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Biografieën
La Petite Bande werd in 1972 opgericht
door Sigiswald Kuijken, voor een opname
van Lully’s Bourgeois Gentilhomme onder
leiding van Gustav Leonhardt. Hoewel het
ensemble zich aanvankelijk concentreerde
op het barokke repertoire, laat het zich sinds
enkele jaren ook opmerken door zijn integere interpretaties van de klassieke meesters.
Zonder in strak academisme te hervallen,
proberen de musici oude muziek zo getrouw
mogelijk te laten herleven, onder meer door
historische instrumenten te gebruiken en de
tijdseigen speelwijze in ere te herstellen.
Sigiswald Kuijken behaalde een eerste prijs
viool aan het Koninklijk Conservatorium
Brussel. Hij is wereldwijd actief als violist,
dirigent en leraar, en concerteerde sinds de
jaren 1960 onder meer met Gustav Leonhardt, Frans Brüggen en René Jacobs, met
zijn broers Wieland en Barthold en met
Robert Kohnen. Vanuit doorgedreven onderzoek zorgt hij voor grote vernieuwingen in
de historische uitvoeringspraktijk. In februari
2009 mocht hij de prestigieuze prijs voor
Algemene Culturele Verdienste in ontvangst
nemen.

In samenwerking met ESTA Belgium-Flanders.
Dit concert sluit aan bij het internationale congres van de European
String Teachers Association (ESTA) in Brugge van 30 april tot 4 mei 2010.

La Petite Bande:

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)

Sigiswald Kuijken: leiding, viool, violoncello da

Sonata à 6 in g (1673)

spalla, viola da gamba

- (Allegro)

Sara Kuijken en Ann Cnop: viool, altviool

- Presto

Masanobu Tokura: viool, viola da gamba

- Adagio

Marleen Thiers: altviool, viola da gamba

- Presto

Marian Minnen: violone

- Adagio

Ewald Demeyere: klavecimbel

- Presto
- Adagio
- Presto

———

- Adagio
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto in D RV 230, con Violino solo obligato

Carolus Hacquart (1640-1701)

(n° IX uit ‘L’Estro Armonico’ opus 3) (1711)

Sonata ottava in e (uit ‘Harmonia Parnassia’)

- Allegro

(1684)

- Larghetto

- Soavemente

- Allegro

- Canzona (Vivace)
- Grave

Antonio Vivaldi

- Bizzaria

Concerto in c RV 40 (1705)

- Allegro

- Allegro non molto
- Adagio

Dieterich Buxtehude (1637-1707)

- Allegro non molto

Sonata voor viola da gamba en violone in D
(1684)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

- Adagio

Brandenburgs Concerto nr. 6 in Bes BWV 1051

- Allegro

(1721)

- Adagio

- (Vivace)

- Allegro

- Adagio ma non tanto

- Presto

- Allegro

- Poco Presto

— Pauze —

Antonio Vivaldi
Concerto in G RV 310, con Violino solo obligato
(n° III uit ‘L’Estro Armonico’ opus 3) (1711)
- Allegro
- Largo
- Allegro

kamermuziek

focus viool

La Petite Bande speelt
barokmuziek voor strijkers
De aandacht en interesse voor de historische
uitvoeringspraktijk zal binnenkort zo’n kleine
halve eeuw oud zijn. Daarbij wordt duidelijk,
naarmate er antwoorden gevonden worden,
hoeveel vraagtekens er nog overeind blijven
en hoeveel er nog bijkomen. De strijkinstrumenten uit de barokke periode vormen zo’n
heet hangijzer. In de recente ontwikkelingen
is door het onderzoek van Sigiswald Kuijken
de viola da spalla in de belangstelling gekomen. De centrale vraag is wat de rol van
dit instrument is geweest voor de Italiaanse
en Duitse barokmuziek en welke conclusies
daaruit getrokken kunnen worden.
In de ‘moderne’ instrumentbenamingen is
er traditioneel sprake van viool, altviool,
cello en contrabas. In de 17e en 18e eeuw
was dat palet aan strijkinstrumenten iets
gedifferentieerder. Voor de huidige cello,
een instrument dat zowel een basfunctie
kan hebben als een melodische, al dan niet
gepaard gaand met blijken van virtuositeit,
bestond in die periode in Frankrijk de (viola
da) gamba; in Duitsland was er sprake van
de violoncello, in Italië van de viola da spalla
(spalla = schouder). Dat laatste instrument
heeft qua uiterlijk (bij benadering) de vorm
van een moderne cello, met dezelfde snaarindeling maar een kleiner corpus, en met
dikke snaren, waarvan de sonoriteit aan een
fagot doet denken (bronnen spreken van
de ‘Fagotgeige’). De viola da spalla wordt
met een riem om de hals en – zoals de naam
al doet vermoeden – op schouderhoogte
gedragen, waarbij het corpus op de borst
rust (zoals een gitaar). Hoe de violoncello in
Duitsland eruitzag, is niet met zekerheid geweten. De Duitsers kenden alleszins (zeker
vanaf het einde van de 17e eeuw) de gamba
(in verschillende varianten), en men kan lo-

