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VERBORGEN MUZIKALE SCHATTEN UIT ANTWERPEN

Onbekend is onbemind? 
De rode draad van het Trouvailles seizoen 2017-2018 is onze mooie
koekenstad Antwerpen in de 18de eeuw.

Het is merkwaardig dat veel mensen onze beroemde Antwerpse schil-
ders kennen, maar nooit hebben gehoord van de vele muzikanten die 
er in diezelfde periode het mooie weer maakten. Nochtans bezat Ant-
werpen wel een groot arsenaal aan getalenteerde componisten.
Velen onder hen maakten grote carrières en publiceerden in het buiten-
land. Maar de meesten zijn inmiddels vergeten geraakt.

Hoe komt het dat de ene componist beroemd is en de andere niet? En 
hoe komt het dat sommige muziek wordt vergeten en de andere mu-
ziek blijft voortbestaan? Ligt het aan de kwaliteit van de muziek of is er 
een andere kracht aan het werk? Componisten zoals Bach, Händel en 
Vivaldi werden ook "herontdekt".

Kennis, De Croes, Tobi, Martinn, Guislain, Van den Bosch, Verhagen: 
Wij wensen deze vergeten Antwerpenaren ook een herontdekking in de 
21ste eeuw toe. Wie ze waren, wat waren hun ambities, hoe zag hun 
Antwerpen eruit?
U komt het allemaal te weten tijdens Trouvailles.

Terra Nova lectures concerts zijn
een dynamische combinatie tussen een concert

en een live interview. 
David Vergauwen en Vlad Weverbergh loodsen je moeiteloos

doorheen de Antwerpse 18de eeuw.

TERRA NOVA COLLECTIVE





Terra Nova Collective
Vlad Weverbergh

& David Vergauwen

24 november 2017
HET STRIJKKWARTET

13 & 14 december 2017
DE CLARINETTO D'AMORE

24 & 25 januari 2018
CONCERTO VOOR VIOOL

7 & 8 februari 2018
ANTWERPSE KLAVECIMBELS

7 & 8 maart 2018
DE KLAVIER VIRTUOOS

18 & 19 april 2018
OPERA & TRAVERSO 

16 & 17 mei 2018
DE VIOOLVIRTUOOS





TERRA NOVA
 COLLECTIVE

Terra Nova Collective is een muzikaal onderzoekscollectief met 
Antwerpen als thuishaven. Terra Nova gaat actief op zoek naar 
ongekende of verdwenen waardevolle muziek met als doel deze 
ontdekkingen opnieuw tot leven te brengen. In het concertpro-
gramma worden deze werken naast gevestigde waarden van 
onze westerse muziekcultuur geplaatst.

Tijdens een Terra Nova-concert ervaart het publiek een unieke 
muzikale vondst in combinatie met een bekend meesterwerk.





VLAD WEVERBERGH
& DAVID VERGAUWEN

Vlad WeVerbergh, (historische) klarinet & basklarinet
Oprichter en artistiek leider van het terra nova col-
lective en gespecialiseerd in historische klarinetten en 
de moderne basklarinet.

Zijn focus ligt op het herontdekken en uitvoeren van 
vergeten componisten en partituren. Vlad heeft een rui-
me discografie die het belangrijkste klarinetrepertoire 
omvat. Zijn discografie bevat ook een hele reeks trend-
settende world première recordings. Deze oogsten 
veel bijval bij pers en publiek. Rond deze onderwerpen 
geeft Vlad lecture recitals. Naast een lange ervaring als 
opnameleider is hij verder geregeld te gast, zowel als 
solist en chambrist bij diverse ensembles in binnen- en 
buitenland. 

Als pedagoog doceert hij onder meer kamermuziek aan déKunsthumaniora 
van Antwerpen en is als docent basklarinet verbonden aan het koninklijk con-
servatorium Antwerpen.

daVid VergauWen, muziekhistoriecus
Studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis en mu-
sicologie aan de universiteiten van Gent en Brussel 
en behaalde het doctoraat in de geschiedenis. David 
werkt voor vzw Amarant waar hij voornamelijk focust op
muziekgeschiedenis, met een voorkeur voor Belgische
muziek.





