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JORDI SAVALL is een uitzonderlijk
ﬁguur in het muziekleven van vandaag. Al meer dan dertig jaar wijdt
hij zich onvervaard aan de herontdekking van vergeten muziekschatten
en hij maakte de viola da gamba
bekend bij een breed publiek.
Dankzij zijn veelzijdige muzikale en
culturele initiatieven als uitvoerder,
leraar en researcher is hij een van
de belangrijkste architecten van de
heropleving van historische muziek. Een scharniermoment hierbij
is zijn opname voor de soundtrack
van Alain Corneau’s ﬁlm Tous les
Matins du Monde. Savall richtte drie
ensembles op: Hespérion XX (nu
XXI), La Capella Reial en Le Concert
des Nations, en een eigen platenlabel Alia Vox. Hij heeft meer dan 160
cd-opnames verzorgd en geeft zo’n
140 concerten per jaar. Savall ontving
talrijke prijzen en eretitels, waaronder
die van Doctor Honoris Causi aan de
K.U.Leuven in 2001.
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IN DE KIJKER DO 12.10 / 20.00 / KAMERMUZIEKZAAL / IZHAR ELIAS
De jonge gitaarvirtuoos Izhar Elias koppelt een feilloze techniek aan een uitermate ontwikkeld stijlgevoel. Hij geeft in dit
soloconcert een staalkaart van het virtuoze repertoire uit die periode, met werk van Rossini, Legnani, Martin en Albéniz.

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.
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Jordi Savall
La Rêveuse

een Vlaamse collega
van Marin Marais
Richard Sutcliﬀe, Vertaling Riet Jaeken
DE VIOLA DA GAMBA
EEN BRILJANTE SYNTHESE
TUSSEN VIRTUOOS SPEL
EN EMOTIONELE EXPRESSIE

EEN

Jordi Savall, viola da gamba (zeven-

snarig, Barak Norman, Londen 1697)

Ignace Bossuyt

La Rêveuse:
De viola da gamba in de tijd van
Marin Marais & Mr. de Sainte-Colombe

Instrumentale en vocale virtuozen
zijn van alle tijden. Vaak componeren zij ook voor hun instrument.
Wegens de vaak al te exclusieve nadruk op het puur technische vertoon
en het gebrek aan muzikale inhoud
behoren er echter niet zo veel tot de
belangrijke componisten. Toch zijn
sommigen niet weg te denken uit de
West-Europese muziekgeschiedenis,
zoals John Dowland (1563-1626) en
Sylvius Leopold Weiss (1686-1750,
tijdgenoot en vriend van J.S. Bach)
voor de luit, Antonio Vivaldi (16781742) voor de viool, Frédéric
Chopin (1810-1849) voor de piano
en Marin Marais (1656-1728)
voor de viola da gamba. Marais
volgde een muzikale opleiding bij
de beroemdste gambavirtuoos van
Frankrijk, Monsieur de SainteColombe le père (1658-1701), en
bij de operacomponist Jean-Baptiste
Lully (1632-1687). Daarna bleef
hij bijna vijftig jaar als gambaspeler
verbonden aan het hof van de Franse
koning.

PRELUDIUM

--- Pauze ---

Tobias Hume (1579-1645),

A Souldiers March / Good Againe /
Harke, harke

LA REVEUSE
Mr. de Sainte-Colombe le ﬁls,

Prélude en Fa
LES VOIX HUMAINES

Marin Marais,

Mr. De Machy,

La Rêveuse / Marche / Muzette

Prélude
Marin Marais (1656-1728),

LES PLAINTES

Les Voix Humaines
La Sauterelle

Mr. de Sainte-Colombe le ﬁls,

Prélude en la
Marin Marais,

LES PLEURS

Muzettes I - II

Mr. de Sainte-Colombe le ﬁls,

Mr. de Caix d’Herveloix (ca. 1680-ca. 1755),

Fantaisie en Rondeau

Plainte

Mr. de Sainte-Colombe (1658-1701),

Mr. de Sainte-Colombe le ﬁls,

Les Pleurs

Fantaisie

Johann Sebastian Bach (1685-1750),

Bourrée uit Cellosuite nr. 4
(bew. voor gamba)
LES GOUTS ETRANGERS
Marin Marais,

Sarabande à l’Espagnol / L’Uniforme
La Tourneuse / La Muzette
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POSTLUDIUM
Tobias Hume,

