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‘In organis et in discantu’
Het Tongers orgelhandschrift als primaire bron
voor een onderzoek naar de musiceerpraktijk in het prinsbisdom Luik
in de eerste helft van de 17e eeuw
Muziek op een kruispunt van culturen!
Drs. Luc Ponet, Tongeren/Leuven

Limburg bevindt zich op de scheidingslijn tussen de Romaanse en de Germaanse cultuur. Uit
dat kruispunt van culturen ontstond een geheel eigen culturele identiteit. Al ten tijde van
Karel De Grote bezat deze gouw een sterke muzikale traditie, maar die lijkt nu nauwelijks
nog het vermelden waard in de context van de Europese muziekcultuur. Een historische
vergissing!
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1. Atuatuca Tungrorum: van Romeins legerkamp tot bevoorrechte stad in het
prinsbisdom Luik
De eerste bisschopsstad van de Nederlanden (tot 380 na Christus)
Een bloeiende religieus-artistieke regio.
Een kruispunt van culturen:
- Kelten
- Romeinen
- Germanen/Franken
- Bisdom Tongeren (3e – 4e eeuw, tot 380) – zetel in Tongeren
- Bisdom Tongeren - Maastricht (380 – zetel in Maastricht
- Bisdom Luik (vanaf ca. 706 tot 972) – zetel in Luik
2. Intrigerende Middeleeuwen (ca. 800 – ca. 1200)
De Karolingische renaissance
- Karel de Grote: vader van de Europese gedachte
- Grondlegger en inspirator van een brede vorming en opleiding (onderwijs)
- Aandacht voor spirituele kennis en artistieke ontwikkeling (denken en doen)
- Het eerste Westerse orgel: Aachen! (relatiegeschenk uit Byzantium)
3. De eerste prinsbisschop van Luik: Notger (972)
Tot de oudst bekende composities in de Lage landen behoort de hymne Magna Vox een antifoon van de vespers - gecomponeerd door de Luikse bisschop Stefanus (903
tot 920). Deze hymne werd steeds ten gehore gebracht op 17 september, dies natalis
van Sint-Lambertus. Tot aan de Franse revolutie werd ze beschouwd als de feitelijke
‘nationale hymne’ van Luik.1
4. Muziek als een weerspiegeling van de bouwkunst
Romaanse architectuur
De romaanse bouwkunst is zeer moeilijk in een strikt tijdskader te plaatsen. Het is
een stijlperiode in de architectuur in Europa die duurde van ca. 1000 tot ca. 1200. De
term ‘romaans’ dateert van de 19de eeuw. Een Franse kunsthistoricus zag in de
betreffende architectuur overeenkomsten met die van het oude Rome. Net zoals
voor de gotische architectuur kan men bezwaarlijk spreken van een standaard
homogene romaanse bouwstijl en evenmin van een standaard periode. De romaanse
bouwstijl ontstaat uit de technieken van de Karolingische en Ottoonse architecten die
zich geïnspireerd hadden op de Romeinse en Byzantijnse voorbeelden zoals de
Constantijnse basilica's in Rome, de San Vitale in Ravenna en de Paltskapel in Aken.

1

Vaes J., De graven van Loon – Loon, Luiks, Limburgs, Leuven, uitgeverij Davidsfonds, 2016. (P. 353)
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Gotiek
De gotiek is de naam voor een laatmiddeleeuwse stijl toegepast in de periode 11401500 in de beeldende kunsten en de architectuur.

