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Een inleiding tot de
Westerse
muziekgeschiedenis
Yves Senden

Vooraf
Afrika
Azië
Ethnisch
‘Exclusiviteit’ van de Westers-Europese MG.
Zogenaamde ‘kunst’muziek (<> volksmuziek,
‘lichte’muziek)

Tijdstafel
[A] Oudste getuigenissen
[A] Ca. 900: overgang eenstemmig-meerstemmig
[A] Ca. 1400-1600: renaissance
[B] Ca. 1600-1750: barok
[C] Ca. 1750-1800: classicisme
[D] Ca. 1800-1900: romantiek
[E] Ca. 1900-heden: modernisme/postmodernisme
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A.1.

A. tot 1600

A.1.

Indeling
Oudste getuigenissen (Europa):
Griekenland, Rome

Ars Antiqua – Ars Nova (‘Middeleeuwen’):
eenstemmig
meerstemmig

Renaissance (1400-1600)
De Vlaamse Polyfonisten

A.1.

Tijdlijn
-500

1

500

1000

1500

oudste getuigenissen

Barok
eenstemmig
meerstemmig
Vlaamse
Polyfonisten
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A.1.

Grieks (Romeins)
Religieus
Eenstemmig & improvisatie
Muziektheoretisch:
dalend
tetrachorden
diatonisch/chromatisch
transpositie
naamgeving: dorisch, frygisch, lydisch, mixolydisch

Filosofisch: katharsis [later: Boëthius, muziek der sferen]

A.1.

Gregoriaans: context
Joodse, Syrische traditie
psalm – allellujah –hymne

Romeinse Rijk
christenen vervolgd
christendom toegelaten: 313 (Constantijn)
christendom staatsgodsdienst: 395 (Theodosius)
splitsing (410) en einde (476)

A.1.

Gregoriaans: context
Byzantijns rijk
330: Constantinopel (Nova Roma); tot 1453 [!]
hymnen
modi (d–e–f–g)
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A.1.

[politieke context ca. 750]

A.1.

Gregoriaans: context
Taal in het christelijk rijk:
aanvankelijk Grieks
vanaf ca. 4de eeuw: Latijn
modi (d–e–f–g)

Vijf centra:
Italië: Milaan, Rome, Benevento
Iberisch schiereiland: mozarabisch
Frankrijk: Gallicaans

A.1.

Gregoriaans: context
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A.1.

Gregoriaans: context
Noord-Italië: Ambrosiaans (Milaan)
antifonaal
hymnen

Zuid-Italië: Beneventaans (Benevento)
melismatischer
archaïscher

Midden-Italië: ‘Romeins’ (Rome)
ca. 7de/8ste eeuw
invloed oosten (Grieks?) (‘ison’)
parafonie

A.1.

Gregoriaans: context
Iberisch schiereiland: mozarabisch (centrum Toledo)
1081 (Burgos): verboden (o.w.v. gregoriaans)
16de eeuw (Toledo): eerherstel

Zuid-Frankrijk: Gallicaans (Toulouse, Lyon e.a.)
riten
vrij vlug symbiose met ‘Romeins’

A.1.

Gregoriaans: eenheid
initiatieven vanaf 6de eeuw
Benedictus van Nurcia (480-547)
Paus Gregorius de Grote (†604)
Franse (Gallicaanse) en Romeinse Kerk
Paus Vitalianus (657-672): centralisatie ‘cantus
ecclesiasticus’
9de eeuw: term ‘carmen gregorianum’
repertoire: gregoriaanse antifonaal (Karel de Grote, 8ste
eeuw)
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A.1.

Gregoriaans: organisatie
Kerkelijk jaar
[Advent –] Kerstmis
[Vasten –] Pasen – Pinksteren
rest van het jaar

Liturgie:
officies (klooster, abdij)
mis

A.1.

