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vlaamse klavecimbelmuziek uit de 18de eeuw
door Ewald demeyere

Achttiende-eeuwse	Vlaamse	klavecimbelmuziek	wordt	vandaag	
vooral	vereenzelvigd	met	de	Pièces de clavecin	uit	1731	van	Joseph-
Hector	 Fiocco	 (1703-1741).	 Hoewel	 deze	 bundel	 bestaande	 uit	
twee	grote	klavecimbelsuites	ongetwijfeld	het	hoogtepunt	vormt	
binnen	het	genre,	was	Fiocco	zeker	niet	de	enige	goede	Vlaamse	
klavecimbelcomponist.	 (Voor	zij	die	geïnteresseerd	zijn	 in	Fioc-
co’s	klavecimbelwerk,	verwijs	ik	naar	mijn	integrale	opname	van	
zijn	Pièces de clavecin (ACCENT	24176,	2007).)	Het	repertoire	van	
mijn	cd	Joannes Daniel Dulcken & Pièces	de	clavecin	–	Eighteenth-
Century Flemish Harpsichord Music,	opgenomen	op	het	grandioze	
klavecimbel	van	Joannes	Daniel	Dulcken	uit	1747	dat	zich	bevindt	
in	het	Museum	Vleeshuis,	is	het	resultaat	van	een	artistiek	onder-
zoek	dat	ik	voerde	naar	achttiende-eeuwse	Vlaamse	klavecimbel-
muziek	uitgaande	van	de	rijke	collectie	van	de	Antwerpse	conser-
vatoriumbibliotheek.1

Josse	Boutmy	(1697-1779)	werd	geboren	in	een	muzikale	fami-
lie.	Zowel	zijn	vader	als	zijn	grootvader	waren	organist	 in	Gent,	
en	 zijn	 oudste	 broer	 Jacques-Adrien	 (1683-1719)	 volgde	 in	 1714	
Guillaume	 a	 Kempis	 op	 als	 organist	 van	 de	 collegiale	 kerk	 van	
Sint-Goedele	en	Sint-Michiel	 (sinds	1962	de	Sint-Michielskathe-
draal)	in	Brussel	toen	Petrus	Hercules	(Hercule-Pierre)	Bréhy	er	
zangmeester	was.	(Bréhy	zou	er	na	zijn	dood	opgevolgd	worden	

1	 	Dit	artistieke	onderzoeksproject	had	als	titel	“Achttiende-eeuwse	Vlaamse	klavecimbelmu-
ziek	uit	de	bibliotheek	van	het	Koninklijk	Conservatorium	Antwerpen	afgestoft!”
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door	Joseph-Hector	Fiocco.)	Na	de	onverwachte	dood	
van	Jacques-Adrien	volgde	Josse	zijn	oudere	broer	op	
als	 organist	 aan	dezelfde	kerk.	Hij	bleef	 er	 tot	 1733,	
toen	hij	 opgevolgd	werd	 door	 de	Brusselse	 organist	
en	componist	Charles-Joseph	Van	Helmont	(waarvan	
Jean-Laurent	Krafft	in	1737	een	bundel	Pièces de clave-
cin	publiceerde	en	waarvan	ik	La Lisette	opgenomen	
heb).	Vanaf	1736	trad	Boutmy	in	dienst	van	prins	An-
selme-François	von	Thurn	und	Taxis,	en	van	1744	tot	
1777	was	hij	eerste	organist	aan	de	Koninklijke	Kapel	
van	 Brussel	 onder	 Karel	 van	 Lotharingen,	 door	wie	
hij	eveneens	aangesteld	werd	als	meester-klavecinist	
voor	publieke	en	private	concerten.	Hij	genoot	blijk-
baar	 groot	 aanzien	 als	 klavecinist,	 aangezien	 hij	 les	
gegeven	 heeft	 aan	 tous les jeunes Seigneurs et Dames 

de la Cour.2	 Net	 zoals	 Fiocco	 gaf	 Boutmy	 eveneens	
klavecimbelles	aan	kinderen	van	de	hertog	Léopold-
Philippe-Charles-Joseph	d’Arenberg.

Boutmy	 profileerde	 zich	 in	 de	 eerste	 plaats	 als	
componist	van	klavecimbelmuziek,	wat	zich	concreti-
seerde	in	de	publicatie	van	de	Petites suites de pièces de 
clavecin	en	van	drie	boeken	met	Pièces de clavecin.	Van	
het	Troisième livre de pièces de clavecin,	waaruit	 ik	de	
zesde	suite	opgenomen	heb,	zijn	er	nog	slechts	twee	
exemplaren	bewaard,	hoewel	de	intekenlijst	106	sub-
scripties	bevat.	Eén	exemplaar,	dat	de	 tand	des	 tijds	
niet	zo	goed	doorstaan	heeft,	maakte	deel	uit	van	de	
privécollectie	van	de	Antwerpse	jurist	en	rechter	Jean	
Auguste	Stellfeld,	en	bevindt	zich	sinds	1954	in	de	bi-
bliotheek	van	de	University of Michigan	in	Ann	Arbor.	
Niettegenstaande	het	tweede	bekende	–	en	uitstekend	
bewaarde!	 –	 exemplaar	 zich	 al	 decennialang	 in	 de	
Antwerpse	 conservatoriumbibliotheek	 bevindt,	 ver-
melden	verschillende	bronnen	onterecht	dat	het	stuk	
uit	 de	 Bibliotheca Stellfeldiana het	 enige	 resterende	
exemplaar	zou	zijn.3

Deze	 kostbare	 partituur	 die	 gedrukt	 werd	 rond	
1750,4	zal	door	Musikproduktion Höflich München	als	
facsimile	gereproduceerd	worden.