 2017
24 NOVEMBER 20.00  
CAMPUS NATIONAL   
   ANTWERPEN
  HET STRIJKKWARTET

    Thomas More Antwerpen Campus National
    Kronenburgstraat 66, 2000 Antwerpen  

    Tickets & Reservaties
    €15 (basis)
    6€ Studenten (-23 jaar) 
    Kinderen (-12 jaar) Gratis
    €50 abonnement (7 concerten)

    Telefonisch 03 241 08 06
    www.terranovacollective.com
    www.thomasmore.be/campus-national





Het strijkkwartet

PROGRAMMA

Joseph Balthasar Martinn
Strijkkwartet opus 1

Wolfgang Amadeus Mozart
Kwintet voor bassetklarinet en strijkers KV 581

Terra Nova Collective
Dirk Vandaele, viool 
Madoka Nakamura, viool
Frans Vos, alto
Michel Boulanger, cello

David Vergauwen, muziekhistoricus
Vlad Weverbergh, bassetklarinet & moderator

LECTURE CONCERT OVER
HET STRIJKKWARTET EN DE ANTWERPSE
VIOLIST JAQUES BALTHASAR MARTINN.

HIJ BOUWDE ALS PEDAGOOG EEN MOOIE
CARRIERE UIT IN PARIJS EN COMPONEERDE EEN 

GROOT OEUVRE VOOR STRIJKERS.





JACQUES
MARTINN

Jacques Joseph-Balthasar Martinn was de zoon van een Beierse musicus ver-
bonden aan het regiment van de Prins van Ligne.

Hij werd op 1 mei 1775 in Antwerpen geboren waar hij als knaap, zoals velen 
die de muzikale ladder wilden beklimmen, belandde in het koor van de Sint-Ja-
cobskerk. Op zijn tiende componeerde hij al muziek voor het toen befaamde 
muziekensemble van deze kerk. In 1793, twee jaar na Mozarts dood, voerde 
het ensemble een mis uit van de toen achtienjarige Martinn.

Weinige tijd later vinden wij hem terug in Parijs als musicus bij het ensemble van 
het Théatre de Vaudeville, en vervolgens bij het ensemble van de Opéra Italien. 
Na de stichting van de Lycées impérieux (keizerlijke lycea) werd Martinn leraar 
viool aan het Lycée Charlemagne in Parijs. Hij stierf in Parijs op 10 oktober 1830.

Martinn componeerde een rijk oeuvre aan instrumentale muziek waaronder een 
eerste concertante symfonie voor twee fluiten en fagot. Een tweede concer-
tante symfonie voor fluit, hobo, hoorn en fagot, drie strijkkwartetten voor twee 
violen, alto en cello, opus 1, drie strijkkwartetten voor twee violen, alto en cello, 
opus 5, duos voor twee violen opus 2, 6, 7, 8, 13, 31, 47 en 48 sonates faciles 
pour violon opus 20. Trios voor fluit, viool en cello opus 25 en duos voor fluit en 
viool opus 35.
Dit aanzienlijk oeuvre toont aan hoe actief Martinn was. Zijn werken werden 
uigevoerd op verschillende podia waaronder zeker en vast ook de populaire 
salons en hoe snel hij zich in Parijs heeft weten op te werken.

Maar Martinn profileerde zich ook als vooraanstaand pedagoog en componeer-
de daarvoor een aantal methodes voor strijkinstrumenten waaronder de Métho-
de élémentaire de violon, Grande méthode de violon, Paris, en een Méthode 
élémenaire pour alto. Meeste composities en methodes werden uitgegeven in 
Parijs. 