Gregoriaans: organisatie
Officies
metten – lauden – prime – terts –sext – none
ad vesperas (met Magnificat)
ad completorium: Maria-antifonen

Mis
ordinarium: telkens dezelfde tekst
proprium: specifieke tekst, dag(gebeurtenis)gerelateerd

A.1.
Proprium
Introitus

Ordinarium

Gregoriaans: organisatie
Kyrie
Gloria

Graduale – alleluja – tractus - sequentia
Credo
Offertorium
Sanctus
[hooggebed – Pater Noster]
Agnus Dei
Communio
Ita missa est (of: Benedicamus Domino)
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A.1.

Gregoriaans: kenmerken
eenstemmig
melodische ontwikkeling binnen beperkte omvang
geen regelmatig ritme
tekst in het Latijn
liturgische functie
centonisatie:
motieven (uit verschillende tradities) als korte formules
op basis van een kerktoonaard (modus)

A.1.

Gregoriaans: uitvoeringspraktijk
antifonaal:
dialoog tussen twee (gelijkwaardige) groepen

responsoriaal:
dialoog tussen voorzanger en groep

A.1.

Gregoriaans: vorm en tekstzetting
Vorm
Vrij (merendeel)
Strofisch (hymnen)
evenwicht (minderheid; later)

Tekstzetting
syllabisch
neumatisch
melismatisch
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A.1.

Gregoriaans: troperen
1. = Toevoegen van woorden
bij bestaande melodie: woorden toevoegen om melodie
te onthouden (‘syllabisch maken’)
concreet bij jubilus (= melisme op “Allelujah”)

2. = Toevoegen van woorden én melodie
volledig nieuwe passage toevoegen
bv. bij Puer Natus
begin van liturgisch drama
[= verdere toepassing van antifonaal denken]

A.1.

Gregoriaans: sequentia
vanaf 9de / 10de eeuw
laatste lettergreep van bij “Allelujah”-melisme
getropeerd
verzelfstandigd

paarsgewijs
dialogerend
‘wildgroei’ (ca. 5000)
Concilie van Trente (1545-1563): herleiding tot 5

A.1.

Religieuze centra
aanvankelijk enkel kloosters
domscholen, kathedraalscholen:
toenemend belang vanaf 12de eeuw

simultaan: toenemende aandacht voor wereldlijke
muziek
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A.1.

Notatie
Neumen
9de eeuw: tekens boven tekst
aanvankelijk een vorm van accenten
nadien diastematisch (punten en lijnen) met suggestie
van muzikaal gebaar

A.1.

Notatie
Notenbalk
aanvankelijk:
één lijn (rood), om de F aan te geven

nadien:
vier lijnen (Guido van Arezzo?)
ook aangeven van C en G

lijn + toonhoogte = notatie van huidige sleutel

A.1.

Guido van Arezzo
991-1033; Arezzo.
Theoretische geschriften
‘Bedenker’ (?) van:
notatiesysteem (toonhoogte)
notennamen (ut queant laxis)
de zgn. ‘Hand van Guido’

[Solmisatie vermoedelijk pas ná Guido verspreid]
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A.1.

A.1.

Guido van Arezzo

Guido van Arezzo
hexachord: groepering van zes noten
solmisatie: overschakeling van het ene hexachord naar
het andere

A.1.

Guido van Arezzo
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A.1.

Guido van Arezzo
de ‘hand’ van Guido

A.1.

Tegenstellingen
Vocaal <> instrumentaal
Religieus <> wereldlijk
Latijn <> volkstaal

A.2.

Eenstemmig, niet-religieus
Orale traditie <> notatie
genoteerd eenstemmig: goliardliederen, Roelandslied
Uitvoerders: jongleurs, minnestrelen, rondzwervende
geestelijken
Daarnaast: troubadours, tro(u)vères, Minnesänger
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A.2.

Troubadours – Trouvères - Minnesänger
Troubadours
Aquitanië, 11de – 12de eeuw
langue d’oc

Trouvères
ten noorden de Loire, einde 12de – begin 13de eeuw
langue d’œil
a vous, Tristan – Jerusalem se plaint – Chevauchoie – Bela Yolanz

Minnesänger
Duits, van ca. 1150 tot de 16de eeuw
(‘Meistersinger’, Hans Sachs)

A.2.