De	intekenlijst	voor	Boutmy’s	Troisième livre toont	
een	 aantal	 opvallende	 namen,	 waaruit	 de	 reputatie	

2	 	Vander	Straeten,	1878,	vol.	4,	p.	325.
3	 	Op	de	site	van	Resonant,	het	expertisecentrum	voor	Vlaams	muzikaal	
erfgoed,	lezen	we:	“Ofschoon	er	volgens	de	intekenlijst	–	een	gebruik	dat	
vooral	vanaf	de	18de	eeuw	zijn	intrede	deed	-	minstens	106	afnemers	waren	
van	zijn	[Boutmy’s]	derde	klavecimbelboek	is	er	vandaag	nog	slechts	één	
exemplaar	bekend”.	Ook	Marie	Cornaz	vermeldt	in	Les éditions musicales 
publiées à Bruxelles au XVIIIe siècle (1706-1794)	enkel	het	Amerikaanse	
exemplaar	van	deze	bundel	(Cornaz,	2008,	p.	35).	Deze	fout	werd	echter	
rechtgezet	in	de	eerste	nieuwsbrief	van	het	Koninklijk	Conservatorium	Ant-
werpen	(www.artesis.be/conservatorium/bibliotheek/bibliotheeknieuws.
htm#Archief),	waarna	Resonant	deze	correctie	toevoegde	als	voetnoot	aan	
de	pagina	over	Boutmy’s	derde	klavecimbelboek,	terwijl	de	lopende	tekst,	
met	fout	dus,	ongelukkigerwijs	niet	gecorrigeerd	werd	(www.muzikaalerf-
goed.be/nieuws/17-04-2007/isabel-sauveur-josse-boutmy-troisi-me-livre-de-
pi-ces-de-clavecin).
4	 	Cornaz,	2008,	p.	35.
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van	 de	 componist	 blijkt:	 hertog	 d’Arenberg,	 beiaar-
dier	en	componist	Pierre-Joseph	Le	Blan	(die	een	Li-
vre de Clavecin	schreef,	zijn	enige	bekende	werk	uitge-
geven	in	1752,	maar	waarvan	ik	de	muzikale	kwaliteit	
niet	hoog	genoeg	vond	om	er	iets	van	op	te	nemen),	
organist	 en	 beiaardier	 Jean-Joseph	 Colfs	 (waarvan	
Xavier	van	Elewyck	één	erg	mediocre	March	opnam	
in	zijn	Collection d’Œuvres Composées par d’anciens et 
de célèbres Clavecinistes Flamands	uit	1877),5	beiaardier	
Iohannes	de	Gruijtters	 (die	een	beiaardboek	samen-
stelde	 in	1746,	dat	zich	nu	 in	de	Antwerpse	conser-
vatoriumbibliotheek	 bevindt,	 met	 o.a.	 composities	
van	 Jean-Joseph	 Colfs,	 Arcangelo	 Corelli,	 François	
Couperin,	Georg	Friedrich	Haendel,	Pietro	Locatelli,	
Jean-Baptiste	Lully,	Joseph-Hector	Fiocco,	Dieudonné	
Raick	en	Antonio	Vivaldi),	klavecinist	en	componist	
François	Krafft	(neef	van	uitgever	Jean-Laurent	Krafft,	
die	o.a.	de	publicaties	van	Fiocco’s	en	Van	Helmonts	
Pièces de clavecin	 verzorgde;	 François	 Krafft	 schreef	
missen,	motetten,	 aria’s,	 symfonieën,	 kamermuziek	
en	twee	sonates	voor	klavecimbel),	organist	en	com-
ponist	Dieudonné	Raick	 (waarvan	de	vijfde	suite	uit	
zijn	opus	1	op	mijn	cd	te	vinden	is)	en	uitgever	John	
Walsh	 junior	 (die	 in	 Londen	werkzaam	was	 en	 o.a.	
werken	van	Haendel	publiceerde).

Zoals	gebruikelijk	was	 in	de	Vlaamse	achttiende-
eeuwse	 klavecimbelmuziek,	 werden	 zowel	 Franse	
als	 Italiaanse	 stijlelementen	 aangewend,	 al	 dan	niet	
in	hetzelfde	stuk.	Vlaamse	componisten	werden	aan	
de	 ene	 kant	 beïnvloed	 door	 Franse	 collega’s	 zoals	
o.a.	François	Couperin,	Jean-Philippe	Rameau,	Jean-
François	Dandrieu	en	Jacques	Duphly,	maar	aan	de	

5	 	Van	Elewyck	heeft	het	over	Colfs, Maître de Chapelle de St. Pierre de Lou-
vain (Van	Elewyck,	1877,	vol.	2,	p.	47),	waaruit	volgt	dat	het	hier	om	Louis	
Colfs	zou	moeten	gaan.	In	zijn	Geschiedenis van de muziek in de Nederlan-
den – DEEL II	ontkracht	Charles	van	den	Borren	dit	echter	en	schrijft	dat	
deze	March	van	Jean-Joseph	Colfs	is	(van	den	Borren,	1951,	deel	2,	p.	146,	
voetnoot	1).	Dit	wordt	bevestigd	voor	Iohannes	de	Gruytters	die	deze	March 
kopieerde	(en	transponeerde	van	re	naar	do	groot)	in	zijn	beiaardboek	uit	
1746	(p.	91),	en	de	titel	Marche par M: Colfs a Malines meegaf.

andere	kant	werden	ze	ook	verleid	door	het	werk	van	
Haendel,	 Domenico	 Scarlatti	 en	 Vivaldi.	 Mijns	 in-
ziens	moeten	we	echter	opletten	met	het	te	systema-
tisch	willen	vastpinnen	van	één	stijl	(van	één	bepaalde	
componist)	op	een	Vlaams	pièce de clavecin.	Bij	som-
mige	 van	deze	 stukken	 is	 de	 invloed	 van	de	Franse	
en/of	Italiaanse	stijl	toch	eerder	impliciet.	Bovendien	
kan	de	uitvoering	een	stuk	eerder	Frans	–	d.m.v.	van	
inegaliteit	gekoppeld	aan	een	meer	gebonden	speel-
wijze	–	of	eerder	Italiaans	–	d.m.v.	een	levendige	arti-
culatie	en	het	toevoegen	van	geïmproviseerd	passage-
werk	–	laten	klinken,	ongeacht	zijn	schriftuur.	En	we	

Titelblad	druk	Raick	Opus	1
Met	toestemming	van	de	Brusselse	conservatoriumbibliotheek
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mogen	ook	niet	vergeten	dat	–	toegegeven,	weliswaar	
in	mindere	mate	–	egaliteit	ook	in	Franse	en	inegali-
teit	in	Italiaanse	muziek	voorkomt…!

