven codes, die voor de mens van 21ste eeuw minder sterk overkomen. De 

barokmusicus was in zijn tijd vertrouwd met de zogenaamde affectenleer: die gaf aan welk soort melodie 

en harmonie een gevoel kon illustreren; bijvoorbeeld: De melodie stijgt en versnelt bij vreugde, of daalt en 

vertraagt bij verdriet. Ook woordschildering (ook klankschildering genoemd), was een populaire techniek, 

vooral in oratoria; bijvoorbeeld: twee meerstemmige koren die tegen elkaar op zingen om een storm te 
evoceren in "Jonas" van Carissimi.  

De vergelijking met de schilderkunst en de literatuur is niet ver weg als we de extreme gevoelens uit de 

barokmuziek omschrijven: getormenteerdheid, woede, passie, ontroostbaar verdriet, pompeuze 

feestelijkheid, mystiek, lichtzinnige vrolijkheid, enz.  

De barokmuziek kan ook niet verklaard worden zonder de begrippen reformatie & contrareformatie. Zowel 

protestanten als katholieken ontdekten de muziek als propagandamiddel. Vooral de jezuïeten lieten zich 

niet onbetuigd met hun oratoria.  
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Een typisch ritmisch kenmerk is motorisch element. Dit gevoel van een wiel dat constant voort draait, 

wordt vooral veroorzaakt door de klemtoon direct na de maatstreep te leggen. 

Compositietechnieken 

- Basso-continuo & begeleide monodie 

Men componeerde niet meer bij voorkeur meerstemmig, maar men laat een melodie begeleiden door een 

baslijn. Soms werd die baslijn niet volledig uitgeschreven, maar eerder met cijfers in een soort stenografie, 

wat een deel vrijheid voor de uitvoerders gaf. De cijfers gaven aan op welk akkoord de geïmproviseerde bas 
mocht steunen. Dit was slechts mogelijk door inzicht in de harmonische theorie die door Zarlino in de 16° 

eeuw was ontwikkeld. Die bestond uit het besef van harmonische functies binnen een akkoord en het 

onderscheid tussen de kleine en de grote tertstoonaard. Het systeem van basso-continuo bleef in zwang tot 

in de tijd van Haydn.  

- Fuga en contrapunt 

Als men dan toch meerstemmig werkte is de fuga de grote innovatie van de barokmuziek.  

Voortbordurend op het principe van de doorlopende imitatie uit de renaissance, bleef men een melodie 

herhalen terwijl die zelfde melodie gewoon doorloopt (zoals men “in canon” zingt)  

Wel werkte men via een soort retorische concepten, zoals een redenaar die zijn toespraak opbouwt. Een 

term die hier nauw bij aansluit is het contrapunt. Men kan immers steeds verder gaan met melodische 

bijgedachten, het toevoegen van stemmen, versnellen en vertragen, het verticaal en horizontaal omkeren 

van (een stuk van) de melodie. Dit culmineerde in een standaardwerk “Gradus ad Parnassum” van Johann 

Joseph Fux (1660-1741) 

Vocale muziek 

* OPERA  

Het operapubliek was tot op het eind van de 18de eeuw alles behalve aandachtig. Men at, dronk en kletste 

dat het een lieve lust was. Pas tijdens een bravoure-aria werd het publiek muisstil. Men kan zich afvragen 

wat de zangers en andere musici motiveerde om 4 uur op de planken te staan. 

1. Het ontstaan van de opera in de vroeg-barok 

De combinatie van zang en toneel was reeds vroeger voorgekomen, onder andere in de vorm van 
liturgische spelen in de middeleeuwen. En in de renaissance kan de madrigaalkomedie de directe voorloper 

van de opera genoemd worden. Orazio Vecchi (1550-1605) is de bekendste componist van dit genre. Om 

de verstaanbaarheid te bevorderen, schakelde men over op een eenstemmige declamerende melodie, die 

de tekst expressief onderlijnt. De eerste opera’s waren geen heroïsche verhalen, maar herderspelen met 

bosnimfen in de bijrol.  

