25-27.09.2009

Domein
Gustav
Leonhardt

vr 25.09.2009
doorlopend vanaf 18.00 - Bar foyer parterre
Vertoning van Chronik der Anna Magdalena Bach
18.30 - Kamermuziekzaal
Johan Huys in gesprek met Gustav Leonhardt
19.15 - Kamermuziekzaal
Inleiding door Elise Simoens
20.00 - Kamermuziekzaal
Gustav Leonhardt / Klavecimbelrecital

— — —
za 26.09.2009
doorlopend vanaf 16.30 - Bar foyer parterre
Vertoning van Chronik der Anna Magdalena Bach
17.00 - Studio 1
Vertoning van Reiziger in muziek
19.15 - Kamermuziekzaal
Inleiding door Ignace Bossuyt
20.00 - Concertzaal
Gustav Leonhardt, Ryo Terakado, Barthold & Wieland Kuijken / Telemann

— — —
zo 27.09.2009
11.00 - Kapel O.L.V. van Blindekens
Gustav Leonhardt / Orgelrecital

domein
gustav
leonhardt

klavier

vr 25.09.2009 - 20.00
Gustav Leonhardt klavecimbel
(Vlaams klavecimbel van William F. Morton,

De avonturen van
Johann Jacob
Froberger

Parijs 1991, naar Johannes Ruckers,
Antwerpen 1624, Musée Unterlinden, Colmar)

— — —
Johann Jacob Froberger (1616-1667),
Méditation sur ma mort future
Toccata nr. 3
Canzona nr. 2
Suite nr. 12
Lamentation sur la mort de Ferdinand IV
Gigue
Courante
Sarabande
Capriccio nr. 6
Fantasia nr. 2
Toccata nr. 9
Suite in g
Allemande
Gigue
Courante
Sarabande
Toccata nr. 21
— Pauze —
Suite in e
Allemande
Gigue
Courante
Sarabande
Ricercar nr. 5
Suite in a
Plainte faite à Londres pour
passer la mélancolie
Gigue
Courante
Sarabande
Lamentation sur la mort de Ferdinand III

Wie in de zeventiende eeuw door Europa
wilde reizen, kon maar beter over wat
avonturiersbloed beschikken. Reizen was
om hygiënische redenen slecht voor de
gezondheid en onder meer ten gevolge van
de dertigjarige oorlog ronduit gevaarlijk. En
toch werd er duchtig rondgereisd, niet het
minst door kunstenaars. Kunstenaars trokken
niet enkel tijdens hun opleiding naar het
buitenland. Eenmaal ze ergens vast in dienst
waren, werden ze ook naar andere landen
gestuurd in de hoop zo het prestige van hun
opdrachtgevers extra kracht bij te zetten.
Naar verluidt werden sommigen er zelfs op
uitgestuurd om spionagewerk te verrichten.
Johann Jacob Froberger (1616-1667) stamt
uit een wel heel kosmopolitisch midden. Zo
bevatte de muziekbibliotheek van zijn vader
zowel muziek van de Italiaanse voorgangers van Frescobaldi als werk van Schütz en
Schein. Via de musici die aan het hof van
zijn geboortestad Stuttgart werkten, kwam
de jonge Froberger bovendien rechtstreeks
in contact met musici uit Frankrijk, Italië,
Engeland en Duitsland. Froberger zelf zou
uiteindelijk als organist in dienst treden van
de Oostenrijks-Hongaarse keizerlijke familie.
Hij werkte er amper enkele maanden toen
hij zijn overste Ferdinand III al wist te overtuigen om hem naar Rome te laten vertrekken voor verdere studie bij Frescobaldi. In
de entourage van Ferdinand III ontmoette
Froberger ook geregeld interessante diplomaten. Via William Swann bijvoorbeeld, een
Engelse diplomaat, werd Froberger voorgesteld aan Constantijn Huygens, die behalve
dichter ook secretaris was van de prinsen
van Oranje.