Instrumentale muziek
Genre
dansvormen, bv. estampie
structuur: ouvert/clos, bv. lamento di Tristano – la Rotta

Instrumentarium (o.a.):
harp, vedel, luit
fluit, schalmei, trompet
orgel

A.2.

Ontstaan meerstemmigheid
‘exclusief’ voor Europa
vertrekpunt: gregoriaans (eenstemmig)
ca. 900: tweede, autonome stem
11de-13de eeuw: ‘ars antiqua’
école de Notre Dame te Parijs (Leoninus – Perotinus)

14de

eeuw:

‘ars nova’ (de Vitry, de Machaut) – ars subtilior
trecento (Landini) – subtilitas Ytalica

12	
  

4/12/17	
  

A.2.

Tijdlijn
1100

1000

1200

1300

1400

1500

eenstemmig

ars antiqua

Leoninus meerstemmig De Machaut
De Vitry
Perotinus
ars nova
trecento

Renaissance

Landini
Vlaamse
Polyfonisten

A.2.

Organum
Vox principalis = melodie (gregoriaans)
Vox organalis = ontdubbeling (parallel)
octaaf: per gloriam nominis tui
onderkwart/onderkwint:
bv. Magnificat Benedicamus Domino (tropen, gregoriaans)
bv. Domine labia mea

strikt parallellisme = parallel organum

A.2.

Organum
Zwevend organum
tritonus vermijden
v.o. parafraseert de v.p.
tegenbeweging
bv. o primus homo; bv. veri solis radius

Melismatisch organum
v.p. langere notenwaarden (cantus firmus)
v.o. melismen
bv. Haec Dies

Ritme: aanvankelijk modale ritmiek (klassieke prosodie)
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A.2.

Organum
Clausula
Cantus firmus (CF) (= v.p.) loopt sneller
v.o. moet meevolgen
bv. benedicamus Domino (organum duplum) (School van Parijs)
v.o. parafraseert de v.p.

Conductus
géén CF: ook de v.p. is vrij gecomponeerd
niet-liturgisch
aanvankelijk (13de eeuw) homoritmisch
tekst vaak syllabisch (behalve in ‘cauda’)
bv. Ave Maris Stella (School van Parijs)

A.2.

Parijs: Notre Dame school
1127: stichting universiteit
1164-1245: bouw Notre Dame
Leoninus (fl. 1160-1201)
2-stemmige organa (organum duplum)
alternatimpraktijk

Perotinus (1150-1220?)
4-stemmige organa
onderstem ‘oud’: CF
bovenstemmen (diskant) ‘modern’: modale ritmiek
bv. Viderunt omnes (met clausula)

A.2.

Motet: ontstaan
ca. 1200
vertrekpunt: clausula in organum
v.o. (diskant):
met eigen tekst (Latijn, liturgisch), ‘motetus’, ‘mot’

verzelfstandigd
polytextueel
2-stemmig;
bv. Salve Mater, Fons Ortorum / Tatem bv. O plena gracia / Omnes
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A.2.

Motet: secularisatie
13de eeuw
drie lagen:
triplum: Frans
duplum (= motetus): Latijn (v.o.)
tenor: Latijn/wereldlijk, lange notenwaarden (v.p.)

A.2.

Motet: secularisatie
2de helft 13de eeuw
Franco van Keulen / Petrus de Cruce
drie lagen:
triplum: Frans, langere tekst, beweeglijke melodie, korte
noten
duplum (= motetus): Latijn (v.o.); korte tekst, brede
melodie
tenor: Latijn/wereldlijk, lange notenwaarden (v.p.)

A.2.

Motet: 14de – 16de eeuw
14de eeuw (Ars Nova)
De Vitry
verschillende lagen van (uitsluitend) Latijnse teksten
profaan
isoritmie: color / talea

15de eeuw
terug religieus
reductie tot één enkele tekstlaag

16de eeuw
vrij motet: volledig vrije compositie
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A.3.

