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Haack (Karl) , violist en componist, geb. 1757 te Potsdam, aldaar gest.
l819 als gepensionneerd concertmeester der koninklijk Pruisische kapel, componeerde o. a. 6 vioolconcerten en 3 sonates voor klavier.
Haack (Friedrich), broeder van den vorige, geb. 1760 te Potsdam,
was muziekdirecteur en organist te Stettin. Hij componeerde een oratorium,
symphonieën, een opera, concerten voor klavier enz.
Haas (Ignaz), organist en componist, leefde op het einde der 18e eeuw
als muziekdirecteur te Kóniggratz, zijn geboortestad.
Haas (Pater I 1 d e p h o n s) , muziekgeleerde, componist, zanger en violist,
geb. 1735 te Offenburg, leefde in het Benedictijner-klooster van Ettenheimmunster en componeerde vele kerkmuziekstukken.
Haas (Johann Martin) , geb. 1696 te Engelthal, was cantor en muziekdirecteur te Altdorf en stierf als zoodanig 1750.
-

Haas (F.), orgelmaker in Zwitserland, vervaardigde o. a. de orgels in de
kathedralen van Basel, Bern en Lucern.
Ilaase (Ludwig), violist en waldhoornist, geb. 1799 te Dessau, kwam
1817 als hoornist in de koninklijke kapel te Dresden, maakte 1823 met zijn
broeder August (geb. t 792) een kunstreis door Duitschland en werd 1831
hofconcertmeester te Dessau.
Habeneck (Francois Antoine) , geb. 1 Juni 1781 te Mezieres, waar
zijn vader, Adam H. (geb. 1756, gest. omstreeks 1800), fagottist was, leerde
op jeugdigen leeftijd de viool bespelen en liet zich reeds op, zijn tiende jaar
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in het publiek hooren. Hij volgde zijn vader naar Brest en componeerde
aldaar concerten en drie opera's, zonder eenige kennis van de compositieleer te
bezitten. Op aanraden van eenige kunstvrienden begaf hij zich 1801 naar Parijs
waar hij in de vioolklasse van B a i 11 o t als leerling opgenomen werd. In
1804 behaalde hij den eersten prijs in het vioolspel, werd lid van het orkest
der 0 p é r a C o m i q u e, later van het orkest der G r o o t e 0 p e r a en 1818
solo-violist van laatstgenoemd theater. Zijn talent als orkestdirecteur toonde
hij reeds 1806, toen bij het conservatoire het gebruik ingevoerd werd, dat
iedere bekroonde leerling een jaar lang de concerten van dat instituut zou
leiden. Van 1821 tot I824 was hij directeur aan de Groote Opera en toen
1827 in het conservatoire de S o c i é t é des concerts opgericht werd,
bood men hein den directeursstaf aan. In deze betrekking deed H. zeer veel
voor de kunst. Hij maakte de Franschen met Beethoven bekend, wiens
werken, o. a. de 9e symphonie, nog heden door de So c i e t e des Concert s
op onverbeterlijke • wijze worden uitgevoerd, en droeg er niet weinig toe bij, dat
het orkest dier vereeniging wereldberoemd werd. Bij de nieuwe organisatie
der Groote Opera, 1824, werd H., in de plaats van K r e u t z e r , tot orkest
dat theater benoemd en bekleedde dien post tot 1846. Hij stierf-directuvan
Zijn compositiën bestaan grootendeels uit stukken voor viool.
1849.
Februari
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iabeneek (J o s e p h) , violist en broeder van den vorige, geb. 1 April 1785
te Quimper, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en was
van 1819 tot 1837 tweede orkestdirecteur aan de O p é ra Co mi q u e.
Habeneek (Corentin), violist en jongste broeder der beide voriger, geb.
1787 te Quimper, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs,
kwam 1814 in het orkest der Groote. Opera en was van 1834 tot 1850
eerste violist van dat orkest.
Habengton (H e n r y) , Engelsch toonkunstenaar, werd 1463 b a c c a l au r e us
in de muziek aan de universiteit te Cambridge.
Haberbier (Ernst), klavierspeler, geb. 5 October 1813 te Koningsbergen,
werd 1832 hofpianist van den keizer van Rusland en leefde afwisselend te
Petersburg, Parijs, Londen, Kopenhagen, Christiania en Bergen. In laatst..
genoemde stad vestigde hij zich 1866 als muziekonderwijzer en stierf er 1.869.