Dat Froberger als een van de grootste
toetsencomponisten aller tijden bestempeld
wordt, is onder meer te danken aan zijn uitzonderlijk gevarieerde oeuvre. Hij wisselt in
zijn klaviermuziek de meest uiteenlopende
stijlen met elkaar af. Op zeldzaam virtuoze
wijze integreert hij zowel Franse, Duitse
als Italiaanse elementen in zijn muziek. Nu
eens schrijft hij ‘ouderwets’, dan weer is hij
ronduit baanbrekend of zelfs profetisch.
Nog voor hij de Franse muziek goed en wel
had kunnen leren kennen, schreef hij zelf al
in ‘Franse’ stijl. Het was namelijk Froberger
die de taal van de luitisten (de zogenaamde
style luthé) transponeerde naar het klavecimbel en daarmee de aandacht trok van
componisten als Louis Couperin en Jacques
Champion de Chambonnières. Froberger
lag zelfs mee aan de basis van het ontstaan
van de geijkte samenstelling van de ‘Franse’
suite (Allemande - Courante - Sarabande
- Gigue). Van sommige van zijn Allemandes maakte Froberger sterk uitgewerkte
‘karakterstukken’. De titels (zoals Plainte
faite à Londres pour passer la mélancholie,
Méditation sur ma mort future en Lamentation faite sur la mort très douloureuse de Sa
Majesté Impériale, Ferdinand le troisième,
An. 1657) doen misschien vermoeden dat
het om programmatische muziek gaat, maar
in werkelijkheid ligt de nadruk in deze stukken eenvoudigweg op de muzikale uitwerking van een bepaald affect.
Behalve met Frans getinte muziek, laat dit
concertprogramma ons ook kennismaken
met Frobergers Italiaans geïnspireerde
klaviermuziek. De Toccate van Froberger
leunen heel dicht aan bij die van zijn leermeester Girolamo Frescobaldi (1583-1643).
Na een improviserende introductie volgt een
aantal contrapuntische episodes. Het valt
op dat dat Froberger die contrapuntische
gedeeltes wel veel sterker uitwerkte dan

Frescobaldi. Ook in zijn Canzone wijkt
Froberger lichtjes af van Frescobaldi’s
schrijfwijze. Het vertrekpunt is nog altijd een
thema met heel typische ritmische eigenschappen (lang-kort-kort-lang), maar het
contrapunt dat daarop volgt is bij Froberger
op grotere schaal uitgewerkt dan bij
Frescobaldi. Ook de Fantasia en het
Capriccio ten slotte zijn Italiaans van oorsprong. In tegenstelling tot wat de term
doet vermoeden is een Fantasia in de regel
nogal strikt en licht archaïsch van aard. Van
de componist wordt verwacht dat hij heel
goed thuis is in de regels van het contrapunt. Een Capriccio vergt dan weer niet
enkel virtuositeit van de componist, maar
ook van de uitvoerder.
Elise Simoens

za 26.09.2009 - 20.00
Barthold Kuijken traverso
Ryo Terakado viool
Wieland Kuijken viola da gamba
Gustav Leonhardt klavecimbel
(W.F. Morton 1991 naar J. Ruckers 1624)

— — —

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Pariser Quartet I (Concerto Primo) in G (1730)
Grave - Allegro
Largo
Presto
Largo
Allegro
Fantasie in Bes voor soloviool (1735)
‘Fünfzehnte und Sechzehnte Lection’ in D
voor viola da gamba, uit ‘Der Getreue
Music-Meister’ (1728)
Andante
Vivace
Recitatif - Arioso
Vivace
Pariser Quartet III (Sonata Prima) in A
(1730)
Soave
Allegro
Andante
Vivace
— Pauze —
Fantasie in d voor solotraverso (1732)
Fantasie in b voor solotraverso (1732)
Pariser Quartet XII (Suite VI) in e (1738)
Prélude: A discrétion - Très vite
Gai
Vite
Gracieusement
Distrait
Modéré