14de eeuw: Trecento – Ars Nova
Trecento (Italië)

Ars Nova (Frankrijk)

welluidendheid

dissonanten

melodie bij voorkeur in bovenstem

melodie vaak in bovenstem

Genres

Genres (formes fixes)

madrigaal [met ritornello]

rondeau [AB aA ab AB]

caccia [canon bovenstem]

ballade [aabC]

ballata [AbbaA]
[nihil]

A.3.

14de eeuw: Trecento – Ars Nova
Trecento (Italië)

Ars Nova (Frankrijk)

eerste generatie:

eerste generatie:

Landini, Bologna
later – Subtilitas Ytalica

A.3.

virelai [AbbaA]
Genres: mis, motet

De Vitry, De Machaut
later – Ars Subtilior

da Caserta

Solage

complexiteit

complexiteit

14de eeuw: liedgenres
Trecento:
Madrigaal (≠ madrigaal 16de eeuw!)
2-stemmig
polyfoon
volkstaal
ritornello

caccia
tenor + 2-stemmige canon; bv. chosì pensoso, bv. or qua compagni

ballata
aanvankelijk monodisch, nadien polyfoon
AbbaA: ripresa–piede–piede–volta–ripresa
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A.3.

14de eeuw: liedgenres
Ars Nova (‘bourgondisch chanson’):
Virelai:
AbbaA: refrein–strofe(stanza)–strofe–strofe–refrein
tot einde 15de eeuw

A.3.

14de eeuw: liedgenres
Ars Nova (‘bourgondisch chanson’):
Virelai:
AbbaA: refrein–strofe(stanza)–strofe–strofe–refrein
tot einde 15de eeuw

ballade:
aabC: stanza (3 regels)–refrein
hoogtepunt in Ars Subtilior; verdwenen na 1440

A.3.

14de eeuw: liedgenres
Ars Nova (‘bourgondisch chanson’):
Virelai:
AbbaA: refrein–strofe(stanza)–strofe–strofe–refrein
tot einde 15de eeuw

ballade:
aabC: stanza (3 regels)–refrein
hoogtepunt in Ars Subtilior; verdwenen na 1440

rondeau:
AB aA ab AB: refrein AB (vaak 4 regels)
meest populair, tot ca. 1500
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A.3.

14de eeuw: isoritmie
Ritmische organisatie: talea (toonduur)
Melodische organisatie: color (toonhoogte)
Zowel in mis als in motet
bv. Messe de Notre Dame (de Machaut)

A.3.

A.3.

14de eeuw: isoritmie

14de eeuw: isoritmie
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A.3

Ars Nova: componisten
De Vitry (1291-1361)
Bisschop, filosoof, theoreticus
Term Ars Nova
Isoritmisch motet

De Machaut (1304-1377)
Generatiegenoot van Chaucer, Petrarca
Componist en dichter
Oud (‘Lai’, bv. Lai de la fonteinne)
Nieuw (‘formes fixes’, isoritmie in mis en motet)

A.3

Ars Nova: mis
eerste verschijningsvorm: gregoriaans
14de eeuw: ordinarium meerstemmig gezet
Mis van Doornik (3-stemmig): compilatie
Messe de Notre Dame (4-stemmig): één componist (de
Machaut)

A.3.

[politieke context 1400]
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A.3

Ars Subtilior
Ars Nova blijft voortbestaan tot begin 15de eeuw
Einde 14de eeuw, Ars Subtilior
toenemende complexiteit
in bepaalde centra: Barcelona, Avignon
bv. partituur van Senleches
bv. partituur van Cordier
[bv. Arabische notatie]
bv. fumeux fume (Solages)

A.3

Ars Subtilior

A.3

Ars Subtilior
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A.3

Mensurale notatie
Nieuwe systemen die tegemoetkomen aan ritmische
complexiteit
Tempus perfectum/imperfectum
Prolatio maior/minor

A.3.

Overgang naar de 15de eeuw
Geografisch:
Italië, Frankrijk, Duitsland
Engeland, Nederlanden

Engeland
11de eeuw: invloed van Frankrijk en Italië
faux-bourdon
welluidendheid: bv. Sumer est icumen in (ca. 1240)

A.3.

