
 
Anguilles, anguilles! 

Food, drinks and music in the late Middle Ages 

 

Eten is één van de meest universele aspecten van het leven en tegelijk één van onze grootste 
genoegens. Bovendien is de omgang met voedsel een belangrijke drijfkracht voor sociale 
interactie, van  de verwerving van ingrediënten (door landbouw, jacht, of aankoop) tot het 
bereiden van gerechten en het gebeuren van de maaltijd zelf. Terwijl in ons alledaagse leven 
de beschikbaarheid van verse producten het hele jaar door vanzelfsprekend is, was voedsel in 
het middeleeuwse Europa een aanzienlijk kostbaarder goed. De seizoenen beperkten de keuze 
aan grondstoffen en het risico voor hongersnood was nooit ver weg.  
Dit universele thema laat ons een glimp opvangen van de middeleeuwse maatschappij in zijn 
geheel: rijk en arm, man en vrouw, jong en oud, iedereen speelde een rol in dit complexe 
sociale netwerk.  
Analoog daaraan portretteert dit programma de late middeleeuwen aan de hand van diverse 
taferelen, onder andere levendige jachtscènes uit 14e-eeuwse handschriften, markt-roepen uit 
het 16e-eeuwse Italië en muziek bij grandiose feesten zoals het befaamde Banquet du Faisan 
aan het Bourgondische hof (Rijsel 1454) en muziek van componisten als Guillaume Du Fay, 
Baude Cordier,  Bartolomeo Tromboncino en de vermaarde ‘Anonymous’. In een onvergetelijk 
concert presenteert het trio Isabella een smaakvolle selectie van deze verrukkelijke muziek.   



 
 

is gepassioneerd door muziek uit de middeleeuwen en Ensemble Isabella 
renaissance.  Isabella, een naam voor ladies, heiligen en kunstenaars, met aloude roots en 
moderne flair, kenschetst de elegantie van dit jonge getalenteerde ensemble en bovendien 
ook de verbinding tussen muzikaal erfgoed en hun eigen hedendaagse esprit. Isabella 
presenteert deze bekoorlijke muziek met rijk gevarieerde combinaties van vocale en 
instrumentale kleuren (harpen, vedel, organetto en blokfluit) en baseert haar 
uitvoeringspraktijk op minutieus onderzoek. Zorgvuldig ontworpen programma’s openen een 
venster op een fascinerende middeleeuwse wereld en onthullen het verhaal en de culturele 
context achter de muziek. 
Naargelang het programma vertolkt 
ensemble Isabella in een formatie van drie 
of vier musici. Isabella’s roots liggen in de 
afdeling voor middeleeuwse muziek van 
de Hochschule für Musik in Trossingen, 
waar de groepsleden elkaar voor het eerst 
ontmoetten. Vandaag is het ensemble 
gevestigd in Bazel, Zwitserland. Isabella 
bundelt de sublieme creativiteit van  
uitvoerders uit drie continenten in het 
hart van Europa. 
 

 
 

Lisa Dunk, sopraan 
Marie Verstraete, vedel en blokfluiten 

Claire Piganiol, harp, organetto en 
blokfluiten 

 
  



Programma 
 

Rondeau Bon jour, bon mois  Guillaume Dufay (1397? - 1474) 
En avois (instrumentaal)   Anoniem (Lochamer Liederbuch, voor 1452)  
Rondeau Pour le deffault du noble  

     dieu Bacchus Baude Cordier (ca. 1380 - ca. 1440) 
Ballade Se la face ay pale   ca. 1433, Guillaume Dufay 
 

 ֎
 
Madrigaal Pescando in aqua dolce (instr) Anoniem (midden 14e eeuw) 
Ballata De mia farina    Anoniem (late 14e  eeuw) 
Madrigaal Caçando un giorno (instr) Johannes Ciconia (ca. 1370 - 1412) 
Ballata De mia farina      
  

 ֎
  
Rondeau Adieu ces bons vins de Lannoys  1426, Guillaume Dufay 
Der ratten schwanz  (instr)   Anoniem (Glogauer Liederbuch, ca. 1475) 
Bonum vinum    Anoniem (Glogauer Liederbuch, ca. 1475) 
Der neue bauern schwanz  (instr)  Anoniem (Glogauer Liederbuch, ca. 1475) 
Der kranich schnabel  (instr)   Anoniem (Glogauer Liederbuch, ca. 1475) 
All voll      Anoniem (Glogauer Liederbuch, ca. 1475) 
 

 ֎
 
Rondeau Bone chère  (instr)   Antoine Busnoys (ca. 1430 - 1492)  
Ballade ( ?) Au matin quand je suis levé Anoniem (late 15 e eeuw) 
Rondeau A qui vens-tu tes coquilles (instr) Antoine Busnoys 
Rondeau La plus grant chière de jamais 1462/1468, Firminius Caron? (fl. c1460-75)  
 

 ֎
 
Frottola Alle stamenge donne  Anoniem (ca. 1500) 
Frottola Anguilles, anguilles  (instr)  Anoniem (ca. 1500) 
Frottola Chi la castra, la porcella?  Marchetto Cara (ca. 1470 - 1525) 
Frottola Fabbe e fasoi   Bartolomeo Tromboncino? (1470 - 1535) 
Frottola Pan de miglio   Anoniem (ca. 1500) 


