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    VOORWOORD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het zevende volume van een reeks, die opgezet werd met de bedoeling 

hedendaagse muziek in Vlaanderen sinds 1950 te documenteren. Het eerste volume 

werd gepubliceerd in 2004 en handelde over strijkkwartetten, nadien volgden 

volumes omtrent pianomuziek, symfonische muziek, werken voor (groot) ensemble, 

muziektheater en tapemuziek.  

 

Met deze reeks wil MATRIX bijdragen aan het vervullen van één van haar kerntaken, 

namelijk de documentatie van hedendaagse muziek in het algemeen en die uit 

Vlaanderen in het bijzonder. (Meer informatie over MATRIX is te vinden op 

www.matrix-new-music.be) 

MATRIX heeft de voorbije jaren een uitgebreide collectie partituren, cd's, boeken en 

tijdschriften opgebouwd. Die collectie is tevens het vertrekpunt voor tal van 

educatieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld lessen over nieuwe muziek, 

concertinleidingen en workshops voor muziekdocenten. De collectie vormt ook de 

basis voor deze publicatie, waarmee we een inventaris hebben willen maken van alle 

kamermuziek voor 2 tot 5 instrumenten (met uitzondering van electronics, 

strijkkwartetten en vocale muziek) die sinds 1950 in Vlaanderen werd geschreven. 

De inventaris wordt voorafgegaan door een uitgebreid essay waarin de belangrijkste 

eigenschappen op het gebied van stijl en instrumentatie, tendensen en 

eigenaardigheden van het Vlaamse repertoire aan kamermuziek aan bod komen. 

Daarna volgen enkele korte artikels over verschillende representatieve composities.  

We willen daarbij benadrukken dat de selectie van de werken die aan bod komen in 

de korte artikels geen kwalitatief oordeel inhoudt. De gekozen werken zijn natuurlijk 

van een hoge artistieke kwaliteit, maar dat kan evenzeer gezegd worden van veel 

andere Vlaams kamermuziekwerken. De  
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bedoeling van de besprekingen ligt eerder bij het illustreren van de stilistische 

diversiteit van dit repertoire, en is er tevens op gericht verschillende generaties aan 

bod te laten komen. 

 

Om budgettaire redenen, kozen we ervoor om geen Nederlandstalige versie van 

deze tekst in druk te laten verschijnen. De Nederlandse teksten en inventaris zijn 

echter wel beschikbaar en te downloaden op de website van MATRIX. 

Bij deze willen we graag de componisten bedanken voor hun aanvullingen en 

correcties aan de inventaris. Jan Christiaens voorzag ons van een prachtig essay. We 

willen ook de auteurs van de korte werkbesprekingen bedanken voor hun vrijwillige 

medewerking. Een woord van dank gaat ook naar de Vlaamse Gemeenschap 

(Ministerie van Cultuur, afdeling Kunsten en Erfgoed) voor de ondersteuning van 

deze publicatie en naar Muziekcentrum Vlaanderen, dat een aantal exemplaren van 

deze publicatie aankoopt en verdeelt. Ten slotte gaat een warm woord van dank uit 

naar iedereen die bijgedragen heeft aan de productie van een cd met (fragmenten 

van) de besproken tapemuziekwerken. Documentatie in woord en klank is tenslotte 

des te sterker. Teneinde de Vlaamse hedendaagse muziek te promoten in binnen- en 

buitenland, wordt deze publicatie kosteloos verspreid aan bibliotheken, ensembles, 

concertorganisaties, festivals en andere geïnteresseerden. 

  

MARK DELAERE 

REBECCA DIEPENDAELE 
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  MATRIX.   
 
MATRIX: centrum voor nieuwe muziek 
In enkele jaren tijd is MATRIX, met haar bibliotheek met meer dan 24 000 partituren 

en 13 000 opnames, uitgegroeid tot een belangrijke collectie van muziek 

gecomponeerd sinds 1950. Muziek uit Vlaanderen vormt de kern van de collectie, 

maar er wordt evenveel aandacht besteed aan de internationale context. Op die 

manier leidt bijvoorbeeld de zoektocht naar Boulez’ Structures in de online catalogus 

makkelijk naar een overzicht van alle muziek die sinds 1950 in Vlaanderen en elders 

geschreven werd voor dezelfde bezetting (twee piano's).  

De collectie vormt het uitgangspunt voor activiteiten binnen twee andere domeinen: 

muzikaal erfgoed en muziekeducatie. Voor dat eerste heeft MATRIX een 

samenwerking opgezet met ComAV. Vanuit het bewustzijn dat de composities van 

vandaag morgen bedreigd erfgoed kunnen zijn, voert MATRIX een proactief 

erfgoedbeleid, waarin ruimte is voor zowel conservering als inventarisatie en 

projecten om de collectie voor een breder publiek te ontsluiten.  

Muziekcentrum Vlaanderen, een organisatie met de overheidsopdracht om alle 

Vlaamse muziek te promoten (van jazz en pop tot klassieke muziek en folk), doet een 

beroep op MATRIX voor wat betreft de documentatie van hedendaagse Vlaamse 

kunstmuziek.  

In 2004 begon MATRIX de publicatiereeks Contemporary Music in Flanders,  waarin 

de Vlaamse muziekproductie sinds 1950 per genre onder de loep genomen wordt. 

Onze (tweetalige) website bevat een 155-tal informatiefiches omtrent Vlaamse 

componisten, met onder andere een uitgebreide bespreking van een selectie van 

hun werken. De educatieve activiteiten van MATRIX zijn gericht op 

muziekleerkrachten, kinderen, jongeren, dirigenten en het brede publiek, die we 

allemaal de kans willen geven om hun kennis van en interesse voor hedendaagse 

muziek te verdiepen door middel van workshops, stages, projecten, lezingen en 

concertinleidingen. 

De oprichting van MATRIX vzw, een non-profit organisatie, werd mogelijk gemaakt 

door Cera, een organisatie die sociale en culturele projecten ondersteund in hun 

opstartfase. MATRIX geniet ook  de steun van de KU Leuven, de Vlaamse 

Gemeenschap, Stad Leuven en de Provincie Vlaams-Brabant.  

 

Adres: 

Minderbroedersstraat 48, B-3000 Leuven 

Tel.: +32 (0)16 33 20 43 

Fax.: +32 (0)16 33 20 40 

info@matrix-new-music.be 

www.matrix-new-music.be 
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VLAAMSE KAMERMUZIEK SINDS 1950 
 
1. Kamermuziek: beknopte begripsanalyse 
Voor een goed begrip van de Vlaamse kamermuziek sinds 1950 is het noodzakelijk 

eerst enkele fundamentele verschuivingen in de korte geschiedenis van de 

kamermuziek in kaart te brengen. De kamermuziek is in feite een relatief jong genre 

in de muziekgeschiedenis. Door de talrijke strijkkwartetten en pianotrio's die hij 

componeerde geldt Joseph Haydn als de schepper van het klassieke concept van 

kamermuziek. In oorsprong was de esthetiek van kamermuziek ook effectief 

toegesneden op de (aristocratische) kamer. Het was muziek voor de getalenteerde 

amateur, die het zich kon veroorloven in de vrije tijd muziek te spelen. In de handen 

van Mozart en vooral Beethoven evolueerde de kamermuziek van muziek voor 

getalenteerde amateurs uit aristocratische kringen naar concertmuziek met de 

hoogste speeltechnische aanspraken. Deze mogelijkheid lag al sinds het ontstaan 

besloten in het concept van kamermuziek. Aangezien de instrumenten in een 

kamermuzikale bezetting solistisch ingezet worden, zijn de uitvoerders per definitie 

gelijkwaardige partners, wat een hoge graad aan contrapuntische en speeltechnische 

complexiteit mogelijk maakt.  

De revolutiegolf op het einde van de achttiende eeuw versterkte de esthetische 

omwenteling die zich in de kamermuziek van Beethoven manifesteerde. Het 

aristocratische monopolie op de kamermuziek was ten einde; componisten schreven 

nu voor professionele uitvoerders, die voor een betalend publiek speelden. Daarmee 

werd de term 'kamermuziek' enigszins inadequaat, aangezien niet alleen de kamer 

maar ook de concertzaal het biotoop van de kamermuziek geworden was. Hoe 

betekenisvol deze evolutie ook was, toch werd de levensvatbaarheid van de 

kamermuziek rond het midden van de negentiende eeuw ernstig in vraag gesteld. De 

componisten van de vernieuwende strekking vonden dat met Beethoven ook de tijd 

van de kamermuziek voorbij was. Johannes Brahms daarentegen voerde aan dat de 

kamermuziek, net als elke traditie, de kracht bezit om zich van binnenuit te 

vernieuwen. Door de manier waarop hij dit op compositorisch vlak waarmaakte, 

werd Brahms een belangrijke bruggenbouwer tussen de romantische en de 

modernistische kamermuziek. Zijn techniek van de continue doorwerking van een 

thematische gestalte bleek voor Arnold Schönberg en andere componisten uit de 

modernistische strekking het gedroomde instrument om in een atonale context de 

samenhang tot stand te brengen die voordien door het tonale systeem 

gegarandeerd werd. Daarnaast zorgde ook het ongenoegen van talrijke 20ste-

eeuwse componisten over de laatromantische breedsprakerigheid in de 

orkestmuziek voor een hernieuwde interesse in de kamermuziek. De traditionele 

kamermuziekformaties boeten in de loop van de twintigste eeuw evenwel aan 

belang in, ten voordele van nieuwe instrumentencombinaties, het inschakelen van 

de menselijke stem, nieuwe speeltechnieken en het gebruik van tape en electronics.  

In deze brochure wordt de Vlaamse kamermuziek sinds 1950 besproken. Het gaat 

enkel om muziek voor twee tot vijf instrumenten, waarin geen stem, tape of 
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electronics voorkomen. Werken voor strijkkwartet en vierhandig klavier vallen 

eveneens buiten het bereik van deze brochure. Aan het strijkkwartet werd een 

afzonderlijke publicatie gewijd; de muziek voor vierhandig klavier komt aan bod in de 

brochure over Vlaamse pianomuziek.  

 

2.  Zestig jaar Vlaamse kamermuziek : globale kwantitatieve analyse 
Een globale kwantitatieve analyse van de kamermuziekproductie in Vlaanderen 

tussen 1950 en 2011 brengt aan het licht dat het genre een gestage en sinds de jaren 

1990 zelfs een explosieve groei kent (zie onderstaande tabel).  

 

 
 

Verschillende factoren kunnen aangevoerd worden om deze opmerkelijke curve te 

verklaren. Er speelt ten eerste een demografisch effect mee. In de jaren 1990 staat 

namelijk een nieuwe generatie componisten op, voor wie de kamermuziek met een 

relatief beperkte bezetting vaak als een voorstudie voor het grotere orkest- of 

ensemblewerk dient. Dat de kansen op uitvoering voor een kamermuziekwerk groter 

zijn dan voor grootschaliger composities is een bijkomende verklarende factor voor 

het grote aantal composities. Verder dient ook gewezen te worden op de correlatie 

tussen het totale aantal composities en het percentage traditionele vormen. Daaruit 

blijkt dat deze traditionele kamermuziekvormen - de duosonate, het trio, het kwartet 

en het kwintet - procentueel gezien een alsmaar kleiner aandeel van het totale 

aantal composities vertegenwoordigen. Achter deze kwantitatieve gegevens schuilt 

een interessante esthetische evolutie. Voor de jongere generatie componisten weegt 

het gewicht van de kamermuziektraditie klaarblijkelijk veel minder zwaar op de 

schouders. Terwijl voor de componisten uit de jaren 1950 tot 1970 de opgave er 

vooral in bestond zich te positioneren op het indrukwekkende schaakbord van de 
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eerbiedwaardige kamermuziektraditie, schept de jongere generatie veeleer plezier in 

het experimenteren met nieuwe spelregels en onbeproefde tactische zetten. Voorts 

speelt ook de cultuurpolitiek een niet te onderschatten rol in de evolutie van de 

Vlaamse kamermuziek. De hoofdrolspelers uit de jaren 1950 en 60 waren 

professioneel voornamelijk actief als docent of bij de toenmalige nationale radio-

omroep (NIR). Dat betekent dat het componeren niet de eerste broodwinning 

vertegenwoordigde; het was veeleer iets wat in de schaarse vrije tijd gebeurde. 

Hierin kwam sinds de jaren 1990 grondige verandering, vooral door het 

muziekdecreet (1998) en het kunstendecreet (2004), waarmee de Vlaamse regering 

een stabiel ondersteunend kader biedt aan professionele muziekensembles alsook 

aan componisten. De creatie van Vlaamse (kamer)muziek wordt door de 

beleidsvoerders niet langer aangezien als een prettige bijkomstigheid, maar als een 

structurele noodzaak voor het culturele zelfbewustzijn van een natie. Het hoeft geen 

betoog dat de Vlaamse cultuurpolitiek, in het bijzonder de subsidies voor creatie-

opdrachten, onschatbare impulsen heeft gegeven aan de Vlaamse 

kamermuziekproductie. Dit blijkt onder meer uit de talrijke Vlaamse 

kamermuziekensembles die eind de jaren 1990 boven de doopvont werden 

gehouden. Groepen zoals Ictus (1994), Aquarius (1995), het Goeyvaerts Strijktrio 

(1997), Het Collectief (1997), Emanon (1998), het HERMESensemble (1999) en 

Apsara (2000) leggen zich niet louter toe op de nieuwe muziek in het algemeen, 

maar dragen ook de creatie van Vlaams werk hoog in het vaandel.  Deze continue 

aanwezigheid van een professioneel uitvoerderscircuit dat zich er vaak contractueel 

toe verbindt om nieuwe Vlaamse muziek te creëren, is een laatste verklaringsgrond 

voor de groeicurve van de Vlaamse kamermuziek.  