1775-1830





 2017
13 DECEMBER 12.15  
CAMPUS NATIONAL   
   ANTWERPEN
  CLARINETTO D’AMORE

14 DECEMBER 12.45
CAMPUS KRUIDTUIN   
MECHELEN

    Thomas More Antwerpen Campus National
    Kronenburgstraat 66, 2000 Antwerpen   
 
    Thomas More Mechelen Campus Kruidtuin
    Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen

    Tickets & Reservaties
    €15 (basis)
    6€ Studenten (-23 jaar) 
    Kinderen (-12 jaar) Gratis
    €50 abonnement (7 concerten)

    Telefonisch 03 241 08 06
    www.terranovacollective.com
    www.thomasmore.be/campus-national





Clarinetto d'Amore

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart
Kwartet voor klarinet en strijkers Oeuvre 79ième

Henri Joseph de Croes
Partias voor 2 klarinetten, 2 altviolen en bas

Terra Nova Collective
Heidi Verbruggen, altviool
Michyo Kondo, altviool
Herlinde Verheyen, cello
Borja García Mata, klarinet

David Vergauwen, muziekhistoricus
Vlad Weverbergh, klarinet & moderator

IN MECHELEN WERDEN IN DE 18e EEUW
ZEER SPECIALE KLARINETTEN GEMAAKT:

LIEFDES KLARINETTEN.
DE FOCUS LIGT OP HENRI JOSEPH DE CROES,
DIE VOOR DEZE SPECIALE INSTRUMENTEN

COMPONEERDE. HIJ WAS EEN ZOON VAN EEN 
ANTWERPENAAR DIE EEN INDRUKWEKKENDE

POSITIE WIST TE VERWERVEN AAN HET HOOFD
VAN EEN 18 EEUWS TOPORKEST.





HENRI JOSEPH
DE CROES

Henri Joseph de Croes was tijdgenoot van Haydn, Mozart en Beethoven. 
Hij was de zoon van Henri-Jacques de Croes, violist en componist bij de 
vorsten Thurn und Taxis in Brussel en Frankfurt en later violist, kapelmees-
ter en muziekdirecteur aan de Koninklijke hofkapel in Brussel. Op acht-
tienjarige leeftijd trad zoon Henri Joseph de Croes in dienst van de prinsen 
van Thurn und Taxis in het Beierse Regensburg, eerst als violist en vanaf 
1798 als kapelmeester. Hij woonde in Regensburg tot aan zijn dood op 
vierentachtigjarige leeftijd.

De Connectie tussen de familie De Croes en Tour & Taxis bestond sinds 
lang. In 1729 trad vader De Croes in dienst van de familie Thurn und Taxis.  
Thurn und Taxis was een oud adellijk geslacht dat al sinds eeuwen het 
monopolie over de post- en koetsdiensten in Europa beheerste. De Ne-
derlandse tak van de familie resideerde sinds de 16e eeuw in Mechelen 
en daarna in Brussel. Bij het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog 
moest de Brusselse centrale opgegeven worden en de familie verhuisde 
in 1702 naar Frankfurt.  Door de Vrede van Utrecht in 1713 werden de 
Nederlanden toegewezen aan de Oostenrijkse tak van de Habsburgse dy-
nastie.  De familie Thurn und Taxis kon nu terugkeren naar Brussel. Karl 
Anselm, de vierde vorst van Thurn und Taxis bevorderde de hofmuziek in 
de zomerresidentie en in de hoofdresidentie te Regensburg.
Hij bouwde het ensemble, dat door zijn vader Alexander Ferdinand op-
gestart was voor representatieve doeleinden verder uit. Talrijke virtuozen 
werden geëngageerd. Tijdens de laatste decennia van de achttiende eeuw 
werd het orkest vergroot tot 42 personen. Samen met het orkest van Mann-
heim en het orkest van de familie Esterhazy in Eisenstadt onder leiding van 
Joseph Haydn, behoorde het orkest van Thurn und Taxis in Regensburg 
tot de beste orkesten van die tijd. Toen Kapelmeester Touchemoulin in 
1798 stierf bood het hof Henri-Joseph deze functie aan.
Een grote erkenning. 