Sinds de 16de eeuw was gotico de Italiaanse naam van bouwwerken in een specifieke
stijl ten noorden van de Alpen. Die stijl wordt vooral gekenmerkt door het streven
naar hoogte, het spaarzaam gebruik van muren door deze zo mogelijk te vervangen
door grote ramen en spitsbogen, en door het gebruik van beeldhouwwerken en
versieringselementen die hetzelfde streven naar licht en hoogte - het via de
architectuur dichterbij brengen van het Goddelijke principe - moesten accentueren.
Het belangrijkste visuele aspect van de gotische bouwkunst is de puntige boog of
‘ogief’, die voor het eerst verscheen toen de Tempeliers van hun kruistocht naar het
Heilig land waren teruggekeerd. De Tempeliers en hun Cisterciënzer bondgenoten
onder leiding van Bernardus van Clairvaux, waren verantwoordelijk voor de
introductie en ontwikkeling van de gotische bouwkunst. In de gotische architectuur
werd het ogief voor dynamische geluidstrillingen gebruikt. In tegenstelling tot andere
constructies wordt hierbij de kosmische energie onder een gotische boog ‘omhoog’
getrokken. Binnen het ogief kunnen de geluidsgolven worden berekend en afgesteld,
net als het stemmen van een viool of eender welk instrument. In zo’n uitgekiende
omgeving kunnen bepaalde muzikale geluiden de stijgende aardkracht versterken,
net zoals Gregoriaanse gezangen bedoeld zijn om een te zware, weinig elastische
omgeving ‘op te tillen’ aan de hand van een meer verfijnde afstemming.
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Muziek in de middeleeuwen
Muziek is in wezen wetenschap en geometrie in de vorm van geluid. De maten, de
proporties en de geometrie van het gebouw stemmen overeen met de
toonafstanden, de intervallen in de muziek. Aardse kathedralen kunnen muziek laten
weerklinken als een weerspiegeling van de zgn. Goddelijke geometrie. Een
muziekinstrument of de menselijke stem zet niet-hoorbare frequenties (muziek) om
in hoorbare, bijna tastbare trillingen of frequenties (geluid). Met andere woorden: ‘zo
boven zo beneden’ als een sluitend hermetisch beginsel voor de betekenis van
(goede) muziek.
5. Cantus Tungrensis – muzikaal erfgoed uit het Middeleeuwse Tongeren
Tongeren neemt binnen Europa een bijzondere plaats in als centrum voor muziek.
Verbazingwekkende vondsten – de oudste polyfone muziek van de Lage Landen
in een evangelieboek (ca. 1375) of op een muziekrotulus (vroeg 14de eeuw), de
oudste reneaissancepartituur ter wereld – stapelen zich op.

Evangelarium – Tongeren Basiliek

De muziekcollectie van de Tongerse basiliek bevat 19 muziekhandschriften en
muziekdrukken van de 10de tot de 16de eeuw, 11 muziekhandschriften en drukken uit
de 17de eeuw, 25 muziekhandschriften en drukken uit de 18de eeuw en 7
muziekhandschriften en drukken uit de 19de eeuw.2 Het repertoire dat in deze
2

Mannaerts P. (redactie), Schreurs E. En Vercammen E. (bijdragen), Cantus Tungrensis – inventaris van het
middeleeuws muzikaal erfgoed uit Tongeren en omgeving, Leuven – Neerpelt, Alamire, 2006.
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handschriften wordt bewaard is op z’n minst belangwekkend te noemen. Het omvat
gezangen die eigen zijn aan de regio en elders niet bekend zijn, naast gezangen die
ook elders in de regio, in de Lage Landen of zelfs in heel Europa werden gezongen.
6. Renaissance (ca. 1300 – 1600)
Men kan het ontstaan van de renaissance niet los zien van de opkomst van
het humanisme3. Het gaat om een gedachtegoed dat de mens (weer) beschouwt als
het middelpunt van het heelal en als maatstaf voor alle dingen, maar dan wel in het
teken van het christendom zoals dat verspreid was sinds de klassieke Griekse en
Romeinse oudheid.
In de 15de en 16de eeuw vormden de Lage Landen het centrum van het WestEuropese muzieklandschap. Verschillende generaties musici - zangers en
instrumentalisten - en componisten zijn er geboren en opgeleid, om daarna met hun
polyfone composities of hun virtuoze uitvoeringen faam te verwerven tot ver over de
landsgrenzen. Ze maakten carrière aan alle belangrijke politieke en religieuze centra
van West-Europa. Het enorme succes van de (later zo genoemde) Vlaamse polyfonie
en de uitzonderlijke kwaliteit van de musici uit onze regio kunnen we niet
loskoppelen van de bloei van het muziekleven in de kapittelkerken en de
kathedraalscholen. In Luik bevond zich één van de weinige kathedralen van de Lage
Landen. Maastricht, Sint-Truiden en Tongeren waren satellietsteden van Luik, met
een hoogstaand muziekleven, gecultiveerd vanuit de kapittelkerken en vanuit
belangrijke kloosters en abdijen.
7. Luikse en Vlaamse meesters in internationaal dienstverband: de Europese dimensie
Al vanaf de 14de euw trekken Luikse musici naar italië om daar te studeren en te
werken (bijv. Johannes Ciconia). Vanaf de 16de eeuw kunnen getalenteerde jonge
muzikanten van bescheiden komaf met een beurs in het buitenland studeren. De
archieven van de Sixtijnse Kapel staven de aanwezigheid van Luikse componisten en
zangers in Rome. Daarnaast had het prinsbisdom Luik ook hechte politieke banden
met Duitsland, dat gretig de nieuwe Italiaanse stijl overnam. Deze wisselwerkingen
leverden interessante kruisbestuivingen op. Léonard de Hodémont (1575–1636), die
studeerde aan de Cathédrale Saint-Lambert in Luik, beheerste als geen ander de
nieuwe Italiaanse stijl. Briljante vocalises en het retorisch karakter van zijn
composities doen een verblijf in Italië vermoeden. Met zijn stijl drukte hij een
belangrijke stempel op de ontwikkeling van de Luikse kerkmuziek.
3