 

3. het gewicht van de traditie 
Het gewicht van de traditie is het best merkbaar in de Vlaamse kamermuziek uit de 

jaren 1950 en 1960. Dat blijkt al uit het feit dat de belangrijkste componisten van die 

generatie vasthouden aan de traditionele kamermuziekbezettingen, in essentie terug 

te voeren op een blend van piano met strijkers of houtblazers. Een blik op de 

gehanteerde muzikale taal bevestigt de gebondenheid aan de traditie van de eerste 

na-oorlogse generatie componisten van kamermuziek. Hun muziek kan onder de 

noemer van het gematigd modernisme gevat worden. De componisten zijn in 

principe niet afkerig van atonale klanken, maar willen tegelijk niet verzaken aan de 

tonale grammatica. Dat betekent dat ze hun muziek graag kruiden met atonale 

bestanddelen, zonder zich gebonden te weten aan de syntaxis en de systemische 

implicaties van de atonaliteit. Het Kwintet voor blazers (1950) van August L. Baeyens 

is een typevoorbeeld van deze strekking. De componist omschreef zichzelf als "een 

zoeker die nimmer afkerig was van de middelen van de moderne muziek, doch met 

deze tot een zelfstandig resultaat wilde komen". Hoewel Baeyens (1895-1966) in zijn 

pioniersjaren makkelijk aansluiting vond bij vernieuwende tendensen van de 

internationale muziekscène, vertoont zijn muziek van na de Tweede Wereldoorlog 

eerder restauratieve trekjes. De eerste beweging uit het Kwintet voor blazers is een 
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schoolvoorbeeld van rigoureus doorgevoerde thematische arbeid. Alle 

mogelijkheden van de in de openingsmaten voorgestelde motieven worden in de 

loop van het werk op een nagenoeg schoolse manier ontplooid. Dit levert bijna 

klinisch zuivere muziek op, waarvan de degelijkheid soms naar voorspelbaarheid 

overhelt. Eenzelfde indruk laat zijn driedelige Vioolsonate (1952) na. De muzikale 

karakterisering van de drie bewegingen is zo uit de romantische esthetiek geplukt. In 

de eerste beweging overheerst de doorgedreven thematische arbeid, in het trage 

middendeel staat de melodische ontplooiing - ingeleid door een solo van de viool - 

centraal. De finale presenteert een soort scherzando, waar de drie tegen vier-ritmiek 

voor het nodige pit zorgt. Ook het werk van Vic Legley (1915-1994) onderschrijft 

deze gematigd moderne esthetiek. Omwille van de communicatie met het publiek 

zoekt Legley naar een synthetische muzikale taal, waarin elementen van de laat-

romantiek, de atonaliteit en zelfs de twaalftoonstechniek vermengd worden tot een 

gematigd atonaal klankbeeld, met voldoende tonale houvast. In deze optiek grijpt 

Legley graag terug naar de klassieke vormschema's, die hij echter, zoals in zijn 

Klarinetsonate (1952), graag subtiel aanpast. Dit levert licht verteerbare muziek op, 

die qua esthetiek aanleunt bij de divertimento-muziek. Legley gaat op ditzelfde elan 

verder in zijn neo-classicistische Kwintet voor blazers (1961). Andere belangrijke 

vertegenwoordigers van het gematigd modernisme zijn Willem Kersters en Willem 

Pelemans. In werken zoals de Altvioolsonate (1954) en de Partita voor viool en piano 

(1956) grijpt Kersters (1929-1998) terug naar de klassieke vormen. Sinds hij zich in de 

jaren 1960 toelegde op de studie van de twaalftoonsmuziek duiken er ook 

elementen uit de seriële grammatica op in zijn werk. Door zijn achtergrond als 

docent en programmasamensteller bij het NIR had Willem Pelemans (1901-1991) 

een soort zesde zintuig ontwikkeld voor het evenwicht tussen vernieuwing en 

verstaanbaarheid voor een breed publiek. Terwijl hij in zijn vroege werken een 

eerder radicale toonspraak hanteerde, is de stijl vanaf de jaren 1950 gematigder. Het 

klankbeeld is dat van de verwijde tonaliteit: de akkoorden en harmonieën klinken 

herkenbaar, zonder dat Pelemans daarom de klassieke harmonie in ere herstelt. De 

kamermuziek neemt in het oeuvre van Pelemans een belangrijke plaats in. Hij is 

zowat de eerste Vlaamse componist uit de twintigste eeuw die dit genre zo sterk in 

de kijker plaatst. In zijn werklijst springen de traditionele kamermuziekgenres in het 

oog, vooral de talrijke duosonates. Zoals blijkt uit Pelemans' Klarinetsonate (1961) is 

ook de vormgeving van deze werken op klassieke leest geschoeid. Thematische 

dualiteit in de eerste beweging, een zangerig adagio in het middendeel, en een 

dansante finale: het is een beproefd recept dat zowel samenhang als variatie 

garandeert.  

"Tonaliteit vervult de rol van de zwaartekracht in de natuur". Met dit citaat maakte 

Peter Cabus (1923-2000) zijn esthetisch standpunt onomwonden duidelijk. Dat 

betekent echter niet dat hij niet openstond voor nieuwe compositietechnieken. Zo 

maakt hij in zijn Klarinetkwartet (1962) gebruik van de twaalftoonstechniek, die hij 

probeert te verzoenen met wat hij de "tonale ondergrond" noemt. Een voorliefde 

voor beproefde vormpatronen, doorzichtige structuren en goed in het oor liggende 
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thema's, evenwel verrijkt met de verworvenheden van de modernistische strekking: 

beter kan Cabus' kamermuziekwerk niet getypeerd worden. In zijn Kwartet voor fluit, 

viool, altviool en cello (1964) geeft Cabus het klassieke stramien een nieuw uitzicht 

met enkele verrassende ingrepen. De eerste beweging opent met een opvallend 

perpetuum mobile door de fluit, dat gaandeweg tot begeleidingsfiguur wordt 

uitgewerkt en in die gedaante de rode draad vormt in het openingsdeel. In de vierde 

beweging, een plechtige passacaglia, laat Cabus de dragende baslijn van de cello ook 

naar de andere instrumenten verhuizen. Tijdens dit proces wordt deze 'baslijn' - die 

ook naar hogere regionen opklimt - bovendien nog getransformeerd. De traditie - 

met name het compositieprocedé passacaglia - fungeert hier niet als een ontzielde 

gietvorm, maar als bedding voor inventieve ingrepen.   

 

4. Nieuwe wijn in oude vaten 
Vanaf de late jaren 1970 verschijnen er in de Vlaamse kamermuziek composities die 

de traditie springlevend verklaren. De componisten ervan gaan geenszins gebukt 

onder het gewicht van de traditie. Integendeel, vanuit een grote vertrouwdheid met 

de kamermuzikale overlevering brengen ze van binnenuit - en juist dit onderscheidt 

hen van de oudere generatie - de vernieuwing van diezelfde traditie tot stand. Luc 

Van Hove (°1957), de vaandeldrager van deze strekking, is geworteld in de traditie, 

maar houdt tegelijk de blik strak gericht op het modernistische vergezicht.  Zijn 

voorkeur voor kamermuziekgenres als de duosonate en het trio, de overzichtelijke, 

in zichzelf rustende vormpatronen alsook de techniek om veel klankmateriaal af te 

leiden uit een relatief beperkte tooncollectie die in de beginmaten wordt 

voorgesteld, zijn alle elementen die Van Hove met beide benen in de traditie 

plaatsen. Niet toevallig is zijn allereerste opusnummer een Trio voor hobo, klarinet, 

fagot (1976). De muziek ervan klinkt als zuivere klankmaterie, binnen het 

referentiekader van de tonaliteit. Het gevoerde betoog is helder, in zoverre het 

meeste van wat te horen is teruggevoerd kan worden op de openingsmaten. In het 

tweede kamermuziekwerk van Van Hove, een Kwintet voor klarinet en strijkers 

(1977), vormen de eerste vijf maten een soort bekentenis tot de traditie: een kort 

ritmisch geprofileerd motief wordt achtereenvolgens in alle stemmen voorgesteld. In 

de handen van Van Hove zijn thema's en motieven niet in de eerste plaats als 

melodieën bedacht, maar eerder als interessante intervalstructuren, die veel 

mogelijkheden tot verwerking in zich dragen. Dat blijkt duidelijk uit de eerste 

beweging van zijn Kwintet voor houtblazers (1982), waarvan nagenoeg elke noot kan 

teruggevoerd worden op de basismotieven uit de openingsmaten. In de tweede 

beweging van dat werk verschuift de aandacht van de toonhoogte-ordening naar de 

tijdsarticulatie. Van Hove schrijft in die beweging immers heel veel herhaalde noten 

(sectie molto vivace), wat betekent dat de muzikale informatie op die plaats niet 

zozeer in de toonhoogte ligt, maar in de temporele wrijvingen die tussen de 

verschillende instrumenten optreden. Dit experiment met polyritmiek verraadt Van 

Hoves fascinatie voor de muziek van György Ligeti. Dat structurele zuiverheid de 

expressiviteit niet in de weg staat, maar juist bevordert, blijkt uit het Pianokwartet 
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(2002). Als een rode draad loopt het motief uit de openingsmaten (cis-d-e-d) van de 

ene naar de andere partij. In de tweede beweging dunt Van Hove de textuur uit om 

plaats te maken voor een indrukwekkende pianocadens, die barst van de 

expressiviteit. "Zo zijn en niet anders kunnen zijn", met deze raadselachtige woorden 

omschreef de filosoof Theodor W. Adorno de organische voltooidheid van vele 

composities van Ludwig van Beethoven. Deze uitspraak vertolkt ook de indruk die de 

luisteraar heeft van Van Hoves muziek. Elke noot staat er op haar plaats. De muziek 

is tegelijk verrassend - "zo zijn" - en ontegensprekelijk evident - "niet anders kunnen 

zijn".  

 
6. Nieuwe wijn in nieuwe vaten 
Een derde strekking in het landschap van de Vlaamse na-oorlogse kamermuziek is die 

van het modernisme, die betoogt dat nieuwe wijn nieuwe vaten behoeft. In zekere 

zin vormt de muziek en esthetiek van Boudewijn Buckinx (°1945) een buffer tussen 

de traditionalistische en de modernistische strekking. Als geen ander ijvert hij ervoor 

om de kamermuziek te bevrijden uit de cocon van de 19de-eeuwse werkesthetiek. In 

zijn opmerkelijke 1001 Sonates (1985-88) voor viool en piano, die samen een etmaal 

tijd in beslag nemen, verbant Buckinx de hoge aanspraken van de kamermuziek 

meedogenloos naar de marge. De meeste sonates zijn heel kort en bevatten de 

registratie van muzikale invallen en ideetjes. Ook al hangt rond deze onderneming 

een sfeer van luim en plaisanterie, de ontwrichting en de vervreemding van de 

klassieke kamermuziektraditie is daarom niet minder reëel.  

Daartegenover staan componisten die, in de lijn van het muzikale modernisme, de 

hoge aanspraken van de kamermuziek met radicaal nieuwe middelen voortzetten. 

Dat gebeurt in hoofdzaak via drie wegen: het inzetten op klankonderzoek, het 

incalculeren van een zekere vrijheid voor de uitvoerders, en het in rekening brengen 

van de ruimtelijke of muzikale context. Het doorgedreven klankonderzoek is een van 

de meest in het oor springende kenmerken van de modernistische strekking. Het 

gaat hier zowel om alternatieve vormen van klankproductie (nieuwe 

speeltechnieken, elektronische klankproductie) als om de verkenning van de 

akoestische binnenkant van de traditionele instrumentale klank. Lucien Goethals 

(1931-2006) toont in zijn kamermuziek een levendige interesse in alternatieve 

vormen van klankproductie, ook al was hij in eerste instantie op zoek naar visueel 

interessante muziek. In zijn Quebraduras (1969) voor viool, altviool, cello en piano - 

de bezetting van een klassiek pianokwartet - verwezenlijkte Goethals namelijk zijn 

concept van "instrumentaal theater". De uitvoering van klassieke muziek moet 

volgens die opvatting niet alleen een hoorspel, maar vooral ook een schouwspel zijn. 

De handelingen van de muzikanten dienen derhalve niet alleen om klank te 

produceren, ze leveren ook een visuele meerwaarde aan het concert. Dat is zeker 

het geval in Quebraduras, waar met name de pianist moet uitblinken in alternatieve 

speeltechnieken (met de vingers of vingernagels de snaren betokkelen, of snaren 

afdekken vooraleer ze te bespelen). In het tweede deel bereikt Goethals' 

vernieuwing van het klankenarsenaal van de kamermuziek een hoogtepunt: de 
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strijkers betokkelen het klanklichaam van hun instrument, terwijl de piano in het 

allerlaagste register korte, brutale klankflarden produceert. Terwijl Goethals via 

alternatieve speeltechnieken aan klankonderzoek doet, verkent Luc Brewaeys 

(°1959) in het kielzog van de zogenaamde spectralisten eerder de binnenkant van de 

klank. Via spectrale analyse verschaft Brewaeys zichzelf toegang tot de ontzaglijke 

harmonische mogelijkheden die besloten liggen in het boventoonspectrum van een 

instrumentale klank. In "Aouellaouellaouelle!" (1988), een werk ter nagedachtenis 

van de in 1988 overleden klankcomponist bij uitstek Giacinto Scelsi, is de viool een 

kwarttoon lager gestemd dan de piano. Dat het Brewaeys niet zozeer om bevallige 

melodieën te doen is, blijkt uit de alomtegenwoordigheid van kleine secunden in het 

'melodische' verloop van de viool- en de pianopartij. In de tweede beweging, met 

een onstuitbare stroom snelle noten in de piano, beukt de viool frontaal in op de 

toonhoogtes van de piano. Niet die toonhoogtes op zich zijn hier van belang, wel het 

hoorbaar maken van de kleurschakeringen van de ingewanden van de klanken. In het 

werk van Bart Vanhecke (°1964) is de kleine secunde eveneens omnipresent, zij het 

dan dat het in dit geval om systemische redenen is. Vanhecke maakt gebruik van de 

verworvenheden van het meervoudige serialisme om vat te krijgen op het 

uiteindelijke klankbeeld van zijn composities. Net als in al zijn composities sinds 1997 

werkt hij ook in het pianokwintet Que l'aube apporte la lumière (2006) met dezelfde 

reeks van vierenvijftig toonhoogtes  die op haar beurt is samengesteld uit drietonige 

cellen. Het bijzondere aan deze reeks is dat elke drietonige cel minstens een kleine 

secunde (halve toon) bevat. Door uit te gaan van deze specifieke reeksmatige 

ordening van het toonhoogtemateriaal, die een constante aanwezigheid en 

gelijkmatige spreiding van de halve toon garandeert, bereikt Vanhecke een 

systematisch atonaal klankbeeld. Hiermee is tevens gezegd dat de componist zich 

inschrijft in de post-seriële traditie, die hij zich op een persoonlijke wijze toeëigent. 

Terwijl Vanhecke zich binnen de canon beweegt van wat als klank aanvaardbaar en 

bruikbaar is in de kunstmuziek, wil Stefan Van Eycken (°1975) die canon juist 

openbreken. Dat doet hij met name door zogenaamde afvalproducten, die volgens 

de goede smaak terecht niet in de klankcanon werden opgenomen, naar het 

voorplan te halen. In Twilight Enclosures (2001) voor hobo en piano wijkt de 

hoboklank sterk af van de bucolische stereotypen waarmee het instrument in de 

klassieke orkestratieleer geassocieerd wordt. Meer nog, de graad van afwijking van 

de gestandaardiseerde hoboklank wordt door de componist zelfs doelbewust 

geregisseerd en als speelaanwijzing in de partituur aangegeven. De afwijking wordt 

met andere woorden een zelfstandige grootheid waarmee gecomponeerd wordt. 

Ook de klankproductie van de piano wordt aan een vervreemdingsproces 

onderworpen. Van Eycken schrijft op sommige plaatsen voor de toets zo traag in te 

drukken, dat er geen aanslag maar eerder een aanraking van de snaar plaatsvindt. In 

het spoor van de Franse filosoof Derrida wordt voor Van Eycken de marge (van de 

klassieke klankencanon) de plaats waar echte vernieuwing geboren wordt.  

Een tweede stroming binnen de modernistische strekking is die waarin de relatie 

tussen de componist en de uitvoerders herdacht wordt. Enkele Vlaamse 
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componisten scheppen sinds het eind van de jaren 1960 ruimte voor de eigen 

inbreng van de uitvoerders. Vele kamermuziekwerken zijn trouwens ontstaan in 

nauwe samenspraak tussen de componist en de uitvoerders. Bovendien is het door 

de kleinschaligheid van de kamermuziekensembles makkelijker om een zekere marge 

van vrijheid in te calculeren en in goede banen te leiden dan in een orkestwerk. De 

vrije inbreng van de uitvoerders kan verschillende vormen en gradaties aannemen. 