Hij vond een nieuwe methode uit om moeilijke passages te spelen.
Habermann (Franz J o h a n n) , geb. 1706 te Königswerth, gest. 1783
als muziekdirecteur te Eger, was de leermeester van D u s s e k ,Mis 1 i w e c z e k
en C a j e t a n Vogel. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen 12 Missen en 6 Litanieën.
Habert (Johann Eva n d e r) , organist en componist, geb. 1833 te Oberplan
in Boherne, schreef o. a. Missen, een bundel M a ri a.-liederen, stukken voor
klavier enz.
.

Habisreutinger (Co 1 u m b a n) , componist uit de eerste helft der 1 8e eeuw,
was Benedictijner-monnik te Zwiefalten en schreef o. a. : Melocdiae ariosae zu

den vier Buchern van der Nach f olge Chrisfi (Augsburg 1744).
Hachmeister (Karl C h r i s to p h) , toonkunstenaar uit het midden der 188
eeuw, was organist aan de Heilige Geest-kerk te Hamburg en gaf studiën voor
klavier in het licht.
Hacke (Georg A 1 e x a n d e r) , Duitsch componist uit de eerste helft der
18e eeuw, gaf in het licht : Musikalisck-Mzrianische SchatzKammer, 58 Trien
zend Ji otetíen auf alle Eeste beaíae virginis enthaltend en Vierzehn Trien auf
Weihnachlen u. s. w. (Augsburg).
Hackebrett, Hoogd., Z. HAKKEBORD.
Hacker (Benedict), geb. 30 Mei 1769 te Metten in Beieren, was een
virtuoos op het klavier en de viool en richtte te Salzburg een muziekhandel
op. Hij componeerde o. a. een opera : List gegen .List.
Hacquart (Karel), ook Hacquardt, IIakart en Haccart geschreven, Nederlandsch toonkunstenaar, geb. omstreeks 1640 te Brugge (volgens
anderen te Huy), woonde vermoedelijk 1 686 te 's Gravenhage als g a m b a-speler
van den prins van 0 r a n j e. Van zijn werken zijn bekend : Cantione$
sacrae 11674), Harmonia parnassia ('1686), Motelti (1700), Praeludia (1706),
10 sonates voor 2 viol. cl. ,gaynba ('1700) en de muziek voor D i rk B u y s e r o's
vredespel: De triom feerende Mn (1680). De meeste dezer werken zagen te
Amsterdam het licht. Hij stierf omstreeks 1730.
Hadlaub (Johannes), minnezanger, leefde te Zurich, waar •hij in de
laatste helft der á.3e eeuw geboren was. Zijn werken bestaan in minneherfst-, oogst- en wachterliederen.
Hadrava of Hadrawa, Hongaarsch klavier- en luitvirtuoos, was 1774 sec;retaris van legatie van den Oostenrij kschen gezant, Baron van S w i e t e n , te
Berlijn, 1795 van het gezantschap te Napels. Eenige door hem gecomponeerde
sonates voor klavier zijn te Berlijn verschenen.
Haererius of Herrerius (M i c h a e 1) , componist uit de 17e eeuw, is bekend door de volgende werken : Magnificat a 6 voci (Padua 1604) en Hortus
musicalis, een verzameling gezangen voor 5, 6, 8 en meer stemmen.
IIaerlemme (A. G.), Italiaansch componist, schreef o. a.: I nacri salmi di
David, mei in rime volgati da Giov. Diotati (I664).
Hafeneder (Joseph), geb. 17 74, vermoedelijk te Mannheim, werd 1809
organist te Landshut en schreef eenige instrumentaalcompositiën.
Haffner (Johann Christian Friedrich) ,geb. 2 Maart 1759 te Oberschónau bij Suhl, bootste in zijn opera's : dleide, Elektra en Renaud, den stijl
van Gluck na, bewerkte Oud -Zweedsche volksliederen en bracht veel bij tot
bevordering van het kerkgezang in Zweden, naar welk land hi,} zich reeds op
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jeugdigen leeftijd begeven had. Hij bekleedde de betrekking van eersten kapelmeester te Stockholm -en stierf 28 Mei 1833 als Domorganist en muziekdirecteur aan de universiteit te Upsala.
Hafner (Kar 1) , violist, geb. 23 Nov. 18.5 te Weenen, ontving onderricht
van M a y s e d e r en J a n s a en vestigde zich 1839 als muziekonderwijzer te
Hamburg, waar hij x.861 overleed.