Humanisme is een moderne benaming voor een intellectuele beweging in de tijd van de renaissance. In de
eerste plaats ging het om een literair geïnspireerde onderwijsbeweging. De humanisten waren voorstander van
een uitgebreide hervorming van het onderwijs, waarvan zij hoopten dat deze voor een optimale ontwikkeling
van de menselijke mogelijkheden door de combinatie van kennis en deugd zou zorgen. Humanistisch onderwijs
moest de mens in staat stellen om zijn ware bestemming te ontdekken en door navolging van de klassieke
voorbeelden een ideale mensheid te verwezenlijken.
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8. Luikse meesters aan het Habsburgse hof
Rudolf II, zoon van Maximillaan II, verliet Wenen en koos Praag als residentie om van
daaruit als de nieuwe Keizer over het Heilig Roomse Rijk te regeren (1583). Als
‘pansofistische’ humanist zag hij de Kunst en de Wetenschappen als dé manier om de
Kosmos en de bijbelse openbaringen beter te begrijpen. Daarom omringde hij zich
met de belangrijkste onderzoekers en filosofen van zijn tijd: Tych Brahe, Giordano
Bruno en Johannes Keppler, om er maar enkelen te noemen.
Generaties lang speelde ook muziek een belangrijke rol aan het Habsburgse hof zowel privé als politiek. Hoewel Rudolf geen uitgesproken passie voor muziek had,
wilde hij de muzikale traditie van de habsburgse dynastie in stand houden.
Gedurende verschillende generaties waren aan het hof muzikanten in dienst die uit
de noordelijke streken van ‘het Rijk’ kwamen: de Nederlanden, en dan vooral het
prinsbisdom Luik.
In Wenen, en later in Praag, werkte eveneens een dozijn Luikse musici onder leiding
van Philippus de Monte en zijn vice-kapelmeester Jean de Castro.
Eén van hen was Philipp Schöndorff (ca. 1565 – ca. 1617), een typisch voorbeeld van
de Middeleeuwse ‘uomo universalis’ die zowel zanger, trompettist, componist als
pedagoog was. Andere Luikse componisten uit de 16de eeuw zijn o.a. Johannes
Castileti (1512–1588), de Latijnse naam voor Jean Guyot de Chatelet. Hij was
kapelmeester in de Weense Hofkapel en voorganger van Philippus De Monte en
Aegidius Bassengius (Gilles Bassenge), eveneens zanger aan het hof van Wenen en
Praag, tevens componist van o.a. 15 motetten voor 5 tot 8 zangers.
9. De eerste fuga
Simon Lohet (ca. 1550-1611), Luiks componist en organist, geldt als één van de
vroegste exponenten van de klavierfuga. Lohet’s vader was Jean de Liège. Simon
Lohet bracht het tot “Archimusicus in der Republik Nürnberg”. In 1580 werd hij door
zijn opdrachtgever naar Italië gestuurd voor een prospectie naar orgels, voor het Hof.
Hiermee opent hij de Duitse mentaliteit voor Italiaanse muziekcultuur. Nochtans lijkt
het dat Lohet geen gebruik maakte van zijn buitenlandse missie om zich de meest
recente compositorische ontwikkelingen van de Italiaanse schrijfstijl eigen te maken.
Trouw aan zijn eigen traditie blijven zijn fuga’s immers sober, met beperkte
doorwerkingen. Zijn oeuvre bevat traditiegetrouw ook gewone instrumentale versies
(intavolaties) van liederen, psalmen en motetten.
10. Van de stile antico naar de stile nuovo
We zijn beland op een zeer markant moment in de muziekgeschiedenis, namelijk op
het kruispunt van twee ontwikkelingen die beide eeuwenlang geduurd hebben; het
kruispunt ook van twee totaal verschillende opvattingen over de functie van de
muziek in relatie tot de levensfilosofie van de mens.
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Stile antico: muziek als kosmische wetenschap
De muziek van de eerste periode, die zich voor een groot deel nog in de late
middeleeuwen afspeelde, was sterk gericht op ‘de Schepper’, op God. Muziek had
maar één doel: een afspiegeling zijn van kosmische orde en van goddelijke
scheppingswetten, onpersoonlijk en objectief, klaar en helder van verhouding.
Dit paste geheel in de toenmalige tijdsgeest en in een wereldbeschouwing die in alle
verschijnselen een samenhang probeerde te ontdekken, daarbij nog sterk
voortbouwend op de ideeën van Pythagoras4. In deze filosofie werd de muziek samen
met de aritmetica (getallenleer) en de kosmologie tot de hoogste wetenschappen
gerekend. Nadat Plato en Aristoteles (ca. 400 v. Chr.) op hun eigen wijze de ideeën
over muziek, getal en kosmos verder hadden ontwikkeld bouwde de Romeinse
staatsman en wijsgeer Boëthius (480 – 525) deze ideeën verder uit tot een
muziekfilosofie die tot ver in de middeleeuwen invloed bleef uitoefenen.
In de middeleeuwse opvatting van de Ars Musica werden drie soorten muziek
onderscheiden: musica mundana5, musica humana6 en musica instrumentalis7. De
kunstenaar, in dit geval de componist, werd gezien als de begenadigde die in staat
was een glimp van de kosmische, goddelijke harmonie op de vangen en door te
geven aan de luisteraar. De muziek diende niet in de eerste plaats om het oor te
strelen maar om een klinkend beeld te zijn van het perfect geordende universum.
De vroegste, simpele vormen van meerstemmigheid begonnen zich langzaam te
ontwikkelen vanaf de 13de eeuw. De eenvoudigste contrapuntische vormen groeiden
uit tot een geweldige kunst: de polyfonie.8 Hierbij zijn de verschillende stemmen of
melodieën volkomen gelijkwaardig aan elkaar, ook al gaan ze ieder hun eigen weg,
steeds in harmonie met elkaar. Deze horizontale componeerstijl evolueerde
voortdurend, werd rijker en rijker en bereikte haar hoogtepunt in de muziek van o.a.
Orlandus Lassus, Josquin des Prez en Giovanni Pierluigi da Palestrina. Het is duidelijk
dat de Vlaamse polyfonisten een bijzondere, vooraanstaande rol speelden in de
ontwikkeling van deze hoogstaande polyfonie.
Stile nuovo: muziek als taal van de mens
De muziek van de tweede periode verplaatste het accent van God naar de mens.
Onder invloed van het opkomende humanistische denken ontstond een totaal
4