gischerwijs veronderstellen dat zij vertrouwd
waren met het Italiaanse instrumentarium;
de Italiaanse muziekcultuur was vanaf het
begin van de barok dominerend en drukte
meer dan eeuw lang haar stempel op de
rest van Europa.
Door de Italiaanse viola da spalla gelijk te
schakelen met de Duitse violoncello neemt
Sigiswald Kuijken een controversieel en tegelijk fascinerend standpunt in. De gedachte
dat men de violoncello niet tussen de benen
maar op schouderhoogte hield, genereert
immers enkele interessante denkpistes en
biedt een aantal verklaringen. Zo wordt
de ogenschijnlijk vreemde uitspraak van
Leopold Mozart opeens begrijpelijk wanneer
hij zegt dat men ‘tegenwoordig de violoncello ook al bespeelt tussen de benen’. En
wanneer Bach in een van zijn werken een
violoncello piccolo voorschrijft, zou dit wel
eens gewoonweg een viola da spalla kunnen
zijn met een vijfde snaar, waardoor hogere
tonen mogelijk worden.
Concreet betekent dit dat in concerti als
die van Antonio Vivaldi’s L’Estro Armonico
opus 3 de ‘cello’-partij door de viola da
spalla wordt uitgevoerd: een niet meer dan
logisch gevolg van het feit dat het instrument
destijds in Italië werd gebruikt. Deze bundel
concerti was overigens een revelatie: Vivaldi
hanteerde op bijzonder overtuigende en
intrigerende wijze het ritornello (een refrein)
om structuur aan te brengen binnen het
concerto. Die aanpak was zodanig verfrissend
en attractief, dat de partituren zich als een
lopend vuurtje door Europa verspreidden en
via een omweg in Nederland ook bij Bach in
Cöthen terechtkwamen. Bach bewerkte een
aantal van Vivaldi’s concerti voor orgel, herschreef andere tot concerti voor één of meer
klavecimbels, en gebruikte ze als inspiratiebron voor zijn Brandenburgse Concerto’s.

Vivaldi laat een grote groep (het ripieno)
contrasteren met een kleinere groep (het
concertino, bestaande uit één tot vier musici) via het concertatoprincipe: het grillige
weefsel van dialoog, eensgezinsheid en (extreem) contrast dat zich als een onvoorspelbaar palet van muzikale gebaren ontvouwt.
In het Zesde Brandenburgse Concerto kiest
Johann Sebastian Bach ervoor het concertatoprincipe te laten werken tussen groepen
laagklinkende strijkers. Er is geen (!) plaats
voor viool, wel voor viola da braccio I en II,
viola da gamba I en II, violoncello en continuo (violone en klavecimbel). Het is, binnen
de visie van Sigiswald Kuijken en naar analogie met Vivaldi, logisch dat de violoncello
een viola da spalla moet zijn.
Zoals uit de bezetting van Bachs concerto
blijkt, wordt naast de viola da spalla/violoncello ook de violone gebruikt, waarvan
de functie in principe op het spelen van
baslijnen gericht is. Een compositie als de
Sonata in D van Dieterich Buxtehude is dan
ook opmerkelijk, omdat de componist in de
bezetting kiest voor viola da gamba én violone als solistische instrumenten, begeleid
door de basso continuo. De violone speelt
effectief niet louter de baslijn mee met het
continuo-instrument, maar gaat de solistische toer op, in concertatostijl met de viola
da gamba; dit is zeer duidelijk in het derde
deel.
Heinrich Ignaz Franz von Biber is afkomstig
uit Bohemen. Hij maakte naam als vioolvirtuoos en bekleedde een aantal belangrijke
posten in Salzburg vanaf 1670, nadat hij
in zijn vaderland al in hogere kringen had
gediend. Naast werk voor soloviool en
ensemble (sommige met het omstemmen
van de snaren, de zogenaamde ‘scordatura’)
zijn ook religieuze muziek en een opera van
hem bewaard gebleven. Bibers Tre Sonate

