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Walhall heeft een aantal ‘Erstausgaben’ 
gemaakt. Twee daarvan zijn van stuk-
ken van William Young (ca.1625-
1662): Divisions in g sopra ‘La 
Monica’ voor gamba en b.c. en 
Sonata 29 a 2 voor gamba, viool en 
b.c.. De viola da gamba speelt dus een 
centrale rol. Beide stukken zijn niet 
gemakkelijk. Een gevorderde gambist 
leest het zelfs niet even snel van blad, 
hoewel dat wel per compositie ver-
schilt. Maar het is wel de moeite 

waard om de werken te studeren, 
want de muziek is erg mooi.
In de Divisions is de gambapartij 
redelijk virtuoos, de continuopartij is 
eenvoudig met notenwaarden die 
veel langer zijn. Het lastigste voor de 
gambist zijn snelle sleutelwisselingen 
(soms na twee noten!) en vrij veel 
dubbelgrepen en akkoorden. 
Ook in de Sonate zijn de partijen 
niet gelijkwaardig aan elkaar. De 
gamba heeft het ronduit moeilijk, de 

viool heeft vooral in het tweede deel 
(Allegro) veel zestienden. De bas-
partij is simpel. Qua noten dan, want 
je moet er wel een dragende partij 
van maken die goed ondersteunt. 
Kortom: mooie muziek waar je op 
moet studeren. HvH

WILLIAM YOUNG
EDITION WALHALL
DIVISIONS IN G SOPRA ‘LA MONICA’ VOOR GAMBA 
EN B.C. - EW 837
SONATA 29 A 2 VOOR GAMBA, VIOOL EN 
B.C. – EW 846

Gambamuziek voor gevorderden
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Daniel Bollius (ca. 1590 tot ca. 
1642) schreef een Johannes-
Historie, waaruit onlangs de 
Quarta Symphonia voor het 
eerst is uitgegeven. Dit is een 
stuk voor altblokfluit, zink (of 
hobo), viool en basso conti-
nuo. Hoewel het eendelig is, 
kan je wel drie stukken onder-
scheiden. 
In de eerste 58 maten apen alle 
bovenstemmen elkaar na, alleen 
de bas speelt gestaag door. Het 
gevaar is dat je de langzame 
notenwaarden steeds langzamer 
en slepender gaat spelen – en 
dat is funest voor het stuk. 
Daarna speelt iedereen tegelijk 
hetzelfde ritme (homofoon), 
waarmee duidelijk een nieuw 
begin wordt gemarkeerd na al 

dat ge-heen-en-weer. Hoewel 
het thema’s van elkaar overne-
men het hele stuk door te 
horen is, klinken de partijen in 
dit middendeel vaker tegelijk 
met regelmatig zo’n markant 
homofoon stukje. Het derde 
‘deel’ begint in maat 145. De 
spanning van de slotnoot is al 
vroeg voelbaar, want de bas 
speelt een orgelpunt op de 
dominant, het ‘bijna-thuisak-
koord’ (zie Noot voor noot, AM 
49) waarboven de andere musi-
ci steeds onrustigere en snellere 
motiefjes laten klinken.
Op papier lijkt de muziek saai, 
en zo kan ze ook klinken. Bij 
een slechte uitvoering blijft de 
compositie niet overeind, zoals 
bij Bach of Mozart vaak wel het 

geval is. De musici hebben dus 
een belangrijke rol. De noten 
zijn makkelijk, maar het saai-
heidsrisico vereist (amateur)
musici die historisch geïnfor-
meerd kunnen spelen en een 
lange spanningsboog kunnen 
opbouwen. Een uitdaging dus, 
ondanks de simpele noten. HvH

DANIEL BOLLIUS - QUARTA SYMPHONIA
HERAUSGEGEBEN VON KLAUS HOFMANN
EDITION WALHALL, EW 868

Fuga’s voor 
pianoforte 
Antonin Rejcha of Antoine Reicha (Praag, 
1770-1836) is Bohemer van geboorte. 
Op vijftienjarige leeftijd vertrekt hij naar 
Bonn waar hij als hoforkestlid zijn muzi-
kantenloopbaan begint. Via via belandt hij 
in 1808 in Parijs, waar hij trouwt en zich 
tot Fransman laat naturaliseren. Hij heeft 
er beroemde leerlingen, onder wie Liszt, 
Gounod en Franck.
Reicha beschouwt de fuga als basisoefe-
ning voor elke muzikant – hij wordt later 
dan ook professor contrapunt en fuga aan 
het Parijse conservatorium. Hij schrijft lij-
vige muziektheoretische verhandelingen, 
waarin hij onder andere onderscheid 
maakt tussen de fuga oude stijl en de 
nieuwe vrije variant. Vanuit deze laatste 
visie componeert hij zijn 36 fuga’s voor 
de piano. Zijn collega’s zijn niet onver-
deeld enthousiast. Zo schrijft Beet hoven: 
‘een zekere Franse componist toonde me 
enkele fuga’s – volgens een nieuwe 
methode – die geen fuga’s waren’.
Een boeiende muziekbundel met tech-
nisch gezien niet altijd even gemakke-
lijke composities. Gelukkig schrijft 
Reicha dat de voorgeschreven tempi 
aangepast mogen worden aan de vaar-
digheid en ervaring van de pianist.  BdN

36 FUGUES POUR LE PIANO-FORTÉ
REICHA, BÄRENREITER BA 9541, € 34,95

Bollius
uitdaging ondanks 
simpele noten

Music Box
Een muzikale duizendpoot is Frederic Voorn: koordirigent, auteur 
(onder andere voor Akkoord Magazine), radioprogrammamaker, 
pianist en componist. Op zijn eerste cd Music Box geeft hij een 
chrono lo gische bloemlezing van drie eeuwen pianoliteratuur. Hij 
speelt korte werken, beginnend bij Bach om via onder meer Chopin 
en Satie bij Prokofjev en Milhaud uit te komen. Ook een van Voorns 
eigen com posities is te beluisteren: Sarabande.
Doordat de cd zo’n breed terrein bestrijkt, is hij vooral geschikt voor 
wie nog niet zo bekend is met het piano-idoom van de diverse stijl-
periodes.  BdN

BESTELLEN VIA WWW.FREDERICVOORN.NL, € 13
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