Geleerd en galant:
de onweerstaanbare charme
van de kamermuziek van
Georg Philipp Telemann
In 1728 verscheen in Hamburg de eerste
aflevering van een muzikaal tijdschrift, Der
getreue Musikmeister, het eerste in zijn
soort: het bevat namelijk geen geschreven
bijdragen, maar composities, die, zoals
een feuilleton, om de twee weken ’werden
vervolgd’. Initiatiefnemer was Georg Philipp
Telemann, muziekdirecteur van de stad
Hamburg en cantor van het Johanneum
sinds 1721. Met deze en talrijke andere
publicaties werd Telemann in West-Europa
een van de invloedrijkste promotoren van
de burgerlijke muziekcultuur. Hij richtte zich
niet exclusief tot beroepsmusici maar ook
tot de amateurs, van wie wel een relatief
hoog technisch niveau werd verwacht. De
25 afleveringen (‘Lektionen’) bevatten een
brede waaier van instrumentale en vocale
composities voor de meest uiteenlopende
bezettingen, van solowerken met of zonder
basso continuo tot uitgebreider werken met
stemmen en instrumenten. De verzameling
is een goudmijn voor wie op zoek is naar
originele solistische stukken of ongewone
combinaties (zoals panfluit en klavecimbel of
dwarsfluit en viola pomposa).
Tot de puur solistische stukken behoort een
sonate voor viola da gamba, senza cembalo,
een vierdelige compositie naar Italiaans
model in de opeenvolging langzaam
(Andante) – snel (Vivace) – langzaam
(Rezitativ – Arioso) – snel (Vivace). Zoals in
de andere instrumentale composities zet
Telemann een van zijn motto’s op overtuigende wijze in de praktijk om: ‘Gieb jedem
Instrument das/ Was es leyden kan/ So hat
der Spieler Lust/ Du hast Vergnügen dran’
(Geef elk instrument wat er het best voor

geschikt is: de speler heeft er plezier aan
en jij kan ervan genieten). Bovengenoemde
gambasonate is perfect gedacht vanuit het
instrument: melodische lijnen worden kunstvaardig gecombineerd met akkoordenspel,
dat ideaal is voor de viola da gamba dankzij
de vlakke kam. Telemann vermengt ook
graag vocale met instrumentale idiomen (en
omgekeerd). Het derde deel is namelijk een
transpositie van een operascène (recitatief +
arioso) op de gamba. De zangerigheid van
het arioso is een muzikale omzetting van
een ander Telemann-motto: ‘Singen ist das
Fundament zur Music in allen Dingen.’
Ook in de later gepubliceerde fantasia’s voor
traverso en viool, die door hun meerdeligheid en contrasterende tempi verwant zijn
aan de sonate of de suite, slaagt Telemann
er uitstekend in de typische speeltechnieken
van het instrument uit te buiten. Mede dankzij zijn onuitputtelijke melodische vindingskracht leverde hij met deze composities
pareltjes van puur solistisch musiceren af.

fundament. Vooral de toevoeging van een
solistische partij in het basregister (gamba of
cello) verrijkt zowel het klankkarakter als het
interactieve spel.
Italiaans van factuur zijn de kwartetten
nr. 1 (Concerto) en nr. 3 (Sonate), waarin
puur melodische onderdelen (met de nadruk
op melodie met begeleiding) afwisselen met
knappe staaltjes contrapunt. Het kwartet
nr. 12 is dan weer op Franse leest geschoeid. Na een typische Franse ouverture
(Prélude) volgen dansachtige of op de dans
geïnspireerde delen, namelijk gavotte (Gai),
loure (Gracieusement), rondeau (Vite),
polonaise (Distrait) en ter afsluiting een
prachtige chaconne (Modéré), een variatiereeks op een herhaald baspatroon. Met
composities als deze kwartetten ontkracht
Telemann alle kritiek van veelschrijverij of
oppervlakkigheid. Zoals Händel weet hij
perfect artistieke integriteit te verbinden
met publiekswerving.
Ignace Bossuyt

Tot Telemanns origineelste creaties behoren
de twaalf Parijse kwartetten. Ze werden in
twee cycli van 6 gepubliceerd in Parijs, respectievelijk in 1736 en 1738. (De eerste zes
waren in 1730 wel al in Hamburg verschenen.) Deze kwartetten vormen een hoogtepunt in Telemanns kamermuziek: hij slaagt er
meesterlijk in kunstvaardigheid te combineren met onderhoudende en charmante
muziek. Het bestaat inderdaad: contrapunt
en concerterende dialoog in een galante
verpakking! Vernieuwend aan deze kwartetten is vooral de uitbreiding van de bezetting
tot drie melodiestemmen (traverso, viool en
viola da gamba, met cello als alternatief), tegenover de traditionele en nog wijdverspreide triosonate met twee melodische partijen
(doorgaans twee violen). De basso continuo
(klavecimbel) zorgt voor het harmonisch

