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Sigiswald Kuijken (1944) behaalde in
1964 een eerste prijs viool aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Vanaf de
jaren 1960 concerteerde hij met Gustav
Leonhardt, Frans Brüggen, Anner Bylsma,
René Jacobs, met zijn broers Wieland
en Barthold en met Robert Kohnen. In
1969 introduceerde hij een historisch
onderbouwde speelwijze voor de barokviool: het instrument zou voortaan niet
meer onder de kin geklemd worden. Hij
doceerde barokviool aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en sinds
1993 in Brussel. In 1986 richtte hij het
Kuijken Strijkkwartet op. In 2004 besloot
hij de viola da spalla (schoudercello)
opnieuw te bespelen (Bach,Vivaldi ...).
Als violist, dirigent en leraar is hij actief in
heel Europa, Australië, het Verre Oosten,
Zuid- en Noord-Amerika. Op 2 februari
2007 ontving Sigiswald Kuijken een eredoctoraat van de K.U.Leuven.

Het rookvrije CON CERTG E B OUW CA F E met uitzicht op ’t Zand
is een goede plek om met vrienden samen te komen, voor een lichte
lunch of aperitief. Er is bovendien een uitgebreid aanbod van cd’s om
te beluisteren én aan te kopen. Open vanaf 11 uur, gesloten op zon- en
maandag tenzij er een voorstelling is.

Het barokorkest La Petite Bande werd
in 1972 opgericht door Sigiswald Kuijken
om Lully’s Le Bourgeois Gentilhomme op
te nemen onder leiding van Gustav Leonhardt. De orkestbezetting en de naam
werden ontleend aan het orkest van Lully,
het hoforkest van Lodewijk XIV. Door authentieke instrumenten te gebruiken, de
oude speelwijze in ere te herstellen en
ook door de wisselende bezetting, wordt
ernaar gestreefd deze muziek, zowel qua
interpretatie als qua klankbeeld, zo getrouw mogelijk te laten herleven, zonder
in een strak academisme te vervallen. Na
de Franse barokmuziek (Lully, Campra,
Muffat) werd het Italiaanse repertoire
aangevat (Corelli, Vivaldi en anderen.)
en nadien J.S. Bach en nog later de klassieke meesters (Mozart, Haydn).

IN DE KIJKER wo 07.11.07 / 20.00 / Le Concert des Nations & Jordi Savall / Water Music Suite
Jordi Savall bracht vorig jaar een meeslepend solorecital in het Concertgebouw. Dit seizoen keert hij terug als dirigent van het
jongste van zijn ensembles, Le Concert des Nations. Ze brengen op stijleigen instrumenten een programma met werken van Lully,
Marais, Händel en Rameau. De gedreven en enthousiaste musici zijn specialisten in de historische uitvoeringspraktijk.
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La Petite Bande
Mariavespers van Monteverdi
Vespro della beata Vergine

Commentaar op Monteverdi’s
Vespers

Orkestraal

ensemble
La Petite Bande

leiding
Sigiswald Kuijken

—

Claudio Monteverdi (1567-1643),

Vespro della Beata Vergine (1610)
1. Domine ad adiuvandum
2. Dixit Dominus
3. Nigra Sum
4. Laudate pueri
5. Pulchra es
6. Laetatus sum
7. Duo Seraphim
8. Nisi Dominus
9. Audi coelum
10. Lauda, Jerusalem
— Pauze —

11. Sonata sopra Sancta Maria
12. Ave maris stella
20. Magnificat

Met Nederlandse boventiteling

In 1607 componeerde Claudio
Monteverdi voor het hof van Mantua zijn opera Orfeo. Drie jaar later
verscheen in Venetië een bundel religieuze muziek met de zogenaamde
’Mariavespers’ en een polyfone mis,
voorzien van een opdracht aan paus
Paulus V.
Terwijl de miscompositie aansluit
bij de renaissancepolyfonie, zijn de
Vespers een briljante synthese van
zowel de ‘stile antico’ als de ‘stile
moderno’ – en ook de middeleeuwse
gregoriaanse muziek is er perfect in
geïntegreerd.
Vernieuwingen gingen doorgaans
uit van de profane genres, terwijl de
kerkmuziek meestal wat achterop
hinkte. Die hield toen nog lange tijd
vast aan de overgeleverde polyfonie
uit de renaissance, maar dankzij
onder meer Monteverdi wist de
liturgische muziek toch te ontsnappen uit dit strenge keurslijf en de
elementen uit de nieuwe stijl over te
nemen. Deze ‘stile moderno’ is zowel
van technische als van esthetische
aard. De polyfonie ruimt de plaats
voor de begeleide monodie, waarbij
één stem, begeleid door een instrumentaal fundament de tekst klaar en
duidelijk voordraagt, met geregeld
virtuoze, expressieve uitbarstingen.
De diverse instrumenten treden aan
ter ondersteuning of zelfs ter vervanging van de vocale partijen, maar als
zelfstandige partners. Zo ontstaat er
een rijk gevarieerd wisselspel tussen
stemmen en instrumenten, de zogenaamde ‘concerterende stijl’.
In de vijf psalmen, in de hymne
Ave maris stella, en in het