Hagebeer of Hagelbeer (J a c o b u s G a t u s van), Nederlandsch orgelmaker,
leefde in het midden der 17e eeuw. Zijn voornaamste werk is het orgel te
Alkmaar, dat hij 1645 voltooide.
Hageman (Frans), geb. 1802 te Nymegen, ontving onderricht in de muziek van zijn vader en van W. G. Ha u f f, werd 1828 organist aan de Broederen-kerk te Zutphen en droeg veel bij tot de ontwikkeling der muziek
aldaar. Hij richtte 1840 een koorvereeniging en x.848 de liedertafel Wega op.
Hageman (Frans), zoon van den vorige, geb. 10 September 1827 te
Zutphen, ontving het eerste onderricht in het klavierspel van zijn vader. Op
negentienjarigen leeftijd werd hij onder 12 mededingers benoemd tot koninklijk
organist te Apeldoorn en had tijdens zijn verblijf aldaar vaak gelegenheid, zich
op het Loo te laten hooien. In 1848 werd hij organist te Nijkerk, begaf
zich 1850 naar Parijs en werd aldaar aan het conservatoire als leerling ingeschreven, doch moest, tengevolge eener ernstige ongesteldheid zijner moeder
weder naar het vaderland terugkeeren. In 1852 kwam hij aan het conservatoire te Brussel, voltooide aldaar zijn studiën en vestigde zich 1854 te Wageningen. In die stad bleef hij tot 1859 werkzaam en werd toen tot orga
nist aan de Groote Kerk te Leeuwarden benoemd. Na den dood van L e 1 i è vr e
verkreeg hij de betrekking van directeur der muziekschool te Leiden en begaf
zich later naar Batavia, waar hij nog heden organist aan de Willemskerk is.
Van zijn compositiën is een Impromptu caprice voor klavier in druk verschenen.
Hageman (Maurice), broeder van den vorige, geb. 25 September 1829
te Zutphen, genoot het eerste onderricht in het klavierspel van zijn vader;
vioollessen ontving hij van , S l o o t en V ru g t m a n uit Doesburg. Op vijftienjarigen leeftijd kwam hij op de koninklijke muziekschool te 's Hage; Lubeck,
V. d. Does , T o m ma s s i n i en B a e t e n s waren er zijn leermeesters. Te
Zutphen teruggekeerd, hield hij zich met het geven van muzieklessen onledig,
doch weldra dreef het verlangen om zich in de kunst te bekwamen hem opnieuw uit zijn vaderland. Hij begaf zich naar Brussel, waar hij in de eerste
piano- en vioolklassen werd opgenomen en bovendien nog afzonderlijk les
van d e B é r i o t ontving. Door bemiddeling van F é t i s kreeg hij vele lessen
en werd naast L a u t e r b a c h tot eersten violist in het orkest der Italiaansche
opera benoemd. Als klavierspeler behaalde hij aan het conservatoire den eer-
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sten prijs, tegelijk met B e k k e r (violoncellist) en t e n H a v e (violist). Het
drietal vormde het plan, een kunstreis naar Amerika te maken, doch te Groningen werd aan H a g e m a n zulk een goede plaats aangeboden, dat hij van zijn
reisplan afzag en orkestdirecteur in laatstgenoemde stad werd. Hij dirigeerde
er de Harmonie- concerten, de Zangvereeniging, de studentenconcerten en de
voor hem opgerichte liedertafel G r u n o ; ook was hij organist aan de Groote
Kerk. In het jaar 1865 begaf H. zich naar Batavia, waar hij directeur der
Maatschappij van Toonkunst werd. Zijn werkkring aldaar was hem,
zoowel door de materiëele voordeelen er aan verbonden, als door de mede
hij van de kunstvrienden ondervond, nog aangenamer dan te-werkingd
Groningen. Na een tienjarig verblijf in Indië ging hij 'naar het vaderland
terug. Zijn post zou gedurende een jaar niet vervuld worden ; doch daar hij
zijn echtgenoote in Indië verloren en zijn lessen aan zijn broeder had overgedragen, was het verlangen om er terug te keeren niet groot. Een jaar bleef
hij te Brussel, waar hij zich hoofdzakelijk met het geven van lessen en het
dirigeeren der concerten in den Dierentuin onledig hield, gaf vervolgens op
onderscheidene plaatsen van Nederland concerten en vestigde zich eindelijk, na
in het huwelijk getreden te zijn met Z. M. hofzangeres Francisca Stoet z
(z. hieronder), te Leeuwarden, waar hij aan het hoofd eener groote muziek
kwam en tevens directeur der zangvereeniging werd. Sedert 1865 is-schol
hij ridder van den Eikekroon. -- H a g e m a n heeft eenige compositiën geschreven,
van welke de dquuila, mo r cea u d e salon pour piano , het meest bekend
is geworden; van dit werk verschenen 20 uitgaven. Nog zijn gunstig bekend
-

zijn Skizzen aus der Kinderwelt en Diimmerungsstunclen.