Vaak gaat het enkel om het kiezen van de volgorde van de stukken in een meerdelige 

cyclus, zoals het geval is in de Vier stukken voor basklarinet en piano (1969) van 

Lucien Goethals. Ook al lijkt de inbreng van de uitvoerders hier nog eerder beperkt, 

toch gaapt er al een esthetische kloof met de keurig geregisseerde opeenvolging van 

muzikale karakters in de kwartetten en kwintetten van componisten als Legley en 

Cabus. Bovendien bouwt Goethals ook binnen de afzonderlijke stukken een zekere 

vrijheid in, zij het dan vooral op het vlak van de tempokeuze. Dat maakt het 

samenspel tussen de basklarinet en de piano heel delicaat, in stuk 3 wegens de 

toegestane vrijheid (tempo rubato, quasi cadenza), in het laatste stuk (Tempo 

rubato, con fantasia) wegens de vereiste strikte coördinatie tussen de twee 

instrumenten. Iets soortgelijks is aan de orde in het vijfdelige Les méandres de la 

mémoire (1997) voor blokfluit(en) en piano van Luc Brewaeys. Ook daar heeft de 

aleatoriek niet zozeer betrekking op het toonmateriaal zelf, als wel op het 

samenspel, dat in twee van de vijf delen grotendeels aan de uitvoerders wordt 

overgelaten. Peter Swinnen (°1965) gaat in het strijktrio Samoki (2005) nog een stap 

verder. De partituur van dit werk ziet eruit als een mozaïek van korte gekleurde 

klankmodules. Elk van de drie uitvoerders speelt alleen de modules die in zijn kleur 

gemarkeerd zijn. Tot zover zijn er weinig verschillen met een traditionele partituur. 

Nieuw is dat de drie partijen onderling inwisselbaar blijken te zijn. De partituur, die 

tijdens de uitvoering ook geprojecteerd wordt, bevat immers meerdere niveaus. 

Wanneer een speler aan het eind van een blad (computerscherm) komt, kan hij 

namelijk de inbreng van zijn kleur in het volgende scherm kiezen. De partituur wordt 

met andere woorden bij elke uitvoering opnieuw samengesteld.   

Een laatste tendens in de modernistische Vlaamse kamermuziek bestaat uit het in 

rekening brengen van de context, in meerdere betekenissen van het woord. Niet 

alleen de genoteerde notentekst, maar ook andere "teksten" - con-texten - leveren 

muzikale informatie. Dit gebeurt ten eerste in letterlijke zin, wanneer de ruimte van 

de concertzaal en de opstelling van de uitvoerders in die ruimte als con-text (als 

medeleverancier van muzikale informatie) benut wordt. Luc Brewaeys gaat in Utopia 

(for Harry Halbreich, 2003-04) voor vier altviolen zelfs zover de muzikale notentekst 

eerder beperkt te houden, om de ruimtelijke context des te radicaler te kunnen 

exploiteren. In de partituur staat de volgende aanwijzing genoteerd: "The four 

players should be positioned as far as possible from each other; in the ideal case in 

the four corners around the audience." Kamermuziek wordt hier kamerbrede 

muziek. Om het ruimtelijke verschil in het centrum van de aandacht te plaatsen, 

koos Brewaeys ervoor om de vier partijen zo gelijk mogelijk te maken. Daarom koos 

hij vier gelijke instrumenten, die elkaar bovendien ook qua toonmateriaal heel dicht 
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op de huid zitten. Alleen zo komt het concept van het stuk - het hoorbaar maken van 

de ruimte - ten volle tot zijn recht. De context kan ten tweede ook in figuurlijke zin, 

dit is als muzikale context, ingeschakeld worden. Terwijl Brewaeys in Utopia de 

invloed van de ruimtelijke context op de waarneming onderzoekt, onderneemt 

Joachim Brackx (°1975) in Pieci/Pieces (2003) naar eigen zeggen "een poëtische 

zoektocht naar het vervlechten van verschillende muzikale vormen en structuren en 

de invloed hiervan op de perceptie". De aanleiding voor dit stuk was de eigen 

luisterervaring van Brackx, die ervaart dat het modernistisch gehalte van een 

pianosonate van Beethoven makkelijker in het oor springt wanneer ze geflankeerd 

wordt door twee pianostukken van John Cage dan in een volledig klassiek 

concertprogramma. In Pieci/Pieces beoogt Brackx deze invloed van de muzikale 

context op de luisterervaring in een en hetzelfde werk aan de orde te stellen. De 

compositie bestaat uit vijf afzonderlijke stukken, voor vijf strijkinstrumenten (twee 

violen, altviool, cello en contrabas). In de eerste vier stukken spelen telkens slechts 

twee of drie instrumenten; pas in het vijfde en langste stuk speelt het volledige 

kwintet. Daar worden de vier voorgaande stukken in elkaar gevlochten, als een 

muzikaal-filosofische bezinning op de relatie tussen de delen en het geheel.  

 

[Jan Christiaens] 
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DIRK BLOCKEEL (1955) 
Ein Ring für Rainer Maria Rilke: 12 Lieder für Oboe, Violoncello und Schlagzeug 
(1994) 
 
'Sei - und wisse zugleich des Nicht-Seins Bedingung' 

 

Deze zin uit Die Sonette an Orpheus (1922) van Rainer Maria Rilke (1875-1926) 

schetst een beeld van de levenscontrasten die Rilke in deze bundel beschrijft en dan 

met name de spanning tussen leven en dood. Orpheus treedt op als degene die 

toegang heeft tot de beide rijken: het rijk van het leven en het rijk van de dood. 

'Verwandlung' – dus metamorfose – neemt daarom in deze gedichtencyclus een 

belangrijke plaats in. De cyclus bestaat uit twee delen van respectievelijk  26 en 29 

gedichten en wordt meestal beschreven als donker van toon en moeilijk 

interpreteerbaar. Rilke voorzag deze gedichten van de opdracht: ‘Geschrieben als ein 

Grab-Mal für Wera Ouckama Knoop’. Wera was een jonge danseres die op 

negentienjarige leeftijd overleed, wat een diepe indruk op Rilke gemaakt heeft. 

De 12 Lieder für Oboe, Violoncello und Schlagzeug komen uit Die Sonette an 

Orpheus. De eerste zes liederen zijn afkomstig uit deel I van de gedichtencyclus en 

de liederen 7-12 uit deel II. De compositie Ein Ring für Rainer Maria Rilke kwam tot 

stand door een opdracht van de radio (toenmalige Radio 3, BRTN). Het ging om een 

samenwerkingsproject van de muziekproductieafdeling en de 

woordproductieafdeling. Die Sonette an Orpheus kregen als gedichten (in een 

vertaling van Stefan Hertmans) een plek in de uitzending. Dat verklaart mede 

waarom Dirk Blockeel voor een puur instrumentale bezetting heeft gekozen. 

 

De bezetting – hobo, cello en slagwerk – is voor Dirk Blockeel vrij bijzonder. Meestal 

zijn zijn bezettingen klassiek of traditioneel te noemen en meestal maakt een orgel 

of klavecimbel, dat hij dan zelf bespeelt, er deel van uit. Dirk Blockeel laat zich in zijn 

composities vooral inspireren door Johann Sebastian Bach, wat duidelijk te zien is 

aan het gebruik van bepaalde technieken. Zoals hij zelf aangeeft, put hij meer 

inspiratie uit het verleden (middeleeuwen, renaissance en barok) en uit spiritualiteit 

dan uit stromingen van de hedendaagse muziek. Zijn composities zijn dan ook eerder 

traditioneel te noemen en gedacht vanuit een vorm van tonaliteit. Dat geldt ook 

voor Ein Ring für Rainer Maria Rilke. Uit de in totaal 55 gedichten van Rilke heeft 

Blockeel bewust voor 12 liederen gekozen en 'ein Ring' in de titel slaat op de 

cyclische opbouw van de liederen. Zo wordt elk lied door een tonaal centrum 

bepaald, zodanig dat alle 12 tonen aan bod komen. Verder heeft Blockeel door een 

intervalverhouding, namelijk de kleine terts, de liederen symmetrisch op elkaar 

betrokken: 

C - G - F // fis - cis - gis 

a - e -b // Es - Bes - D 

(lied 1: C, lied 2: a, lied 3: G enz.) 
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De symmetrie loopt schuin, namelijk aldus: C-Es, G-Bes, F-D en a-fis, e-cis, b-gis. Op 

deze manier zijn de liederen uit het eerste deel met die uit het tweede deel 

verbonden.  

Zoals gezegd vertonen de liederen vooral een tonaal karakter, wat bijvoorbeeld door 

expliciete drieklanken naar voren komt (bijvoorbeeld in lied 5 en lied 6). Bovendien 

laat Blockeel de hobo en de cello vaak in tertsen of sixten spelen, wat het tonale 

karakter verder ondersteunt. Met name in de stemvoering komt de invloed van Bach 

tot uitdrukking. In de meeste van de liederen gebruikt Blockeel imitatietechniek, 

soms uitgebreid fuga-achtig met een tegenstem (lied 3), soms door korte motiefjes 

die ook gespiegeld geïmiteerd kunnen worden. De imitatie begint vaak een terts of 

een kwint hoger of lager dan het origineel. Verder valt bij de stemvoering op dat 

Blockeel veel stijgende en dalende lijnen inzet, wat aan de retorische technieken 

anabasis en katabasis doet denken. Blockeel zet echter ook chromatiek in, zoals 

meteen in het begin van lied 1 duidelijk wordt. Soms wil hij zelfs kwarttonen. Het 

gebruik van de instrumenten is over het algemeen traditioneel. Als hij de tekst 

expliciet wil uitbeelden, zet hij soms speciale speeltechnieken in zoals het overblazen 

van de hobo (bij 'ein unüberwindlicher Schrei' in lied 6) of een glissando van de pauk 

terwijl daar de crotales of cymbals op liggen (begin lied 7 om het in- en uitademen na 

te bootsen). In lied 8 'Sei allem Abschied voran' wordt een glas ingezet dat tegen de 

chimes gestoten wordt en aan het einde van het lied gebroken wordt (eind van 

strofe 2: 'sei ein klingendes Glas, das sich im Klang schon zerschlug').  

 

Wat vorm en metrum betreft, laat Blockeel zich door de tekst inspireren. Zo geeft hij 

bijvoorbeeld bij sommige liederen wel een maat aan en bij andere niet. De 

maatstrepen zijn in dat laatste geval louter formeel van aard; ze worden 

bijvoorbeeld gebruikt wanneer er een stem bijkomt of een nieuw thema begint 

(bijvoorbeeld lied 1).  

De verhouding tussen tekst en muziek wordt vrij behandeld, in die zin dat Blockeel 

de gedichten verschillend benadert. Soms gaat hij vrij direct op de tekst in, zoals in 

lied 6 waar in de partituur dan ook veel tekstverwijzingen te vinden zijn. Andere 

keren schetst hij eerder een gevoel, stemming of beweging van het gedicht, zoals in 

lied 9 waar het over dans gaat en veel woorden als 'Wirbel', 'Schwingen' en 'Ekstase' 

voorkomen. Het lied staat in een 3/4 maat met de aanduiding Vivo en er is vrijwel 

voortdurend een snelle arpeggio begeleidingsfiguur in zestienden te horen. 

Samenvattend kan gezegd worden dat in Ein Ring für Rainer Maria Rilke veel 

verschillende technieken gebruikt worden waarbij de invloed van Bach het 

duidelijkst waarneembaar is. In het luistervoorbeeld zijn daarom drie van aanpak en 

karakter verschillende liederen te beluisteren, te weten de liederen 6, 7 en 9. In lied 

6 wordt vooral de tekst uitgebeeld, onder andere door het gebruik van speciale 

speeltechnieken; in lied 7 zijn de imitatietechniek en tonaliteit goed te horen en in 

lied 9 speelt de beweging van de dans een rol. 

 

[PETRA PHILIPSEN] 
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Begin van lied 7: tekstexpressie en imitatietechniek 
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6. Dich aber will ich nun, Dich, die ich kannte 

wie eine Blume, von der ich den Namen nicht weiß, 
noch ein Mal erinnern und ihnen zeigen, Entwandte, 
schöne Gespielin des unüberwindlichen Schrei's. 

Tänzerin erst, die plötzlich, den Körper voll Zögern, 
anhielt, als goß man ihr Jungsein in Erz; 

trauernd und lauschend —. Da, von den hohen Vermögern 
fiel ihr Musik in das veränderte Herz. 
Nah war die Krankheit. Schon von den Schatten bemächtigt, 

drängte verdunkelt das Blut, doch, wie flüchtig verdächtigt, 
trieb es in seinen natürlichen Frühling hervor. 
Wieder und wieder, von Dunkel und Sturz unterbrochen, 

glänzte es irdisch. Bis es nach schrecklichem Pochen 
trat in das trostlos offene Tor. 

7. ATMEN, du unsichtbares Gedicht! 
Immerfort um das eigne 
Sein rein eingetauschter Weltraum. Gegengewicht, 

in dem ich mich rhythmisch ereigne. 
Einzige Welle, deren 

allmähliches Meer ich bin; 
sparsamstes du von allen möglichen Meeren, — 
Raumgewinn. 

Wieviele von diesen Stellen der Räume waren schon 
innen in mir. Manche Winde 
sind wie mein Sohn. 

Erkennst du mich, Luft, du, voll noch einst meiniger Orte? 
Du, einmal glatte Rinde, 

Rundung und Blatt meiner Worte. 
9. TÄNZERIN: o du Verlegung 
alles Vergehens in Gang: wie brachtest du's dar. 

Und der Wirbel am Schluß, dieser Baum aus Bewegung, 
nahm er nicht ganz in Besitz das erschwungene Jahr? 
Blühte nicht, daß ihn dein Schwingen von vorhin umschwärme, 

plötzlich sein Wipfel von Stille? Und über ihr, 
war sie nicht Sonne, war sie nicht Sornmer, die Wärme, 

diese unzählige Wärme aus dir? 
Aber er trug auch, er trug, dein Baum der Ekstase. 
Sind sie nicht seine ruhigen Früchte: der Krug, 

reifend gestreift, und die gereiftere Vase? 
Und in den Bildern: ist nicht die Zeichnung geblieben, 

die deiner Braue dunkler Zug 
rasch an die Wandung der eigenen Wendung geschrieben? 
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ROLAND CORYN (1938) 
Trio voor houtblazers opus 3 (1972) 
 

1. Andante 

2. Allegro vivace 

3. Andante quasi adagio 

4. Allegro vivo 

 

Roland Coryn opent zijn opuslijst in 1964 met een Sonatina voor altviool, zijn eigen 

instrument. Sindsdien vormt kamermuziek een belangrijk aandeel in zijn oeuvre, met 

een duidelijke voorkeur voor blaasinstrumenten zoals in het hier besproken Trio voor 

houtblazers uit 1972, of met een mooi evenwicht tussen blazers en strijkers zoals in 

zijn meest recente kamermuziekwerk, opus 81 uit 2010: A Kaleidoscope alike... voor 

fluit, hobo, klarinet, fagot, viool, altviool, cello en contrabas. Als pianist was Roland 

Coryn jarenlang actief in het Vlaams Pianokwartet; in het Belgisch Kamerorkest 

speelde hij altviool van 1964 tot 1977. Dat kan voor een deel zijn passie voor 

kamermuziek, in kleine en grotere bezettingen, verklaren. 

 

Waar Coryn in zijn vocale muziek een duidelijke boodschap van diepmenselijkheid en 

levenswaarden uitdrukt, is zijn kamermuziek steeds absolute muziek, zonder titel, 

zonder enige verwijzing naar de buitenwereld. Hier bouwt hij klanken op in heldere 

structuren, waarbij de expressiviteit vanuit de klankcombinatie ontstaat. Voor hem 

verzinkt een bepaalde emotionele toestand in de muziek tijdens het 

componeerproces, om opnieuw te verschijnen voor het oor van de luisteraar tijdens 

de uitvoering door de musici. De emotionele beleving van die luisteraar is daarbij 

totaal vrijgelaten en staat volledig los van wat de componist gevoelsmatig in het 

werk heeft neergelegd. Coryn: “Het zit niet in mij om iets met woorden te willen 

uitdrukken. Ik stel achteraf alleen vast dat elke compositie wel door mijn ganse 

persoonlijkheid is gedragen. Ik ben enkel met klanken bezig als ik componeer. De 

expressiviteit ontstaat in de muziek zelf. Trouwens ik ben, geloof ik, allergisch aan 

titels en uitleg. Misschien is het ook wel een vorm van zich afzetten tegen die 

heersende tendens sinds 1950 om alles te willen en te moeten uitleggen met 

woorden.” 