Van	de	zes	suites	uit	Boutmy’s	derde	klavecimbel-
boek	vind	ik	de	laatste	suite	in	sol	klein	muzikaal	het	
sterkst.	Deze	 suite	 opent	met	 een	Vivace,	 Italiaanse	
term,	 in	een	eerder	Franse	 textuur.	Toch	vinden	we	
hierin	ook	Italiaanse	elementen,	met	als	meest	opval-
lende	 de	 harde	 dissonanten	 die	 verschillende	 keren	
in	de	context	onverwacht	hoog	voorkomen.	De	 twee	
menuetten,	 waarvan	 het	 tweede	 in	 sol	 groot	 staat,	
zijn	 overduidelijk	 Frans.	 De	 aanwezigheid	 van	 trio-
len	in	achtsten	suggereert	bovendien	dat	de	gewone	
achtsten	 inegaal	 uitgevoerd	 moeten	 worden.	 Ook	
de	petite reprise	aan	het	eind	van	beide	menuetten	is	
een	 typisch	Frans	kenmerk.	De	volgende	 twee	stuk-
ken,	 Andante	 en	 Vivement,	 vormen	 het	 hoogtepunt	
van	deze	suite.	Het	Andante	 is	geschreven	 in	wat	 ik	
de	‘Vlaamse	andante-textuur’	zou	willen	noemen,	een	
schrijfwijze	die	teruggaat	tot	Fiocco	en	overgenomen	
wordt	 door	 een	 groot	 aantal	 Vlaamse	 klavecimbel-
componisten:	 in	 een	 2/4-	 of	 4/4-maat	 bevindt	 een	
cantilene	 in	 de	 discant	 zich	 boven	 gerepeteerde	 ak-
koorden	in	achtsten.	In	tegenstelling	tot	Fiocco	ech-
ter	gebruikt	Boutmy	in	dit	Andante	een	harmonische	
taal	die	aanleunt	bij	de	Empfindsamen Stil	van	de	twee	
oudste	Bach-zonen,	met	als	opvallendste	kenmerken	
het	grote	aantal	appoggiatura’s	en	het	regelmatige	ge-
bruik	 van	het	 expressieve	 vergrote	 sextakkoord.	Het	
Vivement	dat	erop	volgt,	is	dan	weer	duidelijk	Sturm 
en Drang.	Boutmy	vraagt	om	na	het	Vivement	het	An-
dante	opnieuw	te	spelen,	waarbij	ik	geopteerd	heb	om	
bij	het	da	capo,	gezien	de	lengte	van	dit	stuk,	enkel	het	
A-deel	te	spelen,	temeer	omdat	dit,	zoals	het	slot,	ein-
digt	op	de	tonica.	Hierna	komt	in	de	editie	een	Allegro	
in	sol	groot,	dat	ik	weggelaten	heb	omwille	van	het	feit	
dat	dit	deel	door	de	(te?)	lange	sequensen	in	vergelij-
king	met	de	andere	bewegingen	van	de	suite	van	een	

mindere	kwaliteit	is.	De	suite	wordt	in	schoonheid	af-
gesloten	met	een	Air Gracieusement	gevolgd	door	vijf	
variaties	met	 gradueel	 toenemende	moeilijkheid	 en	
gekenmerkt	door	rijke	texturen	en	harmonieën.

Op	mijn	cd	Eighteenth-Century Flemish Harpsichord 
Music speel	 ik	 ook	 een	 aantal	 werken	 uit	 een	 intri-
gerend	 anoniem	manuscript	 uit	 de	Antwerpse	 con-
servatoriumbibliotheek	 getiteld	 onbekend	 Deel eener 
verzameling v muziekstukken voor clavecimbel piano of 
orgel	met	als	onderschrift	Kopij 18e of begin 19e eeuw.6	
In	 tegenstelling	 tot	wat	 de	 titel	 laat	 vermoeden,	 be-
vat	deze	bundel	toch	een	aantal	stukken	waarvan	de	
componist	vermeld	is:	twee	orgeltranscripties	getiteld	
Fuga	naar	de	allegro’s	uit	de	tweede	en	vierde	sonate	
opus	5	van	Arcangelo	Corelli,7	en	een	Chaconne	van	de	
illustere	onbekende	M.	Veras.8

Het	Andante	dat	deze	anonieme	bundel	 afsluit	 is	
een	pareltje	geschreven	 in	de	 ‘Vlaamse	andante-tex-
tuur’.	De	muzikale	taal	is	echter	nog	een	stukje	mo-
derner	dan	die	in	het	vergelijkbare	stuk	van	Boutmy.	
Bepaalde	momenten	in	dit	Andante	doen	zelfs	al	aan	
Joseph	Haydn	denken.

Het	Legrement	 [sic]	daarentegen	zou	best	een	nog	
niet	 ontdekte	Scarlatti-sonate	 kunnen	zijn.	De	 com-
ponist	 hanteert	 er	 een	 3/8-maat	 gecombineerd	met	
typische	allegro-texturen	à la Scarlatti als	toonladder-
figuren,	parallelle	tertsen	en	gebroken	akkoorden.