Hageman (Francisca), geboren van Westerhoven Stoetz, zangeres, geb. 1852 te Amsterdam, ontving het eerste onderricht in de muziek van
haar grootvader S t o e t z , die orkestdirecteur aan den stadsschouwburg te Amsterdam was ; later zette zij haar studiën voort onder leiding van H. J. J.
van Bree, Mevr. Collin-Tobisch en Schneider te Keulen. Als
pensionnaire van Z. M. onzen Koning aangenomen, bezocht zij het instituut van C ab e l te Brussel en werd 1874 tot hofzangeres benoemd. Het volgend jaar zong zij te Petersburg en te Moskou in de Italiaarische opera, keerde
vervolgens naar Nederland terug en trad 1876 met Maurice H a g e m a n in
het huwelijk. Op verschillende concerten in ons land heeft zij zich, voornamelijk als oratoriumzangeres, met veel succes doen hooren. Te Amsterdam
en te Utrecht zong zij o. a. de sopraan-solo's in het Requiem van Verdi
bij gelegenheid der eerste uitvoeringen van dat werk hier te lande.
Hageman (Herman) , geb. 1812 te Neerbosch, was gedurende 25 jaren
organist in zijn geboortestad. In 1859 dirigeerde hij de liedertafel te Nymegen en later werd hij organist te Grave, waar hij meer dan dertig leer-
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lingen had.- Bij heeft o. a. een koraalboek en preludes voor orgel geschreven.
Hagen (A. van der), clarinettist en componist uit België, geb. omstreeks
het midden der 18e eeuw, maakte te Parijs deel uit van de muziek der garde
van de consuls en werd later aan het orkest der Co m e d i e F ra n g a i s e
verbonden. Hij schreef eenige aria's, alsmede solo's voor fluit, en stierf
1822 te Parijs.
Hagen (Petrus A 1 b e r t u s van), organist, luitenist, violist en klokkenist,
geb. 1708 te Rotterdam, aldaar gest. na 1758, heeft militaire muziek ge-

componeerd.
Hagen (Joachim Bernhard) , luitenist, geb. te Hamburg, was 1766
kamermusicus te Baireuth.
Hagius (Konrad), Duitsch toonkunstenaar, geb. 1559 te Rínteln, leefde
langen tijd in Polen en stierf als kamermusicus van den graaf van Holstein-

Cou-

Schaumburg. Hij componeerde Maan'cats, Psalmen, Intrades, Galliarde8,
rantes enz.
Hague (Charles) , Engelsch componist en muziekgeleerde, geb. 1769 in
het graafschap York, was een leerling van H e 11 e n d a a 1, componeerde Glees
en ,4nthem8, arrangeerde symphonieën van H a y d n voor quintet en stierf
X18 Juni x.821 als professor in de muziek aan de universiteit van Cambridge.
Hahn (Albert), componist. en schrijver over muziek, geb. 29 Sept. 1828
te Thorn, was reeds officier geweest, toen hij zich 1856 als muziekonderwijzer te
Berlijn vestigde, waar hij ook als liederencomponist bekend werd. Omstreeks
1863 richtte hij er een concertvereeniging op, die onder zijn leiding en met
medewerking zijner vrouw, Bertha Hahn , geb. Lenz , een verdienstelijke
pianiste, vele uitvoeringen gaf. In 1867 werd hij directeur der zangvereeniging te Bielefeld, 1.870 van die te Koningsbergen. Als schrijver is hij be-

kend door vele artikelen in de Neue Berliner Musikzeitung, Die Tonhalle,
Musikalisches W oehenblati en het door hem geredigeerde tijdschrift: Die Tonkunst. In dit blad ontwikkelde hij zijn systeem » Chroma ", een nieuw soort
van muziekschrift. In 1880 zou hij, als directeur eener nieuwe, op het systeem der chroma gebaseerde, muziekschool, naar Berlijn vertrekken, doch
stierf bij zijn aankomst aldaar. Van zijn compositiën zijn slechts weinige in
druk verschenen.