Een typisch structuurelement in het werk van Roland Coryn is de celontwikkeling. 

Van in zijn vroegste werken zoals het Trio voor houtblazers, is de cel als hoeksteen 

voor de structuur aanwezig. In de aanzet van dit Trio wordt de uitgangscel van twee 

noten verlengd door notentoevoeging en afgewisseld met de herhaalde voorstelling 

van de oorspronkelijke gedaante. De oorspronkelijke cel bestaat uit een kort-lang 

verbinding met een stijgende none als interval en fungeert tegelijk als signaalmotief. 

De notentoevoeging bestaat uit een vrije chromatische beweging. In de ontwikkeling 

van de cel worden telkens meer korte noten toegevoegd, tegelijk verkorten de 

uitgangswaarden van de oorspronkelijke cel, met interne versnellingen en een 

algemene versnellende tendens als resultaat. Celconstructie en versnelling, structuur 
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en tempo zijn met elkaar gerelateerd. Ook de intervalbenadering kan niet worden 

losgemaakt van de structurele onderbouw en van het ritmisch-metrisch verloop. De 

componist heeft een duidelijke voorkeur voor de secunde , speciaal in chromatische 

en quasi-chromatische kettingen. De kleine secunde kan ook schijnbaar verdwijnen 

in andere intervallen, die eigenlijk op de secunde-suggestie gebaseerd blijven: 

vervangingsmogelijkheden zoals de grote septiem (het complementaire interval) en 

de kleine none (de kleine secunde met een octaaf vergroot) die hier de uitgangscel 

vormt. De quasi-chromatiek resulteert, bedoeld of niet door de componist, steeds in 

de uitdrukking van gespletenheid, onzekerheid en inwendige tegenspraak. 

 

Het Trio heeft een cyclische structuur. Het tweede deel, Allegro vivace, vangt aan 

met dezelfde stijgende nonesprong in de hobo, overgenomen door de andere 

instrumenten. Het interval wordt herhaald en functioneert als kiemcel voor de ganse 

beweging: de signaalfunctie is nog sterker dan in het eerste deel. De cel wordt ook in 

omkering gegeven en uitgebreid door anapestritmiek. Natuurlijk zijn de 

secundegangen ook hier aanwezig, erg opvallend bijvoorbeeld in de cadenza van de 

klarinet. 

 

Het derde deel, Andante quasi adagio, start dan weer vanuit de secundegang, 

bekend uit de vorige delen. De symmetrie is hier het overheersend element: 

stijgende lijnen worden door dalende beantwoord, net zoals stijgende intervallen 

beantwoord worden door hun omkering: een klassieke Brahms-werkwijze, die 

stevigheid in de structurele onderbouw garandeert. Dit staat in tegenstelling tot de 

Wagner-allusie die meer dan eens in dit werk ontstaat door de opstapeling van 

chromatische wendingen. 

 

In de finale, Allegro vivo, is voor nog een andere verschijning van de uitgangscel 

gekozen: bovenop de chromatische melodische lijn van de fagot is de 

septiemafstand geverticaliseerd tot samenklank in hobo en klarinet. De 

verticalisering van melodische elementen is ook een typische schrijfwijze van de 

componist.  

 

De Finale van het Trio voor houtblazers is geen echt Allegro vivo, ook al is dat als 

tempo-aanduiding gegeven. Het tempo wordt naargelang het stuk vordert steeds 

labieler, met vele vertragingen, tegenover enkele voorzichtige versnellingen. Het 

gevolg van deze behandeling van de Finale is dat de globale evolutie in de ganse 

compositie voert van Andante en versnellend in het eerste deel, over het Allegro 

vivace van het tweede deel naar een steeds verder gaande vertraging, over het 

langzame derde deel naar de finale met zijn opvallende interne remmingen. Voor de 

luisteraar worden deze vertragingseffecten en de daaruit voortvloeiende innerlijke 

tegenspraken niet geduid door de componist: het blijven puur abstracte 

tempoaanduidingen van een “remmend karakter”, die we zelf met een emotionele 

betekenis moeten laden. Voortdurende beweging met daarbinnen een grote 
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beweeglijkheid van de opbouwende elementen, is nog een typisch kenmerk van de 

stijl van Coryn. Daarover zegt de componist: “Ik hou van het aanzetten van iets dat 

niet volvoerd wordt, maar hernomen wordt in een nieuwe aanzet, die het geheel 

verder stuwt. Terwijl ik aan het componeren ben, krijg ik soms de indruk dat een 

werk een lange prachtige melodie nodig heeft, maar dit zit niet in mij, bijgevolg kan 

ik dit niet schrijven. Hetzelfde gebeurt meestal met de finales van mijn werken: 

eindigen 'con brio' kan ik moeilijk, dat zou tegen mijzelf inwerken zijn. Mijn finales 

zijn meestal langzame bewegingen. De snelle passages ontbreken niet, maar zij 

komen in de andere onderdelen voor.”  

 

[YVES KNOCKAERT] 

 

 

 

 
 

I. Andante, maat 1-8  
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JEAN LOUËL (1914-2005) 
Sonate voor viool en piano (1953, tweede versie 1960) 
 

Jean Louël werd geboren in Oostende in 1914. Naast zijn activiteit als componist had 

hij een zeer gevarieerde muzikale carrière. Niet alleen was hij regelmatig op het 

podium te zien als pianist met het Brussels Kamerorkest en als dirigent met onder 

andere het symfonisch orkest van het NIR (de voormalige Belgische staatsomroep), 

hij doceerde eveneens piano aan het conservatorium van Gent en later contrapunt 

aan het Brusselse conservatorium. Van 1956 tot 1979 was hij bovendien inspecteur 

voor het Nederlandstalige muziekonderwijs, na het directeurschap van de 

muziekacademies van Aalst en Anderlecht enkele jaren op zich te hebben genomen. 

Deze nauwe band met het onderwijs bracht hem ertoe om muziek te schrijven die 

een klassieke benadering van virtuositeit combineert met een aantal moderne 

compositietechnieken. Zijn muziek werd op verschillende momenten van zijn 

loopbaan bekroond: in 1943 won hij de Belgische Prix de Rome voor zijn cantate La 

Navigation d’Ulysse en in 1971 werd zijn vioolconcerto geselecteerd voor de 

Koningin Elisabethwedstrijd. Louël onderhield trouwens goede relaties met de 

organisatie van die muziekwedstrijd: hij gaf contrapuntlessen in de Muziekkapel 

Koningin Elisabeth en zetelde meermaals in de wedstrijdjury. 

 

Zoals veel van zijn composities, weerspiegelt Louëls Sonate voor viool en piano een 

brede waaier aan stilistische invloeden en dramatische eigenschappen. Niettemin 

blijft het een coherent werk. De oorspronkelijke versie dateert van 1953 maar in de 

herziene versie van 1960 werd bijna twintig minuten (of zestien bladzijden) muziek 

overboord gegooid. De eerste beweging bestaat uit een constante, vaak zeer plotse 

opeenvolging van lyrische opwellingen en dansachtige passages. De rest van de 

Sonate heeft een grotere consistentie. Het tweede deel klinkt als een pompeuze 

dodenmars, terwijl het derde deel bijwijlen veel weg heeft van een 

expressionistische etude. 

 

Van bij de aanvang wordt de luisteraar geconfronteerd met een aantal redelijk 

contradictorische muzikale werelden. Het eerste gebaar van de piano is een 

expressieve vallende beweging die bijna romantisch aandoet, ondanks de atonale 

structuur. Dat wordt gevolgd door zwartetoetsenpentatoniek in de linkerhand, die 

een impressionistische begeleiding voorziet voor de viool. Die weigert op haar beurt 

hardnekkig om in dezelfde sfeer mee te gaan en maakt haar entree met schrille 

dissonantie. Na enige tijd neemt ze de pentatoniek van de piano gedeeltelijk over, 

maar nooit voor lang. De beide instrumenten lijken constant te twijfelen tussen 

atonaliteit en een min of meer pentatonische of modale harmonie. 

 

Louëls gebruik van klassieke principes zoals ostinato baspatronen, thematische 

ontwikkeling, geleidelijkaan veranderen en later in de compositie terugkeren, 

arpeggio’s, enz., verraden zijn grondige klassieke opleiding. De manier waarop hij 
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deze technieken invult daarentegen, is vaak enigszins apart. Slechts zelden 

aangetrokken tot de dodecafonie en haar erfgenamen, neemt hij een soort van 

polytonaliteit aan die vroege invloeden van Franse componisten als Fauré en Ravel 

combineren met een sterke neiging naar atonaliteit. Louëls bewondering voor Bartók 

wordt dan weer duidelijk in zijn gebruik van onregelmatige metra en levendige 

ritmes. Op sommige momenten in de sonate, zoals in het Allegro moderato van de 

eerste beweging, komt deze invloed sterk naar voor. Het onafhankelijke, repetitieve 

pizzicatomotief van de viool, vergezeld door een expliciete non legato in de piano, 

doet wat denken aan de aksak-metriek van de Oost-Europese volksmuziek. 

Aanvankelijk voorgesteld in een 4/4-maat, evolueert de muziek later naar meer 

gecompliceerde, verknipte motieven in oneven maatsoorten zoals 5½/4 en 7/8. 

 

 

 
Deel I, Allegro molto, maat 13-18 

 

 

De speeltechnieken die in deze Sonate gebezigd worden, zijn vrij conventioneel. 

Louël schrijft enkele flageoletten en linkerhandpizzicato’s voor de viool, maar 

meestal worden de instrumenten op een ‘normale’ manier bespeeld. Dat wil echter 

niet zeggen dat de componist geen hoge eisen stelt aan de muzikanten. Zowel de 

pianist als de violist krijgen een uitdagende partij te verwerken en een zekere graad 

van virtuositeit is noodzakelijk om Louëls complexe muziek te interpreteren. 
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Deze Sonate voor viool en piano klonk misschien weinig vernieuwend in de jaren 

1950, aangezien er geen seriële principes aan ten grondslag liggen en het klankbeeld 

eerder op expressionistische leest geschoeid is. De manier waarop Louël invloeden 

verzamelt van diverse stijlen en periodes – impressionisme, modernisme, enz. – blikt 

echter vooruit op een schrijfwijze die meer in de mode kwam tijdens het 

postmodernisme, meer dan een decennium na de voltooiing van dit werk. 

 

[PIETER VAN DEN BRANDE] 
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FREDERIK NEYRINCK 
Landscape Construction (2010) 
 

De jonge componist Frederik Neyrinck schreef zijn cyclus Landscape Construction 

voor “Plan Libre”, een project met vier muzikanten (Bertel Scholaert op saxofoon, 

Seraphine Stragier op cello, Tim Vandenbergh op contrabas en de componist zelf op 

piano), die een combinatie speelden van deze composities en improvisaties. Het 

gemeenschappelijke thema achter dit project dat aan de basis lag van zowel 

improvisaties als composities, was het architecturale ideeëngoed van de Franse 

architect Le Corbusier (1887-1965). Daaronder zit het concept van een ‘plan libre’, 

een open grondplan: door het gebruik van gewapend beton werd het immers 

mogelijk om structuren te bouwen die geen gebruik meer hoeven te maken van 

draagmuren. Op zijn beurt, maakte dat het mogelijk om bouwlagen vrij te ontwerpen 

en verder onder te verdelen in ruimtes. Le Corbusier’s ‘plan libre’ leverde op die 

manier de esthetische dimensie van een technische doorbraak: de mogelijkheid om 

ruimten te definiëren aan de hand van andere (esthetische) principes dan de 

noodzaak om op bepaalde vaste plekken draagmuren te voorzien. 

 

Het is verleidelijk om in Le Corbusiers concept een analogie te zien voor de vrijheid 

die een hedendaagse componist kan vinden om, los van voorgegeven beperkingen, 

zijn klank-gebeurtenissen te definiëren en te ontwikkelen in relatie tot tijd en ruimte. 

Zulk een benadering van compositie is in ieder geval terug te vinden in Neyrincks 

Landscape Construction. De ruimtelijke dimensie is bijzonder belangrijk in Landscape 

Construction III en Landscape Construction IV, waar de muzikanten verspreid zijn 

over de ruimte: rondom het publiek (in III: de piano vooraan, cello rechts, contrabas 

links and sopraansaxofoon achter het publiek; in IV zijn enkel de cello en contrabas 

links en rechts gepositioneerd). Meer fundamenteel, wellicht, is het concipiëren van 

de muziek als een reeks van abstracte landschappen, die een afwisseling van 

‘natuurlijke lijnen’ bevatten. De vier stukken, die zowel als een cyclus kunnen 

uitgevoerd worden als afzonderlijk, zijn opgevat als weergave van verschilende 

perspectieven van zulk een geïdealiseerd ‘natuurlijk’ landschap binnen een artificiële 

– muzikale – constructie. Landscape Constructions I, II en III zijn respectievelijk 

gekarakteriseerd, in de partituur als een “nagenoeg stille”, “kleurrijke” en 

“ruimtelijke” “impressie van een muzikale architectuur gebaseerd op natuurlijke 

lijnen”, terwijl het vierde stuk een “korte echo van een muzikale architectuur 

gebaseerd op natuurlijke lijnen” biedt.  

 

De ‘architecturale’ benadering blijkt ook uit de keuze om te werken met een 

uitgebreide verzameling ‘bouwmateriaal’ waarmee verschillende structurele relaties 

kunnen worden uitgewerkt. De vier instrumenten worden gebruikt in verschillende 

combinaties: een duo voor sopraansaxofoon en piano (I), een duo voor cello en 

piano (II), het volledige kwartet (sopraansax, cello, contrabas en piano) (III) en een 

duo van cello en contrabas (IV). Voor ieder van deze instrumenten schrijft Frederik 
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Neyrinck heel nauwkeurig een reeks alternatieve speeltechnieken voor. De post-

Lachenmann-achtige verkenning van de technische mogelijkheden van ieder 

instrument dient niet hier niet enkel om een ruim en heel verscheiden palet van niet-

standaard klanken te creëren, maar laat de componist ook toe om bepaalde 

klanktypes te exploreren over de verschillende instrumenten heen.  

 

Harmonieken kunnen zowel op de piano gespeeld worden als op de saxofoon of op 

de strijkinstrumenten; in Landscape Construction I versmelt hevige resonantie van de 

piano met multiphonics van de saxofoon; de eerste 24 maten van Landscape 

Construction IV vormen een rechtlijnige en systematische exploratie van glissandi in 

dubbelgrepen (eerst onder de vorm van tremolo’s, daarna als trillers); Landscape 

Construction III biedt naar het einde toe een passage (mm. 21-37) waar de ‘slap 

tongue’ speelwijze op de saxofoon een verband suggereert met de pizzicato speelstijl 

in de strijkers, enzovoort. Zulke combinaties van speeltechnieken zijn heel talrijk en 

suggereren verschillende muzikale verbanden terwijl ze bepaalde klankkwaliteiten 

definiëren en exploreren – klankkwaliteiten die niet specifiek aan één enkel 

instrument gebonden zijn. Net als in Lachenmann’ werk, speelt de muziek zich vaak 

af op de grens van de stilte en blijkt er een voorkeur voor subtiele, zachte klanken en 

ijle texturen, belichaamd door het overvloedige gebruik van harmonieken en trillers, 

al komen er af en toe wel enkele gewelddadige uitbarstingen voor. Door de nadruk 

op bepaalde speeltechnieken en de focus op beknopt muzikaal basismateriaal, krijgt 

elk van de vier Landscape Constructions de allure van een korte étude, hoewel het 

hernemen van bepaalde elementen een gevoel van continuïteit schept doorheen de 

verschillende stukken. (Zo zou het, bijvoorbeeld, moeilijk zijn om Landscape 

Construction IV niet te beschouwen als een uitbreiding, reflectie of echo van 

Landscape Construction III.)  