De ‘riforma drammatica’ (dramatische hervorming) deed zich voor op het einde van de 16° eeuw in Firenze, 

bij componisten als Giulio Caccini (1551-1618); Jacopo Corsi (sterft in 1619); Jacopo Peri (1561-1633), 

Vincenzo Galilei (ca. 1520-1591), vader van de bekende sterrenkundige en Marco da Gagliano (1582-1643) 

met de opera “Dafne”. 
De romein Emilio de Cavalieri (ca. 1550-1602) componeerde een geestelijke opera: “La Rappresentazione 

di anima e di corpo”. Hij was ook de man die het onzichtbare orkest invoerde. 

Maar de belangrijkste figuur is Claudio Monteverdi (1567-1643), niet in het minst omwille van de 

orchestratie in zijn opera’s. Een nieuwe kleurenweelde van klanken ging open. Hij was vooral actief aan het 

hof van Mantua en in Venetië.  

In zijn geestelijke muziek was hij meestal conservatief van stijl, die daarom de ‘Prima prattica’ wordt 

genoemd. De nieuwe recitatiefstijl werd dan de ‘secunda prattica’ 
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Enkele titels: Orfeo; Arianna (slechts het beroemde “Lamento” is bewaard gebleven); Il Ritorno D'Ulisse in 

Patria; L'incoronazione di Poppea. 

2. De groei van de barokopera in de belcantostijl 

Pathetische gevoelslyriek begint in de plaats te komen van de recitatiefstijl. Ook virtuoze versieringen 

worden de norm. Soms krijgt de nobele zacht-afgeronde melodie problemen met de tekstzetting.  

In Rome ontstaat de kooropera met meer interventies van koor en vocale ensembles.  

Inhoudelijk heeft men aandacht voor heiligenlevens en komische scènes.  

Enkele componisten: Domenico Mazzochi (1592-1665); Stefano Landi (1586-1639) en Luigi Rossi (1598-

1653). 

3. Democratisering in Venetië 
Tot dan toe werd opera enkel opgevoerd voor een select publiek, naar aanleiding van vorstelijke 

ontvangsten en huwelijken. Vanaf 1637 kon het gewone volk ook naar de opera in Venetië, want daar 

opende het eerste pachttheater.  

De eerste impresario’s dunnen het orkest en het koor uit, om meer te kunnen investeren in feeërieke 

spektakels en virtuoze solisten. De eerste castraten deden hun intrede. Dit waren zangers die voor hun 10de 

jaar gecastreerd waren omdat hun stem hoog zou blijven. Soms viel het resultaat tegen.  

Francesco Cavalli (1602-1676) volgt zijn meester Monteverdi op, ook aan de San Marco Basiliek. 
Andere componisten: Antonio Cesti (1623-1669); Giovanni Legrenzi (1626-1690); Antonio Sartorio 

(1630-1680); Alessandro Stradella (1644-1682). Carlo Pallavicini (ca. 1630-1688) en Agostino Steffani 

(1654-1728) maken carrière in Duitsland.  

Giovanni Battista Bononcini (1670-1747) wordt de rivaal van Haendel in Engeland. 

4. De concertopera in Napels (1690-1720) 

Napels wordt de bloeiende residentiestad van de Spaanse onderkoning. De muziek maakt zich nog meer 

van de tekst los. Aria’s en recitatieven worden zelfstandig van het dramatisch gebeuren. Dit resulteert in 

een nieuw genre: de ‘da-capo-aria’, met vocale capriolen van de castraat of de primadonna, wiens 

‘bravura’ triomfeert.  

De dialogen die de actie tussen de aria’s dragen worden afgehaspeld in een secco-recitatief. 

2 namen slechts zijn te vermelden: Francesco Provenzale (ca. 1626-1704) en Alessandro  

Scarlatti (1660-1725). 

