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Auto’s, windturbines, designwoningen… overal waar je 
kijkt, kom je staal van ArcelorMittal Belgium tegen. 

Binnen ons bedrijf maken 5.800 medewerkers 
hoogkwalitatief staal van A tot Z.

Technologische hoogstandjes zijn troef in ons bedrijf.
We verbeteren voortdurend bestaande producten en 
ontwikkelen nieuwe, om onze klanten zo goed mogelijk 
te helpen. 

Daardoor zijn wij een referentie in de staalsector, 
wereldwijd.

belgium.arcelormittal.com

Vrij toevallig kwam Paul Van Nevel 45 jaar geleden 
in de wereld van de polyfonie – composities voor 
meerdere gelijkwaardige stemmen – terecht. 
Tijdens de eerste 20 jaar van zijn carrière zocht hij 
naar partituren van Franco-Vlaamse componisten 
die hij hernam en talloze malen uitvoerde met zijn 
schitterende Huelgas Ensemble. Stilaan begon  
hij zich af te vragen waarom het precies polyfonie 
was die op dat moment, op die plek in Europa 
ontstaan is en zich ontwikkelde. Vanuit die passie 
bezocht hij regelmatig het glooiende Zuid-België 
en Noord-Frankrijk, meestal samen met Luk van  
Eeckhout, fotograaf en een van zijn beste vrienden. 
De reizen en ontmoetingen vormden het startschot 
van zijn boek ‘Het landschap van de polyfonisten.  
De wereld van de Franco-Flamands’ dat in augus-
tus 2018 verschijnt bij Lannoo. Hoog tijd dus  
om de meest gewaardeerde expert in polyfonie 
een bezoek te brengen.

Interview: Lise Bruynseels en Renate Weytjens

HET LANDSCHAP VAN  
DE POLYFONISTEN
VR 28 SEPT 20:30
MIRY Concertzaal
Tickets & info 
34 / 22 euro
www.gentfestival.be

UITVOERDERS

Huelgas Ensemble

Paul Van Nevel dirigent

PROGRAMMA

Werk van Antoine Busnois, Nicolas 

Gombert, François Dulot, Nicolle des

Celliers de Hesdin, Jean Mouton, 

Thomas Crecquillon en andere  
Franco-Vlaamse componisten

DE MELANCHOLIE  
VAN HET LANDSCHAP

Waarom heeft u  
dit boek geschreven?
Al jaren stel ik me de vraag  
hoe het komt dat er uit de vier-
hoek Brugge, Mons, Saint-Quentin 
en Boulogne-sur-Mer meer dan 
400 componisten en zangers 
zijn voortgekomen. De eerste 
inspiratie voor dit antwoord vond 
ik in het boek van Ton Lemaire: 
‘Filosofie van het landschap’. Hij 
beweert dat wat een kind van 5-6 
jaar visueel en emotioneel ziet en 
meemaakt, bepalend is voor de 

rest van zijn doen en laten in zijn 
leven. Die gedachte zette me aan 
tot het schrijven van dit boek.

In uw boek zoekt u naar  
de (meta)fysische wereld van  
de Franco-Vlaamse musicus in  
de renaissance. Volgens u is er 
wel degelijk een relatie tussen 
het landschap en de muziek?
De muziekwetenschap heeft al 
meermaals beschreven waarom 
de polyfonie net in deze contreien 
gebloeid heeft. Er waren de kathe-

draal- en kapittelscholen en  
een sterk bloeiende nijverheid. 
Maar daar ging het mij niet om. 
Mij interesseerde vooral de ma-
nier waarop de stijl ontwikkeld is 
in relatie tot wat een kind tot zijn 
5-6 jaar heeft gezien. De invloed 
van het landschap waarin dat kind 
opgroeit, is van grote psychologi-
sche betekenis voor zijn mentale 
en emotionele ontwikkeling. Zeker 
voor een kind van de 15e en 16e 
eeuw dat in zijn vertrouwde dorp of 
vallei was opgegroeid, was dit een 



48 49

onontkoombaar gegeven. Zijn oog werd geconfron-
teerd met de horizon, met een heuvel, en daarachter 
nog een heuvel, met kabbelende beekjes. Dat kind zag 
en hoorde telkens hetzelfde, een herhaling van wat zijn 
omgeving hem aanbood. Precies dàt heeft - naar mijn 
gevoel - de basis van de polyfonie sterk beïnvloed. De 
beweging die in de landschappen zit, zijn de golvende 
lijnen van de polyfonie; de herhalingen van wat het kind 
zag en hoorde, impliceren de imitaties in die muziek. 
Met andere woorden: dat wat een kind tot zijn 5-6 jaar 
heeft gezien, heeft gehoord en zeker ook niét heeft ge-
zien en gehoord, heeft een grote impact gehad op zijn 
(muzikale) schrijfstijl.