a Sei zijn geschreven voor ‘2 violini, 4 viole,
con organo’. We mogen er redelijkerwijs van
uitgaan dat met de ‘4 viole’ vier altviolen (viola da braccio) bedoeld zijn, en dat de continuo enkel uit orgel (klavecimbel) bestaat,
maar wellicht is ook hier ruimte voor verdere
interpretatie.
Carolus Hacquart werd c.1640 in Brugge
geboren; hij kreeg zijn opleiding in de SintSalvatorkerk, en nadien in Gent (Sint-Baafs).
Na het afbreken van zijn studies verhuisde
hij in 1674 naar Amsterdam, waar hij zich
profileerde met de bundel Cantiones Sacrae.
Hij schreef in 1678 De triomfeerende min,
dat kan worden beschouwd als de eerste
opera in de Nederlandse taal. Het werk is
opgedragen aan Constantijn Huygens, die
Hacquarts beschermheer werd. Hacquart
verhuisde in 1679 naar Den Haag (waar de
vorst resideerde) en trachtte er, met niet
erg veel succes, een belangrijke positie als
muzikant te verwerven. Na 1689 vindt men
nauwelijks gegevens over Hacquart terug;
men vermoedt dat hij in 1701 of 1702 is
overleden. Zijn Harmonia Parnassia Sonatarum bestaat uit tien sonates, waarvan twee
voor violino I, violino II, alta viola da gamba,
bassa viola da gamba en basso continuo. De
schrijfwijze voor de bassa viola da gamba is
van die aard dat dit instrument niet alleen
de continuolijn versterkt, maar ook regelmatig solistisch optreedt, en dat in een vrij
hoog register.
Yves Senden

Bachs biografen III –
Julius August Philipp Spitta
(1841-1894) *
Philipp Spitta is wellicht de beroemdste
Bachbiograaf. Het eerste deel van zijn
Bachbiografie werd in 1873 in Leipzig
gepubliceerd, het tweede deel in 1880. Al
vlug werd werd deze biografie hét referentiewerk over het leven en werk van Johann
Sebastian Bach. In 1884-85 verscheen de
Engelse vertaling, voorzien van talrijke aanvullingen. In 1899 werd deze door Novello
& Company opnieuw gepubliceerd in drie
volumes, met als titel: Johann Sebastian
Bach: His Work and Influence on the Music
of Germany, 1685-1750. By Philipp Spitta,
Translated from the German by Clara Bell
and J.A. Fuller-Maitland – in Three Volumes.
Voor hij theologie en klassieke filologie ging
studeren aan de universiteit van Göttingen,
genoot Spitta een muzikale opvoeding en
kreeg hij les in piano, orgel en compositie.
Een korte Schumannbiografie stamt uit zijn
Göttingse periode, en het was ook in Göttingen dat zijn levenslange vriendschap met
Brahms begon.
In 1864 behaalde hij de doctorsgraad en
werd hij leraar Grieks en Latijn in Reval
(Talinn), Sondershausen en aan het NikolaiGymnasium in Leipzig, waar hij in 1874
medestichter van het Bach-Verein was. Van
1875 tot aan zijn dood was hij professor
muziekgeschiedenis aan de universiteit van
Berlijn en aan de Hochschule für Musik.
In 1884 was hij, samen met Chrysander en
Guido Adler, medeoprichter van wat als
het eerste academische muziektijdschrift
wordt beschouwd: het Vierteljahrsschrift für
Musikwissenschaft. Het was ook Spitta die
in 1885 initiatiefnemer was voor de uitgave

van de prestigieuze Denkmäler Deutscher
Tonkunst. Vele van zijn leerlingen werden
later gerenommeerde musicologen: Max
Friedlaender, Carl Krebs, Max Seiffert, Jules
Combarieu, Johannes Wolf en anderen.
Johan Huys
* Deze tekst is een vervolg op Bachs biografen I –
Johann Nikolaus Forkel (1749-1818) in het programmaboekje van 07.03.2010 (concert van Benjamin Alard) en
Bachs biografen II – Carl Hermann Bitter (1813-1885)
in het programmaboekje van 03.04.2010 (concert van
il Gardellino).

Johann Sebastian Bach

ZA 22.05.10 / 20.00 / CONCERTZAAL
TAFELMUSIK / BRUNO WEIL /
RONALD BRAUTIGAM
Het Canadese ensemble Tafelmusik transporteert
ons naar de late 18e eeuw. Van Mozart horen we de rijk
georkestreerde ouverture uit Idomeneo en het schitterende Pianoconcerto nr. 20, uitgevoerd door Ronald
Brautigam. Met Haydns Symfonie nr. 101 (‘De klok’)
brengt Tafelmusik een derde hoogtepunt uit het klassieke
repertoire.

VR 04.06.10 T/M ZO 06.06.10 /
CONCERTGEBOUW
iBOCCHERINI! / FESTIVAL
Een weekend lang richt het Concertgebouw de
schijnwerpers op het rijke oeuvre van Luigi Boccherini.
Centrale figuur Roel Dieltiens omringt zich met muzikale
geestverwanten voor een mooie selectie van muzikale
ontdekkingen én beroemde werken als het Menuet, de
Fandango en het Stabat Mater. Zoals steeds zorgt het
Concertgebouw voor een boeiende omkadering.

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