Bij de Pythagoreeërs (ca. 500 v. Chr.) werd het wezen der dingen bepaald door de getallen. Pythagoras leerde
dat de orde in de kosmos gebaseerd was op getalsverhoudingen en daarin ook kon worden uitgedrukt. Hij
kende aan de eerste tien getallen symbolische betekenissen toe. Hij gebruikte daarvoor wiskundige figuren: 0 =
de cirkel, 1 = het centrale punt in de cirkel, 2 = de lijn die de cirkel in 2 gelijke delen verdeelt, 3 = de gelijkzijdige
driehoek, 4 = het vierkant, 5 = de vijfhoek of de 5-puntige ster, enz. Pythagoras ontdekte ook de reeks van
boventonen. Door een verdeling van de snaar in twee gelijke delen ontstond het octaaf (2:1), een verdeling in
drie gaf de kwint (3:2), een verdeling in vier de kwart (4:3), enz.. Door het meten van de boventonen en de
intervallen kwam hij tot de stelling dat muziek in wezen een spel van getallen is en dat muziek als geen andere
kunst verwant is met de kosmos. Vandaar zijn theorie rond ‘de harmonie der sferen’.
5
De harmonie van het heelal, de macrokosmos, de harmonie van maat en getal, van de wisseling van dag en
nacht, de opeenvolging van de seizoenen.
6
De harmonie van de mens, van de microkosmos, de afspiegeling van de macrokosmos.
7
De daadwerkelijk klinkende muziek, de door de mens gecreëerde weerspiegeling in tonen van de musica
mundana en de musica humana.
8
Poly (veel) en fone (stem): meerdere stemmen/melodieën die zelfstandig maar tegelijk weerklinken, of:
gecomponeerde meerstemmigheid.
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nieuwe wereldbeschouwing die ook in de kunst herkenbaar werd. Muziek diende niet
langer meer om Gods volmaakte schepping in klanken om te zetten maar kreeg een
zuiver aards doel: de mens te behagen, zijn zinnen te prikkelen en emoties op te
roepen. Muziek werd steeds meer een taal die door de mens verstaan kon worden.
De ‘ars retorica’ ging meer en meer de bewegingen in de muziek bepalen. Een
compositie werd steeds meer gezien als een betoog, een verhaal met een structurele
en een emotionele inhoud waarmee zowel de componist als de uitvoerder moest
proberen de toehoorders te overtuigen. J. S. Bach bijvoorbeeld, was een meester in
het toepassen van de muziekale retorica en in het ‘uitvinden’ van de meest
gevarieerde muzikale technieken om een idee of een fantasie met een specifieke
gevoelswaarde muzikaal uit te drukken.
Deze nieuwe ontwikkeling begon rond 1600 in Italië. Daar ontstond een geheel
nieuwe vorm van muzikale expressie waarbij één melodie de volledige aandacht
kreeg terwijl deze - als hoofdlijn - in harmonische samenklanken (akkoorden of
harmonieën) werd ondersteund door de andere ‘stemmen’. Dit is de verticale
compositiestijl. Hoe rijkelijk versierd de bovenstem of de melodie ook kon zijn: de
begeleidende stemmen bleven steeds simpel ondersteunend. Van daar komt ook een
beschrijving als ‘begeleide monodie’ of homofonie9. Eerste hoogtepunten van deze
‘nieuwe’ stijl werden bereikt in de opera’s van Claudio Monteverdi.
Het ‘basso continuo’-spel, of de zgn. basso seguente, is één van de belangrijkste
kenmerken van deze ‘stile nuove’, zonder twijfel mee ontwikkeld en uitgebreid
toegepast door de Luikse componist en dirigent (kapelmeester) Léonard de
Hodémont (1575-1639)10.

