
The Royal Wind Music 
 

Stephanie Brandt • Francesca Clements • Eva Gemeinhardt • Arwieke Glas • Hester Groenleer  
Dianne Heijstee • Kyuri Kim • Dorottya Kis • Andrew Levy • Yi-Chang Liang • Marco Magalhães  

María Martínez Ayerza • Filipa Margarida Pereira • Anna Stegmann: renaissanceblokfluiten 
 
 

Pourquoy non?  
Franco-Vlaamse componisten aan de Europese hoven 

 
 
Orlande de Lassus Musica Dei donum optimi [a6] 
(ca.1532 – 1594)   Cantiones sacrae, Graz, 1594 
      
Cipriano de Rore   Mon petit cueur [a8]  
(ca.1515 – 1565) Le treziesme livre contenant vingt et deux chansons...  
 Tylman Susato, Antwerpen, 1550  
   
Tylman Susato, ed.   Pavane & Gaillarde de la garde  [a4]  
(ca.1510 – ca.1570)  Reprise: Le cueur est bon [a4]  
     Pavane & Gaillarde: La dona [a4]  
     Gaillarde [a4]  
      Het III musyck boexken … alderhande danserye, Antwerpen, 1551 
   
Pierre de la Rue   Pourquoy non ne veuil je morir? [a4] 
(ca.1452-1518)   Brussel, Bibliothèque Royale de Belgique, MS 228 
 
Josquin Desprez            Helas madame [a3] 
(ca.1450 – 1521)   Florence, Biblioteca Nazionale, Magl. 178 
  
Nicolas Gombert   Tous les regretz [a6]      
(ca.1495 – ca.1560)           Le 5e livre contenant 32 chansons.., Antwerpen, Tylman Susato, 1544 
 
Nicolas Payen   Virgo prudentissima [a4]  
(ca.1512 - 1559)    Cantiones selectissimae... liber primus, Augsburg 1548 
      
Adriaen Willaert    Beata viscera Mariae virginis [a6]  
(ca.1490 - 1562)   Motecta... liber primus, Venetië, Antonius Gardanus, 1542 
    
Orlande de Lassus  Cantate Domino canticum novum [a5]  
(ca.1532 - 1594)   Perornatae sacrae cantiones… liber secundus, Venetië, 1565  
 

PAUZE 
 

Jean de Macque   Consonanze stravaganti [a4] 
(ca.1550 - 1614)   Napels, Biblioteca del R. Conservatorio, MS 73 
 
Giaches de Wert   Adesto dolori meo [a6]                                                                 
(ca.1535 - 1596)   Motectorum liber primus, Venetië, 1566     
    
Giaches [Brumel]   Ricercar del quinto tono [a4]  
(+1564)    Parijs, Bibliothèque Nationale, Rés. Vma. MS. 851 [Bourdeney Codex]  
 
Cipriano de Rore   Da pacem, Domine [a5]  
(ca.1515 - 1565)   Sacrae cantiones, Venetië, 1595    



Orlande de Lassus  Deus, qui sedes super thronum [a5]  
(ca.1532 – 1594)   Sacrae cantiones, Neurenberg, 1562 
 
Adriaen Willaert   Ricercar IV [a4]  
(ca.1490 - 1562)   Musique de ioye, Lyon, 1550  
       
Tylman Susato, ed.   Pavane: Mille regretz [a4]  
(ca.1510 – ca.1570)  Het III musyck boexken…, Antwerpen, 1551  
 
Pierre Phalèse, ed.  Gaillarde: Au joly bois [a4] 
(ca.1505/10 – ca.1573/76) Gaillarde: Puis que viure en servitude [a4] 
     Bransle & Bransle gay [a4] 
     Premier livre de danseries... Leuven, 1571 
  
Antonio de Cabezón   Tiento sobre Cum Sancto Spiritu [a4] [op een origineel van Josquin] 
(ca.1510 – 1566)   Obras de música para tecla, arpa y vihuela... Madrid, 1578  
         