Het	glockenspiel presto	dat	het	Deel eener verzameling	

6	 	Dit	manuscript	is	elektronisch	beschikbaar	op	de	online-catalogus	van	
de	Antwerpse	conservatoriumbibliotheek	(http://www.artesis.be/conserva-
torium/bibliotheek/bibliotheek.htm).
7	 	De	suite	waarvan	de	eerste	transcriptie	de	tweede	beweging	is,	wordt	
afgesloten	met	een	offertoire	fugue	die	aanduidingen	bevat	voor	orgel	(positif,	
grand jeu)	waaruit	we	mogen	afleiden	dat	de	hele	suite,	alsook	de	bewerking	
van	Corelli’s	allegro	uit	de	vierde	sonate	opus	5,	bedoeld	was	voor	orgel.
8	 	Gezien	de	bijzonder	klunzige	schriftuur	vermoed	ik	dat	het	hier	om	
een	amateur	gaat,.	Andere	stukken	in	deze	bundel	(Dialogue,	Second ordre 
Dialogue en	lentement – fugue (gay))	vertonen	dezelfde	‘stijl’	als	de	Chaconne,	
waardoor	het	aannemelijk	is	dat	deze	ook	door	M.	Veras	geschreven	
werden.
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opent,9	is	een	charmant,	pretentieloos	stukje.	De	titel	
slaat	 duidelijk	 op	 de	 rechterhand,	 waarbij	 het	 klok-
kenspel	uitgebeeld	wordt	door	eenvoudige	motieven,	
overwegend	in	zestienden	in	het	hoge	register	van	het	
instrument.	 De	 linkerhand	 daarentegen	 heeft	meer	
weg	van	een	musette door	het	gebruik	van	repetitieve	
gebroken	akkoorden	in	de	bas,	waardoor	Glockenspiel 
wat	doet	denken	aan	de	Air Champêtre	uit	La Castel-
more	van	Claude-Bénigne	Balbastre	(1727-1799).	Om	
de	klank	van	een	klokkenspel	zo	goed	mogelijk	te	ver-
talen	naar	het	klavecimbel,	heb	ik	dit	stuk	opgenomen	
enkel	gebruik	makende	van	het	viervoetsregister.10

De	Arieta [sic]	un poco Allegro	heeft	dezelfde	muzi-
kale	kwaliteit	en	ontwapende	naïviteit	van	La Males-
herbe Ariette Gracieuse	van	Balbastre.

De	Air 3te Toni. Allegro	is	dan	weer	een	opzwepend,	
etude-achtig	stuk	dat	geïnspireerd	lijkt	op	Solfeggietto 
in	 do	 klein	H	 220	 van	 Carl	 Philipp	 Emanuel	 Bach	
(1714-1788).

Met	Le Luttin [sic]	doen	we	een	stapje	achteruit	in	
de	muziekgeschiedenis.11	Het	is	een	eenvoudig	maar	
goed	 geschreven	 karakterstuk,	 niet,	 in	 tegenstelling	
tot	wat	de	 titel	doet	vermoeden,	 in	Franse	maar	wel	
in	 Italiaanse	 stijl.12	 Jacques	 Hotteterre	 ‘Le	 Romain’	
schreef	 een	 stuk	 met	 dezelfde	 naam,	 Rondeau Le 
Lutin,13	maar	naast	een	opgewekte	sfeer	in	beide	stuk-
ken,	zijn	er	niet	meer	gelijkenissen.

Het	Allegro	 in	mi	mol	 groot	 is	 ontegensprekelijk	
de	 beste	 compositie	 uit	Deel eener verzameling.	 Het	
maakt	 gebruik	 van	 een	 eenvoudige	 sonatevorm	 en	
9	 	Volgens	de	inhoudstafel	is	glockenspiel	het	eerste	stuk	van	het	manus-
cript.	Dit	werkje	wordt	in	de	partituur	echter	nog	voorafgegaan	door	de	
laatste	bladzijde	van	een	anonieme	compositie.
10	 	Met	dank	aan	Tonmeister	Bert	van	der	Wolf	voor	de	suggestie.
11	 	In	tegenstelling	tot	wat	de	inhoudstafel	van	dit	manuscript	laat	
uitschijnen,	bestaat	Le Luttin	niet	uit	drie	bewegingen,	maar	slechts	uit	één,	
Allegro,	terwijl	lentement	&	fugue	een	onafhankelijk	paar	vormen.
12	 	Het	begin	doet	denken	aan	het	concerto	voor	twee	violen	in	la	klein	RV	
522	opus	3/8	L’estro Armonico van	Vivaldi.
13	 	Uit	de	vijfde	suite	in	mi	klein,	Premier Livre de Pièces Pour la Flûte-
traversière opus	2,	1715.

is	geschreven	 in	eerder	vroeg-klassieke	stijl	die	zich	
ergens	 tussen	die	 van	de	Bach-zonen	en	Haydn	be-
vindt.	Het	handschrift	van	Allegro	daarentegen	bevat	
een	 groot	 aantal	 fouten	 en	 vraagt	 een	 nauwgezette	
analyse	van	de	uitvoerder	om	tot	een	goede	muzikale	
tekst	te	komen.

Dieudonné	(Deodatus)	Raick	(1703-1764)	was	blijk-
baar	een	man	met	een	opvliegend	karakter.	Toen	hij	
als	 veertienjarige	 in	 1717	 van	zijn	geboortestad	Luik	
naar	 Antwerpen	 ging	 om	 er	 koorknaap	 te	 worden	
aan	 de	 kathedraal,	 werd	 hij	 al	 berispt	 en	 bedreigd	
met	ontslag	nog	voor	hij	definitief	aangenomen	was	
–	een	reputatie	die	hem	parten	zou	blijven	spelen.14	
In	 datzelfde	 jaar	 werd	 hem	 opgelegd	 dat	 hij	 klave-
cimbel	moest	 studeren.	Waarschijnlijk	 volgde	Raick	
hiervoor	 les	bij	kathedraalorganist	 Jacobus	La	Fosse	
(1671-1721),	die	door	Raick	na	diens	dood	 in	1721	 in	
deze	functie	zou	worden	opgevolgd.15	In	1726,	het	jaar	
dat	 hij	 tot	 priester	 gewijd	werd,	 nam	hij	 ontslag	na	
een	reeks	conflicten	met	de	uit	Nederland	ingeweken	
zangmeester	Willem	De	Fesch	(1687-1761),	die	min-
stens	zo	opvliegend	leek	te	zijn	als	Raick.16	Deze	laat-
ste	ruilde	de	Antwerpse	kathedraal	voor	de	collegiale	
Sint-Pieterskerk	in	Leuven,	waar	hij	tot	1741	eveneens	
werkzaam	was	als	organist.17	In	datzelfde	jaar	koos	hij	
voor	Gent	 en	werd	 er	 organist	 aan	de	Sint-Baafska-
thedraal.	 In	1757	ging	hij	 terug	naar	Antwerpen	om	
er	Christiaen	Balthazar	de	Trazegnies	(1691-1757)	als	
organist	op	te	volgen,	een	positie	die	hij	zou	behou-
den	tot	aan	zijn	dood	 in	1764.	Tijdens	deze	periode	
14	 	Spiessens,	1994,	p.	112.
15	 	Spiessens,	1994,	p.	112.	Van	Elewyck	nam	een	weinig	interessante	Aria	
van	La	Fosse	op	in	zijn	Collection d’Œuvres Composées par d’anciens et de 
célèbres Clavecinistes Flamands.	In	het	zogenaamde	Cocquiel-manuscript	
bevinden	zich	vier	stukken	waarvan	vermoed	wordt	dat	ze	eveneens	van	La	
Fosse	zouden	zijn.
16	In	1731	werd	De	Fesch	ontslagen	vanwege	brutaliteiten	en	ruw	gedrag	
jegens	de	koorknapen,	en	werd	als	zangmeester	opgevolgd	door	Fiocco.
17	 	In	deze	periode	studeerde	Matthias	van	den	Gheyn	(1721-1785)	
waarschijnlijk	bij	Raick.
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vinden	we	in	het	kathedraalarchief	nog	een	getuigenis	
van	Raicks	aangebrande	temperament.	In	1759	kreeg	
hij	het	blijkbaar	weer	aan	de	stok	met	de	toenmalige	
zangmeester,	 de	 Luikenaar	 André-Joseph	 Blavier,	
waarna	het	kapittel	beide	heren	opdroeg	om	hun	ex-
cuses	aan	te	bieden	en	hen	een	straf	zou	opleggen.18