11. De barok (1600 – 1750)
Het prinsbisdom Luik kent een Germaans-Romaans geïnspireerde (muziek-)cultuur.
De herkomst van opeenvolgende prinsbisschoppen zal daar zeker niet vreemd aan
geweest zijn. Zo zijn er inspirerende, interactieve invloeden van en naar Duitsland,
Italië, Frankrijk, Spanje, de Noordelijke Nederlanden, … .
De musiceerpraktijk kent in deze periode vaak een conflictueus dilemma tussen de
ernst en het respect voor een compositie uit de ‘oude stijl’ en de nieuwe, frisse
dynamiek van de ‘nieuwe stijl’!
Componisten en uitvoerders waren vertrouwd met wat er in andere regio’s in Europa
gebeurde: van het Rijnland via zuidelijke en oostelijke delen in Duitsland tot in Italië,
van Brussel via Noord-Frankrijk en Parijs tot in Madrid.
De mate van verspreiding en van uitwisseling van artistieke verworvenheden en van
bladmuziek (partituren) nam in belangrijke mate toe. Veel vocale en instrumentale
muziek raakte over grote delen van Europa verspreid.
9

Homos (gelijk) en fone (stem): alle stemmen declameren (ongeveer) gelijk. Vaak als begeleiding voor één
solostem.
10
In het Grand livre de choeur de la cathédrale Saint-Lambert de Liège (1645) 47 motetten van Luikse
componisten verzameld, allemaal voorzien van een continue baslijn voor het orgel of voor een basinstrument.
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12. Orgels en orgelspel in het prinsbisdom Luik
Er is bijzonder weinig bekend over de organistenpraktijk in het prinsbisdom Luik in de
eerste helft van de 17de eeuw en er is bovendien maar weinig specifiek repertoire
overgeleverd. Lange tijd leek het alsof hieromtrent slechts twee relevante, primaire
bronnen beschikbaar zijn: het Liber Fratrum Cruciferorum Leodiensium11 (Luik, 1617)
en Le grand livre de choeur de Saint-Lambert12 (Luik, 1645). De eerste is een
verzameling profane orgelwerken van componisten uit nagenoeg heel West-Europa,
de tweede is een anthologie van Luikse motetten uit de eerste helft van de 17de
eeuw, waarbij het orgel voor het eerst een rol speelt als obligaat
begeleidingsinstrument, de basso continuo.
En dan is er de ontdekking van het Tongers Orgelhandschrift. Dit authentieke
manuscript telt 45 pagina’s, bevat o.a. twee canzoni van Italiaanse componisten,
maar is vooral van groot belang door de unieke intavolaties (orgelbewerkingen) van
Magnificatzettingen van Orlandus Lassus (1532-1594).
Inmiddels kwam nog een andere, niet onbelangrijke vierde bron aan de oppervlakte:
BM Manuscript Add. 29486 (1618). Een in The British Library reeds geïnventariseerd
manuscript (175 pagina’s) met talrijke Magnificatzettingen, Fuga’s, een Te Deum
enzovoort. Enkele jaren geleden werd hiervan in de Verenigde Staten een transcriptie
gemaakt, als onderwerp en resultaat van een doctoraal onderzoeksproject. Verder
dan de vaststelling ‘probably from Belgium, the French speaking side’ heeft de
onderzoeker zich daarbij toen niet gewaagd. Wij weten inmiddels beter!
L’esthétique Liègeoise
De ‘nieuwe stijl’ uit de eerste helft van de 17de eeuw is opgebouwd rond vrije
intavolierungen (bewerkingen), met toegevoegde of geïmproviseerde wendingen,
uitgebreide versieringen (ornamentiek), toegevoegde passaggi en diminuties.
De bijzondere muzikale eigenheid die zo werd gegenereerd getuigt enerzijds van een
sterk historisch bewustzijn en is anderzijds een toonbeeld van elders verworven
competenties, kennis en artistieke vaardigheden. Dit heeft geleid tot een geheel
eigen (orgel-)stijl: de Luikse stijl!