 

5. De Franse barokopera 

Toen de polyfone chansons plaats maakten voor het lieflijke ‘air de cour’, lag de weg voor de monodie ook 

in Frankrijk open. Meestal één stem begeleid door een luit: Pierre Guédron (ca. 1570-ca. 1621) en Antoine 

Boësset (ca. 1586-1643) muntten in het genre uit. Een ander typisch Frans fenomeen waren de 

hofballetten met alle scenische elementen die ook nodig waren voor opera: zang, dans, orkest, een weelde 

van kostuums en rekwisieten. En klassieke legenden over Goden en herders.  

Uiteraard zou een Italiaan de hofcomponist van Lodewijk XIV worden: Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Hij 

leerde de Zonnekoning niet alleen dansen. Hij werd de muzikale dictator van Frankrijk. Zijn navolgers waren 

André Campra (1660-1744); André Cardinal Destouches (1672-1749) en Jean-Joseph Mouret (1682-1738). 

Als operacomponist was Jean-Philippe Rameau (1683-1764) een laatbloeier, maar als theoreticus werd hij 

de grondlegger van de moderne solfège en de bijhorende harmonieleer die nu klassiek onderwezen wordt.  

 



 

U zoekt Klassieke muziek Openbare bibliotheek Kortrijk mei 2016    p.29 

5. De Duitse volksliedopera 

Ondanks de vele Italiaanse componisten aan de Duitse hoven ontleende de opera een eigen specifiek 

karakter aan het Duitse volkslied. Vanaf 1678 wilde de burgerij van Hamburg het Venetiaanse voorbeeld 

volgen. Reinhard Keiser (1674-1739) en Johann Theile (1646-1724) zijn de belangrijkste namen. Johann 

Mattheson (1681-1764) is bekender als theoreticus dan als componist. Johann Adolf Hasse (1699-1783) 

hield het wel bij de Italiaanse stijl en was behalve in Hamburg en Dresden ook actief in Napels en Venetië.  

6. De Engelse barokopera 
Pas vanaf 1656 kon men in Engeland schuchter met opera beginnen. Voorheen werd dit onmogelijk 

gemaakt door de Puriteinen. John Blow (1649-1708) bracht het genre van de ‘masque’ (voorloper van de 

opera in het Elizabethaanse tijdperk) tot volwaardige opera. 

Henry Purcell schreef maar één echte volledige opera, nl. “Dido and Aeneas”. De rest is toneelmuziek, maar 

die werken worden soms semi-opera genoemd omdat muziek er zo belangrijk in is.  

7. Zarzuela 

Deze term voor de barokopera in Spanje, werd ook later gebruikt voor een operettegenre in de 19de eeuw. 

Maar de barokzarzuela is serieuze kost met helden en goden uit de oudheid. 

Antonio de Literes (1673-1747) is een goed voorbeeld.  

8. In de Nederlanden was de eerste opera “De Triomferende Min”, in 1678 van de Bruggeling Carolus 
Hacquart (ca. 1640-1701?) 

* NIET-THEATRALE ZANG: cantate, oratorium en de mis. 
 

1. De Italiaanse kamercantate en madrigaal 

Het madrigaal komt in een eindfase met veel passie en expressie dan in de renaissance.  

Het solomadrigaal met luitbegeleiding was de belangrijkste vorm van huismuziek in de 16de eeuw. 
Aanvankelijk zijn het strofische liederen die geleidelijk aan complexer worden met afwisseling van 

recitatieven en arioso’s (minder virtuoos dan een aria en met meer parlando), melodische afronding en 

versieringen.  

Naderhand ontstond ook de duetcantate, maar de instrumentale begeleiding bleef in een kleine bezetting. 

Vb. Amarilli mia bella / Giulio Caccini 

    Spesso vibra per suo gioco / Alessandro Scarlatti 

2. De geestelijke cantate of Concerto ecclesiastico 
Lyrische solo’s werden hier afgewisseld met koor. Ludovico Grossi, alias Viadana (1564-1654) is een typisch 

componist voor dit genre. 