Hahn (Bernhard), geb. 1780 te Seubas in Silezië, was signator aan den
Doni en zangonderwijzer aan het katholiek gymnasium te Breslau, waar hij
1856 overleed. Hij gaf vele kerkgezangen in het licht.
Hahn (Georg Joachim Joseph) , senator en muziekdirecteur te Münnerstadt in Franken, leefde in de 18e eeuw en gaf de volgende werken in

het licht : Harmonischer Beitrag rum Clavier, _Der wohlunterwiesene General-
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base8chuler (1751), Leichte Trien auf die vornehmsten Feste en eenige Missen, Psalmen en Sonates.
Hahn (Theodor), zangonderwijzer en componist, geb. 3 September 1809
te Dobers in Silezië, ontving onderricht in de muziek van R i n k , G o t t-f r i e d Weber , K l e i n en Z ei t er, maakte reizen naar Frankrijk en Italië
en werd 1840 zangonderwijzer en repetitor aan de koorschool der koninklijke
Opera te Berlijn, waar hij 1865 stierf.
Haibel of Haihi (Jacob), zanger en componist, geb. 1761 te Gratz, werd
1789 te Weenen aan het theater van S c h i k a n e de r verbonden, voor hetwelk
hij een tiental operettes schreef. Later (1804) werd hij kapelmeester van den
bisschop van Diakowar in Hongarije en stierf 1826. Zijn dochter, S op h i e H.,
was 1829-1830 zangeres te Munchén.
Haigh (Thomas), Engelsch componist, van wien 1793 en later aria's en
sonates voor klavier en stukken voor harp in het licht verschenen, was een
leerling van Haydn.
Haillot, violoncelvirluoos te Parijs, leefde in de tweede helft der 18e eeuw
en was aan het Theatre I t a l i e n verbonden. Hij schreef violoncelduetten.
Haindel, Ilaindl of Heindl, was 1782 concertmeester te Innsbruck, 1793
te Passau, en componeerde de operette :.Per Kaufmann von Smyrna.
Halite (Johann), Duitsch muziekgeleerde, leefde in de eerste helft der
á.6e eeuw te Luneburg en voerde aldaar 1516 de figuraalmuziek in.
flame (Karl), geb. 2 Jan. 1830 te Augsburg, liet zich reeds op achtjarigen leeftijd in het openbaar hooren als klavierspeler, ontwikkelde zijn muzikaal talent te Lubeck en Frankfort a. d. 0. en maakte met zijn vader, die
operazanger was, concertreizen door het noorden van Duitschland. Hij was
achtereenvolgens muziekdirecteur van een ambulant operagezelschap in Westphalen, muziekonderwijzer te Hanau, Bocholt, Aurich en Emden en Domorganist te Worms. Deze laatste betrekking bekleedde hij van 1852 tot 1866.
Onder zijn compositiën bevindt zich een opera in drie bedrijven:: Der Graf
von Burgund.
Hainl (Georges F r a n c o i s) , violoncellist, componist en orkestdirecteur,
geb. 16 of 19 Nov. 1807 te Issoire in het departement Puy-de-Dome, kwam
1829 aan het conservatoire te Parijs en behaalde reeds het volgend jaar den
eersten violoncelprijs. Gedurende eenige jaren maakte hij kunstreizen, 1839
gaf hij ook hier te lande concerten met D ë h 1 e r. In 1840 werd hij tot
orkestdirecteur aan de opera te Lyon benoemd en vervulde dien post tot 1863,
toen hij, in de plaats van D i e t s c h e , orkestdirecteur aan de Groote Opera te
Parijs werd. Onder zijn leiding werden o. a. de opera's L'Africaine, Hamlet
en Don Carlos aldaar voor de eerste maal opgevoerd. Ook dirigeerde hij gedurende drie jaren de Société des Concerts. Hij stierf 2 Juni 1873a
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Behalve eenige fantasieën voor violoncel heeft hij een boek geschreven, getiteld : De lc rnusique á Lion clepuis 1713 ji^8qu'en 1852 etc. (Lyon 1852).