11

Universiteitsbibliotheek Luik, MS nr. 888. Zie ook: Ferrard, Jean (ed.), Liber Fratrum Cruciferorum
Leodiensium, Bologna, Ut Orpheus Edizioni, 2008.
12

Besson V., Schreurs E. en Vendrix P. (editeurs), Le Grand livre de choeur de la cathédrale Saint-Lambert de
Liège – 1645, Turnhout, Brepols Publishers, 2005.
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13. Het Tongers Orgelmanuscript (1626)
Het betreft een authentiek handschrift, gedateerd en gesigneerd, in 2003 als bij
toeval ontdekt in het archief van de adellijke familie de Renesse (Tongeren).
Kenmerken:
- Liturgische orgelmuziek
- Intavolaties (orgelbewerkingen) van Magnificatzettingen van Orlandus Lassus
- Canzoni van Trofeo Ruggiero en Francesco Rovigo
- Als orgelboek bestemd voor de liturgie
- Aandacht voor alternatimpraktijk
- Meerdere uitvoeringsmogelijkheden
- Geeft een uitzonderlijke kijk op de relatie tussen het lokale en het internationale
repertoire
- Scribent: Adolpho Rufen, Canonico regulari – Novici fictis, Organisti
- Gedateerd: 1626
- Privébezit (Dhr. En Mevr. C. Berx – Alken)

Dit manuscript geldt als een tot dusver unieke bron van inspiratie voor de
herinterpretatie van de uitvoeringspraktijk in de eerste helft van de 17de eeuw.
Met impliciete verwijzingen naar een originele alternatimpraktijk ‘tussen gregoriaans
en polyfonie’. Het is een aanleiding tot het experimenteren met …
- de relatie tussen vocale en instrumentale (klavier-)muziek
- de ‘nieuwe’ stijl (cfr. supra)
- het intavoleren aan de hand van passagi, diminuties en ornamentiek
- stilistische kenmerken van de instrumenten (orgels), in één lijn met de muziek
- het fenomeen ‘in organis et in discantu’
Kasteel de Renesse (’s Herenelderen, 17de eeuw)
Hoe het Tongers orgelboek in de bibliotheek van de familie de Renesse terecht is
gekomen blijft nog steeds een raadsel. Uiteindelijk werden de muziekbladen als bij
toeval ontdekt in de kaft van een volledig beschimmeld leenregister. Gelukkig
werden de muziekbladen ooit in de lederen band verwerkt, om de karton te
10

versterken waarover het leder werd getrokken, anders was ook dit manuscript
zonder enige twijfel verloren gegaan.
Het klooster van de Reguliere Kanunniken van Tongeren
Dat dit manuscript opduikt in Tongeren, ooit ‘une Bonne Ville’13 van het prinsbisdom
Luik, is geen toeval. De eerste pagina vermeldt de naam van de scribent: A Reverendo
Domino Adolpho Rufen, Canonico regulari – Novice fictis, Organisti.14 Ongetwijfeld
gaat het hier over de organist van de reguliere kanunniken, maar van welk klooster?
In het Oberkloster Neuss vinden we een A. Rufen in het register, maar waar zit dan
de link met Tongeren?
Het klooster van de reguliere kanunniken in Tongeren ontstond uit het gasthuis ter
Nood Gods (gesticht in 1380), in de 15de eeuw omgevormd tot een klooster dat zich
in 1434 aansloot bij het kapittel van Windesheim15, waaraan ook het Oberkloster van
Neuss verbonden was. De prior van het klooster van Tongeren, Willem van
Herckenrode, werd in 1628 algemeen overste van het Windesheimer Kapittel.
De bibliotheek van het klooster in Tongeren, met een rijke verzameling
manuscripten, muziekpartituren en verluchte boeken, was bekend tot ver over de
landsgrenzen. Tijdens het bestuur van prior Willem van Herckenrode (van 1604 tot
1632) werd in Tongeren een Latijnse school16 opgericht. Deze school diende als
tegengewicht tegen het opkomende protestantisme en moest de leerlingen inwijden
in de oude wetenschappen17. Het volledige klooster ging echter ten onder na de
Franse Revolutie. De inboedel werd aangeslagen, het patrimonium verkocht en de
kloostergebouwen, inclusief de kerk, werden afgebroken.18
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De Goede Steden (Bonnes Villes) waren de voornaamste plaatsen van het Prinsbisdom Luik. Om het statuut
van Goede Stad te krijgen moest een stad omwald zijn, of omgekeerd: zo'n stad kreeg het recht een omwalling
te bouwen. Zij konden ook deelnemen aan de Staten van Luik en mochten een perroen oprichten als symbool
e
e
van de Luikse vrijheid. Zie ook: Chevalier B., Les Bonnes villes de France du xiv au xvi siècle, AubierMontaigne, Paris, 1982
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Paquay J., Op. cit.
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Het Regulierenklooster in Tongeren tijdens ‘de grote stadsbrand’ in 1677.