Magnificat worden gregoriaanse reciteerformules, polyfone verwerking,
solistische declamatie en virtuositeit,
concerterende stijl … geïntegreerd.
In enkele antifonen (Nigra sum,
Pulchra es, Duo seraphim en Audi
coelum) kiest hij resoluut voor de
moderne stijl. Het merkwaardigste
deel is de Sonata sopra Sancta Maria,
een instrumentaal stuk waarin de
aanroeping ‘Sancta Maria ora pro
nobis’ (‘Heilige Maria, bid voor ons’)
als nadrukkelijke smeekbede elfmaal
wordt vervlochten, telkens met een
ander ritmisch patroon.
Monteverdi’s Mariavespers zijn een
ware encyclopedie van alle toen
heersende technieken en stijlen, die
vooral wijzen op een ‘verwereldlijking’ van de geestelijke muziek, met
invloeden van het profane madrigaal
(monodie, expressie, virtuositeit …)
en de opera (dramatische contrasten,
ruimte-effecten door het gebruik
van echo …). Deze aanpak heeft de
liturgische muziek behoed voor een
steriel epigonisme à la Palestrina!
Ignace Bossuyt

Monteverdi’s Vespers zijn de eerste
belangrijke collectie van muziek
voor de katholieke eredienst. Men
neemt aan dat de componist hiermee
hoopte om een betrekking te vinden
onder de veilige vleugels van de
Kerk. Dit lukte hem pas in 1613,
de datum van zijn aanstelling tot
kapelmeester aan de Basiliek van San
Marco in Venetië. Omtrent de ontstaansgeschiedenis bestaat nog veel
onduidelijkheid. Het is een verzameling van verschillende stukken die
allicht niet samen waren geconcipieerd; zo komen er bijvoorbeeld
twee Magnificat-composities na
elkaar in voor, waarvan de uitvoerder
er vanzelfsprekend slechts één zal
uitkiezen.
De uitvoeringswijze van dit soort
muziek kon toentertijd sterk
variëren, ook binnen de gangbare
conventies. Monteverdi gaf in zijn
druk van 1610 echter veel concrete
aanwijzingen omtrent de vocale en
instrumentale bezetting, waardoor
in dit geval strikt genomen de keuze
beperkter wordt. In onze uitvoering
koos ik ervoor om deze aanwijzingen
geheel te volgen, ook als daardoor
sommige instrumenten bijvoorbeeld
weinig aan bod komen. De zangersbezetting is aldus steeds solistisch,
één per partij; de tien vocalisten
hebben steeds een specifieke individuele rol. Een uitvoering met een
koor (waarbij partijen verdubbeld of
verdriedubbeld zouden worden, in
de polyfone stukken) behoort zeker
tot de mogelijkheden, maar toch
verwijzen Monteverdi’s aanduidingen in de partituur eerder naar een

enkelvoudige bezetting, die mijns
inziens ook het geheel een meer
uitgesproken en geïndividualiseerde
expressie kan verlenen.
Overeenkomstig de aanwijzingen
van de componist inzake instrumentatie worden vele fragmenten slechts
door orgel alleen begeleid. Sommige
fragmenten vermelden precieze
instrumentale combinaties, andere
echter het summiere ‘con stromenti’
(‘met instrumenten’, zonder evenwel
te preciseren wélke), of ook nog ‘con
stromenti, si placet’ (‘met instrumenten, zo men wil’); die beide
laatste voorschriften verplichten de
uitvoerder tot eigen keuzen, geheel
in de geest van de tijd overigens.
Vandaag worden voor uitvoeringen
van dit repertorium vaak instrumenten gebruikt die eerder geschikt zijn
voor muziek uit 1750 dan uit het
begin van de zeventiende eeuw.
La Petite Bande heeft zopas twee violen en twee altviolen laten bouwen
door de gespecialiseerde vioolbouwer-musicus Dmitry Badiarov (tot
eind 2006 in Brussel, sindsdien in
Tokio gevestigd), nstrumenten die
qua concept geheel passen in de
context van de vroege zeventiende
eeuw. Ook de overige gebruikte
strijkinstrumenten voldoen aan deze
vereiste. De strijkstokken werden
naar nauwkeurige afbeeldingen
(Caravaggio en Gentileschi, ca.
1600) gereconstrueerd door Hans
Reiners (Berlijn). De betrokken
musici streven er bovendien naar
deze instrumenten te bespelen met
de bijbehorende techniek (lagere
houding van de violen en viola’s,