Haitzinger (A n t o n), zanger, geb. 1796 te Wilfersdorf in Oostenrijk, legde
zich onder leiding van S a l i e r i op den dramatischen zang toe, betrad 182 .
voor het eerst het tooneel er. liet zich in de voornaamste steden van Duitschiand,
alsmede te Londen en te Petersburg, hooren.
Hake (Hans), componist en stadsmuzikant te Stade, leefde in het midden
der 17e eeuw en componeerde suites voor 2 violen en bas (Hamburg 1648

en 1654).
Hakart, z. HACQUART.
Hakenberger of Hackenberger (A n d r e a s) , kerkcomponist uit de 1 7e eeuw,
was tot 1620 muziekdirecteur te Dantzig en componeerde o. a. Motetten voor
zes tot twaalf stemmen en Sacri modulorum concenlus voor acht sterramen.

Hakkebord, Ned. ; HACKEBRETT, Hoogd. ; TYMPANON, Fr. ; SALTERO, SALTERTO
of TEDESCO, Ital. ; een overoud volksinstrument van omstreeks drie octaven,
met metalen snaren bespannen, die met houten hamertjes aangeslagen worden ; de voorganger en oorsprong van het klavier.
Halb, Hoog d., z. HALF.

Halberstadt (J o s e p h) , componist, geb. in de eerste helft der 19e eeuw te
Amsterdam, heeft verscheidene compositiën vervaardigd voor orkest, voor strijk quartet, voor klavier enz.
Halbmond, Hoogd., Z. HALVE MAAN.
Hale, Z. ADAM DE LA HALE.
Halévy (Jacques Elie F r o m e n ta l) , geb. 27 Mei 1799 te Parijs, werd
1809 leerling aan het conservatoire en ontving er onderricht in den zang van
C a z o t en Lambert , in de harmonie van Berton en in de compositie van
C h e r u b i n i. In 1819 behaalde hij niet een cantate : Herminie, den prix de
Rome. Het volgende jaar begaf ! hij zich als pensionnaire der regeering
naar Rome, waar hij tot 1822 bleef en veel componeerde. De oude Italiaan
muziek bestudeerde hij aldaar onder leiding van B a i n i. Het jaar 1822---23-sche
bracht hij te veeenen door, waar hij een door hem gecomponeerde ouverture
liet uitvoeren en kennis maakte met Beethoven. Nog vóór zijn vertrek naar
Rome had hij, bij gelegenheid van den dood van den hertog van Berry, een
De Pro fundis gecomponeerd ; ook had hij een opera : Les Bohémiennes, vervaardigd, die echter niet werd opgevoerd. In Frankrijk teruggekeerd ontving hij
twee tekstboeken : Pygmalion, groote opera, en .Dux Pavilions, opéra-comique,
ter compositie ; maar ook deze werken gelukte het hem nit ten tooneele te
brengen. Eindelijk, 1827, slaagde hij er in, zijn opera-comique : l'Artisan,
in het theater F e y d e a u te doen opvoeren. Het stuk vond weinig bijval. Zijn
volgend werk, dat hij te zamen met R i f a.0 t vervaardigd had, was : Le rol et le
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Batelier, een gelegenheidsstukje voor den verjaardag van Karel X. Voor
de Italiaansche Opera schreef hij 1829 Clari, waarin Marie M a l i b r a n de
hoofdrol vervulde. Dit werk werd gevolgd door : Le Dilettante d'Avignon,
dat '1829 in de Opéra-Comique gegeven werd ; 3fanon Lescaut, ballet voor
de Groote Opera (1830), La langue rnusicale, opéra-corn. (x.831), La tentation, ballet-opera, niet medewerking van Guide geschreven (I 832), Les souvenirs cde Lafleur, bij gelegenheid der weder-optreding van M a r. t i n in de Opéra
Comique gegeven, en Luclovic, een werk dat door H é r o l d begonnen, doch
onvoltooid was achtergelaten en door H a 1 é v y ten einde werd gebracht.