zo 27.09.2009 - 11.00
Gustav Leonhardt orgel

(Andries-Jacob Berger, 1737)
— — —

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621),
Praeludium
De Engelse Fortuin
Anoniem,
‘Windeken daar het bos af drilt’
Heinrich Scheidemann (1595-1663),
Praeludium
Henry Du Mont (1610-1684),
Allemanda gravis
Johann Jakob Froberger (1616-1667),
Ricercar nr. 5
Johann Caspar Kerll (1627-1693),
Canzona nr. 4
Abraham van den Kerckhoven
(1618-1701)
Fantasia in d
Fantasia in e
Georg Böhm (1661-1733),
‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’,
koraalpartita
Chaconne in G
Henry Purcell (1659-1695),
Voluntary in G
John Blow (1649-1708),
3 Voluntaries

De 17e-eeuwse
orgelmuziek:
een goudmijn
Ongetwijfeld vormt het oeuvre van Johann
Sebastian Bach (1685-1750) de bekroning
van de klaviermuziek voor orgel en klavecimbel in de barok. Wat de vorige generaties
realiseerden, bracht hij tot een ongeëvenaard hoogtepunt. Die voorgangers waren
echter niet alleen wegbereiders, maar evenzeer op-en-top musici. Gustav Leonhardt
brengt een representatieve doorsnede van
de 17e-eeuwse klaviermuziek, met componisten uit de Nederlanden (Sweelinck, Van
den Kerckhoven), Frankrijk (Du Mont), Duitsland (Scheidemann, Froberger, Kerll, Böhm)
en Engeland (Purcell, Blow).
Vanaf de 16e eeuw was het klavierrepertoire voor klavecimbel en orgel uitgegroeid tot een gevarieerd spectrum aan
genres, religieuze én profane. Stilistisch
bewoog de klaviermuziek zich tussen twee
extremen: enerzijds de improvisatie, als
uiting van technische virtuositeit, anderzijds
de ‘geleerde’, aan de strenge regels van het
contrapunt gebonden schrijfwijze, een erfenis van de renaissancepolyfonisten.
Zo ontwikkelde zich het uitgebreidere
praeludium uit een korte improvisatie als
voorspel voor het ‘grotere werk’. Kenmerkend zijn passages in akkoorden en toonladderfiguren, zonder afgelijnde thema’s
en niet gebonden aan vaste patronen (bij
de Amsterdammer Sweelinck en zijn Duitse
leerling Scheidemann).
Daarentegen is het ricercar een contrapuntisch uitgewerkte compositie, waarbij een
of meerdere thema’s in imitatief verband
alle stemmen doorkruisen. Het ricercar van
de Zuid-Duitse componist Froberger is in

feite een variatiereeks, waarbij het langzame
aanvangsthema naderhand ritmisch en
melodisch wordt gewijzigd, met behoud
van de imitatief-contrapuntische textuur.
Verwant aan het ricercar is de canzona, maar
de schrijfwijze is meestal iets lichter door de
pittiger, vaak zelfs dansante ritmiek, zoals
in de canzona van Kerll. Ook de fantasia
is vaak gebonden aan de geleerde stijl, al
permitteert de componist zich hier meer
‘fantasie’, door improvisatorische passages
en imitatieve fragmenten af te wisselen. Een
fantasia kan zelfs helemaal in de strenge of
in de vrije stijl gecomponeerd zijn. Knappe
staaltjes van de fantasiakunst zijn enkele
werken van de Brusselse componist Van den
Kerckhoven.
Een typisch Engelse vorm is de voluntary,
waarbij de componist eveneens alle vrijheid
wordt gelaten. Na een meditatief eerste
deel mondt Purcelss Voluntary in G uit
in een ritmisch levendig canzona-achtig
slotfragment. De voluntaries van Blow zijn
overwegend ernstige werken die uitstekend
aansluiten bij de liturgische praktijk.