14. En Orlandus Lassus?
Raoul de Lâtre was koorknaap aan de Sint-Nicolaaskerk te Bergen. De vice-koning van
Sicilië nam de jongen, na toestemming van zijn ouders, mee naar Italië. Hij bleef daar
onder de naam Orlando di Lasso tot 1550. Nadat hij de baard in de keel had gekregen
werd hem een aanstelling in Parijs aangeboden. Vervolgens werd hij in 1553
kapelmeester van Sint Jan van Lateranen in Rome. Hij reisde door Frankrijk en
Engeland en bleef in 1555 even hangen in Antwerpen. In 1556 benoemde
hertog Albrecht V hem tot lid van de hofkapel te München, waarvan hij vier jaar later
de leider werd, tot aan zijn dood in 1594.
We weten dat Lassus zeer veel belang hechtte aan een correcte uitvoering van zijn
muziek. De soms uitgebreide improvisatorische versieringspraktijk (cfr. de nieuwe
stijl) was aan hem niet besteed. Hij besteedde wel veel aandacht aan het recruteren
van uitstekende musici, voor de uitvoering van zijn composities. Hij was één van de
populairste componisten van zijn tijd. De vocale werken (Magnificats, Motetten,
Missen, profane werken, …) werden doorheen heel Europa uitgevoerd. Lassus werd
alom geprezen voor de toegankelijkheid van zijn muziek, voor de creativiteit
waarmee hij allerlei teksten op muziek kon zetten. Hij vormde de synthese van de
verschillende muziekstijlen aan het einde van de 16de eeuw en was tegelijkertijd het
eindpunt van een 150 jaar durende hegemonie van ‘de Vlaamse polyfonisten’ op
muzikaal vlak in West-Europa.
De populariteit van Orlandus Lassus was wijd en zijd bekend. Hij trok musici en
leerlingen aan uit alle mogelijke regio’s van Europa, onder andere ook uit het
graafschap Loon! Zo was Meester Herman Van der Rijst (Diest, ca. 1550 – Hasselt,
1619) gedurende 12 jaar als zanger-componist bij Lassus aan het hof van Albrecht V
te München.
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Herman Van de Rijst stichtte in Hasselt een collegium musicum - voor het eerst
vermeld in 1584 - dat de basis vormde voor een lange muzikale traditie, tot vandaag.
In 1615-1616 werd deze muziekvereniging officieel erkend als ‘kamer’. Zo is dit het
oudst gekende amateurgezelschap voor muziek in de Zuidelijke-Nederlanden.