Raick	 was,	 net	 zoals	 Boutmy,	 in	 de	 eerste	 plaats	
een	klavecimbelcomponist,	wat	resulteerde	in	o.a.	de	

18	 	Spiessens,	1994,	p.	113.

publicatie	 van	 drie	 klavecimbelboeken.19	 Van	Raicks	
Six Suites de Clavecin A Mademoiselle La Comptesse 
Rose née Comptesse d’Harrach Œuvre Premier	 bestaat	
er	een	niet-gedateerde,	in	Brussel	gerealiseerde	druk	
(aanwezig	 in	 de	 Brusselse	 conservatoriumbiblio-

19	 	Van	zowel	zijn	opus	2	als	zijn	opus	3	is	een	originele	druk	aanwezig	
in	de	Antwerpse	conservatoriumbibliotheek.	(Beide	boeken	worden	niet	
in	Cornaz,	2008	vermeld	omdat	ze	in	Gent	gedrukt	werden	en	dus	buiten	
het	opzet	van	het	catalogeren	van	Brusselse	achttiende-eeuwse	publicaties	
vallen.)	Als	niet-klavecimbelmuziek	vermeldt	Vander	Straeten	ook	nog	een	
“domini est terra,	motet	pour	chœur	et	orchestre	qui	a	été	chanté,	au	siècle	
dernier,	dans	plusieures	églises	de	la	Flandre”.	(Vander	Straeten,	1878,	vol.	
4,	p.	303).

Titelblad	manuscript	Raick	Opus	1
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theek)	 en	 een	handschrift	 van	 een	 onbekende	 kopi-
ist	 met	 als	 jaartal	 1745	 (aanwezig	 in	 de	 Antwerpse	
conservatoriumbibliotheek).20	 Marie	 Cornaz	 maakt	
de	volgende,	enigszins	vage	suggestie	betreffende	de	
datering	van	de	druk:	“c.	1730	(Marie-Rose	van	Har-
rach	est	née	le	20	août	1721)	;	avant	1741	(il	quitte	le	
poste	de	 la	collégiale	Saint-Pierre	de	Louvain)”.	Phi-
lippe	 Mercier	 en	 Godelieve	 Spiessens	 daarentegen	
geven	in	hun	artikel	over	Raick	in	de	Grove Music On-
line	“c1740”,	een	datering	die	zich	ongetwijfeld	dich-
ter	bij	de	waarheid	bevindt;	het	lijkt	mij	immers	on-
waarschijnlijk	dat	Raick	zijn	opus	1	opgedragen	zou	
hebben	aan	een	negenjarig	meisje.21	Van	den	Borren	
geeft	dan	weer	 1748	als	publicatiedatum	van	Raicks	
opus	1,	maar	vermeldt	geen	bron.22	Of	het	 jaartal	op	
het	titelblad	van	het	handschrift,	1745,	ook	het	jaartal	
van	 de	 druk	 is,	 is	 niet	 geweten	maar	mijns	 inziens	
niet	onmogelijk.	Het	argument	dat	Cornaz	aanhaalt	
om	de	 druk	 vóór	 1741	 te	 dateren,	 vind	 ik	 niet	 over-
tuigend.	Raick	kon	immers	evengoed	vanuit	Gent	in	
plaats	 van	 vanuit	 Leuven	het	 drukproces	 in	Brussel	
superviseren.	

Mercier	en	Spiessens	omschrijven	Raicks	stijl	als	
volgt:	 “Raick’s	 brilliant	 style	 shows	 the	 influence	 of	
Rameau,	Handel	and	Scarlatti	rather	than	that	of	the	
pre-Classical	 Italian	 sonata”.	 Het	 klopt	 inderdaad	
dat	 Raick	 opteert,	 zoals	 de	meeste	 van	 zijn	 collega-
klavecinisten,	voor	een	gemengde	stijl,	wat	duidelijk	

20	 	In	de	rechterbovenhoek	van	het	titelblad	van	dit	handschrift	schreef	
Van	Elewyck:	“Exemplaire	trouvé	chez	un	vieux	[sic]	organiste	de	Wezemael	
qui	collectionna	beaucoup	de	maitres	[sic]	du	XVIIIme	siècle.	Trouvaille	
donnée	à	mon	ami	et	confrère	Edouard	Grégoir,	en	signe	de	confraternité	
artistique.	Chev.	Van	Elewyck	Louvain,	17	Avril	1871	(?)”	(Deze	bron	wordt	
ook	niet	vermeld	in	Cornaz,	2008.)	Een	digitale	versie	van	dit	manuscript	is	
beschikbaar	op	de	online-catalogus	van	de	Antwerpse	conservatoriumbiblio-
theek	(http://www.artesis.be/conservatorium/bibliotheek/bibliotheek.htm).
21	 Philippe	Mercier	en	Godelieve	Spiessens.	“Raick,	Dieudonné.”	Grove 
Music Online.	Oxford Music Online.	19	mei	2011.	In	een	vroegere	bespreking	
van	Raick	en	zijn	werk	dateert	Mercier	de	publicatie	van	het	eerste	boek	
“vers	1735-1740”	(Mercier,	1980,	vol.	1,	p.	361).
22	 	Van	den	Borren,	1951,	deel	2,	p.	145.