 

 
 

Voorbeeld 1 
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Voorbeeld 2. Landscape Construction III, maat 7-8. 

 

De ‘natuurlijke lijnen’ waar de titel naar verwijst, kan afgezien van de Le Corbusier-

gerelateerde conceptuele dimensie, ook teruggevonden worden op een letterlijker 

niveau: in de vormgeving van het muzikale materiaal. Met een opvallende voorkeur 

voor aangehouden tonen, langzame glissandi, lange trillers en gelijkaardige 

elementen, toont de muziek een uitgesproken lineair karakter. Muzikale elementen 

leggen in het algemeen heldere trajecten af: van één toonhoogte naar een andere 

(zoals bij glissando), van één klankkwaliteit naar een andere (zoals in de gelijkmatige 

overgang van ‘sul ponticello’ naar ‘ordinario’ en weer terug bij de strijkinstrumenten, 

zie voorbeeld 1) of tussen verschillende dynamische niveaus (zoals het stelselmatige 

opdrijven van het volume en van de activiteitsgraad van de pianopartij in Landscape 

Construction III, m. 37-44). Het tweede voorbeeld (IV/mm. 7-8) toont de 

karakteristieke combinatie van verschillende zulke ‘lineaire’ elementen: trillers 

(sopraansax), natuurlijke boventonen in glissando (cello), tremolo op natuurlijke 

boventonen (contrabas) en harmonieken in de piano gecombineerd met uitgebreide 

resonantie door het gebruik van de pedaal. De vier stukken volgen allemaal ongeveer 

dezelfde structuur, vergelijkbaar met een klassieke ABA’-vorm: ze beginnen met een 

relatief statische toestand met aangehouden elementen en een nadruk op de 

klankkleuren die samenhangen met het gebruik van bepaalde speeltechnieken die 

gekozen zijn. Dan evolueren ze naar een centraal deel dat actiever van aard is en een 

korte opflakkering van motivische beweeglijkheid en een zekere mate van 

contrapuntische wisselwerking biedt, vooraleer terug te keren naar de statische 

‘lineaire’ structuren van aangehouden muzikale elementen.  

 

[MAARTEN BEIRENS] 
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ERIC SLEICHIM (1958) 
Unter den Hämmern (2009) 
 

Eric Sleichim is gefascineerd door klanken. In 1988, toen hij het BL!NDMAN 

saxofoonkwartet oprichtte, was het al zijn grootste ambitie om de mogelijkheden 

van de saxofoon te onderzoeken door allerlei geluiden te produceren die – tot dan – 

nog niet of niet genoeg gebruikt werden in een muzikale context. De bijgeluiden van 

de kleppen, het geluid van lucht die door het instrument geblazen wordt zonder dat 

het riet meetrilt, technieken zoals ‘slap tongue’ en eender welk geluid men zich kon 

voorstellen werden gebruikt in de muziek die hij componeerde én uitvoerde met zijn 

collega’s van het kwartet. 

Naast de fascinatie voor klank geraakte Sleichim meer en meer in de ban van de 

dramatische en theatrale aspecten van muziek. De meeste projecten die BL!NDMAN 

– dat inmiddels uitgegroeid is tot een heus collectief met niet minder dan vier 

kwartetten – vandaag opzet bevatten theatrale elementen, zodat elk concert 

eveneens een dramaturgisch concept heeft. Een recent voorbeeld was het project 

Utopia :: 47, waarin de hele BL!NDMAN familie opgevoerd wordt, samen met een 

sopraan en twee sprekers. Hier werd muziek van Heinrich Schütz gecombineerd met 

nieuwe muziek van Eric Sleichim, in combinatie met teksten die luidop voorgelezen 

werden, en met nieuwe videobeelden gemaakt door Kurt D’Haeseleer. Deze 

opera/performance maakt de verbinding tussen Sleichims zoektocht naar nieuwe 

klanken en zijn bezetenheid voor de theatrale component van muziekuitvoering. 

Eric Sleichims muzikale taal kan gedefinieerd worden als een mengeling van 

verschillende invloeden, gaande van modernistische compositie tot jazz improvisatie. 

Dit laatste aspect is vanzelfsprekend verbonden met de dominante positie van de 

saxofoon in zijn vroege ontwikkeling als componist. Het doel van BL!NDMAN, en van 

diverse andere projecten waar hij bij betrokken was, was ook de muren tussen hoge 

en lage cultuur af te breken, en muziek te maken die artistiek eerlijk is en tegelijk 

publieksvriendelijk. Wat moeten we – met dit beeld in het achterhoofd – verwachten 

van een compositie voor piano en saxofoon, in opdracht van het TRANSIT festival, 

misschien wel het sterkst op het modernisme gerichte festival in Vlaanderen? 

 

In Unter den Hämmern zet Eric Sleichim de zoektocht naar klanken voort op een erg 

subtiele manier. Het klankbereik is erg beperkt, zowel op het vlak van dynamiek als 

van klankkleur. Zachte, etherische klanken overheersen, vaak in een non-metrisch 

tijdsverloop, met uitzondering van enkele uitbarstingen in de pianopartij. Deze partij 

is de belangrijkste, waarbij de sax (en in een eerdere versie van het werk ook enkele 

elektronische klanken) dienst doet als een soort resonator. Beide stemmen 

versmelten in dit intieme duet tot één enkele muzikale geste. Volgens de toelichting 

van de componist “beklemtoont de compositie verschillende soorten van 

resonantie”. Het werk bestaat uit zes bewegingen, in de partituur aangeduid met de 

letters A tot F. In elke beweging verandert het ‘gedrag’ van de instrumenten, evenals 

hun onderlinge relatie. 
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In de pianopartij kunnen we vier materiaaltypes onderscheiden. Eerst zijn er 

agressieve clusters die gespeeld worden met de voorarm, ofwel op de zwarte 

toetsen van de piano, ofwel op de witte. Ten tweede zijn er clusters met een 
bepaalde richting, als gevolg van een specifieke beweging van de arm. Sleichim 

verdeelt de arm van de pianist in vingertoppen, de muis van de hand, elleboog, hand 

en arm, aangeduid in de partituur met de letters v, m, e, h en a. De volgorde waarin 

deze letters voorkomen, in combinatie met het register waarop ze worden 

toegepast, bepaalt de vorm van de cluster. Een derde element bestaat uit 

eenvoudige akkoorden, vaak met niet veel meer dan twee noten. Het vierde 

element bestaat uit losse noten die soms motieven of melodieën vormen, meestal in 

het middelhoog register. In elke beweging vinden we een andere constellatie van 

deze basisideeën. Beweging A bestaat volledig uit agressieve clusters. In beweging B 

worden de gevormde clusters gecombineerd met een toenemende hoeveelheid aan 

thematisch materiaal. In beweging C verdwijnen de clusters en komen er enkel losse 

tonen en akkoorden voor, op een ietwat repetitieve manier. In beweging D komen 

de agressieve clusters terug, maar nu op een meer geritmeerde manier en 

gecombineerd met thematisch materiaal. Beweging E is verwant met C, aangezien 

gelijkaardige akkoorden gebruikt worden in een vereenvoudigde versie. De laatste 

beweging is een soort hercompositie van de voorgaande, en leidt naar het verstilde 

einde van de compositie. 

 

 
 

Figuur 1: begin van beweging B, met gevormde clusters in de pianopartij en 

aangehouden tonen in de saxofoonpartij. 

 

Gedurende de hele compositie is er amper een typisch of herkenbaar saxofoongeluid 

te horen. Zoals al aangehaald fungeert dit instrument als een akoestische verlenging 

van de piano, wat ook weerspiegeld is in het muzikaal materiaal. In beweging A 

worden tegelijk met de pianoclusters multiphonics gespeeld, maar dan wel in een 

erg zachte dynamiek en gedempt door een stuk stof in de klankbeker. Terwijl de 

klank van de piano uitsterft, wordt de saxofoon pas hoorbaar. In beweging B speelt 
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de saxofoon slechts lange en zachte aangehouden tonen. Deze beginnen in het lage 

register (do kruis) en stijgen tot een hoge mi. Het beoogde effect is dat van 

geïsoleerde pianosnaren die onafhankelijk van de rest resoneren. De meeste van 

deze lange tonen zijn dus in unisono met doorgangsnoten uit de pianopartij. In 

beweging C wordt de ijle textuur van de piano in balans gebracht met snelle 
figuraties met een ‘stemloze’ klank in de saxofoon. Deze passages zijn ritmisch vrij, 

en doorheen de beweging verandert de klank van volstrekt stemloos tot meer 

saxofoon-achtig. De saxofoon speelt niet tijdens beweging D, maar wordt wel 

hoofdrolspeler in beweging E. Vanuit lang aangehouden tonen zoals in beweging B 

versnelt de saxofoon tot hij na een tijdje solo speelt. Op dit moment wordt de 

welgetemperde stemming verlaten voor de pythagoreïsche stemming. De laatste 

beweging combineert de lang aangehouden tonen en de ambigue stemming: er zijn 

twee erg langzame glissandi, de eerste over een stijgende grote terts, de tweede 

over een dalende grote terts. Samengevat bestaat het materiaal van de saxofoon uit 

multiphonics, lang aangehouden tonen, snelle figuraties met meer lucht dan klank, 

microtonale melodieën (volgens de pythagoreïsche stemming) en glissandi. 

Gedurende de compositie geraakt de saxofoon meer en meer verwijderd van de 

piano, zonder dat de eenheid tussen beide echter verbroken wordt. In de eerste 

beweging is de saxofoon volledig overschaduwd door de piano. In de derde 

beweging spelen de instrumenten onafhankelijk van elkaar, en in de laatste 

beweging zijn de glissandi van de saxofoon het verst mogelijk verwijderd van de 

piano, waar dergelijke glissandi onmogelijk zijn door de aard van het instrument. 

Zonder in detail te gaan, kunnen we enkele eigenschappen van de muzikale 

constructie vermelden die tonen hoe Sleichim het muzikaal materiaal ordende. In de 

eerste beweging worden de eerste twaalf clusters gespeeld in een niet-metrisch 

tijdsverloop, en wordt de duur aangeduid in seconden. De eerste reeks van 

duurwaarden is 11" – 7" – 4" – 3" – 1". Dit is een Fibonacci-achtige constructieve (11-

7=4, 7-4=3, …). De volgende reeks is de Fibonacci reeks: 8" – 5" – 3" – 2" – 1" (– 1" – 

3"). 

De melodische fragmenten die geleidelijk aan vorm krijgen in de loop van beweging 

B zijn geconstrueerd op basis van een aantal korte toonhoogteverzamelingen, 

waarvan sommige duidelijk hoorbaar zijn (bijvoorbeeld de verzameling do – do kruis 

– re – sol). Deze motieven verschijnen opnieuw in de loop van de volgende 

bewegingen en zorgen zo voor eenheid en coherentie in de compositie. 

De combinatie van verschillende types van muzikaal materiaal wordt gestuurd door 

de idee van combinatorialiteit, zoals duidelijk blijkt uit figuur 2. Sommige 

materiaaltypes komen terug, maar altijd in verschillende constellaties. We kunnen de 

overgang van agressieve clusters naar zachte melodieën zien in de loop van de 

eerste drie bewegingen. Deze overgang wordt herhaal in de laatste drie bewegingen, 

aangezien het einde van beweging D bestaat uit zachte clusters die lijken op de 

gevormde clusters uit beweging B. 
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beweging A B C D E F 

piano 
agressieve 

clusters 

gevormde 
clusters + 

melodie 

akkoorden 

+ melodie 

agressieve 

clusters 

akkoorden + 

melodie 

akkoorden 

+ melodie 

saxofoon multiphonics 
aangehouden 
tonen 

snelle 
figuraties  

tacet 

aangehouden 

tonen + 
pythagoreïsche 

melodie 

glissandi 

 

Figuur 2: combinaties van verschillende materiaaltypes 

 

Elke beweging in Unter den Hämmern volgt een eigen logica en structuur. Wat de 

bewegingen met elkaar verbindt is de overkoepelende dramaturgie van het stuk. 

Eerst en vooral worden er verschillende relaties onderzocht tussen de twee 

muzikanten, gaande van complete synthese (de saxofoon multiphonics die vermengd 

worden met de agressieve clusters van de piano) tot een min of meer antithetische 

positie (glissandi en microtonen als een niet te overbruggen verschil). Parallel aan 

deze overkoepelende evolutie is de tendens in de saxofoonpartij om zich duidelijker 

te onderscheiden van de pianopartij. Ten tweede heeft de compositie een 

tweedelige vorm, waarbij de agressieve clusters het begin van elk deel aankondigen. 

Deze twee secties worden gekenmerkt door een geleidelijke de-intensifiëring die 

leidt naar de volkomen verstilde klanken op het einde. 