ponisten de variaties over op koralen.
Een van hen was Georg Böhm, de
beroemde organist van de Johanneskirche
in Lübeck. In zes variaties op het koraal
Wer nun den lieben Gott lässt walten belicht
Böhm meesterlijk de diverse mogelijkheden
van melodische en ritmische manipulatie van
een thema. De chaconne is een variatiereeks
op een herhaald baspatroon, een uitdaging voor de componist om niet vanuit een
melodie, maar vanuit een harmonische basis
telkens weer nieuwe, boeiende ideeën te
ontwerpen voor de bovenstemmen.
De 17e eeuw, die in het concertleven al
te lang stiefmoederlijk werd behandeld, is
sedert enkele decennia terecht aan een herwaardering toe, sinds het inzicht is gegroeid
dat de muziek niet louter naar hoogtepunten toe evolueert (in dit geval naar Bach),
maar dat elke periode getalenteerde musici
voortbrengt die elk op zich geapprecieerd
dienen te worden. Hierbij past uitstekend de
uitspraak van de 19e-eeuwse muziekhistoricus F.J. Fétis: ‘L’art ne progresse pas, elle se
transforme.’
Ignace Bossuyt

Naar de wereldlijke Franse klaviermuziek
verwijst dan weer de Allemanda gravis van
de in Parijs actieve Zuid-Nederlander Du
Mont. Zo’n allemande was oorspronkelijk
een langzame dans in driekwartsmaat.
Terwijl de variatiekunst doordrong in
genres als het ricercar (Froberger),
demonstreerden vele componisten hun
talent met variatiereeksen op een thema.
In Sweelincks Engelse fortuin wordt de
melodie driemaal voorgesteld, omrankt
door steeds virtuozere figuraties. Sweelinck
liet zich duidelijk inspireren door de briljante
klavierstijl van de Engelse virginalisten. Van
Sweelinck namen Duitse protestantse com-

vr 25.09 - za 26.09.2009

za 26.09.2009 - 17.00

Chronik der
Anna Magdalena Bach

Reiziger in muziek
(VPRO, 2001)

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september
wordt de film Chronik der Anna Magdalena
Bach (1968) vertoond. In dit biografische
portret van Johann Sebastian Bach door
het regisseursduo Jean-Marie Straub en
Danièle Huillet vertolkt Gustav Leonhardt de
muzikale hoofdrol. Voor een impressie van
dit kostbare historische document kunt u
terecht in de bar op Foyer parterre, vrijdag
doorlopend vanaf 18 uur en zaterdag doorlopend vanaf 16.30.

Wekelijks ontving Han Reiziger op zondagochtend musici en muziekliefhebbers in
een live-uitzending vanuit Studio Plantage
in Amsterdam. Ook Gustav Leonhardt
was een uur lang bij hem te gast, om te
spreken over zijn ervaringen als klavecinist,
organist en dirigent, en over zijn bijzondere affiniteit met de muziek van Johann
Sebastian Bach.

Gustav Leonhardt
en Festival van
Vlaanderen-Brugge
In 2006 werd Gustav Leonhardt, op voorstel
van het Festival van Vlaanderen-Brugge,
commandeur in de Belgische Leopoldsorde.
Deze onderscheiding werd hem toegekend
omwille van zijn baanbrekende verdiensten
op het gebied van de theorie en de uitvoeringspraktijk van oude muziek. Dat mede
dankzij hem het Brugse festival Musica
Antiqua internationaal op de kaart werd
gezet, zal daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld. Het was en blijft
een grote verdienste van Robrecht Dewitte,
de helaas onlangs overleden stichter en
bezieler van het Brugse Festival, dat hij al
voor de allereerste klavecimbelwedstrijd in
1965 Gustav Leonhardt uitnodigde om in de
internationale jury te zetelen. Leonhardt was
toen vrij controversieel, en in onze contreien
nog niet zo beroemd. De beslissing van
Robrecht Dewitte getuigde dan ook van
durf en een toekomstgerichte visie. Men
kan het zich nog nauwelijks voorstellen:
Leonhardt in het gezelschap van Li
Stadelmann en de toenmalige iconen Robert
Veyron-Lacroix, de begeleider van onder
meer Jean Pierre Rampal en Arthur
Grumiaux, en de Belgische klaveciniste
Aimée Van de Wiele, leerlinge van de
legendarische Wanda Landowska.
In 2007 was Gustav Leonhardt voor de
vijftiende keer jurylid van deze driejaarlijkse
wedstrijd. Vooral sinds 1971, toen er voor
het eerst een Eerste Prijs werd toegekend
(aan Scott Ross, helaas ook al overleden), is
deze klavecimbelwedstrijd uitgegroeid tot
’s werelds meest gereputeerde – niet het
minst door Leonhardts aanwezigheid. Zijn
rijzige en aristocratische gestalte, geconcentreerd luisterend achter de jurytafel, was