Loves Farewell / A Souldiers Galliard
A Souldiers Resolution

Als intiem kamermuziekinstrument
kende de viola da gamba in de 17e
en de eerste helft van de 18e eeuw
een uitzonderlijk succes, vooral in
Engeland, Frankrijk en Duitsland.
In Italië daarentegen kende vooral
de vioolfamilie een ongekende bloei.
Zoals de sopraanviool bij de violen
het populairst was, was dit bij de

gambafamilie de bas. Beide families zijn zowel qua bouw en speelwijze als qua klank onderling sterk
verschillend. De gamba heeft onder
meer afhangende schouders en frets
op de hals, horizontale streepjes
die de speler wijzen op de exacte
plaats waar de snaar moet ingekort
worden. Ook het aantal snaren is
wisselend: de viool heeft er vier, de
basgamba meestal zes. In de Franse
muziek werd dikwijls een zevende
snaar toegevoegd in het basregister,
een uitbreiding die wordt toegeschreven aan Sainte-Colombe. De
klank van de gamba is intiemer dan
van de viool, minder exuberant en
ietwat nasaal. De kam waarover de
snaren lopen is ook vlakker, wat het
akkoordisch spel (aanstrijken van
meer dan één snaar tegelijk) vergemakkelijkt. In Marais’ tijd maakte
men overigens een onderscheid
tussen ‘le jeu de mélodie’ en ‘le jeu
d’harmonie’, wat leidde tot soms
heftige discussies, afhankelijk van ieders voorkeur. In de melodische stijl
domineert één melodische lijn, die
vaak wordt uitgewerkt met (typisch
Franse) versieringen, terwijl het in
de harmonische stijl eerder gaat om
de combinatie van een melodie met
toegevoegde akkoorden.
In Marais’ omvangrijke productie
– bijna 600 werken, gepubliceerd
in vijf bundels tussen 1686 en 1725
– komen beide stijlen evenwaardig
aan bod. Zijn oeuvre is bijzonder gevarieerd en bevat alle typische genres
van zijn tijd: dansen, elk met hun
eigen expressieve karakteristieken,
afhankelijk van tempo, maat en stijl
(zoals sarabande, allemande, gigue,

menuet, gavotte, bourrée, musette,
chaconne), meer improvisatorisch
aandoende preludes en ‘fantaisies’,
de ongeëvenaarde ‘tombeaux’ en de
zogenaamde ‘pièces de caractère’.
Een tombeau is een instrumentale
dodenklacht, een lamento als hulde
voor een dierbare overledene. Zo
schreef Marais een prachtige tombeau na de dood van Sainte-Colombe. Pièces de caractère zijn stukjes
met een titel, met een speciﬁek karakter, een soort muzikale portretten
of stemmingstukken, vaak met een
buitenmuzikale verwijzing, zoals La
Rêveuse en La Sautillante van Marais
en het meesterlijke, ontroerende Les
Pleurs van Sainte-Colombe. Een van
de bekendste (en meest verﬁjnde) is
Marais’ Les voix humaines, waarvan
de sprekende titel wijst op de mogelijkheden van de gamba die qua
expressie, ﬂexibiliteit en emotioneel
impact in staat is de menselijke stem
te evenaren. In muzikale geschriften werd geregeld gewezen op deze
relatie tussen de stem en de gamba.
In dit onvergetelijke stuk creëert
Marais de illusie van een klagende
menselijke stem.
Naast Marin Marais en Monsieur
de Sainte-Colombe (wiens voornaam vooralsnog onbekend is), is de
Franse school nog rijk aan boeiende
ﬁguren, zoals de zoon van SainteColombe, over wie helemaal niets
bekend is, en de al even duistere Mr.
de Machy , gambist aan het hof van
Lodewijk XIV. Ook in Engeland
was de gamba lange tijd populair.
Een uitstekende virtuoos was de beroepsmilitair ‘Captain’ Tobias Hume
(1579-1645), die onder meer diende