blijkt	 uit	 het	Vivace	 dat	 zijn	 vijfde	 suite	 in	 fa	 klein	
opus	1	opent.	De	algemene	schrijfwijze	is	eerder	Ita-
liaans	met	een	gedreven	ritmiek,	maar	de	overvloed	
aan	 versieringen	duidt	 dan	weer	 op	Franse	 invloed,	
waardoor	 inegaliteit	voor	de	zestienden	aangewezen	
is.	De	twee	menuetten,	waarvan	het	eerste	in	fa	groot	
staat,	getuigen	van	grote	elegantie	in	Franse	stijl.	Het	
Largo	is	dan	weer	eerder	Italiaans	(Haendel?),	hoewel	
de	opeenvolgende	boogjes	over	telkens	twee	dalende	
achtsten	in	combinatie	van	de	aanwezigheid	van	trio-
len	van	achtsten	inegaliteit	lijken	te	suggereren.	Deze	
suite	wordt	afgesloten	met	twee	gavottes	die,	volgens	
van	den	Borren,	 “pittige	 stukjes,	 volmaakt	 gebouwd	
en	zeer	delicaat”	zijn,23	wat	ik	volledig	onderschrijf.

In	het	volgende	nummer	van	Forum	zal	het	tweede	
deel	van	dit	artikel	verschijnen.
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Vlaamse klavecimbelmuziek uit de 18de eeuw.
door Ewald demeyere

Over F. I. De Boeck is vandaag bitter weinig geweten; hij is één 
van die onfortuinlijke componisten die zelfs niet opgenomen is 
in de Grove Music Online of in die Musik in Geschichte und Ge-
genwart. Dankzij het recente, voorlopig ongepubliceerde opzoe-
kingswerk van dr. Godelieve Spiessens tasten we iets minder in 
het duister met betrekking tot de (waarschijnlijke) identiteit en 
levensloop van De Boeck.1 Het zou hier dus gaan om de minder-
broeder F(rater) I(oannes) De Boeck (1697-1775), die van 1726 tot 
1735 organist was aan het Antwerpse minderbroedersklooster en 
rond 1738 werkzaam was als priester in Maastricht. Van zijn hand 
verzorgde de Amsterdamse uitgever Gerhard Fredrik Witvogel 
twee ongedateerde publicaties: een Suitte [sic] Pour le Clavecin ou 
l’Orgue Opera Prima en Six Suittes [sic] Pour le Clavi-Cembalo ou 
l’Orgue Opera Seconda. 

De titelbladen van beide opera’s suggereren eerder Frans geïn-
spireerde composities: beide titelbladen zijn in het Frans geschre-
ven (behalve dan de Italiaanse aanduidingen Opera Prima en Se-
conda, en Clavi-Cembalo) en kondigen Suittes aan. In tegenstelling 
tot wat we dan zouden verwachten, komt de term Suitte echter 
niet voor in de partituur maar wordt Sonate gebruikt als overkoe-
pelende term voor qua tonaliteit gerelateerde stukken. Dat deze 
stukken geen Suittes maar Sonates zijn, wordt bevestigd door de af-
zonderlijke bewegingen, waarvan de meeste een Italiaanse tempo-
aanduiding hebben en geschreven zijn in dito stijl. Toch bevatten 
1 Spiessens’ artikel over De Boeck zal gepubliceerd worden in Orgelkunst.

Ewald Demeyere, docent klavecimbel, 
licht zijn nieuwe soloplaat Joannes 

Daniel Dulcken & Pièces de clavecin 
– Eighteenth-Century Flemish Harpsi-

chord Music toe (deel 2).

o & o
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de meeste suites/sonates minstens één Franse dans, 
maar dan gespeld op zijn Italiaans, wat ook effectief 
resulteert in een muzikaal gemengde stijl (menuet, 
giga, gavotta).

Ondanks Witvogels faam als uitgever is de algeme-
ne kwaliteit van deze werken eerder laag en slaagde 
De Boeck er bovendien niet in om in alle bewegin-
gen van een suite/sonate een overtuigend muzikaal 
betoog neer te zetten. Sommige afzonderlijke stukken 
daarentegen zijn te interessant om te stellen dat, wan-
neer bepaalde delen van een suite niet sterk genoeg 
zijn, de hele suite opgeofferd zou moeten worden. 
Voor mijn opname heb ik dan ook besloten om zelf 
een Suitte (of Sonate) in fa groot samen te stellen. 
Hiervoor gebruikte ik de eerste twee bewegingen uit 
De Boecks opus 1, Allegro en Siciliano andante, en het 
Menuet dat de Sonata II opus 2 afsluit. Deze drie de-
len sluiten nauw aan bij de manier waarop Haendel 
voor klavier schrijft en worden gekenmerkt door een 
niet-aflatende motoriek. Zelfs in het trage deel verze-
kert De Boeck een voortdurende ritmische drive.

Het beste stuk uit beide opera’s is mijns inziens 
het Allegro uit de Sonata V opus 2 in sol klein. Ge-
schreven in op en top Italiaanse stijl zet De Boeck hier 
een stevige sonatevorm neer met een boeiend tonaal 
verloop, opzwepende ritmiek en sterk motivisch ma-
teriaal.