en is voor velen, kandidaten en melomanen
uit binnen- en buitenland, een onuitwisbare
herinnering; zo ook – en wellicht vooral –
de talrijke schitterende concerten die hij in
Brugge speelde. Wie erbij was, herinnert
zich ongetwijfeld Leonhardts concerten met
Wieland Kuijken (01.08.1980) en Barthold
Kuijken (01.08.1983), beide in het destijds
nog voor concerten toegankelijke
Memlingmuseum. Hoogtepunten uit de
festival-geschiedenis waren ongetwijfeld
Leonhardts vele solorecitals, waaronder
die in het Memlingmuseum (27.07.1974,
31.07.1977) en niet te vergeten die in de
mooie en weelderig klinkende Sint-Annakerk
(o.a. 31.07.1986 en 01.08.1989). Ook met
de gebroeders Kuijken concerteerde hij in
Sint-Anna: op 26.07.1992 en 31.07.1998 met
Barthold, op 03.08.1995 met Wieland.
Gustav Leonhardt horen spelen is een
belevenis. Gustav Leonhardt zien en horen
spelen was destijds voor mij en vele van
mijn generatiegenoten een revelatie. Ooit
schreef iemand een werkje met als titel: Les
Secrets de la Musique Ancienne. Wat mij
betreft zijn het vooral Leonhardt en het
Festival van Vlaanderen-Brugge die me
hebben ingewijd.
Johan Huys

Gustav Leonhardt:
een profeet van
het verleden
Hoe portretteer je een musicus als
Gustav Leonhardt (1928, ’s Graveland)?
Zijn curriculum stelt je alvast voor een
duizelingwekkende embarras du choix:
klavecinist, organist en dirigent van wereldformaat, pionier en pleitbezorger van
de historiserende uitvoeringspraktijk,
gerespecteerd pedagoog … dat alles en
nog veel meer is deze musicus, wiens licht
stoïcijnse silhouet de gemiddelde barokliefhebber intussen welbekend is. Het hoeft
niet te verbazen dat zijn rijke loopbaan met
diverse onderscheidingen werd bekroond,
waaronder een hele reeks eredoctoraten. De
eenentachtigjarige Leonhardt blijft onverstoorbaar concerteren, zo’n honderd keer
per jaar.
Ten huize Leonhardt was kamermuziek
dagelijkse kost. Vader speelde fluit,
moeder was violiste en zus Trudelies
studeerde pianoforte. Op zesjarige leeftijd
begon Gustav Leonhardt piano te spelen,
rond zijn tiende ontdekte hij het klavecimbel. Maar de vonk van het muzikale verleden
sloeg pas echt over aan de Schola Cantorum
Basiliensis, waar Leonhardt naast klavecimbel ook orgel ging studeren. In 1950
debuteerde hij in Wenen met Die Kunst
der Fuge van J.S. Bach. Een bijkomende
musicologische studie legde de fundamenten van zijn artistieke bewustzijn, dat ook
vandaag nog wordt gekenmerkt door een
grote nieuwsgierigheid naar het kleinste
detail én de brede historische context van
het kunstwerk.
Met het klavecimbel heeft Leonhardt een
bijzondere verhouding. Als geen ander
transformeert hij de weerbarstigheid van

dit instrument – de korte duur van de
klanken die het voortbrengt – tot zijn
grootste troef. Leonhardt slaagt erin de
muziek van componisten als Frescobaldi,
Froberger en Louis Couperin haast letterlijk
te doen ‘spreken’, dankzij de doordachte
frasering en verfijnde articulatie die zijn
klavecimbelstijl typeren. Daarnaast is hij
een meester van het ornament, zonder dat
versieringen ooit de bovenhand krijgen op
het coherente geheel waarin ze figureren.
Als organist was Leonhardt lang titularis in
de Waalse Kerk in Amsterdam, waar hij een
prachtinstrument van Christian Müller uit
1733 bespeelde.
‘Dirigeren is eenvoudiger dan spelen’, als
we Gustav Leonhardt mogen geloven. Visie
weegt hier door op motorische precisie,
zoals hij toelicht in de monografie Sur
Leonhardt van Jacques Drillon: ‘Het volstaat
te weten wat men wil, te verduidelijken wat
men wil horen, het werk te tonen zoals men
het ziet.’ Het werk, de compositie, daar is
het Leonhardt om te doen. Zijn respect voor
de creatie is eindeloos en gaat gepaard met
een grote bescheidenheid als uitvoerder. Zo
weigert hij categoriek zijn concerten te laten
opnemen en huivert hij van te veel aandacht
voor zijn persoonlijkheid als interpreet.
‘Wij brengen louter tot leven wat anderen,
oneindig veel groter dan wijzelf, hebben
gecreëerd’, vertelt hij aan Drillon, die hem
dan ook typeert als een profeet van het
verleden.
In zijn historisch geïnspireerde benadering
van barokmuziek werd Leonhardt al vroeg
door illustere bondgenoten omringd. Eerst
en vooral was er zijn echtgenote Marie,
met wie hij in 1955 het Leonhardt Consort
oprichtte. Daarnaast kruisten Frans
Brüggen (fluitist en dirigent) en de cellist
Anner Bijlsma zijn pad, net als Sigiswald,

