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Hoe komt het dat de 
Vlaamsepolyfonistennietbekenderzijn? 
Eenweelderigeeditie van 
LausPolyphoniaelaatzien hoe jammer dat is. 
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De tentoonstellingrondPetrusAltamirewekt de polyfonie tot leven. Op de foto: Speculum 

Musurgica van Rudi Knoops. Bob Van Mol/amuz 
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Het festival 
LausPolyphoniaedoetditjaarveelmeerdanalleen maar 
notenserveren. Klank en beeldkomensamenrond het 
werk van de zestiende-
eeuwsemuziekkopiistPetrusAlamire.DezeingewekenDuit
serbestierde in Antwerpeneen atelier van 
schoonschrijvers die voor de 
meestprestigieuzeopdrachtgeversuit heel Europa 
muziekneerpenden in 
waanzinnigmooiverluchtemanuscripten. 
Eenaantalvan dieindrukwekkendeboekenkan je nu 
bekijken in eententoonstelling in de 
Antwerpsekathedraal. 
Nietalleenwat je ziet, doetdromen: miniaturenvolragfijne 
details die verwijzennaareenwereld die onsontglipt – 
eenknielende Maria en haarZeven Smarten, 
grijnzendedoodskoppen of buitelendegrotesken die de 
noteneenneuslijkentezetten. Vooralook de muziekzelf, 
die via de multimediagidsvrolijk je orenbinnendruppelt, 
beneemttelkensweer de adem. Muziek van de 
meestgegeerdecomponistenuit het Europa van toen, 
bijnaallemaalafkomstiguitonseigenkleinelandje. 
De Alamire Foundation digitaliseerde de 
meerdanvijftighandschriften. Wie van polyfoniehoudt, 
begintalsvanzelftewatertanden. Het ideealleen al 
datbinnenkort al die 
haarfijningescandemanuscriptbladen via je eigen 
computer teconsulterenzoudenkunnenzijn: smullen! Of 
nogbeter: datveel van die nauwelijksbekendepartituren 
in 
makkelijkteontcijferentranscriptieszoudenkunnendoorst



romennaar het bredemuziekleven – zelfs het 
plaatselijkeschoolkoorkanerdanmeeaan de slag. 
Zoudatnietgeweldigzijn? Want ook die vraagdringtzich 
op: hoe komt het dat de muziek van de 
Vlaamsepolyfonisten, erfgoed van de bovenste plank, 
nogaltijdzorelatiefonbekend is? JosquinDesprezzingen 
op de lagere school, is datechtgeheelondenkbaar? 
LausPolyphoniaedoetdromenditjaar. 

Buitenaards 
Dat was ooktijdens het openingsconcert het geval. Paul 
Van Nevel en zijnHuelgas Ensemble kozenuit het werk 
van Alamireeenhandvolmisdelen van bekende en minder 
bekendecomponisten.Eenprogrammadater op 
papiergortdrooguitzag, maar in de Sint-Pauluskerk al 
snelleveningeblazenkreeg. We hoordenpolyfonie in 
haarmeest pure vorm: muziek die het hoofdopent en al 
onzewereldsegedachtenals in 
eenbuitenaardsweefwerkverbindt met de sterren. 
Huelgasdwongbijmomentendiepontzagaf. Die 
wonderlijkecombinatie van aardsestemmen, met 
altijdergenseenkorrel of eenheeszuchtje, en 
dandathemelsegeluiddat in het midden van 
huncirkelontstaat: diepeontroering was onsdeel. 
In Amuzmochten de 
luisteraarszichdaarnaonderdompelen in de wereld van 
Margareta van Oostenrijk, een van 
Alamiresgrootsteklanten. ZefiroTorna had 
aankunstenares Anne-Mie Van 
Kerckhovengevraagdomeennieuwwerktecreëren, op 
basis van de beelden en ideeën die Margarethaomgaven. 
Datnieuwewerkstondopzij in de concertzaalopgesteld, 
eencameraatjezoemde op en neer en 
zondkleinefragmentenbeeldnaareenscherm op de scene. 
Eerlijk: het 



zagereenbeetjeuitalskleurboekenvoorvolwassenen. 
Spijtig, want het werkzelfverdiende het ombekeken en 
herbekekenteworden: 
eenmooiewandtapijtachtigestructuur, die betekenis op 
betekenislaadt en waarin je 
jegedachtengraagzoulatenverdwalen. 
MuzikaalbekoordeZefiroTornazeker.Maar 
inhoudelijkkliktedezemultimedialevertelling, 
inclusiefvermakelijktaterendepapegaai, niethelemaal in 
elkaar. 
Correctie. Ditartikelwerdaangepast op 15 oktober 
2015.Oorspronkelijkontbrak in het fotobijschrift de 
naam van het afgebeeldekunstwerk, en die van de maker 
ervan. 