Ferdinand(-Philippe-Joseph) Staes (1748-1809) 
was de zoon van organist Guillaume Staes, bij wie hij 
studeerde alvorens bij Ignaz Vitzthumb in de leer te 
gaan. Uit een certificaat, ondertekend o.a. door “Josse 
Boutmy, organiste de la Cour” en “Charles-Joseph 
Van Helmont, maître de musique des SS. Michel et 
Gudule” blijkt dat Guillaume in 1758 benoemd werd 
tot tweede organist aan de Koninklijke Kapel van 
Brussel toen Josse Boutmy er eerste organist was.2 Bij 

2 Vander Straeten, 1878, vol. 4, p. 336.

de dood van de laatste in 1779 werd Guillaume Staes 
er gepromoveerd tot eerste organist voor het leven, en 
hij zorgde er eveneens voor dat zijn zoon dezelfde be-
trekking van eerste organist zou krijgen na zijn eigen 
dood. Maar aangezien de Koninklijke Kapel ontbon-
den werd in 1794 en Guillaume toen nog steeds in 
dienst was als eerste organist, heeft Ferdinand deze 
betrekking dus nooit vervuld. Volledigheidshalve 
moet wel gezegd dat Ferdinand er in 1768 “adjoint à 
son père” werd.3

Aan de Madeleinekerk in Brussel kreeg Ferdinand 
Staes in 1772 een volwaardige aanstelling als organist. 
Charles Burney hoorde hem er spelen in juli van dat 
jaar en maakte de volgende observatie, waaruit Staes’ 
uitstekende reputatie als klavierspeler blijkt: “… there 
was a mass, in music, performed in the little, but neat 

3 Vander Straeten, 1878, vol. 4, p. 342.

Titelblad De Boeck.
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opus 6, waarvan de meeste orkestpartijen helaas ver-
loren gegaan zijn, en Idées de Campagne opus 7, een 
ogenschijnlijk programmatisch werk, eveneens voor 
klavier en instrumentale begeleiding.7

Voor deze opname koos ik Staes’ bijzonder ele-
gante, tweedelige sonate in fa groot opus 4/2. In zijn 
bespreking van de composities die Xavier van Ele-
wyck opnam in zijn Collection d’Œuvres Composées par 
d’anciens et de célèbres Clavecinistes Flamands schrijft 
van den Borren het volgende over deze sonate: “… 
de Sonate (met viool ad libitum) van Ferdinand Staes 
(1748-1809), orgelist aan de Koninklijke Kapel te 
Brussel : guitige en zelfs frisse composities, die ons 
aan den lichten en wakkeren trant van Pleyel, Dussek 
en Clementi herinneren”.8

Hoewel Staes specificeerde dat zijn opus 4 ge-
schreven is voor le Clavecin ou Forte Piano avec accom-
pagnement d’un Violon, is het in overeenstemming 
met de toenmalige praktijk dat, zoals van Elewyck ook 
al vaststelde, deze vioolpartij weggelaten kan worden 
zonder dat er muzikaal iets wezenlijks verloren gaat. 
Feitelijk zijn deze sonates geschreven in de traditie 
van de Franse, vroeg-klassieke klaviersonate met vi-
ool- en/of cellopartij ad libitum.9 Voor deze opname 
koos ik dan ook om deze sonate enkel op klavecimbel 
uit te voeren.

Charles-Joseph Van Helmont (1715-1790) werd ge-
boren, leefde, werkte en stierf in Brussel. Hij was ze-
ven jaar koorknaap onder Bréhy aan de collegiale kerk 
van Sint-Goedele en Sint-Michiel waar hij op nauwe-
lijks achttienjarige leeftijd Josse Boutmy opvolgde als 
organist. Bij de dood van Bréhy in 1737 solliciteerde 

7 De originele drukken van het klavierwerk van Staes zijn aanwezig in de Brusselse con-
servatoriumbibliotheek. Van zijn opus 7 is een anoniem handschrift in een versie voor 
enkel klavier en een onvolledige klavierpartij van de originele druk (eerste twaalf pagina’s) 
aanwezig in de Antwerpse conservatoriumbibliotheek.
8 Van den Borren, 1951, deel 2, p. 147.
9 De belangrijkste exponent van dit genre was Johann Schobert (ca. 1735-1767), die de 
jonge Wolfgang Amadeus Mozart sterk beïnvloedde, wat resulteerde in o.a. vier Sonates 
pour le Clavecin qui peuvent se jouer avec l’Accompagnement de Violon KV 6-9.

and elegant, church of Mary Magdalen ; … the organ 
was played in a masterly manner, by M. Straze [sic], 
who is esteemed the best performer upon keyed in-
struments in Brussels”.4

Ferdinand Staes profileerde zich niet enkel succes-
vol als een organist. Als klavecinist liet hij zich horen 
in de Concert bourgeois, aan de Académie de musique, 
alsook voor de hertog van Lotharingen “avec un ap-
plaudissement général”.5

Als componist legde hij zich vooral toe op de kla-
viersonate met begeleiding van viool en/of cello. Dit 
resulteerde in de publicatie van opus 1 t.e.m. 5, waar-
van elk opus drie sonates bevat.6 Hij schreef, naast 
een liedbundel en klaviertranscripties van opera-ou-
vertures en aria’s, ook nog een klavecimbelconcerto 
4 Burney, 1775, vol. 1, pp. 49-50.
5 Vander Straeten, 1878, vol. 4, p. 341.
6 Het opus 2 van F. Staes is onbekend.

Titelblad Staes. Gereproduceerd met de toestemming van 
Brusselse conservatoriumbibliotheek
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Van Helmont tevergeefs naar de betrekking van zang-
meester aan de collegiale kerk; Joseph-Hector Fiocco 
werd er als dusdanig benoemd. En toen Van Helmont 
probeerde om dezelfde positie aan de Antwerpse ka-
thedraal te verkrijgen – door Fiocco’s vertrek naar 
Brussel werd dit ambt dus vacant, ving hij eveneens 
bot. Van Helmont moest zich tevreden stellen met 
een minder prestigieuze aanstelling, nl. die van zang-
meester aan de Kapellekerk in Brussel, waarvoor hij 
zijn betrekking als organist van Sint-Goedele moest 
opgeven. Na de vroegtijdige dood van Fiocco in 1741 
kon Van Helmont zijn initiële ambitie toch realiseren 
en werd de nieuwe zangmeester van de Brusselse col-
legiale kerk, een ambt dat hij tot 1777 behield om het 
daarna aan zijn zoon Adrien-Joseph (1747-1830) over 
te dragen.

