
Fantasticke love 

Engelse songs over hoop en wanhoop van Shakespeare’s tijdgenoten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat je door de sprookjesachtige titel niet misleiden. Dit is niet één van zovele programma’s 

over liefde. 

De inhoudstafel van een boek met liederen van Thomas Morley vermeldt het lied “Fantasticke 

love”. Hoe fantastisch deze liefde was? Dit zullen we nooit weten, want het lied zelf ging 

verloren. Het tweede deel van het werk, ook in de inhoudstafel, verklapt een onverwachte 

wending: “Poore soule” (“arme ziel”). Anders geformuleerd, dit verloren lied vertelt ons dat 

er zonder verlies geen liefde is. 

Dit programma gaat niet over liefde of over romantische sprookjes. Het gaat over hoe we 

omgaan met obsessies, met teleurstellingen of met verlies. In het Engeland van Elisabeth I, 

koningin van 1558 tot 1603, schijnen twee contrasterende houdingen te domineren. 

Bijzonder frequent zijn de pogingen om hevige emoties te verzachten door ze met een snufje 

humor te bezingen. Daartegenover staat de cultus van de melancholie, die tegen het einde 

van de eeuw als ideale gemoedstoestand beschouwd wordt. 

Niet alleen het koninklijke hof in London, maar ook de zich snel ontwikkelende economie en 

welvarende bevolking doen het muzikale leven in de stad in de vroege 16
e
 eeuw bloeien. 

Hendrik VIII trekt gerenommeerde buitenlandse musici aan en de Anglicaanse kerkmuziek 



groeit aanzienlijk. Daarnaast overstelpen tegen het einde van de eeuw gedrukte songbooks 

de markt en vindt je ze in alle huiskamers. 

Unieke arrangementen van virtuoze klaviermuziek voor harp, gamba en blokfluit wisselen in 

dit programma af met een selectie van de fijnste liederen van componisten als de organist 

William Byrd, de uitgever Thomas Morley en de luitenist John Dowland. Deze muziek zal je 

zinnen prikkelen, je doen smachten, zuchten en glimlachen. 

 

Duur van het programma: ca. 60 minuten. 
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