1758-1842





  TERRA NOVA COLLECTIVE
 op andere podia

 Beethovens 7de synfonie voor iedereen
Beethovens 7de symfonie in een bewerking voor blazers.
Wereldpremière vab het concerto van Amand Vanderhagen (p.31)
Arrangementen van populaire Franse opera's door Amand Vanderhagen. 

Zondag 10 december 2017 11:00    Zondag 10 december 2017 15:00
C-mine cultuurcentrum       AMUZ  Antwerpen
C-mine 10, bus 1      Kammenstraat 81
3600 Genk          2000 Antwerpen
+32 (0)89 65 44 90      +32 (0)3 292 36 80
c-minecultuurcentrum.be     amuz.be  
 

 Mozarts concerto voor basset klarinet
Mozarts beroemde klarinet concerto,
uitgevoerd op een historische basset klarinet.
Wereldpremière van het fluit concerto van Amand Vanderhagen.

Zaterdag 20 januari 2018  20:00    Zaterdag 27 Januari 2018  13:45  
Sint-Jan-Baptistkerk      KLARA IN DESINGEL
Sint-Jan Baptiststraat 1      Desguinlei 25
2040 Antwerpen      2018 Antwerpen
+32 (0)3 298 27 30      +32 (0)3 248 28 28
vrijetijdscentrumdeschelde.be     klara.be

 Enescu Discovery
Programma met onder andere het zelden uitgevoerde dixtuor
van Georges Enescu.
Concert in samenwerking met de wereldvermaarde strijkkwartetten
Quatuor Danel en Quator Enesco. 

Zondag 4 maart 2018
deSingel
Desguinlei 25
2018 Antwerpen
+32 (0)3 248 28 28
desingel.be





Thomas More Campus National en de vzw 
Belpaire streven er vandaag nog steeds naar 
om de roeping van mevrouw Elisabeth Belpai-
re te volgen. Haar begeestering en realisaties 
leven voort in de missie van Campus National. 

Marie-Elisabeth Belpaire was een vrouw met veel facetten. Een gedre-
ven pionier op het vlak van educatie en kunst, en een gepassioneerd 
voortrekker van vrouwenrechten. Zij beperkte haar leven niet tot één rol, 
maar ging actief op zoek naar nieuwe horizonten.

Met de wortels in het verleden en onze blik naar de toekomst biedt Tho-
mas More jongeren en buurtbewoners de kans om een unieke reeks 
concerten bij te wonen. Omdat wij er net als Marie-Elisabeth Belpaire 
van overtuigd zijn dat studenten de kans moeten krijgen om buiten het 
kader van hun vakgebied te kijken.

De artistieke lijn die Vlad Weverbergh voor deze reeks Trouvailles koos, 
leent zich daar perfect toe. De componisten zijn allemaal van Antwerp-
se origine, maar met de jaren in een vergeethoekje terechtgekomen.
Het format is dan weer aangepast aan onze gehaaste tijden. Op amper 
een uurtje maak je een reis door de tijd waarbij een forum dynamisch 
verweven wordt in een concert. Cultuur, kort en krachtig, maar toegan-
kelijk gebracht én met genoeg stof om achteraf over na te denken.

We kijken ernaar uit je op Trouvailles terug te zien, in Thomas More 
Antwerpen of Mechelen.





 2018
24 JANUARI 12.15  
CAMPUS NATIONAL   
   ANTWERPEN

CONCERTO VOOR VIOOL

25 JANUARI 12.45
CAMPUS KRUIDTUIN   
MECHELEN

    Thomas More Antwerpen Campus National
    Kronenburgstraat 66, 2000 Antwerpen   
 
    Thomas More Mechelen Campus Kruidtuin
    Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen

    Tickets & Reservaties
    €15 (basis)
    6€ Studenten (-23 jaar) 
    Kinderen (-12 jaar) Gratis
    €50 abonnement (7 concerten)

    Telefonisch 03 241 08 06
    www.terranovacollective.com
    www.thomasmore.be/campus-national





Concerto voor viool

 LECTURE CONCERT OVER
DE ANTWERPSE VIOLIST PIERRE JOSEPH GUISLAIN. 