 

[KLAAS COULEMBIER] 
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THOMAS SMETRYNS (1977) 
La Création d’un Monde (2005) 
 
 
Thomas Smetryns verwijst met La Création d’un Monde ondubbelzinnig naar La 

Création du monde van Darius Milhaud. Meer nog, het toonhoogtemateriaal is een 

letterlijke kreeft van de ouverture van Milhaud’s ballet. Maar daar houdt de 

auditieve gelijkenis op. Smetryns' partituur is verticaal onderverdeeld in drie 

partijen, maar het aantal uitvoerders is in principe vrij te kiezen, net zoals de 

instrumenten. In die zin kan het werk uitgevoerd worden in een kleine 

kamerbezetting, zoals op de cd-opname bij deze publicatie het geval is, maar 

evengoed door grotere ensembles, een orkest of zelfs een solist. De horizontale 

segmentatie van de partituur bestaat uit acht secties (A - H) die telkens  tien tot 

achttien maten beslaan. Elk van deze delen wordt onder andere gekenmerkt door 

een bepaalde textuur, ambitus, ritmische organisatie en densiteit. En hoewel deze 

karakteristieken zeer duidelijk vast te stellen zijn in het notenbeeld, hoeven ze in een 

uitvoering allerminst hoorbaar aanwezig te zijn. Dat is een gevolg van de zeer vrije 

omgang met de partituur die Smetryns de uitvoerders toelaat. Voor elke sectie staat 

immers enkel aangegeven hoeveel toonhoogten er voor elke partij dienen te worden 

geselecteerd. Daarmee kan de muzikant voor de eerste repetitie zelf een partituur 

samenstellen, zonder daarbij rekening te houden met de keuzes van de andere 

muzikanten. Bij de keuze van ritmische waarden kan hij of zij zich laten leiden door 

de tijdsduurordening in de ‘basispartituur’ of net niet, het globale verloop van de 

ambituscurve tussen de secties kan gevolgd of omzeild worden, tonale successies, 

reminiscenties aan de grammatica van Milhaud  benadrukt of vermeden, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darius Milhaud componeerde met La création du monde een muzikaal verhaal 

waarvan de betekenis onlosmakelijk verbonden is met een onwrikbaar, 

onveranderlijk lineair verloop. Een geschiedenis waarvan elk punt een logisch gevolg 

is van een vorige, een opeenvolging van klanken, een teleologische ontwikkeling, 

vastgelegd voor de eeuwigheid. De schepping van een sonore wereld, met in den 

beginne de tonica, het centrum, waarrond de componist het thema schept …et in 
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saecula saeculorum.  In de loop van de twintigste eeuw werden onwrikbare muzikale 

constructies en de “autoritaire” rol die de componist in de vormgeving ervan 

speelde, grondig in vraag gesteld, bij uitstek door “experimentele” componisten 

zoals John Cage, Cornelius Cardew en Christian Wolff. De ideeën en het werk van 

deze drie vormden een grote inspiratiebron voor Thomas Smetryns. “Du” wordt 

“d’un”, de componist schept een andere mogelijkheid, simpelweg door de bestaande 

constructie vanuit een ander perspectief te belichten. Het alternatief ontstaat haast 

automatisch, maar zou eveneens in zijn hoedanigheid kunnen verstarren, verworden 

tot een nieuwe waarheid. Smetryns daarentegen beschouwt deze structuur slechts 

als mogelijkheidsvoorwaarde voor een oneindig aantal sonore werelden, 

constructies waar hij de controle over loslaat, die moeten mede gecreëerd worden 

door de uitvoerders. De componist is niet langer de almachtige vormgever maar 

veeleer een ontwerper van mogelijkheden. Elke uitvoerder assembleert zijn eigen 

partij vanuit de basisstructuur. En tenslotte heeft ook het repetitieproces een zeer 

belangrijke impact op het eindresultaat, daar de muzikale communicatie tussen de 

uitvoerders eventueel kan leiden tot aanpassingen of nieuwe structuren. Welke van 

deze drie fases in de genese van het klinkende werk de grootste impact heeft op het 

eindresultaat, hangt af van de muzikanten en vaak ook van de context die gecreëerd 

word door de bezetting. Zo kan de intieme setting van een elektrische gitaar en 

piano een andere creatieve atmosfeer opwekken dan een twaalfkoppig ensemble 

met dirigent of een groep jonge muzikantjes die aan de hand van Smetryns’ partituur 

graven naar onontdekte klankmogelijkheden van hun instrument. 

 

De muziek van Thomas Smetryns wordt vaak van het label ‘postmodern’ voorzien. 

Maar net zoals dat het geval is voor vele andere geesteswetenschappelijke 

domeinen, mag de term in een muzikale context problematisch genoemd worden. Al 

te vaak wordt ze gebruikt als een containerbegrip waarin allerlei muzikale uitingen 

worden ondergebracht die niet of minder gemakkelijk onder de - daarom niet 

minder problematische - categorieën van bijvoorbeeld het ‘modernisme’ of het 

‘experimentalisme’ passen. Smetryns gebruikt bijvoorbeeld wel degelijk de tonale 

principes in zijn muziek en zelfs klassieke thema’s. Maar in tegenstelling tot een 

aantal van zijn - eveneens als postmodern gecategoriseerde - Vlaamse collega’s 

vlucht hij niet in het verleden, de voorbije zestig jaar muziekgeschiedenis goeddeels 

negerend. Smetryns experimenteert met muzikale en multimediale concepten die 

moeilijk in de één of andere stroming zijn onder te brengen maar die wel aansluiting 

zoeken bij uiteenlopende ideeën, idiomen en denkrichtingen en dit zonder er in te 

verstenen. Misschien is Thomas Smetryns daarom wel één van de meest 

‘postmoderne’, jonge componisten van Vlaanderen te noemen. 

 

[MAARTEN QUANTEN] 
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PIET SWERTS (1960) 
Mi-Parti voor fluit en strijkkwartet (1999) 
 

 

Mi-Parti van Piet Swerts is een werk uit 1999 voor fluit en strijkkwartet. De titel van 

deze compositie, die ze deelt met een orkestwerk uit 1975-76 van de Poolse 

componist Witold Lutosławski, betekent letterlijk ‘in tweeën verdeeld’. Mogelijk 

verwijst deze term naar de twee verschillende compositietechnieken die in dit werk 

achtereenvolgens worden ingezet. Typerend voor de eerste twee bewegingen is de 

afwezigheid van een strenge metrische en ritmische coördinatie tussen de stemmen; 

in het afsluitende Presto daarentegen delen de verschillende partijen wél een 

gemeenschappelijke metrische puls. In de eerste beweging komt de metrische 

vrijheid tot uitdrukking in het ontbreken van maatstrepen, waarbij de schikking van 

de partijen op het blad slechts een benadering biedt van hun temporele coördinatie 

(zie voorbeeld 1). De partituur geeft enkel de punten aan waar de instrumenten 

samen een muzikale figuur inzetten of beëindigen, maar laat de temporele invulling 

van deze figuren (meestal opgebouwd uit herhaalde frasen) en de onderlinge 

coördinatie van de stemmen over aan het tijdsgevoel van de afzonderlijke musici. 

Een gelijkaardige maar meer radicale invulling van deze techniek is ook te vinden in 

Lutosławski’s Strijkkwartet uit 1964. Tegenover deze metrische vrijheid, die het 

quasi-improvisatorische karakter van deze eerste beweging moet versterken, staat 

een strikte handhaving van het diastematische materiaal. De cello opent met een 

ostinato toon C, die als fundament sterk aanwezig blijft doorheen het stuk. Even 

later presenteert de altviool de tweede basisgedachte in de gedaante van een 

chromatisch interval (trillerfiguur sul ponticello). De fluit neemt vervolgens beide 

ideeën over en spint deze uit tot een vrije cantilene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 1 
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Na de eerste algemene pauze volgt een nieuwe aanzet, waarbij ditmaal de 

chromatische buurtoon Cis/Des als terugkerende referentietoon naast C op de 

voorgrond treedt. Het rapsodische karakter wordt geleidelijk sterker door een 

grotere ritmische beweeglijkheid en door quasi-imitatieve figuren doorheen alle 

partijen.  

In het centrale Lento worden de instrumentale groepen duidelijk gescheiden. De vier 

strijkers spelen onveranderlijk pianissimo, sul tasto en met demper en creëren op die 

manier een homogeen klanktapijt, waarboven de fluit aanvankelijk inzet met een 

herhaalde toon E (zie voorbeeld 2). Ook hier streeft de componist naar een vorm van 

metrische vrijheid  door middel van de speelaanwijzing dat de hele notenwaarden 

van de strijkers slechts relatieve indicaties zijn en elke speler de lengte van de noot 

kan variëren in functie van de kleur van de specifieke samenklanken. Toch wordt 

deze vrijheid in zekere zin tegengesproken door de aanwezige systematiek in de 

evolutie van het chromatische akkoord: in elke volgende ‘maat’ daalt telkens één 

toon met een (kleine of grote) secunde, waarbij deze overlappende beweging zorgt 

voor een zeer geleidelijke neerwaartse verschuiving van het akkoord. In het midden 

van de beweging heeft dit akkoord een positie bereikt die een kwint onder zijn 

openingspositie gelegen is. Op dat moment keert het terug naar die beginpositie, 

waarna de dalende beweging wordt hernomen. Ditmaal maakt de fluitpartij zich 

echter los van haar pedaaltoon E en brengt een vrije melodie. Ondanks haar vrijheid 

neemt deze fluitcantilene een sleutelpositie in binnen het gehele werk: terwijl de 

herhaalde C-tonen enerzijds naar de eerste beweging terugverwijzen, zorgt een 

geprofileerd motief van drie chromatische buurtonen voor een anticipatie op de 

slotbeweging. 

 

 

 
 

Voorbeeld 2 
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De slotbeweging is geconcipieerd als een onstuimig Presto. Voor het eerst heerst 

ditmaal een duidelijke metrische en ritmische coördinatie tussen alle partijen. Het 

basismateriaal bestaat hoofdzakelijk uit imitatieve, chromatisch stijgende of dalende 

figuren van drie of vier tonen, afgewisseld met gemeenschappelijke fortissimo 

akkoorden in de strijkers. Deze textuur, in combinatie met het veelvuldig gebruik van 

het open kwint- en tritonusinterval en de centrale rol van ostinato tonen, roept 

onmiddellijk de klankwereld van Bartóks strijkkwartetten voor de geest. De vorm van 

deze beweging is tweeledig: na een korte introductie brengt de altviool een 

herhaalde ostinato toon D, die in de loop van het eerste segment haast 

onveranderlijk wordt vastgehouden. Het tweede segment is gebaseerd op een 

ostinato toon A in de cello en biedt een gevarieerde herhaling van het eerste 

segment, waarbij het materiaal een reine kwint hoger wordt getransponeerd en de 

altviool en cello hun eerdere functies uitwisselen. Een stijgende chromatische 

beweging in de vijf partijen, gevolgd door een figuur waarin alle eerdere motieven 

worden samengebracht, voeren deze finale naar een passend slot.    

 

[KRISTOF BOUCQUET] 
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JAN VAN LANDEGHEM (1954) 
Sanpaku (1992) 
 

Organist, dirigent en componist Jan Van Landeghem is werkelijk van alle markten 

thuis. Maar waar zijn orgelconcerten hem in de wereld van de oude en barok muziek 

brengen, en hij als dirigent al snel vertrouwd raakte met het grote klassiek-

romantische repertoire, staat hij als componist met beide voeten in het heden. Van 

Landeghem streeft een nieuwe en hedendaagse muziek na. Toch is het duidelijk dat 

zijn activiteiten als uitvoerend musicus een sterke invloed op hem hebben, wat blijkt 

uit de enigszins polystilistische schrijfwijze die hij hanteert. Dit eclecticisme doet 

evenwel geenszins afbreuk aan de originaliteit van zijn muziek, waarin vaak een 

traditionele grammatica gecombineerd wordt met meer progressieve, haast 

gedurfde technieken. 

Jan Van Landeghem is altijd gefascineerd geweest door niet-Westerse culturen. Zo 

schreef hij bijvoorbeeld werken geïnspireerd door het serene Boeddhisme, maar 

even goed onder impuls van de uitgelaten Afrikaanse magiecultus. Ook Sanpaku is 

zo’n compositie, geschreven in 1992, ditmaal geïnspireerd op de Japanse cultuur. 

Het mag dan ook enigszins verbazen dat net dit werk geschreven is voor 

blokfluitkwartet, een instrument en zeker een bezetting die wij meestal in de eerste 

plaats met Westerse en vooral oude muziek associëren. Toch werd de blokfluit ook 

door Japanse componisten heel vaak gebruikt, nog steeds overigens. Door middel 

van een speciale blaastechniek proberen zij telkens de klank van de blokfluit zo dicht 

mogelijk die van de shakuhashi te laten benaderen, waardoor in composities waarin 

beide soorten fluiten betrokken zijn een zeer bijzondere klanksynthese ontstaat. Ook 

de vier blokfluiten in Sanpaku – gaande van een normale tenor tot een Japanse 

shakuhashi fluit – slagen er op die manier in een verbazend Oosterse klankwereld op 

te roepen. 

 

De mysterieuze titel van het werk stamt van een Japanse term, die letterlijk 'drie lege 

helften' betekent. Deze cryptische omschrijving slaat meestal op een erg kleine iris 

die slechts één vierde van het oog vult. Het is een bijzonderheid die wijst op een 

fysiek of mentaal onevenwicht - althans, dat is hoe ze wordt geïnterpreteerd in de 

Japanse cultuur. In onze Westerse wereld begrijpen we dit symbool meestal als 

symptoom van een extreme vorm van chronische vermoeidheid. De term ‘sanpaku’ 

beschrijft in feite een toestand van ‘levend dood zijn’. Het is precies deze levensstrijd 

die afgebeeld wordt in de vier stukken die Van Landeghems gelijknamige compositie 

opbouwen. 

Elk van de vier stukken vertrekt vanuit een bepaald aspect van de Japanse cultuur, 

wat reeds wordt aangegeven in de verschillende titels: Zen, Samoerai, Kabuki and 

Karate canon. Toch is het het eerste stuk, Zen, dat het meest ‘Japans’ klinkt van de 

vier. Daarin speelt het gebruik van vier shakuhashi fluiten uiteraard een belangrijke 

rol. De shakuhashi is een bamboefluit, oorspronkelijk afkomstig uit China maar al vrij 

snel ook zeer populair in buurland Japan. Door de eeuwen heen werd de shakuhashi 
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steeds meer geassocieerd met het Zen Boeddhisme, aangezien het instrument vooral 

bespeeld werd door monniken tijdens hun meditaties en op wandelingen. De vijf 

vingergaten maken dat de shakuhashi in natuurlijke toestand een pentatonische 

toonladder voortbrengt. Door de geringste verandering in mondhouding verandert 

de toonhoogte evenwel onmiddellijk, en een zelfde effect wordt bewerkstelligd door 

een vingergaatje slechts gedeeltelijk te bedekken. Dit bijzondere instrument kan een 

zeer breed spectrum aan klanken voortbrengen, gaande van een quasi fluisterende 

piano tot een welluidende en ver galmende forte. In de loop van de twintigste eeuw 

beleefde de shakuhashi dan ook een sterke opwaardering, zowel in het buitenland 

als in Japan zelf. Zo bereikte zijn klank ook Van Landeghem, die reeds altijd uiterst 

gevoelig was gebleken voor dit soort unieke en exotische sonoriteit. 

De term Zen refereert naar een bepaalde vorm van Boeddhisme, waarin men het 

lichaam terug in een volmaakt evenwicht tracht te brengen. In die zin kan het 

openingsstuk, dat deze titel draagt, worden begrepen als een eerste poging dit 

evenwicht, gebroken door ‘sanpaku’, terug te herstellen. Zen vat aan met een lange 

solo van de eerste shakuhashi (zie voorbeeld). Maar eerder dan een doorgaande 

melodie te beschrijven, blijft zij telkens verwijlen bij bepaalde tonen waar ze in 

talrijke trillerfiguren en omvattende vibrato’s omheen rond blijft cirkelen. Het 

meditatieve karakter wordt nog versterkt door het ritme, dat slechts bij benadering 

is genoteerd en daardoor ontsnapt aan een duidelijke pulsering. Een gongslag besluit 

elke zin van de shakuhashi, en lijkt daarbij met zijn galmende klank eveneens tot het 

diepste innerlijke van de luisteraar te willen doordringen. Wanneer de eerste 

shakuhashi nu wordt bijgestaan door een tweede, wordt hun bezwerende toonval 

des te sterker. Slechts op twee momenten wordt dit meditatieve discours 

onderbroken door dramatische uitbarstingen, waarin telkens de vier fluiten – nu ook 

twee bassen – worden betrokken. 

 

Samoerai, het tweede luik van Sanpaku, staat in sterk contrast tot de atmosfeer van 

het voorgaande deel. De traditionele Japanse strijders worden hier afgebeeld in hun 

mars naar het slagveld: sterk en niet te stoppen. De doorgaande ritmische beweging 

in de drie basstemmen zorgt voor een dynamisch fundament waarboven de tenor 

zich in meer frivole lijnen beweegt. Tot twee maal toe wordt deze mars een halt 

toegeroepen door plotse tussenspelen die een diatonisch dalende lijn, legato e 

lyrico, verklanken. Maar telkens wordt de strijdbijl terug opgenomen, en elke keer 

lijkt daarbij hun kreet heviger te weerklinken, tot evenwel de vermoeidheid zich 

geleidelijk aan van hen meester maakt. 