De ‘contenance angloise’
Ars Nova: dissonant <> CA: panconsonant
[Engeland al vroeg ‘consonant’, cf. zomercanon]
Gedoseerde homoritmie
Dosering aantal stemmen
Concilie van Konstanz (1414-1418): einde westers
schisma
Old Hall ms – Leonel Power – John Dunstable
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A.4.

Renaissance
in algemeen kunsthistorische context:
vanaf 1500
rol van het humanisme

bijzondere situatie in muziek:
ca. 1400 belangrijke wijzigingen (Vlaamse Polyfonisten)
ca. 1500 invloed van het humanisme (Josquin Desprez,
madrigaal)

A.4.

Vlaamse polyfonisten
[ca. 1400-1420: ‘contenance angloise’]
tot ca. 1475: 1ste generatie (o.a. Dufay)
tot ca. 1500: 2de generatie (o.a. Ockeghem)
tot ca. 1525: 3de generatie (o.a. Josquin)
tot ca. 1560: 4de generatie (o.a. Willaert)
tot ca. 1600: 5de generatie (o.a. Lassus)

A.4.

Tijdlijn
1500

1450

1400

1550

Josquin
Vlaamse Polyfonisten

Dufay

Ockeghem
‘contenance
angloise’

1600
Lassus

Willaert
humanisme
Barok

‘welluidendheid’

imitatie (transparantie)

complexiteit

synthese

doorimitatie (complexiteit)
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A.4.

Vlaamse polyfonie
Lage Landen: delen van Z-NL, B, L, N-Frankrijk
‘Exportproduct’ naar tal van Europese centra
Dominante rol: trend en norm
Kenmerken:
eufonie
techniciteit
gelijkwaardige stemmen (imitatie)

A.4.

Politiek landschap
Frankrijk:
verzwakt door 100-jarige Oorlog
vanaf 1453 geleidelijk toenemend belang koningshuis

Bourgondië:
aanvankelijk belangrijker dan Franse koning
hofhouding met eigen ‘kapel’
geestelijken (kannuniken), (muzikaal) opgeleid in
kathedraalscholen

A.4.

Politiek landschap
Habsburgers (Spanje / Oostenrijk):
ontkoppeling geestelijke / muzikale functie
componist wordt autonomer (cf. humanisme)
Spanje: keizer Maximiliaan I, Karel V, Philips II
Oostenrijk: Ferdinand I, Maximiliaan II, Karel van
Stiermarken, Ferdinand II

Beieren (München)
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A.4.

Partituren
Handschriften
kalligrafisch
koorboeken <> stemboeken

A.4.

Partituren
Handschriften
kalligrafisch
koorboeken <> stemboeken

Muziekdruk
begin 16de eeuw
Venetië: Petrucci
Antwerpen: Susato
Leuven: Phalesius
Parijs: Attaignant

A.4.

naar een eenheidsmis
[14de eeuw: ordinarium meerstemmig gezet
Mis van Doornik (3-stemmig): compilatie
Messe de Notre Dame (4-stemmig): één componist (de Machaut)]

Johannes Ciconia: eenheid in misparen (GC)
Guillaume Dufay: cyclische eenheidsmis
toonaard
aantal stemmen
1 CF
kopmotief
schrijfwijze

24	
  

4/12/17	
  

A.4.

mistypes
CF-mis
idee ontleend aan ‘contenance angloise’
vaak wereldlijk (populair: L’homme armé)
in tenor

parafrasemis
elementen van de CF worden geparafraseerd, verwerkt in andere stemmen
bv. Josquin Desprez: Missa la sol fa re mi (soggetto cavato)

parodiemis
vertrekpunt ≠ CF
vertrekpunt = meerstemmig model (motet, chanson)
bv. Josquin Desprez: Missa d’ung aultre amer (naar een chanson van
Ockeghem)

A.4.

impact van het protestantisme
Katholiek: mis, motet, psalmen, hymnen
Protestants: vanaf 16de eeuw
Duitsland: volkstaal (bv. psalter: vertaling van psalmen)
Engeland (anglicaans): hervormingen
service (cf. metten, vespers)
anthem (cf. motet)
turbulente godsdienstige periode, vol wisselingen
bv. motet: Tallis Spem in alium