ZIJN CONCERTO VOOR VIOOL WERD
TERUGGEVONDEN IN DE BIBIOTHEEK VAN

GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE IN WENEN.

PROGRAMMA

Pierre-Joseph Guislain
Concerto voor viool

Wolfgang Amadeus Mozart
Kwintet voor klarinet en strijkers

Terra Nova Collective
Martyna Pastuszka, solo viool
Dirk Vandaele, viool
Madoka Nakamura, viool
Michyo Kondo, alto
Michel Boulanger, cello

David Vergauwen, muziekhistoricus
Vlad Weverbergh, bassetklarinet & moderator





PIERRE-JOSEPH
GUISLAIN

Pierre-Joseph Guislain is vooral gekend als violist in het orkest van de 
Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Antwerpen. Hij werd geboren in Ber-
gen-op-Zoom in 1756, hetzelfde jaar waarin Mozart in Salzburg het le-
venslicht zag. Guislain zou goed bevriend worden met François Joseph 
de Trazignies (1743-1820), componist en organist van de Sint-Walbur-
gakerk. Trazignies was getuige op het huwelijk van Guislain in 1786 met 
Anna Maria Van Celst. Later zou Trazignies peter worden van twee van 
zijn vijf kinderen. 

Vanaf 1777 tot aan zijn dood duikt Guislain op als orkestlid van het 
kathedraalorkest. Deze aanstelling heeft hij allicht te danken aan patro-
naat. In 1775 publiceerde hij te Antwerpen zijn Six Sonates, opgedra-
gen aan Marcel de Vos, abt van de Antwerpse Sint-Michielsabdij en een 
invloedrijk geestelijke in de stad. Niet lang nadien werd zijn aanstelling 
als violist geregeld. Daarnaast kluste Guislain ook bij als violist in de the-
aters van de stad en in de redoutezalen. Zo was hij ook betrokken in het 
zogenaamde Burgerconcert van Antwerpen dat regelmatig concerten 
gaf voor een betalend publiek. Hij was goed bevriend met Martinn aan 
wie hij een van zijn werken opdroeg.

1756-1811





Bart Verhelst bvba

 Consultancy
 Jagersdreef 36
 2970 ’s-Gravenwezel
 b_verhelst@telenet.be

PARTNER

Herakles
AUDIO & GRAPHICS SERVICES

www.peterknockaert.be





 2018
7 FEBRUARI 12.15  
CAMPUS NATIONAL   
   ANTWERPEN
ANTWERPSE KLAVECIMBELS

8 FEBRUARI 12.45 
CAMPUS KRUIDTUIN   
MECHELEN

    Thomas More Antwerpen Campus National
    Kronenburgstraat 66, 2000 Antwerpen   
 
    Thomas More Mechelen Campus Kruidtuin
    Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen

    Tickets & Reservaties
    €15 (basis)
    6€ Studenten (-23 jaar) 
    Kinderen (-12 jaar) Gratis
    €50 abonnement (7 concerten)

    Telefonisch 03 241 08 06
    www.terranovacollective.com
    www.thomasmore.be/campus-national





Antwerpse
klavecimbels

PROGRAMMA

F.J.  de Trazegnies
Les Barricades Mystérieuses

H.J. Tobi
Trio n° II

J.S. Bach
Concerto nach Italienischen Gusto’ - BWV 971

Terra Nova Collective
Bart Naessens, klavecimbel

David Vergauwen, muziekhistoricus
Vlad Weverbergh, moderator

LECTURE CONCERT OVER DE
ANTWERPSE KLAVECIMBELBOUWERS.