Een populaire tekst was het ‘Stabat Mater’. 

 

 

3. De Duitse kerkcantate of Geistliches Konzert 

Componisten als Heinrich Schütz (1585-1672) volgden het Italiaanse voorbeeld en zo ontstond het 
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Geistliches Konzert. Binnen één zo’n cantate was er soms een veelheid van stijlen en vormen: aria, 

rectatief, motet, koraal. Vooral de laatste vorm was de kern van de protestantse eredienst.  

4. Het oratorium 

In de schoolboekjes wordt het oratorium de geestelijke tegenhanger van de opera genoemd, maar er is 

meer. Vrome burgers kwamen hun rechtgelovigheid versterken in het oratorium (= een gebedsruimte, dus 

het genre is genoemd naar de plaats) van de H. Filippo Neri te Rome op het einde van de 16de eeuw. Daar 

hoorden ook lofzangen bij. Deze lauden waren strofische liederen op gedichten naar bijbelscènes.  
Na 1600 wordt het oratorium sterk verspreid in Italië. Er is invloed vanuit de opera qua stijl en vorm. Maar 

bovendien mocht er tijdens de vasten geen opera’s opgevoerd worden.  

Een oratorium was een welkom alternatief, te meer omdat men bovenop het religieuze onderwerp nog een 

sermoen kreeg tussen 2 delen in. Vooral de Jezuïeten gebruikten het oratorium als smeermiddel voor hun 

blijde boodschap.  

Men onderscheidt 2 soorten: het latijns oratorium en het ‘oratorio volgare’. Dit laatste was in de volkstaal 

en niet alleen op een religieuze tekst.  

Naast de reeds genoemde Scarlatti en Legrenzi is er Giacomo Carissimi (1605-1674) als bealngrijkste 

Italiaan in het oratorium.  

In Frankrijk, hebben we naast Campra, nog Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749) en Marc-Antoine 

Charpentier (1636?-1704). 

Een specifieke vorm van oratorium is een passie (al of niet volgens één bepaald evangelie) 

De belangrijkste componisten zijn Bach, Telemann (die 44 passies componeerde), Haendel met zijn St-

John’s Passion. Maar laat ons ook niet de Boheemse Christoph Demantius (1567-1643) vergeten.  

5. De Palestrinastijl 

Palestrina met zijn ‘stile antico’ bleef samen de Venetiaanse concerterende pronkstijl de conservatievere 

componisten beïnvloeden, tot in de 19de eeuw toe. Die pronkzucht leidde tot een exuberante toepassing 

van de meerkorigheid. Een klein tegenover een groot meerstemmig koor, afgewisseld met solisten en 

instrumenten. Of men gebruikte twee of meer gelijke of ongelijke meerstemmige koren.  

Dit leidde tot 12- en zelfs 48-stemmige missen, bvb. van Antonio Maria Abbatini (ca. 1595-1677). Maar de 

hoofdvogel wordt afgeschoten door Orazio Benevoli (1605-1672) met zijn 53-stemmige mis. Terecht 

spreekt men ‘Kolossal-Barock’.  

Instrumentale muziek 

Voor het eerst in de geschiedenis wordt er specifiek gecomponeerd voor bepaalde instrumenten en 

bepaalde combinaties van instrumenten.  

Drie instrumenten komen op de voorgrond: viool, klavecimbel en het kerkorgel (wordt tot de kamermuziek 
gerekend!). Kleine ensembles worden geleidelijk aan uitgebreid tot kamerorkesten.  

Klaviermuziek (bepaalde werken zijn zowel voor klavecimbel als orgel bedoeld) 

Genres:  

Toccata: een nogal vrij klavierstuk waarin een virtuoos zijn vingervaardigheid  

        kan bewijzen. Sommige toccata’s worden preludium genoemd omdat ze  

        fuga’s moeten inleiden. Deze genres zijn ontstaan uit de improvisatie.  