15. Verdere ontwikkelingen in de 17de eeuw
Een belangrijk adept van de Luiks-Tongerse musiceerpraktijk en tevens grondlegger
van de klassieke Franse orgelkunst is Henry Dumont, in 1610 geboren in Borgloon en
in 1686 overleden in Parijs. Met een stevige opleiding en met veel ervaring als
koorknaap en organist in Luik en in Maastricht, nam hij ongetwijfeld elementaire
bouwstenen van de Luikse orgeltraditie met zich mee naar Parijs, waar hij als
componist, klavecinist en organist vanaf 1638 een prominente plaats in het artistieke
milieu innam. Hij drukte er zwaar zijn stempel op het muziekleven en op de verdere
ontwikkeling van de orgelkunst die vanaf het midden van de 17de eeuw als ‘Fransklassiek’ wordt bestempeld.
Dumont was achtereenvolgens of gelijktijdig organist van de Sint-Pauluskerk, organist
van de hertog van Anjou, intendant van de muziekkapel van koningin Maria-Theresia
(echtgenote van Louis XIV), achtereenvolgens ‘sous-maître’ en ‘compositeur de
musique de la Chapelle royale de Versailles’ (hofkapelmeester) en uiteindelijk, in
1673, kapelmeester van de koningin.
Vanuit zijn opleiding en ervaring in Luik kende en beheerste Henry Dumont de
synthese van Germaanse en Romaanse invloeden in de Luikse orgelstijl bijzonder
goed. Zonder twijfel was hij op de hoogte van, en geïnspireerd door contrapuntische
en andere evoluties in die Luikse orgelcultuur. Ook de invloed van de Italiaanse
zangerigheid en de consequente toepassing van obligate orgelbegeleidingen bij
vocale motetten bepaalden mee de evolutie van de Luikse, later ook de Fransklassieke (orgel-)muziek. De genoemde aspecten zijn zeer herkenbaar aanwezig in de
composities van Dumont, die overigens getuigen van een zeldzame kwaliteit. Het is
net Henry Dumont die de grondlegger is van de belangrijkste vernieuwingen in de
Frans-klassieke muziek en als toonaangevend uitvoerend musicus, verbonden aan de
meest prestigieuze orgeltribune van Frankrijk, uiteraard een belangrijke invloed heeft
op de ontwikkelingen in zowel het orgelspel als de orgelbouw. Hij wordt hierin
ondersteund door de composities en de geschriften van Lambert Chaumont (Luik ca.
1630 – Huy 1712), die met belangrijke traktaten over de problematiek van de
stemming, over registratievoorschriften en met 111 orgelcomposities of ‘Pièces
d’orgue sur les huit tons’ de door Dumont reeds gegenereerde klavierstijl mee
ontwikkelde tot een standaard voor de Frans-klassieke orgeltraditie of l’école
française d’orgue.
16. Het orgel: een spiegel van de maatschappij
Orgelspel en orgelbouw hebben mekaar eeuwenlang, waar dan ook, beïnvloed. Zo
ontstond er steeds een nieuw of bijgesteld lokaal, regionaal of nationaal orgeltype.
De Luikse orgelbouw kende tussen 1550 en 1750 een geheel eigen, bijzondere
evolutie, waardoor met inbreng van elementen uit Duitsland (o.a. Peter Briesger), het
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hertogdom Brabant (o.a. Florent Hocquet I, Nicolas Niehoff en Matthijs Langhedul)
en Noord-Frankrijk (de eerste generatie Le Picard) een authentiek Luiks orgel
ontstond waarvan o.a. Christianus Ancion, Andries Severijn en de familie Le Picard
zonder enige twijfel de belangrijkste vertegenwoordigers zijn geworden.
Hun instrumenten lenen zich tot de interpretatie van de belangrijkste Europese
orgelstijlen, net zoals de oorspronkelijke partituren (manuscripten) ook prijsgeven.
De grote ‘Luikse’ orgels, zoals het Le Picard-orgel in de basiliek van Tongeren, mogen
dan ook zonder meer als universele, Europees instrumenten bestempeld worden.

Tot besluit
In het vroeg 17de eeuwse Tongeren werd op hoog niveau gemusiceerd. Kapittelkerken en
kloosters waren centra van religie, kunst, cultuur en opvoeding. Muziekopvoeding en
muziekuitvoeringen waren hoofdzakelijk kerkelijke aangelegenheden. Aan de hand van de
beschikbare muziek, voorbereid, ingestudeerd en uitgevoerd door het aanwezige menselijke
potentieel, werd vooral tijdens de vele kerkdiensten uitgebreid gemusiceerd. Afhankelijk van
de lokale welstand konden al dan niet monumentale orgels gebouwd worden om dat
musiceren te ondersteunen met (orgel-)begeleiding, imitatie of solospel. Elke regio
ontwikkelde daarvoor een eigen musiceerpraktijk.
Dankzij het herontdekte ‘Orgelboek van de Regulieren van Tongeren’ (MS Berx) kan een zeer
geloofwaardige reproductie van die vroeg 17de eeuwse uitvoeringspraktijk gerealiseerd
worden. Door onderzoek naar de status quaestionis van de orgelbouw in diezelfde periode
kwamen we tot de ontdekking dat de internationale wisselwerking tussen muziekcentra als
Luik, Rome, Parijs, Madrid en München, maar ook tussen orgelbouwers uit het Rijnland,
Brabant en zelfs Picardië, heeft geleid tot een internationaal (h)erkende, Europese orgelstijl,
l’esthétique Liégeoise. Deze evolutie ligt aan de basis van de latere Frans-klassieke (orgel-)
muziek zoals gegenereerd door o.a. Henry Dumont. (LP)
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