in het Zweedse en het Russische
leger… en in bittere armoede stierf.
Zijn gambawerken, gepubliceerd
in 1605, zijn van een heel andere
toon dan de Franse muziek: direct,
levendig, zonder franjes en vaak
met volkse inslag. De bundel bevat
dansen (zoals pavan, galliard en de
toepasselijke A Soldier’s March) en
werkjes met een titel (Harke, harke
en Good Againe). Hume probeert
graag ongewone technieken uit,
zoals het pizzicatospel.
Zowel de Engelse als de Franse gambamuziek hadden een sterke invloed
op het gambaspel in de Nederlanden en het Duitse taalgebied. Ook
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
was de gamba niet ongenegen, zoals
blijkt uit enkele sonates voor basgamba en basso continuo en het gebruik ervan in het 6e Brandenburgse
Concerto, in enkele cantates en in
de Johannes- en Mattheuspassie.
De Bourrée uit Bachs Suite voor cello
nr. 4 is een bewerking voor gamba
van deze Franse dans.
De glanstijd van de viola da gamba
was in Bachs tijd evenwel voorbij.
Het instrument kon niet optornen
tegen het succes van de vioolfamilie. Na 1750 werden trouwens heel
wat gamba’s omgebouwd tot cello’s.
Toch bleef een aantal instrumenten
bewaard, zoals Savalls prachtige
zevensnarige viola da gamba die in
1697 werd vervaardigd door de
Engelsman Norman Barak
(ca. 1678-1740), een van de beste
bouwers van zijn tijd.

Het is precies 350 jaar geleden dat Marin Marais, de meester van
de Franse gambaschool, geboren werd. Zijn carrière en de populariteit van zijn instrument waren sterk verbonden met de koninklijke gunsten tijdens de regeerperiode van Louis XIV en Louis XV.
In deze bloeiperiode engageerden beide koningen vele gambisten
voor hun hofensembles en als leraars voor de koninklijke familie.
La Viole étoit vue favorisée par le Roi Louis XIV dans ses Nourissons,
le Père Marais pour ses Pièces… Le Régent du Royaume avait cultivé
sa possession; & le Monarque Louis XV avait fait cas de sa jouissance.
Le souvenir lui restait encore de la douce épreuve de s’être senti délicieusement passer pardessus l’Archet Royal. Fallait-il, au sortir de tant
d’avantages, tomber dans le néant. Quelle chute ! Y en eut-il jamais
une pareille? 1
Toch kon de populariteit die het instrument kende in de hogere
klassen niet op tegen de groeiende belangstelling voor de Italiaanse muziek, de opkomst van grote concertruimtes en uiteraard
het succes van de cello.
Een minder bekende hofgambist is de Gentenaar die voor het
eerst vermeld wordt in 1717 als een muzikant in het hofensemble
naast Antoine Forqueray en ongetwijfeld ook Marais: Hilaire Verloge, bijgenaamd Sr. Alarius of Allari. Hij was waarschijnlijk ook
een student van Marais.
Marais a laissé après lui de fort bons Maîtres, tels que de
Caix-d’Hervelois, & Allari. 2
Sr. Alarius maakte vele reizen, mocht in dienst bij de Gezant van
Bavaria – die in ballingschap was – en werd later ‘ordinaire de
musique de la chambre du roy’ tot aan zijn pensioen in 1733.
Dit gegeven van een ‘Vlaamse connectie’ is erg interessant omdat
we zeer weinig weten over de viola da gamba in de Oostenrijkse
Nederlanden. Dankzij Sr. Aralius heeft men in adellijke kringen
hier in Vlaanderen stellig ook kunnen genieten van de muziek van
Marais.
__
1 Hubert le Blanc, Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle
(Amsterdam, 1740), 50.
2 Pierre-Louis d’Aquin de Château-Lyon, Siècle littéraire de Louis XV ou Lettres sur les hommes célèbres
(Amsterdam, 1754), 141.
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