Ricercare : een meerstemmig stuk waarin slechts 1 thema ontwikkeld wordt in een  

          imitatieve stijl. Het vrijgekozen thema wordt wel melodisch omgevormd,  

          zoals bij Girolamo Frescobaldi (1583-1643) of het wordt ritmisch inge-        
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          krompen of uitgerokken zoals bij Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621).      

          Te Brussel waren Pieter Cornet (ca. 1562-ca. 1626?) en Abraham van den Kerckhoven (1627-1702), 

die ook bekend is omwille van zijn beiaard, actief. 

Fuga: ook hier imiteert de ene stem de andere, maar dan met minstens 2 thema’s.  

De Inventio en de Fantasia zijn meestal meerstemmig, maar voor de rest niet vormelijk  

gespecifieerd.  

Koraalvoorspelen en liedvariaties: dienden vooral om met het orgel de volkszang in de protestantse kerk in 

en uit te leiden.  

Duitse componisten in deze genres: Samuel Scheidt (1587-1654); Heinrich Scheidemann (ca. 1596-1663); 

Johann Pachelbel (1653-1706); Johann Froberger (1616-1667); Georg Boehm (1661-1733) en Dietrich 

Buxtehude (1637-1707). 

In Frankrijk: Jean Titelouze (1563-1633); Henri Du Mont, geboren in Limburg, actief in Parijs (ca. 1610-

1684) en Nicolas de Grigny (1672-1703). 

Suite of partita: (zie ook bij de orkestmuziek) In Frankrijk is Jacques Champion de Chambonières (ca. 1620-

1672) de stamvader van de klavecimbelmuziek samen met Louis Couperin (ca. 1626-1661); Jean-Henri 

d’Anglebert (1635-1691); Nicolas Le Bègue (ca. 1631-1702); Louis Marchand (1669-1732); Jean-François 

Dandrieu (1682-1738); Louis-Claude Daquin (1694-1772) en ook Rameau. 

Johann-Jacob Froberger (1616-1667) smelt de Franse, Duitse en Italiaanse stijlen samen  

Domenico Scarlatti (1685-1757) schreef ‘Essercizi’, maar zijn uitgevers noemden het ‘Sonaten’. Die zijn 

allemaal genummerd door Ralph Kirkpatrick (Kp). 

Luitmuziek 

Bij amateurmuzikanten was de luit veruit het populairste instrument. Alessandro Piccinini (1566-1638) en 

Jean-Baptist Besard (1567-1611) mogen wellicht de stamvaders genoemd worden, maar de bekendste 

virtuoos en componist was Silvius Leopold Weiss (1686-1750). Ook Bach componeerde voor luit.  

Monodische vormen met basso-continuo 

De triosonate wordt gespeeld door 4 uitvoerders: 2 solisten begeleid door klavecimbel of orgel, versterkt 

door viola da gamba of cello. De solo-instrumenten kunnen violen, fluiten of hobo’s zijn of combinaties 
daarvan. Deze bezetting vervangt het orgel op het doksaal en wordt daardoor wordt de triosonate ook 

kerksonate (sonata da chiesa) genoemd. Niet iedere kerksonate is voor liturgisch gebruik bestemd, 

integendeel zelfs. Ze is vier- of vijfdelig met een afwisseling ‘traag-snel’; Salomone Rossi (ca.1570 - ca.1630) 

was de pionier. Bologna wordt het wereldcentrum van de triosonate met Maurizio Cazzati, die een tijd in 

België verbleef (ca. 1620-1677) en Gian Battista Vitali (ca.1632-1692). In de hoog-barok hebben we 

Giovanni Battista Bassani (ca.1657-1716); Guiseppe Torelli (1658-1709) en Archangelo Corelli (ca.1653-

1713). In de laat-barok Tomaso Albinoni (1671-1750); Franscesco Geminiani (ca. 1680-1762); Franscesco 

Manfredini (1684-1762); Gian Battista Somis (1683-1764) en in Amsterdam was de vioolvirtuoos Pietro 

Locatelli (1695-1764) actief. Dit waren allemaal leerlingen van Corelli. Daarbuiten waren er nog Franscesco 

Maria Veracini (1690-1768) en Evaristo Felice dall’Abaco (1675-1742), die ook in België verbleef. De 

kerksonate werd een sinfonia. Dit werk kon zowel op zichzelf bestaan, als dienen voor een ouverture voor 

een cantate of een opera.  