 

Kabuki behoort tot de officiële vormen van het traditionele Japanse theater. In 

Sanpaku is het de titel van het derde werk. Deze theatergebonden oorsprong komt 

duidelijk op de voorgrond in bepaalde solo en duo passages, waarin ritme en 

melodie dicht bij het spreken aanleunen. Bovendien experimenteert de componist 

hier met een bepaalde techniek, die hij weliswaar ook in de voorgaande delen reeds 

kort aanwendde maar nooit in deze mate. Naast hun blokfluitspel worden de 
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muzikanten hier tevens geacht te zingen, wat zorgt voor een onzuivere klank die 

sterk aan de didgeridoo doet denken. Het toneel van deze ‘blokfluit-acteurs’ wordt 

omkaderd alsook onderbroken door tussenspelen van golvende lijnen – nu eens 

parallel, dan weer in tegenbeweging – die de luisteraar als het ware in een ander 

tijdsbestek lijken te brengen, een praktijk zeer eigen aan het theater en in het 

bijzonder aan de opera. 

 

Karate canon ten slotte is opgebouwd rond een zeer Westerse contrapuntische 

techniek. Toch wordt de canontechniek hier niet zeer strikt gehandhaafd. Opnieuw is 

er de typische koortsachtige beweging van de strijd, ditmaal nog geïntensifieerd door 

de canontechniek die het tempo sterk lijkt op te drijven. Dit perpetuum mobile 

herinnert aan de muziek van de barok, een suggestie die terugkomt in een 

chromatisch dalende figuur, dramatisch versterkt door talrijke vertragingen. De 

superpositie van deze zo Westerse technieken met een Japanse thematiek en 

klankwereld maakt van dit werk in het bijzonder en van Sanpaku in het algemeen 

een ware synthese en promotor van de kunst van Jan Van Landeghem. 

 

[PAULINE DRIESEN] 
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ANNELIES VAN PARYS 

Phrases V (2001) 

 

Annelies Van Parys schreef de korte compositie Phrases V in 2001, net nadat ze haar 

studies piano en compositie aan het Gentse conservatorium afgerond had. 

Van Parys schreef Phrases V voor het Ictus International Composition Seminar 2001. 

Tijdens dit seminarie kreeg ze de mogelijkheid om enkele muzikale ideeën verder te 

ontwikkelen terwijl het Brusselse Ictus ensemble het werk repeteerde. De officiële 

wereldcreatie van Phrases V had hetzelfde jaar nog plaats in Brugge. Uitvoerders 

waren het ensemble Contr’Art. Annelies Van Parys speelde zelf de pianopartij tijdens 

deze uitvoering. 

In 2002 ontving Van Parys de prestigieuze Flanders/Quebec compositieprijs voor 

Phrases V. Sindsdien startte Van Parys samenwerkingen met ensembles en festivals 

in binnen- en buitenland. Deze compositie kan aldus gezien worden als het startpunt 

van Van Parys’ carrière als componist. 

 

Erg opvallend aan het werk is de instrumentale combinatie van gitaar, harp, piano en 

slagwerk. Uiteraard worden deze instrumenten in grotere ensemblewerken vaak 

gecombineerd, maar een kwartet met deze bezetting is toch eerder uitzonderlijk. 

Deze instrumentencombinatie was een van de mogelijkheden waar de deelnemers 

van het Ictus seminarie voor konden schrijven. Van Parys was geïntrigeerd door deze 

ongewone combinatie van instrumenten en kleuren, daar deze instrumenten 

enerzijds kunnen klinken als vier verschillende ‘klankkleuridentiteiten’, terwijl ze 

anderzijds ook kunnen samensmelten tot een ‘metatimbre’. De keuze voor vibrafoon 

en crotales als belangrijkste slagwerkinstrumenten (instrumenten die zeer goed 

mengen met zowel harp als piano) versterkt de idee dat Van Parys zocht naar een 

instrumentale ‘blend’. 

 

De titel van het werk verwijst naar de vijfde zin van Phrases, een prosagedicht van de 

beroemde maar toch ook moeilijk te doorgronden bundel Illuminations van de 

Franse Symbolistische dichter Arthur Rimbaud (1854-1891): “J’ai tendu des cordes de 

clocher à clocher; des guirlandes de fenêtre à fenêtre; des chaînes d’or d’étoile à 

étoile, et je danse”. Het was zeker niet Van Parys’ bedoeling om de atmosfeer van 

Rimbaud’ gedicht met muziek te verklanken, daar de compositie reeds geschreven 

was toen het haar titel kreeg. 
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Phrases V heeft een duur van ongeveer zeven minuten en kan ingedeeld worden in 

vier secties: 

- een eerste sectie (0’00” – 1’34”; begin tot repetitiecijfer VI) begint fortissimo met 

een optel van de gitaar en de gong, meteen gevolgd door zachte pianoklanken in een 

hoger register. In de partituur is de ritmische notatie van deze passage eerder vrij, en 

duid ze enkel aan welke toonhoogtes moeten worden gespeeld, of welke noten 

groepen moeten worden herhaald. Wat betreft het tempo is er enkel de aanduiding: 

not too quickly and not too regularly. Het toonhoogtemateriaal is georganiseerd 

rond de toonhoogtes e en b (dit is duidelijk hoorbaar rond 8”, 18”, 44”…). De keuze 

voor deze twee noten is geen toeval, maar afgeleid, als een soort citaat, van een 

vroeg werk van Pierre Boulez (°1925): Nummer acht van zijn pianosolocompositie 12 

notations (1945). In deze compositie worden de toonhoogtes es en bes ritmisch 

afgewisseld. Van Parys transponeerde deze noten een halve toon omhoog, naar e en 

b. Op die manier had ze meer mogelijkheden met de losse snaren en de natuurlijke 

boventonen van de gitaar (dewelke e-a-d-g-b-e is gestemd). 

Snel na de inleiding van de piano, vallen de andere instrumenten in. De harp speelt 

ook groepjes herhalende noten, de gitaar en percussie voegen daar enkele ritmische 

impulsen aan toe. De eerste sectie eindigt met een plotse forte glissando van de 

harp, die meteen gevolgd wordt door de tweede sectie. 

- In de tweede sectie (1’34” – ca.3’30”; repetitiecijfer VI tot bladzijde 3, einde van het 

eerste systeem), spelen de piano en crotales een trage melodie. Deze melodie is, 

eveneens als een vorm van citaat, een time stretch van een Gregoriaanse melodie. 

De gitaar, harp, woodblocks, cymbaal en vibrafoon kleuren deze melodie bij, of 

voegen enkele elementen toe die de eerder statische sfeer kort onderbreken. Van 

tijd tot tijd horen we een korte reminiscentie van de elkaar afwisselende 

toonhoogtes e en b (bijvoorbeeld in de gitaar, rond 2’23’’, of in de harp rond 3’). 

Terwijl de eerste sectie gebruik maakt van een eerder vrije notatie is de tweede 

sectie metrisch genoteerd (MM max. 42). 

- De korte derde sectie (3’30” – 4’16”; bladzijde 3, begin van het tweede systeem tot 

repetitiecijfer X) wordt gekenmerkt door de idee van organische groei. Er wordt 

opnieuw gebruik gemaakt van een meer vrije, spatiale notatie waarbij de muzikanten 

verschillende noten of klankgroepen herhalen met een graduele crescendo. Alle 

instrumenten beginnen ppp en eindigen fff. De sectie eindigt zeer gelijkaardig als het 

begin van de compositie: met een fortissimo slag op de gong, meteen gevolgd door 

zachte noten in het hoger register van de piano. 
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- De vierde en laatste sectie (4’16” – 7’19”; repetitiecijfer X tot het einde), is een 

soort reëxpositie waarbij elementen van de vorige secties worden gecombineerd: de 

zich herhalende notengroepen in het hoger register van de piano, enkele akkoorden 

van de trage melodie van sectie twee, en de elkaar afwisselende noten e en b 

(bijvoorbeeld in de piano rond 5’06’’, in de harp rond 5’42’’, in de gitaar rond 

5’58’’...). Aan het begin van deze vierde sectie worden de zachte pianoklanken van 

tijd tot tijd onderbroken door plotse accenten van de gitaar, harp en het slagwerk. 

Naar het einde van het werk toe smelten alle instrumenten samen tot een soort 

muzikaal landschap. 

 

Phrases V is een vroeg werk binnen de muzikale productie van Annelies Van Parys. 

We merken duidelijke verschillen op met de muziek die ze later schreef, zeker met 

betrekking tot de toonhoogteorganisatie (daar ze in haar later geschreven  muziek 

gebruik maakt van complexe harmonieën, kwarttonen...). Niettegenstaande zijn 

enkele karakteristieke elementen van haar latere composities, zoals een fijn oor voor 

sonoriteiten en een natuurlijk vormgevoel, in deze compositie reeds duidelijk 

aanwezig. 

 

[DAAN JANSSENS] 
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WILFRIED WESTERLINCK (1945) 
Landschappen IV voor fluit, harp en strijktrio (1981) 
 

Wilfried Westerlinck voelt zich thuis in intieme genres als het lied en de 

kamermuziek. Op 3 orkestwerken na schreef hij uitsluitend kleinschalige vocale 

composities, solowerken en kamermuziek. Een opera zou ingaan tegen zijn muzikale 

natuur. In Vlaanderen kan geen enkel componist van kunstmuziek van zijn pen leven. 

Westerlincks professionele activiteiten sloten echter perfect aan bij zijn 

compositorisch profiel: tot 2001 werkte hij voor de Vlaamse openbare omroep VRT, 

waar hij op Radio 3 verantwoordelijke producer was voor de kamermuziek. 
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Tussen 1977 en 1983 schreef Westerlinck een reeks van vijf Landschappen voor 

verschillende bezettingen. De vijf composities zijn alle doorgecomponeerd: snelle en 

trage secties volgen elkaar zonder onderbreking op, en Westerlinck overbrugt 

telkens op zorgvuldige wijze de contrasten in tempo, harmonie en textuur. Vooral op 

harmonisch vlak vormen de Landschappen een eenheid. Elke compositie vertrekt van 

één basisakkoord, waar alle harmonische relaties uit afgeleid worden. In 

Landschappen III tot V gaat het om een symmetrisch akkoord, dat telkens in 

verschillende contexten wordt voorgesteld. De variatie in de keuze van de bastoon, 

textuur, tempo, articulatie (pizzicato, legato) brengt telkens een andere expressieve 

geladenheid met zich mee. In Landschappen IV wordt het bronakkoord al in de 

eerste maten voorgesteld (voorbeeld 1). Het bestaat uit de combinatie van de 

tweede omkering van een F-groot akkoord en de eerste omkering van een cis-klein 

akkoord. Samen levert dat een bitonaal aggregaat op dat door de grote tonale 

afstand tussen beide akkoorden ook als dusdanig kan waargenomen worden. Elke 

toon wordt geneutraliseerd door een chromatische buurtoon. Bovendien onderlijnt 

ook de instrumentatie de bitonaliteit, vermits de F-groot en cis-klein sferen 

respectievelijk voorbehouden zijn aan de cello en aan de viool/altviool. Plaatst men 

beide componenten van het bitonale aggregaat bovendien in grondligging, dan valt 

de perfecte symmetrie van dit akkoord op. Er is een dissonante kern (e-f, gis-a) 

waarvan de polen een kleine terts uit elkaar liggen, en met ditzelfde interval wordt 

de dissonante kern naar boven (a-c) en naar onder (cis-e) uitgebreid (voorbeeld 2). 

Een dergelijke symmetrische akkoordbouw bezit veel constructieve mogelijkheden, 

en dat is precies wat men van een bronakkoord mag verwachten. 

 

 

 

 

 

Dissonante kern, bestaande uit de chromatische intervallen e-f en g#-a en uitgebreid 

met a-c naar boven en c#-e naar beneden 

 

In vergelijking met de andere delen uit de cyclus bevat Landschappen IV veel meer 

en veel grotere karaktercontrasten. Verschillende tempi en stemmingsgeaardheden 

volgen elkaar snel op, en ook qua compositietechnieken is afwisseling troef. Te 

vermelden zijn onder meer ongesynchroniseerde klankvelden (‘senza misura’) – 

waarin elke laag wel haar eigen harmonische identiteit behoudt –, een mars met 

virtuoze fluitpartij in doorgaande triolenbeweging met grote intervalsprongen, een 

muzikaal achtervolgingsspelletje (canon) tussen fluit en viool boven een ritmisch 

ostinato, en een trage wals. De Valse lente bevat ook contrasterend middendeel: een 

snelle karakterwals met heel wat scherpe harmonische kantjes (Tempo di Valse). 

 

[MARK DELAERE] 
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Toelichting bij de alfabetische inventaris van Vlaamse kamermuziek sinds 1950 

 

De chronologische inventaris is te vinden in de Engelstalige versie van deze publicatie 

(te downloaden op www.matrix-new-music.be/documentatie/publicaties), vanaf p. 

47. De inventaris geeft een overzicht van Vlaamse kamermuziekwerken 

gecomponeerd tussen 1950 en einde 2010. Een deel van die werken kan 

geraadpleegd worden in het documentatiecentrum van MATRIX (zowel partituren  

als opnames). De aanwezigheid van deze materialen kan opgezocht worden in de 

online cataloog op www.matrix-new-music.be/documentatie/catalogus.  

De website biedt ook een gedetailleerde bespreking van biografie en werk van een 

groot aantal van deze componisten, evenals hun contactgegevens. 

  

De kolom 'publication' en 'recording' geven aan waar er de partituur resp. een 

opname van het werk is uitgegeven. Contactgegevens zijn te vinden in de lijst van en 

uitgevers platenlabels op de volgende bladzijden. Wanneer de componist expliciet 

de beschikbaarheid van een (uitgegeven) partituur of opname vermeldt die door 

hem- of haarzelf wordt verspreid, wordt er in desbetreffende kolom van de 

inventaris 'composer' vermeld. Voor de contactgegevens, kan u contact opnemen 

met MATRIX via info@matrix-new-music.be. 
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  LIJST VAN UITGEVERS EN LABELS. 