A.4.

lied: Frankrijk
nawerking van ‘formes fixes’ (rondeau)
geleidelijk: volkser, thematisch verscheiden
bv. ‘regretz’-chanson: Josquin Desprez Mille regretz
bv. Parijse chanson:
karakteristiek openingsmotief (dactylus)
polyfonie met duidelijk aandeel van homofonie
programmatisch
humoristisch
bv. Janequin Les Cris de Paris (≈ Gibbons, Weelkes: The Cries
of London)
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A.4.

lied: Frankrijk
nawerking van ‘formes fixes’ (rondeau)
geleidelijk: volkser, thematisch verscheiden
bv. ‘regretz’-chanson: Josquin Desprez Mille regretz
bv. Parijse chanson
bv. ‘chanson spirituelle’
bv. Ronsardchanson
bv. Lassuschanson

A.4.

lied: Italië
frottola (verwant: villotta): strofisch, met refrein
bv. Josquin Desprez El Grillo

villanella
bv. Lassus Matona mia cara

A.4.

lied: Italië
frottola (verwant: villotta): strofisch, met refrein
bv. Josquin Desprez El Grillo, bv. Lassus Matona mia cara

canti carnialeschi: vaak homofoon, akkoordisch
lauda
madrigaal:
vanuit de tekst: doorgecomponeerd
madrigalisme
bv. Arcadelt se la durezza

villanella: lichtvoetig, bv. da Nola, Medici noi siamo

26	
  

4/12/17	
  

A.4.

lied: Duits
tenorlied (2de helft 15de eeuw)
vrij gecomponeerd (midden 16de eeuw)
geestelijk lied: koraalmotet
bv. Senfl, Ach was will doch

A.4.

lied: Nederlands
vanaf 1400
bloei vanaf midden 16de eeuw
bv. de la Rue Myn hert altijt heeft verlanghen

A.4.

Instrumentaal
Uitvoerders
speellieden
vanaf 16de eeuw: professionalisering

Verspreiding
pas in de loop van de 16de eeuw ‘echt’ aanvaard aan hof
en kerk
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A.4.

Instrumentale literatuur
transcripties vocale genres
ricercare
sonate
canzona
dansen
collecties: bv. Fitzwilliam Virginal Book (virginalisten); bv.
Byrd the Bells

A.4. Generatie 1

Guillaume Dufay
1397?-1474; Kamerijk (?).
aansluiting
‘contenance angloise’
eenheidsmis
rondeau
cadens

A.4. Generatie 1

Gilles Binchois
1400?-1460; Bergen (?).
chanson
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A.4. Generatie 2

Johannes Ockeghem
1410?-1497; Saint-Ghislain (?).
belangrijke politieke carrière
misschien leraar van Josquin

A.4. Generatie 2

Ockeghem
oudst bewaarde requiem
complexiteit:
Missa prolationum
Missa cuiusvis toni

motetten
chansons (rondeau)
voorkeur voor asymmetrie

A.4. Generatie 2

Antoine Busnois
1430?-1492; Busnes (?).
chansons (4-stemmig)
motetten, bv. Anthoni usque limina (met klokmotief)
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A.4. Generatie 3

Josquin Desprez
1440?-1521; Saint-Quentin (?).
Misschien contact met Ockeghem
duidelijke aanwezigheid van humanisme
imitatief contrapunt
transparantie (o.a. door stemparen)

A.4. Generatie 3

Desprez
parafrasemis, parodiemis (soms met ‘soggetto cavato’):
bv. Missa La Sol Fa Re Mi
bv. Missa Hercules Dux Ferrariae
bv. Missa d’ung aultre amer

motet
chanson (syllabischer), o.a. ‘Regretz’chansons

A.4. Generatie 3

Heinrich Isaac
1450?-1517; “Henricus Yzac de Flandria” (‘Tedesco’, ‘Gallus’,
‘Germanus’, ‘Belga Brabantius’
O.a. actief in Firenze en Konstanz
geen geestelijke: ‘autonome’ componist
Choralis Constantinus:
laat werk
propriumzetting!