In Engeland ontstaat in de 17de eeuw de consortmusic, een contrapuntische fantasie voor strijkers (eerst 

viola’s, later violen). Nog later zijn er blazersconsorts (bvb. met blokfluiten) en ensembles van 

tokkelinstrumenten. Een gemengd ensemble noemt men een broken consort. 
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John Jenkins (1592-1678) en Matthew Locke (ca. 1621-1677) schreven voor consort.  

In Frankrijk werd de viola da gamba boven de viool verkozen. Marin Marais (1656-1728) schreef de eerste 

‘Pièces en trio’. Wie herinnert zich de film “Tous les matins du monde” over le Sieur Jean de Sainte-

Colombe (actief vanaf 1658-1701), de mysterieuze leermeester van Marais. Hij schreef 180 solostukken en 

67 duo’s voor gamba. François Couperin (1668-1733), neef van Louis, introduceerde kamermuziek met 

viool en klavecimbel. De virtuozen Jean-Baptiste Senaillé (1687-1730) en Jean-Marie Leclair (1697-1764) 

laten de dans toe in hun kerksonaten.  

In Duitsland was er Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704), die met allerlei spectaculaire effecten 

zowel dieren als een veldslag evoceerde, op één viool met basso-continuo wel te verstaan. Johann 

Rosenmüller (ca. 1620-1684) schreef kerksonates en Johann Kuhnau (1660-1722) beoefent als voorloper 
van Bach in Leipzig alle genres.  

In de Nederlanden waren Willem de Fesch (1687-1761?) en de Gentenaar Jean-Baptiste  

Loeillet (1688-na 1717) de belangrijkste namen.  

Orkestmuziek 

Op het einde van de 17de eeuw evolueerde de triosonate tot het concerto, waarbij een solist of meerdere 

solisten een dialoog aangaan met een orkest.  

Een concerto grosso is een speciaal genre waarin een kleine groep (het concertino) staat tegenover het 
grotere deel (repieno). In Duitsland importeerde Georg Muffat (1653-1704) het concerto grosso en 

Haendel neemt het mee naar Engeland.  

Het solo-concerto was veel meer in zwang in de barok. Bijna elke componist schrijft er.  

Guiseppe Tartini (1692-1770) schreef veel vioolconcerto’s. Verder zijn er Leonardo Leo (1694-1744) en 

Francesco Durante (1684-1755) die zich specialiseerden in het genre. Ook de concerti van Johann David 

Heinichen (1683-1729) zijn best aangenaam voor het oor. Zowel soloconcerti als concerti grossi zijn 

driedelig en wel in de volgorde “Snel-Traag-Snel”. 

De kamersonate blijft ook niet stilstaan en loopt uit in het genre van de suite. Een suite is een opeenvolging 

van dansen, maar nog eer de barokperiode goed ingezet was, waren die dansen al sterk gestileerd en minder 

dansbaar.  

De Franse suite stond als model met als delen: Preludium, Allemande (in 4/4), Courante (in 3/4 een variatie op 

de allemande), Sarabande (een trage dans in 3/4) en Gigue (een vlugge dans in 6/8). 

Rond 1700 komt er tussen de sarabande en de gigue een bonte variatie aan intermezzi: menuet, passepied, 

gavotte, bourrée, rigaudon, forlane, chaconne of ook passacaglia, polonaise, siciliano, loure, hornpipe en 

rondeau. Als men een stuk herhaalt met figuraties, dan heet dat een double. Aan de gavotte wordt graag 

een musette gekoppeld, genoemd naar de imitatie van de simpele doedelzakbas.  