In zijn functie als kapelmeester profileerde Van 
Helmont zich in de eerste plaats als componist van 
religieuze muziek, waarvan meer dan 500 manus-
cripten bewaard zijn in het Sint-Goedelefonds.10 Hier-
naast schreef hij ook nog zes ouvertures voor strijkers 
en continuo, twee symfonieën, een verloren gegane 
opera, zes fuga’s voor orgel en Pièces de clavecin opus 
1, die gepubliceerd werden in 1737.

Ondanks de veelbelovende, prachtig versierde fron-
tispice die drukker Krafft voorzag voor Van Helmonts 
oeuvre premier,11 valt de muzikale kwaliteit erg tegen. In 
deze duidelijk Frans georiënteerde bundel, bestaande 
uit twee korte suites, kan Van Helmont de aandacht 
niet vasthouden na een vaak goed initieel idee. Toch 
is één stuk, La Lisette, echt geslaagd. In dit Rondeau 
,met als karakteraanduiding Tendrement, weerklinkt 
dezelfde melancholie die we zo vaak terugvinden in 
de klavecimbelwerken van François Couperin.

10 Van zijn religieuze werken werd slechts één bundel gepubliceerd, Sex concentus sacri, 
die helaas verloren ging.
11 Zoals reeds vermeld in het eerste deel van dit artikel, verzorgde Jean-Laurent Krafft ook 
de publicatie van Joseph-Hector Fiocco’s Pièces de clavecin opus 1 (Forum, jaargang 18, 
nummer 6, juli-augustus 2011, p. 35).

Natalis(-Chrétien) Vander Borcht (1729-1785) is 
vandaag, net zoals De Boeck, een illustere onbekende 
die ook niet in de Grove Music Online of in de MGG 
opgenomen is. We vinden besprekingen van Vander 
Borchts leven en werk daarentegen wel terug in een 
aantal negentiende-eeuwse naslagwerken, waarop ik 
mij baseerde voor zijn biografische gegevens: Histoire 
de la facture et des facteurs d’orgue en Les Artistes-Musi-
ciens Belges au XVIIIme et XIXme siècle van Edouard Gré-
goir en Bibliographie universelle de musiciens van Fran-
çois-Joseph Fétis.12 Vander Borcht was klavecinist, 
beiaardier en organist aan de Sint-Geertruikerk in 
Leuven, stad waar hij geboren en heel zijn leven werk-
zaam was. Hij had hoog aanzien als musicus en zag 
twee klavecimbelboeken met telkens zes suites opus 
1 en 2 verschijnen, die Grégoir hoog inschatte: “M. 
Van der Borght [sic] … est un digne contemporain de Kraft 
[sic], Raick, Van den Gheyn, Van Helmond [sic], Robson, 
Van den Bosch, Boutmy et tant d’autres qui ont illustré 
l’école belge, non seulement par leur talent d’exécutants, 
mais aussi par leurs œuvres. Le hasard a mis sous nous 
yeux douze compositions pour clavecin de ce maître, dont 
plusieurs se distinguent”.13 Ik moet echter bekennen 
dat mijn enthousiasme voor het oeuvre van Vander 
Borcht heel wat matiger is dan dat van Grégoir, en 
dat een vergelijking met het werk van bijvoorbeeld 
Raick of Boutmy ontegensprekelijk in het nadeel 
van Vander Borcht uitvalt.14 Naast een vrij mediocre 
ornamentele invulling, vormen de harmonische on-
volmaaktheden en onhandigheden de grootste zwakte 
van zijn schriftuur. Ondanks deze vrij constante lage 
muzikale kwaliteit, springt één stuk uit zijn opus 2 
(gepubliceerd in 1750) er toch in positieve zin uit, nl. 
het Gratioso con Variatione uit de zesde suite in mi 
mol groot. Deze charmante compositie is harmonisch 

12 Grégoir, 1865, pp. 243-245; Grégoir, 1885, p. 426 & Fétis, 1867, vol. 8, p. 302.
13 Grégoir, 1865, pp. 243-244.
14 Dit waardeoordeel is noodzakelijkerwijs enkel gebaseerd op het opus 2 – voor zover ik 
weet, is het opus 1 niet bewaard.
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Carmien Michels won de NTR 
Radioprijs in Hilversum met haar 
radiodocumentaire ‘Een stofje in 
de eeuwigheid’. De NTR Radio-

prijs is dé aanmoedigingsprijs voor studenten 
journalistiek en jonge radiomakers uit Neder-
land en Vlaanderen. Dit jaar werd de prijs (tot 
voor kort RVU Radioprijs) voor de 20ste keer 
uitgereikt. Ook Woordkunststudenten Elisa-
beth Gezels, Catherine Callens en Fleur Or-
doukhani werden hiervoor genomineerd. De 
docu’s zijn op de site van de NTR beluisteren.

Koen Kessels werd benoemd als ‘honorary 
professor’ aan de University of Birmingham, 
faculty of Music. 

De marimbaklas van Ludwig Albert viel recent 
weer in de prijzen: Karen Takaguchi behaalde 
tijdens de finale op 2 mei met glans de eer-
ste prijs op de New Tenuto wedstrijd in Brus-
sel. Vier finalisten uit Belgische Conservatoria 
(Mons, Brussel, Gent, Antwerpen) waren ge-
selecteerd (twee pianisten, fluit en marimba). 
Roberto Palomeque werd eerste laureaat op 
het ‘Concurso Latino Americano Keiko Abe 
2011’ in Chiapas Mexico en behaalde de Keiko 
Abe prijs. Irene Manolova en Tomasz Golinski 
wonnen dan weer de eerste prijs in de cate-
gorie Kamermuziek in de Universal Marimba-
competition in Sint Truiden. 

Kristin Lovsky, Erasmusstudente voor fluit, 
deed een succesvolle auditie voor solofluit 
bij de Staatskapelle Weimar, en kreeg er een 
jaarcontract.

Nele Delafontaine, oudstudente bij Ivo Ly-
beert, slaagde voor de auditie van eerste kla-
rinet bij deFilharmonie. 

Op de Interuniversitaire Literaire Prijs, een 


sterker en gevarieerder dan de rest van zijn oeuvre en 
geeft bovendien blijk van inventiviteit qua textuur in 
de verschillende variaties.15
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15 Vander Borcht was echter niet in staat om het hogere compositorische niveau in 
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