Muziek- en landschapsbeleving waren  
in zekere zin dus identiek?
Dat is de vraag van het boek. Er is geen wetenschap-
pelijk bewijs, enkel een hypothese, die steeds meer 
grond krijgt. De relatie wordt vooral duidelijk door de 
melancholie van het landschap. Melancholie is geen 
nostalgie. Nostalgie is een negatief gevoel en denkt 
alleen terug aan het verleden, probeert het verleden 
terug op te roepen. Melancholie daarentegen is een 
(onbewuste) herinnering aan het verleden, maar tege-
lijkertijd een hoop voor de toekomst. Polyfonie geeft 
een gevoel van hunkering, zal nooit choqueren en is 
altijd zachtaardig. De landschappen die ik heb bezocht 
in die 20 jaar zijn allemaal mistig en wazig en geven 
een gevoel van dromen en melancholie. De lichtbewo-
gen polyfone melodieën schrijden toon per toon voort; 
als er al eens iets heftigs voorkomt, dan heeft dat  
een retorische betekenis, dan is dat bewust gedaan. 

Een van de meest bepalende kenmerken van  
de wereld waarin de Franco-Flamands geboren 
en opgeleid werden, is de kwaliteit van de stilte  
geweest. De basislijn van de stilte en de geluiden 
van de omgeving waarin de Franco-Flamands  
geleefd hebben, hebben onbewust de inhoud  
bepaald van wat voor hen ‘zacht’ en ‘luid’ was.
Ik heb encyclopedieën geraadpleegd en dan merk je 
een evolutie. Het meest extreme is wat ik vond in de 
19e-eeuwse ‘Dictionnaire des dictionnaires’: ‘stilte =  
onderbreking van het geluid’. Dat staat uiteraard in 
schril contrast met de beschrijving in de 16e eeuw:  
‘stilte = wanneer de bladeren van de bomen niet meer 
bewegen’. Dat is een compleet andere beleving,  
wat onvermijdelijk een invloed had op de polyfonisten. 
Het gregoriaans en de daarmee samenhangende  
polyfonie waren de eerste stap bóven de stilte.

Heeft het schrijven van dit boek u uiteindelijk  
op andere ideeën, op andere interpretaties van  
polyfonie-uitvoeringen gebracht?
Ik ben er van overtuigd dat we tegenwoordig, mijn 
eigen ensemble inbegrepen, veel te luid zingen. Maar 
dat gaat niet anders; dat zijn compromissen waar je 
niet onderuit kunt. De frequentste opmerking die ik 
maak naar mijn zangers toe, is dat ze te luid zingen. 
Maar zij kunnen daar niets aan doen. Wij zijn sinds 
onze kindertijd in lawaai opgegroeid; het onderricht 
voor een klassieke zanger is vooral gericht op trach-
ten boven het orkest uit te komen; elementen die 
in de 15e en 16e eeuw helemaal niet van tel waren. 
Bovendien zorgde de akoestiek van de gebouwen 
ervoor dat men helemaal niet zo luid moést zingen. 
En daarenboven, het publiek van vandaag ként jam-
mer genoeg geen stilte meer. Misschien moeten we 
het publiek eerst leren wat echte stilte is, dan kunnen 
mijn zangers mogelijk toch zachter zingen? 

“Wat een kind tot zijn  
5-6 jaar heeft gezien, 
heeft gehoord en zeker 
ook niét heeft gezien  
en gehoord, heeft een 
grote impact op zijn  
(muzikale) schrijfstijl.”

Paul Van Nevel 

Het Huelgas Ensemble brengt polyfonie voor  
12 stemmen. Deze muziek is sterk beïnvloed 
door de melancholie, de schoonheid  
en variëteit van natuur en kathedralen.  
De geprojecteerde sfeerbeelden van  
de wazige en glooiende landschappen,  
gefotografeerd door Luk Van Eeckhout,  
geven het concert een extra filmische dimensie.

Bestel nu alvast het unieke 
boek van Paul Van Nevel  
Het landschap van  
de polyfonisten (Lannoo)  
en geniet van 10% korting  
en gratis verzending via 
www.lannoo.be/polyfonist  
Je ontvangt het boek  
onmiddellijk na verschijnen  
in augustus.
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