In Duitsland worden suites partitas genoemd (zie ook bij klaviermuziek). Naast alle andere reeds genoemde 

componisten is er Johann Kaspar Ferdinand Fischer (ca. 1665-1746). 

Barokmuziek in andere landen 

- Spanje: Padre Antonio Soler (1722-1783) is behalve voor zijn religieuze muziek ook bekend  

 voor klavecimbelmuziek. 

- Latijns-Amerika: in alle kolonies en zeker heel de nieuwe wereld introduceerden vooral de Je 

  zuïeten de West-Europese kerkmuziek. De Italiaan Domenico Zipoli (1688-1726) maakte zich  

  verdienstelijk in Argentinië in Spaanse dienst. In heel Midden- en Zuid-Amerika werden zelfs  

  indianen en mestiezen opgeleid als componist. Hun werk kun je vinden in de rubriek  

  ONDERWERP Barok. 
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- Bohemen: Jan Dismas Zelenka (1679-1745) mag gerust de Tsjechische Bach genoemd worden.  

- Scandinavië: Koningin Christina van Zweden engageerde in de 17de eeuw heel wat Franse en  

  Italiaanse componisten. 

- China: daar moesten de Jezuïeten iets subtieler te werk gaan. De Italiaan Teodorico Pedrini  
  (1671-1746) en de Fransman Joseph Amiot (1718-1793) waren actief aan het Keizerlijke hof  

  en werkten mee aan merkwaardige mengvormen tussen Europese en Chinese muziek.  

 
De grote barokcomponisten even apart toegelicht 

Bach: Er is meer dan één grote Bach in de stamboom met meer dan 100 componisten. Maar meestal 

bedoelt men Johann Sebastian Bach (1685-1750). Al zijn werken zijn genummerd met de afkorting BWV 

(Bach Werke Verzeichnis). Hij componeerde meer dan 200 cantates, 4 passies, een Magnificat, de mis in b 

kl. (ook wel Hohe Messe genoemd), 

4 orkestsuites, een tiental concerto’s en 6 Concerti grossi, beter gekend als “Die Brandenburgische 

Konzerte”, veel orgel en klavecimbelmuziek, naast veel andere kamermuziek.    

Enkele speciale werken moeten toch apart vermeld worden: Das Wohltemperierte Klavier (BWV 846-893), 

bestaande uit 2 x 24 preluden en fuga’s in de 24 grote en kleine tertstoonaarden. Das Musicalisches Opfer 

(BWV 1079) op een thema opgegeven door koning Frederik II van Pruisen,waarin Bach diverse 

contrapuntische technieken toepast. Maar het summum bereikt hij met Die Kunst der Fuge (BWV 1080), 

waarmee hij alles uit de kast haalt. 

Toch ook even zijn componerende zoons vermelden: Wilhelm Friedemann Bach (1710-1784) met zijn 

klaviermuziek; Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) met bekende celloconcerti. Zijn oeuvre werd 

genummerd door Alfred Wotquenne (Wq); Johann Christian Bach (1735-1782) emigreerde naar Engeland 

en wordt ook de Engelse Bach of ‘John Bach’genoemd; Johann Christoph Friedrich (1732-1795) en die had 

ook een zoon Wilhelm Friedemann Ernst Bach (1759-1845), ook gekend als de ‘Bückeburger Bach’.  

Georg Philipp Telemann (1681-1767) was in zijn tijd veel beroemder dan Bach. Hij was dan ook mondainer. 

Naast 46 passies schreef hij opera’s, gelegenheidsmuziek orkestsuites en veel kamermuziek. De nummering 

TWV (Telemann Werke Verzeichnis) heeft nog niet veel ingang gevonden, maar ze is wel nodig voor zo’n 

uitgebreid oeuvre.  