Thomas Crecquillon   Je suis aymé [a5] 
(ca.1510/15 – ca.1557)  Le sixiesme livre contenant trente et une chansons. Antwerpen, 1545 
       
Antonio de Cabezón  Por un plaisir. Criquillon. [a5] 
(ca.1510 – 1566)            Obras de música para tecla, arpa y vihuela... Madrid, 1578  
  
             
 
Programmaconcept   Arwieke Glas 
Programma en arrangementen  María Martínez Ayerza 
Gast artistiek adviseur    Kees Boeke 
 
 
 
 
Toelichting 
Franco-Vlaamse componisten, afkomstig uit de huidige Nederland en België plus een deel van Noord-
Frankrijk, waren in de 16e eeuw overal in het wijde Europa terug te vinden. Een beroemde pionier was 
Johannes Ciconia, geboren in Luik, die rond 1400 de Lage Landen verliet om in Italië zijn geluk te zoeken. 
In de periode 1400-1600 volgden musici zoals Du Fay, Ockeghem, Josquin, Willaert, De Rore en Lassus zijn 
voorbeeld. Deze componisten hadden een enorme invloed op de ontwikkeling van de verschillende Europese 
muziekstijlen. In dit programma reist  The Royal Wind Music in de voetsporen van een aantal Franco- 
Vlaamse componisten van de 16e eeuw naar de belangrijkste Europese hoven. 
 
Vooral de Habsburgse vorsten in Duitsland en Spanje functioneerden als beschermheren voor de Franco-
Vlamingen. Margaretha van Oostenrijk, de moeder van Karel de Vijfde, liet prachtige liedboeken maken 
door meesterkalligraaf Petrus Alamire, waaronder een groot liedboek met uitsluitend ’chansons de regretz’ 
zoals die van Pierre de la Rue en van Josquin Desprez, de meest bewonderde van alle Franco-Vlamingen. 
Pourquoy non?, Helas madame en Tous les regretz illustreren dit melancholische genre, naast een 
arrangement van de welbekende Mille regretz, de lievelingsmelodie van Keizer Karel de Vijfde. 
 
Karel had diverse Franco-Vlamingen in dienst, onder meer Nicolas Payen, Nicolas Gombert en Thomas 
Crecquillon. De blinde musicus Antonio de Cabezón, organist en muziekleraar aan het Spaanse hof, maakte 
verschillende orgeltranscripties en uitbundig versierde arrangementen van Franco-Vlaamse motetten en 
chansons waaronder Por un plaisir van Crecquillon, zijn collega aan het hof. Deze praktijk was zeer 
gebruikelijk: instrumentale versies voor luit, toetsinstrumenten of instrumentaal ensemble van Franco-
Vlaamse vocale muziek, en nieuwe composities gebaseerd op melodieën van Franco-Vlaamse oorsprong, 
zijn overal in Europa te vinden. Dit laat wel zien hoezeer dit repertoire werd gewaardeerd en bewonderd. 
 
Ook in Italië is de invloed van de Franco-Vlamingen wijdverbreid. Adriaan Willaert was kapelmeester in de 
Basiliek van San Marco in Venetië. Hij werd een bijna mythische muzikale figuur: men noemde hem “Il 



divino Adriano”. Een van zijn vele leerlingen was Cipriano de Rore, die heel lang in dienst was bij het hof 
van de Este familie in Ferrara. De beroemdste Vlaamse componist van de 16e eeuw, niet alleen in Italië maar 
in heel Europa, was echter Orlande de Lassus, kapelmeester aan het hof van Albrecht de Vijfde van Beieren 
in München. 
 
De motetten van Willaert, De Rore en Lassus tonen een groeiende aandacht voor tekstuitdrukking. Beata 
viscera Mariae virginis van Willaert is een complexe muzikale constructie op een dubbele cantus firmus. De 
vreugde van de tekst wordt alleen op een heel algemeen niveau uitgedrukt. In de zetting van Da pacem 
Domine van De Rore, en vooral in de motetten van Lassus wordt echter de betekenis van specifieke zinnen, 
soms zelfs woorden, naar een muzikaal idioom vertaald. In Adesto dolori meo van Giaches de Wert is de 
tekstuitdrukking zo sterk en de expressie zo persoonlijk, dat de luisteraar zou kunnen denken dat het om een 
madrigaal gaat. 
 