Wieland en Barthold Kuijken. Met die
andere spitsbroeder, Nikolaus Harnoncourt,
werkte Leonhardt samen aan de integrale
opname van Bachs religieuze cantates. Al
deze musici hadden een gemeenschappelijk
doel voor ogen: de herontdekking van een
kunst die schijnbaar verloren was gegaan,
door onderzoek naar de ontstaanscontext
van muziek, naar de bronnen, de instrumentenbouw en de instrumentale techniek.
Christopher Hogwood, Ton Koopman, Skip
Sempé, Pierre Hantaï en Bob van Asperen
zijn slechts enkele van de musici die bij
Leonhardt studeerden. Weliswaar relativeert
‘de meester’ de impact van onderwijs en
heeft hij er zich altijd voor behoed mensen
te kneden tot kopieën van hemzelf. Toch doceerde hij tussen 1952 en 1955 klavecimbel
aan de Wiener Musikakademie, en tussen
1954 en 1988 aan het Amsterdamse conservatorium. Ook als musicoloog gaf Leonhardt
zijn kennis door. Zo publiceerde hij in 1952
een boekje met de veelzeggende titel The
Art of Fugue: Bach’s Last Harpsichord Work.
Hierin betoogt hij dat Die Kunst der Fuge
geen abstract theoretisch werk is, maar
geconcipieerd werd voor het klavecimbel. In
1968 gaf hij Sweelincks klavierfantasia’s en
-toccata’s uit, in een reeks van de Vereniging
voor Nederlandse Muziekgeschiedenis.
Gustav Leonhardts rijzige gestalte en haar
onmiskenbare noblesse spreken boekdelen.
Romantiek, heroïsme en sentimentaliteit
zijn niet aan hem besteed, wat meteen ook
verklaart waarom hij zijn handen afhoudt van
componisten als Beethoven en Schubert.
‘De 19e eeuw zag muziek als een expressiemiddel, de 18e eeuw zag expressie als
een middel om muziek te maken’, stelt hij
deze kwestie scherp. Leonhardt is een man
van het kleine gebaar, wars van alle franjes,
wiens perfectionisme en bescheidenheid zijn

protestantse achtergrond verraden. Maar
hoe afstandelijk, haast ascetisch hij ook lijkt,
toch maakt al het bovenstaande hem tot een
van de meest gepassioneerde kunstenaars
van vandaag. Met niet-aflatende energie
ontsluit hij de schoonheid van het verleden,
of die zich nu in de muziek, de beeldende
kunst of de architectuur verschuilt. Aan de
Herengracht in Amsterdam bewoont Gustav
Leonhardt het historische ‘Bartolottihuis’,
waarover hij ook een boek schreef. Zijn houding tegenover dit prachtige pand kenmerkt
hem als kunstenaar en musicus: ‘Mijn huis is
historisch, net als zoveel andere dingen in
mijn leven. Niet omdat ze antiek zijn, maar
omdat ze mooi zijn. Ik kan het niet helpen:
steeds wanneer ik een mooi object zie, blijkt
het een oud object.’
Katherina Lindekens
(citaten vrij vertaald uit
Jacques Drillon, Sur Leonhardt,
2009, Editions Gallimard)