Georg Frederic Haendel (1685-1759) was nog een veel sterkere tegenpool van Bach. Hij had succes met 

Italiaanse opera’s, maar schakelde over naar oratoria op Engelse teksten, omdat niet-scenische 

uitvoeringen goedkoper waren. De HWV (Haendel Werke Verzeichnis) omvat niet al zijn werken.  

Antonio Vivaldi (1678-1741), de rosse priester, had een invloed op Bach. Het is pas recent dat zijn andere 

werken dan zijn concerti door het publiek herondekt werden.  
Denk aan zijn opera’s, zijn religieuze muziek en kamermuziek. Meerdere musicologen hebben zijn werk 

genummerd, maar Peter Ryom was met zijn Ryom Verzeichnis (RV) het meest compleet.  

Historische instrumenten van de barok 

- Clavichord: dit zacht spelende klavierinstrument is de eigenlijke voorloper van de piano, omdat de snaren 

tot trillen worden gebracht door een messingplaatje dat van onderuit tegen de  snaar geslagen wordt. Carl 

Philipp Emanuel Bach schreef ervoor.  

 - Regaal: klein orgel waarvan de werking te vergelijken is met een rietblazer.  
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 - Chalumeau: voorloper van de klarinet, uitgevonden rond 1690. In Engeland werd ze ‘Mock  

trumpet’ genoemd. De bekendste componist die o.a. concerto’s voor het instrument schrijft is  

Christoph Graupner (1683-1760) 

 - De zeetrompet of Tromba marina is eigenlijk een strijkinstrument, meer bepaald een monochord, maar 

met een zeer speciale klank.  

 - Viola da gamba: In de barokperiode ontstaat naast de viool-familie de familie van de viola’s,  

die in het Frans Violes worden genoemd. Naast de viola da gamba (op het been) bestond ook  

een viola da braccio (op de arm), de viola d’amore (met onderliggende meeklinkende ‘sympa 

thiserende’ snaren) en de viola da spalla. Let wel: het engelse woord viola betekent gewoon altviool. 

 - Traverso: houten dwarsfluit. Telemann componeerde enkele sonates ervoor.  

 - Oboe d’amore: mezzo-sopraan-hobo, met een bolvormige klankbeker. 

- Oboe da caccia: de jachthobo is wellicht de voorloper van de althobo, ook engelse hoorn ge- 

  noemd. 

Bovendien betekent de barok de grote doorbraak voor de viool, de cello, de contrabas, de hobo, de fagot, de 

hoorn, de trompet, het orgel, het klavecimbel, de luit en het slagwerk (vooral de pauken). 

Uiteraard schrijven alle bovengenoemde componisten ook muziek in andere genres, dan er bij hen vermeld 

staat. Wie een overzicht per componist wil, kan best de “New Grove Dictionary of Music and Musicians” 
raadplegen.  

Wat de schrijfwijze betreft van genres, vooral van de dansen, is er alles behalve uniformiteit. Zelfs in onze 

catalogus zijn we er niet altijd in geslaagd consequent te zijn. Ook moet er opgelet worden met termen die 

op elkaar lijken en toch geen vertaling of alternatieve schrijfwijze zijn.  

Bijvoorbeeld: een padovana is geen paduane. En een sinfonia is geen symfonie. Opgelet ook met 

opusnummers: in de barokperiode worden ze gegeven door de muziekuitgevers, vooral aan bundels van 

werken (bijvoorbeeld 12 concerti op. 002). In latere periodes geven componisten zelf hun opusnummers 

aan hun afzonderlijke werken.  

Voorbeelden op CD 

- De weg naar klassiek : een lees- en luistercursus : Barok  

ONDERWERP Muziekgeschiedenis 2 CD 

- Tanzmusik von der Renaissance bis zum Biedermeier / Uslamer Collegium 

RECITAL ENSEMBLE Ulsamer Collegium 5 CD 

- L’émergence de la musique instrumentale  

ONDERWERP Muziekgeschiedenis  17 CD 