andere manier om de boog vast te
houden), dit alles om het oorspronkelijke klankbeeld beter tot zijn
recht te laten komen.
Deze uitvoering wordt niet ‘gedirigeerd’ in de gebruikelijke zin.
Ik geloof niet dat bij deze muziek
één centrale persoon (‘de’ dirigent) zo nodig moet ‘tekenen’ voor
een hoogstpersoonlijke versie. In
tegenstelling tot wat bij het traditioneel romantische orkestrepertoire
bijvoorbeeld wél het geval is, stond
er bij Monteverdi en tijdgenoten
immers nooit een ‘dirigent’ vooraan,
die door zijn lichaamsexpressie wel
degelijk een expliciete individuele
interpretatie zoekt te suggereren
en tot klinken te brengen, als een
soort ‘Grote Leider’... Hier is veeleer
een collectief vakmanschap gepast,
dat vanzelfsprekend is verankerd in
éénzelfde stijlgevoel, in één gelijkgestemde visie; de ‘leider’ (primus inter
pares) zal zich eerder beperken tot
een harmonisch verlopende voorbereiding, coördinatie en voortstuwing
van het geheel.
Sigiswald Kuijken

Monteverdi en zijn tijd

ensemble

Claudio Monteverdi werd geboren

sopraan

trombone

in 1567, het jaar waarin de Londense

Gerlinde Sämann

Simen Vanmechelen

Beurs werd gesticht en waarin hertog

Marie Kuijken

Wim Becu

Alva naar onze contreien werd gestuurd

Harry Ries

om naar aanleiding van de Beelden-

alto

storm orde op zaken te stellen. Tijdens

Alessandro Carmignani

orgel

Monteverdi’s leven aanschouwden vele

Paolo Costa

Ewald Demeyere

bekendheden het levenslicht:
P. Brueghel de Oudere (1569);

tenor

Caravaggio (1573); Titiaan (1576);

Giusseppi Maletto

P.P. Rubens (1577); P.C. Hooft (1581);

Fabio Furnari

Orlando Gibbons (1583); Heinrich

Jean-François Lombard

Schütz, Bredero en kardinaal Richelieu
(1585); Vondel (1587); Jordaens (1593);

bas

Descartes (1596); Anton Van Dyck,

Marco Scavazza

O. Cromwell (1599); F. Cavalli (1602);

Fulvio Bettini

Rembrandt (1606); Cyrano de Bergerac

Walter Testolin

(1619); Molière (1622); Blaise Pascal
(1623); Chr. Huygens (1629);

viool

Jean-Baptiste Lully, Vermeer, Spinoza

Sigiswald Kuijken

en J. Locke (1632); Buxtehude (1637);

Sara Kuijken

Newton (1643).

altviool
Monteverdi stierf in 1643. In datzelfde

Marleen Thiers

jaar overleden Girolamo Frescobaldi

Katharina Wulf

en de Franse koning Lodewijk XIII. Isaac

Mika Akiha

Newton werd geboren en Lodewijk XIV
werd koning van Frankrijk. Tijdens

basso da brazza

Monteverdi’s leven zijn volgende

Samantha Montgomery

personen overleden: Benvenutto
Cellini (1571); Anna Bijns (1575); Ivan

contrabasso da gamba

IV de Verschrikkelijjke (1584); Ronsard,

Benoît Vanden Bemden

Thomas Tallis (1585); Maria Stuart (1587);
Montaigne (1592); Lassus, Palestrina

blokfluit, traverso

en Mercator (1594); T. Morley, koningin

Morgane Eouzan

Elisabeth van Engeland (1603);

Stefanie Troffaes

G. Gabrieli (1612); Cervantes,
Shakespeare (1616); Praetorius,

cornetto

Sweelinck (1621); W. Byrd (1623);

Gebhard David

F. Bacon (1626); J. Bull (1628);

Bork Frithjof Smith

P. Brueghel de Jongere (1638);
P.P. Rubens (1640); A. Van Dyck (1641);
Kardinaal Richelieu, G. Galilei (1642).