Biografieën
Barthold Kuijken (1949, Brugge) studeerde
fluit in Brussel en Den Haag. Daarnaast
specialiseerde hij zich als autodidact op
de traverso, aan de hand van 18e-eeuwse
fluitmethodes en handboeken over uitvoeringspraktijk, en van historische instrumenten zelf. Daarnaast was hij lang actief in de
avant-gardemuziek. Als solist, chambrist en
steeds vaker ook als dirigent concerteert
Barthold Kuijken over de hele wereld. Hij
wordt vaak gevraagd voor meestercursussen
en als jurylid van internationale wedstrijden.
Daarnaast verzorgde hij kritisch becommentarieerde partituuruitgaven, onder
meer van de fluitmuziek van J.S. Bach en
de fluitconcerti van C.P.E. Bach. Barthold
Kuijken doceert traverso aan de Koninklijke
Conservatoria van Brussel en Den Haag. In
2007 werd hij de eerste Belgische Doctor in
de Muziek (VUB).
Wieland Kuijken (1938, Dilbeek) behaalde
in 1962 het hoger diploma voor cello aan
het Brusselse conservatorium. Naast het
‘officiële’ studieprogramma legde hij zich
als autodidact toe op de viola da gamba.
Hij is lid en medestichter van ensembles als
La Petite Bande, het Kuijken strijkkwartet
en het Collegium Europae. Samen met zijn
broers Sigiswald en Barthold, en met andere
illustere musici als Gustav Leonhardt, Frans
Brüggen, Alfred Deller en Anner Bijlsma
bouwde hij een internationale carrière uit.
Wieland Kuijken zetelde in vele internationale wedstrijdjury’s en gaf lang gambales aan
de conservatoria van Brussel en Den Haag.
In 2003 nam hij Bachs solosuites en sonates
voor gamba en klavecimbel op, die laatste
met zijn zoon Piet Kuijken. Vader en zoon
concerteren regelmatig samen, met muziek
van onder meer Beethoven, Schumann en
Brahms.

Ryo Terakado (1961, Bolivia) studeerde aan
de Toho Gakuen School of Music in Tokyo
en bekleedde daarna gedurende twee jaar
de functie van concertmeester van het Tokyo
Philharmonic Orchestra. Geleidelijk aan
begon hij meer interesse te tonen voor de
uitvoering van barokmuziek op authentieke
instrumenten. Om zich daarin te specialiseren ging hij verder studeren bij Sigiswald
Kuijken aan het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag, waar hij in 1989 het solistendiploma behaalde. Sindsdien speelde hij
met veel barokorkesten, als concertmeester
of als solist, onder meer bij Les Arts
Florissants, La Chapelle Royale, Collegium
Vocale Gent en il Gardellino. Momenteel is
hij concertmeester van La Petite Bande en
het Bach Collegium Japan. Ryo Terakado
geeft les aan het Koninklijk Conservatorium
van Den Haag.
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Oude muziek
in het Concertgebouw
Houdt u van oude muziek? Dan heeft het Concertgebouw heel wat voor u in petto. Zo brengt
La Risonanza de Italiaanse cantates van Händel: een wonderlijke symbiose tussen tekst en muziek.
IMAGINARIUM Ensemble presenteert vioolmuziek uit de 17e eeuw, toen instrumentale timbres volop
werden ontdekt en componisten beseften dat je ook zonder stem kan ‘spreken’. En Anima Eterna
Brugge laat zich omringen door schitterende vocale en instrumentale solisten, voor de muziek van
Pergolesi en Durante. Een overzicht van de andere concerten en voorstellingen vindt u op
www.concertgebouw.be
do 15.10.09 20.00 La Risonanza / Händelcantates
wo 21.10.09 20.00 IMAGINARIUM Ensemble & Enrico Onofri / La voce nel violino
do 19.11.09 20.00 Anima Eterna Brugge / La serva padrona

Concertgebouwcafe
Het Concertgebouwcafé is de ideale ontmoetingsplaats
voor concertliefhebbers, musici en artiesten. Het rookvrije café is bovendien een goede plek om tijdens de
dag te genieten van de verwenkoffie. We verwelkomen
u graag met een uitgebreide wijnkaart en een ruim
aanbod van lunches. Op dagen met voorstellingen
is het café altijd open.

WWW.CONCERTGEBOUW.BE
+32 70 22 33 02
IN&UIT BRUGGE, ‘t zand 34, 8000 brugge