liederen vaak 4-stemmig imitatorisch (uitzondering: Innsbruck
ich muß dich lassen)
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A.4. Generatie 3

Jacob Obrecht
1457?-1505; Gent.
Opvolger van Desprez in Ferrara.
‘traditioneler’:
melismatischer
minder imitatie

bv. Missa de Sancto Donatiano (Brugge)

A.4. Generatie 4

Adriaan Willaert
1490?-1562; Roeselare.
Eerst werkzaam in Brugge, Ferrara.
Venetië (vanaf 1527)
In de lijn van Desprez
‘Venetiaanse school’:
instrumenten los van het vocale
[cf. latere ‘stile concertato’]

A.4. Generatie 4

Adriaan Willaert
psalmen: ‘cori spezzati’ (samen met Jachet)
bv. Lauda Jerusalem

motetten
madrigalen
villanella: bv. Vecchie letrose
chanson
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A.4. Generatie 4

Het concilie van Trente
1545-1563: contrareformatie, reactie op protestantisme
veeleer reactionair, tegen ‘excessen’
Palestrina (Italiaan) als model: sober (‘stile da
Palestrina’)
ook Jacob de Kerle (1531?-1591, Ieper, generatie 5) levert
bijdrage aan hervorming

A.4. Generatie 5

Philippus de Monte
1521-1603; Mechelen.
Actief in Rome, Wenen, Praag.
madrigalen (vooral vijf- en zesstemmig)
motetten

A.4. Generatie 5

Orlandus Lassus
1532-1594; Bergen. [Orlando di Lasso]
Milaan, Rome.
München (vanaf 1556).
Synthese van:
Josquin
Venetiaanse stijl (Willaert, De Rore)

aanvankelijk sterk chromatisch
nadien minder extreem
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A.4. Generatie 5

Orlandus Lassus
motetten: geestelijk, maar ook profaan
bv. Prophetiae Sybillarum, bv. Timor et tremor

passies
missen: ook dubbelkorig
psalmen
madigralen: wereldlijk, maar ook religieus, bv. Lagrime di San Pietro
chanson: vaak homofoon; tekstueel zeer uiteenlopend
villanella

A.5. andere regio’s: F

Frankrijk
eigen genre: Parijs chanson
vanaf ca. 1520
bv. Janequin: Martin menoit son pourceau
bv. De Sermisy

A.6. andere regio’s: ENG

Engeland
[generatie 5]
genres:
madrigalen: lichter van toon
bv. O let me dye for true love (Tomkins)

ayres

componisten: Byrd, Tallis
Virginalisten
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A.7. andere regio’s: I

Italië
[generatie 5]
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525?-1594)
opkomst instrumentale muziek:
Andrea Gabrieli (1520?-1586), leerling van Willaert
Giovanni Gabrieli (1553?-1612), neef van Andrea, leraar
van Schütz

A.8. andere regio’s: Iberisch

Iberisch
[generatie 3]
De Anchieta, Del Encina, De Peñalosa

[generatie 4]
Christobál de Morales (1500?-1553)
[generatie 5]
Francisco Guerrero (1528?-1599)
bv. motet Ave Virgo Sanctissima

Tomas Luis da Victoria (1548?-1611)

A.8ab. andere regio’s: D

Duitstalig
[generatie 4]
Ludwig Senfl (1486?-1542/3)

34	
  

4/12/17	
  

A.9. dansmuziek

dansmuziek
combinaties:
15de eeuw: basse danse – saltarello
16de eeuw: pavane – galliarde
nadien: allemande – courante
branle – passepied – gavotte – bourrée

basis voor baroksuite

A.9. dansmuziek

overgang naar de barok
Harmonische experimenten door leerlingen van Willaert:
Nicola Vicentino (1511-1576?)
Gioseffo Zarlino (1517-1590)

Carlo Gesualdo da Venosa (1560?-1613)
extreem madrigalisme
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