EEN CENTRALE FIGUUR IN DIT GEBEUREN IS 
FRANCOIS JOSEPH DE TRAZEGNIES

OVER WIE ZEER WEINIG GEWETEN IS.





FRANCOIS JOSEPH
DE TRAZIGNIES

Het leven en werk van de Trazignies werd tot op heden nog maar wei-
nig onderzocht. Vast staat dat hij werd geboren in Antwerpen op 26 
januari 1743 als zoon van Grommaire François de Trazegnies en zijn 
vrouw Marie Anne. Hij huwde te Antwerpen in de zomer van 1767 en 
bleef er vermoedelijk wonen, aangezien zijn kinderen in Antwerpen wer-
den gedoopt (zijn jongste, François Emmanuel, in 1771). 

Over zijn professioneel leven weten we dat hij actief was als organist 
in de Antwerpse Sint-Walburgakerk en dat hij drie opusnummers met 
klavecimbelmuziek wist te publiceren. Zijn Opus 2, Six divertissements 
pour le clavecin, werd gepubliceerd in Parijs in 1772. Het gaat om zes 
divertimenti die bestaan uit elk drie bewegingen. In bijna elk divertimen-
to werd een populair menuet verwerkt, hetgeen wijst op een verwant-
schap met de Weense muziek uit die tijd. 

1743-1820









 2018
7 MAART 12.15  
CAMPUS NATIONAL   
   ANTWERPEN
   DE KLAVIERVIRTUOOS

8 MAART 12.45 
CAMPUS KRUIDTUIN   
MECHELEN

    Thomas More Antwerpen Campus National
    Kronenburgstraat 66, 2000 Antwerpen   
 
    Thomas More Mechelen Campus Kruidtuin
    Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen

    Tickets & Reservaties
    €15 (basis)
    6€ Studenten (-23 jaar) 
    Kinderen (-12 jaar) Gratis
    €50 abonnement (7 concerten)

    Telefonisch 03 241 08 06
    www.terranovacollective.com
    www.thomasmore.be/campus-national





De klaviervirtuoos

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate in F KV 332 1. Allegro

Haydn
Sonate in Es Hob. XVI:49: II
Adagio e cantabile & III Finale, Temp di Menuetto

Van den Bosch
Sonate II in C

Van den Bosch
Sonate IV in D

Terra Nova Collective
Toon Spaepen, pianoforte

David Vergauwen, muziekhistoricus
Vlad Weverbergh, moderator

LECTURE CONCERT OVER
KLAVIERSPELER PIETER JOSEPH VAN DEN BOSCH.

DE BEROEMDE ENGELSE MUSICOLOOG
CHARLES BURNEY DIE HET 18e EEUWSE

EUROPESE MUZIEKLANDSCHAP
IN KAART BRACHT

SCHREEF ZEER LOVEND OVER HEM.





PIETER JOSEPH
VAN DEN BOSCH

De Hobokense klaviervirtuoos Pieter Joseph Van den Bosch staat te 
boek als een van de meest getalenteerde klavierspelers in de Zuide-
lijke Nederlanden van de tweede helft van de achttiende eeuw. Charles 
Burney hoorde hem spelen tijdens zijn bezoek aan Antwerpen en was 
bijzonder onder de indruk van zijn spel. Dit werd gedocumenteerd in 
Burneys muzikale reizen. Pieter Joseph Van den Bosch was als orga-
nist aangesteld aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal waar hij tussen 
1767  en het sluiten van de kerken in 1797 zijn brood verdiende. 

Er zijn weinig aanwijzingen dat Van den Bosch ook ver buiten Antwer-
pen actief was. Hij werd geboren in Hoboken, trouwde in Antwerpen 
in 1762 en volgde in 1765 zijn leraar, Dieudonné Raick, op als kathe-
draalorganist. Naast deze aanstelling was hij voornamelijk gekend als 
muziekleraar in de stad en als componist van klavierstukken. Zijn Six 
divertissements uit 1765 droeg hij op aan Jean-François Knijff, burge-
meester van Antwerpen. 