 

UITGEVERS 

Andel Edition 
Klaprozenlaan 30, B-8400 Oostende  

tel +32 (0)59 70 32 22 - fax +32 (0)59 70 83 50 
info@andelmusic.be - www.andelmusic.be 
 
Ascolta Music Publishing 
Lupineoord 39, NL-3992 KK Houten (Nederland) 
tel +31 (0)30 637 42 37 

 
Beriato Music - Kameleon Editions 
Montfortstraat 1, B-2550 Kontich  
tel +32 (0)3 888 49 89 - fax +32 (0)3 888 62 16 
info@kameleon-editions.com - www.beriato.com 

 
Beurskens 
Oude Pastoriestraat 34, NL-5993 XX Maasbree (Nederland) 

tel + 31 (0)77 465 19 07 - fax +31 (0)77 465 38 83 
contact@percussionbeurskens.com - percussionbeurskens.com 

 
Billaudot 
14 rue de l’Echiquier, 75010 Paris (Frankrijk) 

tel +33 (0)1 47 70 14 46 - fax +33 (0)1 45 23 22 54 
vente@billaudot.com - billaudot.com 

 
CeBeDeM 
Havenlaan 86c bus 214, B-1000 Brussel 

tel +32 (0)2 230 94 30 - fax tel +32 (0)2 230 94 37 
info@cebedem.be - www.cebedem.be 
 
Chantraine / Butz Verlag 
Siegburger Strase 73, D-53229 Bonn (Duitsland) 

tel +49 (0)228 946 949 24 - fax +49 (0) 228-946 949 25 
email@butz-verlag.de - www.butz-verlag.de 
 
De Haske 
Businesspark Friesland-West 15, NL-8466 SL Heerenveen (Nederland) 
tel +32 (0)513 65 30 53 - fax +31 (0)513 65 32 91 

music@dehaske.com - www.dehaske.com 
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De Monte 
Korenmarkt 14, B-2800 Mechelen  

tel +32 (0)15 33 12 15 - fax +31 (0)15 33 12 18 
info@demonte.be - www.demonte.be 
 
Digital Music Print 
De Waghemakerestraat 14, B-2060 Antwerpen  
tel +32 (0)3 232 21 51 - fax +32 (0)3 226 96 97 

master@dmp.be - www.dmp.be 
 
Dom Gorokhov Publishing 
Lange Varenweg 12, B-9031 Drongen  
tel +32 (0)9 227 53 58 - fax +32 (0)9 227 05 98 

info@dom-gorokhov.com - users.telenet.be/domgorokhov 
 
EDS Bertem 
zie Zodiac Editions 
 
Eschig (Durand-Salabert-Eschig) (Universal Music Publishing Group) 
16 rue des Fosses Saint-Jacques - 75005 Paris (Frankrijk) 
tel +33 (0)1 44 41 50 90 - fax +33 (0)1 44 41 50 91 

www.salabert.fr 
 
Euprint 
Parkbosstraat 3, B-3001 Heverlee  
tel +32 (0)16 40 40 49 - fax +32 (0)16 40 70 49 

info@euprint.be - www.euprint.be 
 
Gobelin Music Publications 
Hoofdweg 156, NL-9341 BM Veenhuizen (Nederland) 
tel: + 31 (0) 592 30 41 40 - fax: + 31 (0) 592 30 41 41 

info@gobelinmusic.com - www.gobelin.nl 
 
Golden River Music 
Korte Haagstraat 13, B-9200 Dendermonde  
tel +32 (0)52 22 11 87 - fax +32 (0)52 22 11 87 
goldenrivermusic@skynet.be - www.goldenrivermusic.be 

 
Heinrichshofens Verlag 
Liebigstrase 16, D-26389 Wilhelmshaven (Duitsland) 
tel +49 (0) 4421 9267 0 - fax +49 (0) 4421 9267 99 
www.heinrichshofen.de 

 
HRDSCR Editions 
Jakob Heremansstraat 74, B-9000 Gent  

tel +32 (0)9 220 87 53 
info@hardscore.be - www.hardscore.be 
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IPEM (Universiteit Gent, IPEM - Dept. Musicologie) 
Blandijnberg 2, B-9000 Gent  

tel +32 (0)9 264 41 26 - fax +32 (0)9 264 41 43 
www.ipem.ugent.be 
 

Lantro Music 
Beigemsesteenweg 8, B-1850 Grimbergen  
tel & fax +32 (0)2 270 43 13 

info@lantromusic.be - www.lantromusic.be 
 
Leduc (Éditions Musicales Alphonse Leduc) 
175 rue Saint-Honore - 75040 Paris cedex 01 (Frankrijk) 
tel +33 (0)1 42 96 89 11 - fax +33 (0)1 42 86 

www.alphonseleduc.com 
 
Maurer 
Watermanlaan 7 - B-1200 Brussels (Sint-Lambrechts-Woluwe)  
tel + 32 2 770 93 39 

maurermusic@hotmail.com 
 
Metropolis Music Publishers 
Kloosterstraat 2, B-2870 Ruisbroek-Puurs  
tel +32 (0)486 20 88 42 - fax +32 3 400 50 15 
office@metropolis-music.com - www.metropolis-music.be 

 
Mosaic Music 
1644 North Honore, Suite 302, Chicago, IL 60622 (USA) 
www.mosaicmusic.com 
 
Musica Appassionata 
Postbus 44, B-3200 Aarschot  

 
P.J.Tonger Musikverlag 
Haid-und-Neu-Strase 18, 76131 Karlsruhe (Duitsland) 

tel + 49 (0)721-62 68 56 6 
info@tonger.de - www.tonger.de 
 
Scherzando 
zie De Haske 

 
Schott Music 
Weihergarten 5, 55116 Mainz (Duitsland) 

tel +49 (0)6131 246-0 - fax +49 (0)6131 246-211 
info@schott-music.com - www.schott-muisc.com 
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T. Huesgen (Grenzland Verlag) 
Hauptstrase 6, D-52066 Aachen (Duitsland) 
tel +49 (0)241 601631 - fax +49 (0)241 607595 
theo.huesgen@online.de - www.grenzland-verlag.de 

 
Yang 
Nu: nY - tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement 

ny-web.be 
 
Tonos Music 
Lange Strase 89a, 76530 Baden-Baden (Duitsland) 
tel +49 (0)7221 97370-0 - fax +49 (0)7221 97370-27 

mail@tonosmusic.com - tonosmusic.com 
 
Uitgeverij Musicerende Jeugd 
zie Euprint 
 
VDCV Antwerpen 
Overgenomen door Danskant 
Ed. Robeynslaan 29 A, B-3290 Diest  

tel +32 (0)13 32 76 13 - fax +32 (0)13 32 76 13 
info@danskant.be - www.danskant.be 
 
Vogt & Fritz 
Albstrasse 59, 76275 Ettlingen (Duitsland) 

tel +49 (0)7243 332280 - fax +49 (0)7243 332281 
info@edition49.de - www.vogtundfritz.de 
 
Zodiac Editions 
info@zodiaceditions.eu - zodiaceditions.eu 
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LABELS 
 

Aeolus Tonträger 
Postfach 300 226, D-41343 Korschenbroich (Duitsland) 
tel +49 (0) 2131 3672804 - fax +49 (0) 2131 3671062 

mail@aeolus-music.com - www.aeolus-music.com 
 
Alpha DBM 
Dit label bestaat niet meer 
 
ATMA Classique 
400 Avenue Atlantic, Suite 702, Montreal (Quebec) H2V 1A5 Canada 
info@atmaclassique.com - www.atmaclassique.com 

 
Beaux Arts Brass Quintet 
p/a Gunter Carlier 

Sint-Leonarduslaan 15A, B-1654 Huizingen  
tel +32 (0)2 356 28 72 

 
Bella Musica Edition 
Eisenbahnstrasse 30, 77815 Buhl (Duitsland) 

tel +49 (0) 7223 808 35 60 - fax +49 (0) 7223 808 35 69 
bella-musica@bella-musica-edition.de - www.bella-musica-edition.de 
 
Carbon 7 
Froissartstraat 85, B-1040 Brussel (Etterbeek)  

+32 (0)2 242 97 03 - fax +32 (0)2 245 38 85 
info@carbon-7.com - www.carbon-7.com 
 
Cassa Nova Productions 
Amerikalei 172, B-2000 Antwerpen  

 
CC Sint-Niklaas 
Grote Markt 1, B-9100 Sint-Niklaas 

tel +32 (0)3 760 91 50 52 53 - fax +32 (0)3 766 08 82 
cultuurcentrum@sint-niklaas.be - www.ccsint-niklaas.be 
 
Paul Klinck Productions 
paulklinck@hotmail.com 

 
Conservatorium Antwerpen 
Artesis Hogeschool Antwerpen 

Desguinlei 25, B-2018 Antwerpen  
tel +32 (0)3 244 18 00 - fax + 32 (0)3 238 90 17 
conservatorium@artesis.be - www.artesis.be/conservatorium 
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Vlaams Ministerie van Cultuur 
Kunsten en Erfgoed 

Arenbergstraat 9, B-1000 Brussel  
tel + 32 (0)2 553 68 42 
www.kunstenenerfgoed.be 

 
Cyprès 
Rue d’Alost, 7 (Centre Dansaert), B-1000 Brussel 

tel +32 (0)2 213 36 65 - fax +32 (0)2 213 36 01 
info@cypres-records.com - www.cypres-records.com 

 
De Haske 
Businesspark Friesland-West 15, NL-8466 SL Heerenveen (The Netherlands) 

tel +32 (0)513 65 30 53 - fax +31 (0)513 65 32 91 
music@dehaske.com - www.dehaske.com 
 
Digi Classics 
tel & fax +32 (0)9 233 31 33 

 
EMI Music Belgium 
Place Jamblinne de Meux Plein 27, B-1030 Brussel  

tel +32 (0)2 702 24 11- fax +32 (0)2 702 24 00 
info@emimusic.be - www.emimusic.be 
 
Etcetera Records 
Prinsengracht 17, 1015 DK Amsterdam (Nederland) 

tel +31 (0)20 61 29 724 - fax +31 (0)20 68 94 405 
info@etcetera-records.com - etcetera-records.com 
 
Flanders Recorder Quartet 
www.flanders-recorder-quartet.be 

 
Flanders Trumpet Quartet 
Westvaartdijk 318, B-1851 Humbeek (Grimbergen) 

tel +32 (0)2 269 27 97 - fax +32 (0)2 269 27 97 
isabelle_vleminckx@skynet.be - 
 
Fuga Libera 
Eikstraat 27, B-1000 Brussel  

tel + 32 (0)2 373 82 00 
info@fugalibera.com - www.fugalibera.com 
 
Galaxy Studios 
Kievitstraat 42, B-2400 Mol  
tel + 32 (0)14 31 43 43 - fax+ 32 (0)14 32 12 24 

galaxy@galaxy.be - www.galaxy.be 
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Goeyvaerts Trio 
Nieuwstraat 39, B-9100 Sint-Niklaas 

tel +32 (0)3 296 43 89 
info@stringtrio.net - www.stringtrio.net 
 
Grupetto 
Bergstraat 20, B-9660 Brakel  
tel & fax +32 (0)55 42 76 50 

info@grupetto.be - www.grupetto.be 
 
Hänssler Classic 
Industriegebiet Buch/Sol D , 71088 Holzgerlingen (Duitsland) 
tel +49 (0)70 31 74 140 

www.haenssler-classic.de 
 
I Cherubini 
Dit label bestaat niet meer 
Contact: Jurgen De bruyn - jurgen@zefirotorna.be 

 
I Solisti del Vento 
Jan Van Rijswijcklaan 155, B-2018 Antwerpen  

tel +32 (0)3 241 01 34 
www.isolistidelvento.be 
 
Jeugd & Muziek 
Baron Hortastraat 13, B-1000 Brussel 

fax +32 (0)2 507 84 37 
www.jeugdenmuziek.be 
 

Kokopelli projects 
Peerstraat 10, B-9000 Gent 

tel +32 (0)9 234 25 30 
info@kokopelliprojects.be - www.kokopelliprojects.be 
 
Logos Public Domain 
Kongostraat 35, B-9000 Gent 
tel +32 (0)9 223 80 89 

info@logosfoundation.org - www.logosfoundation.org 
 
Megadisc 
Lange Varenweg 12, B-9031 Drongen  
Tel +32 (0)9 227 53 58 - fax +32 (0)9 227 05 98 

mail@megadisc.be - www.megadisc.be 
 
Molenaar Edition 
Industrieweg 23, NL-1521 ND Wormerveer (Nederland) 
tel + 31 (0)75 6286859 - fax + 31 (0)756214991 

office@molenaar.com - www.molenaar.com 
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MSR Classics 
Newtown, Connecticut 06470 (USA) 

info@msrcd.com - www.msrcd.com 
 
Muziekarchief Muizelhuisconcerten / MUPRO 
Muizelhof 50, B-8531 Bavikhove  
tel + 32 (0)56 66 94 33 - fax+ 32 (0)56 44 34 80 
muizelhuiskoncerten@pandora.be 

 
November Music 
Boschdijkstraat 45, 5211 VD ’s-Hertogenbosch (Nederland) 
tel +31 (0)73 6122000 
info@novembermusic.net - www.novembermusic.net 

 
Passacaille 
Termeeren 2, B-1500 Halle  

tel +32 (0)475 351490 - fax +32 (0)2 706 23 30 
info@passacaille.be - www.passacaille.be 

 
Pavane 
Divisie van La Boite a Musique SA 

Coudenberg 74, B-1000 Brussel  
tel +32 (0)2 513 09 65 - fax +32 (0)2 514 21 94 
www.pavane.com 

 
Phaedra 
Donkerstraat 51, B-9120 Beveren  
info@phaedracd.com - www.phaedracd.com 
 
Stichting Kunstboek 
Legeweg 165, B-8020 Oostkamp  

tel +32 (0)50 46 19 10 - fax 32 (0)50 46 19 18 
info@stichtingkunstboek.com - www.stichtingkunstboek.com 
 
Rode Pomp 
Tussen ‘t Pas 3, B-9000 Gent  
tel +32 (0) 9 223 82 89 - fax +32 (0) 9 233 35 80 

rodepomp@telenet.be - www.rodepomp.be 
 
René Gailly 
Dit label bestaat niet meer. 
Stock: Flanders Music Centre 

Steenstraat 25, B-1000 Brussel  
tel + 32 (0)2 504 90 90 - faxv+ 32 (0)2 502 81 03 
info@muziekcentrum.be - www.muziekcentrum.be 

 
Terpsichore 
Zie Rene Gailly 
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Thelema 
Provenierstersstraat 2 E, B-9000 Gent  

tel +32 (0)494 08 67 75 
arcana@thelematrio.com - thelematrio.com 
 
TRANSIT 
Brusselsestraat 63, B-3000 Leuven (Belgium) 
tel +32 (0)16 20 05 40 - fax +32 (0)16 20 52 24 

info@festivalvlaamsbrabant.be - www.festivalvlaamsbrabant.be 
 
VRT / Radio 3 / BRT / Klara 
Audio Archief 
A. Reyerslaan 52, B-1043 Brussel  

chris.steyaert@vrt.be 
 
Walpurgis 
Deurneleitje 6, B-2640 Mortsel  
tel +32 (0)3 235 66 62 - fax +32 (0)3 272 33 82 

info@walpurgis.be - www.walpurgis.be 
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...TRACK LIST CD... 

 

1-3. Dirk Blockeel [02:11] [3:05] [2:09] 
Ein Ring fur Rainer Maria Rilk e - Lied 6, 7 & 9 

Jan Wauters (oboe), Isabelle Brys (violoncello), Bart Bouckaert (percussion) 

℗ VRT 

 
4. Roland Coryn [04:18] 
Trio for woodwind -IV. Allegro vivo 

Yf Bourry (oboe), Geert Baeck elandt (clarinet), Bart Snauwaert (bas soon) 

℗ VRT 

 
5. Jean Louel [07:49] 
Sonata for violin and piano - I. Andant e quasi adagio - Allegro molto 

Maurice Raskin (violin), Jean Louel (piano) 

℗ VRT 

 
6. Frederik Neyrinck [06:59] 
Landscape Construction I 

Bertel Schollaert (saxophone), Frederik Neyrinck (piano) 

℗ Frederik Neyrinck 

 
7. Eric Sleichim [13:03] 
Unter den Hämmern 

Marcus Weiss (saxophone), Yukiko Sugawara (piano) 

℗ Eric Sleichim / Marcus Weiss / Yukiko Sugawara 

 
8. Thomas Smetryns [08:12] 
La Creation d’un Monde 

Thomas Smetryns (electric guitar), Heleen Van Haegenborgh (piano) 

℗ Logos Public Domain 

 
9. Piet Swerts [04:13] 
Mi-Parti -I. (no title) 

Arco Baleno 

℗ Rene Gailly Productions 

 
10. Jan Van Landeghem [05:53] 
Sanpaku - 1. Zen 

Flanders Recorder Quartet 

℗ Flanders Recorder Quartet 
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11. Annelies Van Parys [07:25] 
Phrases V 

Ensemble de la SMCQ & Louise Besett e (piano), cond. Walter Boudreau 

℗ ATMA Classique 

 
12. Wilfried Westerlinck [09:22] 
Landschappen IV 

Arpae ensemble 

℗ VRT 

 

 

Total time: [76:23] 
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