De Franco-Vlamingen schreven vooral vocale muziek, maar meesters zoals Willaert en Giaches Brumel 
hadden een prominente rol in de ontwikkeling van een belangrijke instrumentale vorm: het ricercare. Dit is 
een vroege voorganger van de fuga waarbij één of meerdere thema's worden geïmiteerd, getransformeerd en 
tegen andere motieven gezet. De geleerdheid die eigen is aan het ricercare komt vaak voor in andere Franco-
Vlaamse muziek. Zelfs in lichte chansons zoals Mon petit cueur is er ruimte voor complexe 
compositietechnieken, in dit geval een canon tussen de bovenstem en de tweede tenor en veel imitatie binnen 
een zeer dichte achtstemmige tekstuur. 
 
In dezelfde tijd dat de Franco-Vlamingen in heel Europa successen beleefden en overal prachtige polyfonie 
componeerden, kwamen de muziekuitgeverijen in Vlaanderen zelf tot grote bloei. Dat vindt in dit programma 
zijn weerslag in enkele instrumentale werken die afkomstig zijn van de drukpersen van Tylman Susato en 
Pierre Phalèse in Antwerpen en Leuven. 
 
 
 
The Royal Wind Music is een ensemble dat bestaat uit dertien musici uit acht verschillende landen die 
muziek maken met een verzameling van meer dan 45 renaissanceblokfluiten. De groep werd in 1997 
opgericht door Paul Leenhouts en richt zich op de uitvoering van Nederlandse, Engelse, Duitse, Spaanse en 
Italiaanse instrumentale muziek uit de periode 1520-1640. De programma’s van het ensemble combineren 
pas herontdekte composities uit de Renaissance met bekender repertoire en worden in zijn geheel uit het 
hoofd gespeeld. Op dit moment bevat de groep musici uit Duitsland, Engeland, Hongarije, Nederland, 
Portugal, Spanje, Zuid-Korea en Taiwan. Alle leden van het ensemble hebben gestudeerd aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
 
De verzameling instrumenten van The Royal Wind Music werd gemaakt door Adriana Breukink (Nederland) 
en Bob Marvin (Canada). Beiden gingen bij de bouw van de instrumenten uit van voorbeelden van Bassano 
uit de collectie van het Kunsthistorisches Museum in Wenen. De renaissanceblokfluiten van het ensemble 
variëren in lengte van een sopranino van 15 cm tot een drie meter lange sub-contrabasblokfluit die met 
renaissanceprincipes als uitgangspunt in 1998 werd ontworpen door Adriana Breukink, Winfried Hackl en 
Paul Leenhouts.  
 
The Royal Wind Music heeft concerten gegeven in Nederland, Frankrijk, Italië, Engeland, Ierland, Spanje, 
Duitsland, Liechtenstein, Oostenrijk, Tsjechië, Portugal en de Verenigde Staten. Ook maakte de groep zijn 
opwachting op belangrijke festivals in en buiten Nederland, onder andere op het Festival Oude Muziek in 
Utrecht, het Greenwich Early Music Festival in Londen, het Boston Early Music Festival en de Berliner 
Tage für alte Musik. Zowel in 2009 als in 2011 werd The Royal Wind Music een tweejaarlijkse 
projectsubsidie toegekend door het Fonds Podiumkunsten.  
 
Op het Spaanse label Lindoro verschenen tot dusver vier cd’s van The Royal Wind Music, waarvan The Flute-
Heaven of the Gods (2009) met muziek die verbindingen heeft met Jacob van Eyck, veel aandacht kreeg in de 
media. Het leidde tot razend enthousiaste besprekingen in onder andere ‘De Telegraaf’, ‘Trouw’ en ‘De 
Volkskrant’. 
 
 