1736-1803









 2018
 
18 APRIL 12.15  
CAMPUS NATIONAL   
   ANTWERPEN

      OPERA & TRAVERSO

19 APRIL 12.45
CAMPUS KRUIDTUIN   
MECHELEN

    Thomas More Antwerpen Campus National
    Kronenburgstraat 66, 2000 Antwerpen   
 
    Thomas More Mechelen Campus Kruidtuin
    Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen

    Tickets & Reservaties
    €15 (basis)
    6€ Studenten (-23 jaar) 
    Kinderen (-12 jaar) Gratis
    €50 abonnement (7 concerten)

    Telefonisch 03 241 08 06
    www.terranovacollective.com
    www.thomasmore.be/campus-national





Opera & Traverso

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart 
Kwartet in D voor fluit en strijkers KV 285

Amand Vanderhagen
Airs De Midas        
 

Jan Van den Borre, Traverso
Dirk Vandaele, viool 
Marc Claes, altviool
Michel Boulanger, cello

David Vergauwen, muziekhistoricus
Vlad Weverbergh, bassetklarinet & moderator

LECTURE CONCERT
OVER AMAND VANDERHAGEN.

FLUITIST EN KLARINETTIST VANDERHAGEN
VETROK UIT ANTWERPEN OM FORTUIN TE

ZOEKEN IN PARIJS. HIJ STOND MEE AAN DE WIEG 
VAN DE OPRICHTING VAN HET BEROEMDE

CONSERVATORIUM VAN PARIJS.





AMAND JOSEPH
VANDERHAGEN

Amand Jean François Joseph Vanderhagen (Antwerpen, 1753 – Parijs, 1822), is de 
zoon van de organist van het prestigieuze orkest van de Onze-Lieve-Vrouw-Kathe-
draal in Antwerpen. Vanderhagen was een spilfiguur in het muzikale leven in Parijs ten 
tijde van de Franse Revolutie. Deze uitgeweken Vlaming was niet alleen een vooraan-
staand componist en uitvoerder, maar bovendien stond hij als pedagoog mee aan de 
wieg van het eerste moderne conservatorium. Zijn composities zijn van een uitzon-
derlijke kwaliteit, en representatief voor de laat-classicistische muziek in Frankrijk in 
de revolutionaire periode.

Zijn oeuvre bestaat onder meer uit 2 fluitconcerti, 3 klarinet concerti en erg veel ka-
mermuziek. Zoals de mode in die tijd toeschreef bestaat een groot stuk van zijn werk 
uit arrangementen, zeg maar covers, van de toenmalige bekende opera’s.  Vanderha-
gen heeft in de muziekgeschiedenis niet alleen een definitieve plaats gekregen als kla-
rinetvirtuoos, maar ook als componist en pedagoog. In 1795 werd de muziekschool 
in Parijs bij decreet omgevormd tot het Conservatoire de Musique, met Bernard Sar-
rettes als eerste directeur en Gossec als inspecteur. Vanderhagen wordt vernoemd in 
de sfeer van dit pas gestichte conservatorium.

Hij publiceerde namelijk de eerste twee bestaande methodes voor klarinet. Bijzonder 
aan deze methodes is het type klarinet waarvoor ze werden geschreven. De eerste 
methode is voor een zeskleppige klarinet - een Mozartiaans instrument - en de tweede 
voor een 13 kleppig instrument (de romantische klarinet).  Door deze klarinetmetho-
des kunnen we niet enkel nauwgezet de razend snelle evolutie in de instrumentbouw 
analyseren maar staat zijn naam ook gebeiteld in de pedagogische geschiedenis van 
dit instrument. Deze methodes werden bovendien door latere bekendere auteurs 
vaak letterlijk gekopieerd. Na de val van het imperium werd Vanderhagen aanvankelijk 
eerste klarinettist in het Théatre Français. Cynisch genoeg werd hij op het einde van 
zijn leven gekweld door ademhalingsmoeilijkheden waardoor hij  in 1818 tot aan zijn 
dood in 1822 een rol van tweede klarinettist vervulde.

1753-1822
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16 MEI 12:15  
CAMPUS NATIONAL   
   ANTWERPEN
VIRTUOZE VIOOLMUZIEK

  17 MEI 12:45
CAMPUS KRUIDTUIN   
MECHELEN

    Thomas More Antwerpen Campus Nationale
    Kronenburgstraat 66, 2000 Antwerpen   
 
    Thomas More Mechelen Campus Kruidtuin
    Lange Ridderstraat 44, 2800 Mechelen

    Tickets & Reservaties
    €15 (basis)
    6€ Studenten (-23 jaar) 
    Kinderen (-12 jaar) Gratis
    €50 abonnement (7 concerten)

    Telefonisch 03 241 08 06
      terranovacollective.com
    www.thomasmore.be/campus-national





LECTURE CONCERT OVER DE VIOOL
EN VIRTUOZEN ZOALS 

WILLEM GOMMAAR KENNIS UIT LIER.
VANDAAG HELEMAAL VERGETEN MAAR

TIJDENS ZIJN LEVEN WAS KENNIS
WERELDBEROEMD. 

PROGRAMMA

Johann Sebastian Bach
Sonate BWV 1021 

Willem Gommaar Kennis
Sonata nr VI 

Giuseppe Tartini 
Sonata in g 

Terra Nova Collective
Maia Silberstein, barokviool 
Bart Rodyns, klavecimbel

David Vergauwen, muziekhistoricus
Vlad Weverbergh, moderator

Virtuoze Vioolmuziek





WILLEM
GOMMAAR KENNIS

Zoals de middennaam al doet vermoeden, was Willem Kennis een 
geboren en getogen Lierenaar. In die stad verrichtte de Karolingische 
heilige Sint Gummarus zijn goede werken. Hij stichtte er een kloos-
ter en ligt er begraven. De Lierse Sint-Gummaruskerk is dan ook een 
meesterwerk van Scheldegotiek en het bezoeken meer dan waard. Het 
was in deze kerk dat Willem “Gommaar” Kennis carrière maakte. Eerst 
als koorknaap, nadien als violist en vanaf 1742 als zangmeester. Het 
behoorde tot zijn taken om de liturgie met muziek op te luisteren en al 
spoedig besloot hij dat hij daarvoor net zowel muziek van zichzelf kon 
gebruiken. Van hem zijn heel wat koorwerken uit deze periode gekend 
en een Magnificat, een Salve Regina, een Te Deum. Op zijn tweeën-
dertigste verhuisde hij naar Leuven waar hij aan de slag ging in de col-
legiale Sint-Pieterskerk. Daar bereikte hij het toppunt van zijn faam en 
schreef hij het grootste deel van zijn oeuvre.

Uit zijn Leuvense periode kennen we vooral instrumentale muziek, waar-
onder een verzameling van zes symfonieën. Daarnaast hield hij zich 
vooral met kamermuziek bezig. Kennis bezat namelijk de reputatie als 
een van de knapste violisten van het land en werd zelfs door de rondrei-
zende musicoloog Charles Burney met lof overladen voor zijn composi-
ties en zijn uitvoeringen. Deze kleinschalige bezettingen waren destijds 
bijzonder populair. Net als enkele andere van zijn meest succesvolle 
Vlaamse tijdgenoten wist ook Kennnis enkele van zijn instrumentale 
werken in Parijs uit te geven. Ze getuigen van zijn gedegen vakkennis 
die ook destijds werd gerespecteerd. Zijn Opus 4 (zes sonates voor 
twee violen) en zijn Opus 9 (duetten voor viool en cello) kenden zo’n 
succes dat ze meermaals in Parijs en Londen werden heruitgegeven. 

Willem Gommaar Kennis stierf op de vooravond van de Franse revolutie 
in Leuven. Hij was 72 jaar. 

1717-1789
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