Den grootsten roem behaalde H. met zijn nu volgend werk: 1z Juive,
23 Febr. 1835 voor het eerst opgevoerd in de Groote Opera. No u r r i t vervulde de rol van kéazar en de directie der Opera had honderdvijftig duizend
franken aan de m i s e e n s c è n e besteed. Weldra werd deze opera ook in het
buitenland bekend en zij behoort nog heden tot de beste stukken van het
repertoire der Fransche. opera. In hetzelfde jaar verscheen in de 0 p é r a
e o m i q u e l',Eclair ten tooneele. Deze bevallige partitie werd met veel bijval
ontvangen en verhoogde den roem van den componist. Op deze werken volgde
een langdurig stilzwijgen. Eerst E838 schonk H al é v y het tooneel een nieuwe
opera : Guido el Ginevra ou la pee de Florence. Tengevolge van den min
gelukkigen tekst, die veeleer somber en akelig dan dramatisch was, vond dit
werk weinig bijval. Ook de volgende werken : Les Treize ('1839), Le Shéri f
(1839) en Le Drapier (1840) waren niet zeer gelukkig. Doch met La Reine
cie Chypre (1841) behaalde H a 1 e v y een nieuwen triomf. Deze opera behoort
met La Juive en Charles VI (1843) tot zijn beste werken en werd ook in
het buitenland herhaaldelijk opgevoerd. Voorts componeerde H a 1 é v y de vol gende opera's, die met meer of minder succes ten tooneele werden gevoerd:
Le Lazzarone (1844), Les Mousquelaire$ de la Reine (I846), Le rat d'Andore
(1848), La 116e aux roses (1849), La dame cie Pique (1850)., La Tempesta
(1850), Le juif errant (1852), Le Nabab (1853), Jaguarita (1855), Valeneine cl' kkcbigné (1856) en La Magieienne (1857).
H al é vy werd 1816 zangmeester aan het conservatoire te Parijs, 1827
volgde hij D a u s s o i g n e op als leeraar in de harmonie en 1833 werd hij, in
plaats van F é t i s, leeraar in het contrapunt en de fuga. Na den dood van
R e i c ha , 1836, benoemde men hem tot lid van het Instituut en 1854 tot
permanenten secretaris der A k a de m i e van S c h o o n e Kunsten. In
die nieuwe betrekking deed hij zich ook als litterator van een goede zijde
kennen, en wel door zijn lofredenen op Pierre Fontaine, Onslow,
,Adolphe Adam, Simart, David d'Angers en Paul Delaroche.
Omstreeks 1 861 begon H a l é v y te sukkelen. De geneesheeren schreven
hem een verblijf in het Zuiden voor en op het einde van hetzelfde jaar ver,
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trok hij met zijn gezin naar Nizza, waar hij 17 Maart 1862 overleed. Zijn
stoffelijk overschot werd naar Parijs vervoerd en een gedenkteeken op zijn
graf opgericht.
Half of Gehalveerd noemt men in de orgelbouwkunst een slechts ten deele
uitgevoerde stem. Eenige stemmen klinken niet goed, wanneer zij in de
onderste octaven gehoord worden, andere voldoen niet in de" hoogte. Dit is
inzonderheid het geval met die registers, welke in het orgel een wezenlijk
blaasinstrument voorstellen, b. v. F a g o t, H o b o en C 1 a r i n e t. Deze stemmen brengt men dan alleen óf in de bas- Of in de discantoctaven. Soms
vindt men echter registers, die eigenlijk moeten doorloopen, maar slechts voor
de helft uitgevoerd zijn, gelijk in vele orgels de S a 1 i c e t. De oorzaak van dit
misbruik is veelal gelegen in gebrek aan ruimte.
Halfgedekt, Ned. ; HALBGEDAKT, Hoogd. ; een labiaalpijp in het orgel, die
slechts gedeeltelijk gesloten is. De pijpen dezer soort hebben ook hoeden of
stopsels, evenals de GEDEKTE, doch boven in het - deksel bevindt zich een
roer, dat hol is. Deze pijpen klinken zwakker dan de opene, doch helderder
dan de geheel gedekte. Tot deze klasse behoort de roerfluit. Sommigen
rekenen ook de stemmen, wier pijpen boven conisch toeloopen, tot de halfgedekte; doch de conische pijp behoort veeleer tot de opene, dan tot de gedekte pijpen, omdat haar mede het hoofddeksel ontbreekt.
Half-Common-time, Eng., tweekwarts-maat.
Hall, (Henry), Engelsch kerkcomponist, geb. 1655 te New-Windsor, gest.
1707, was organist te Exeter en vicarius te Hereford.
Hall (William), Engelsch vioolvirtuoos, was op het einde der 17e eeuw
eerste violist der koninklijke kapel te Londen en stierf x.700 -te Richmond.
Hallali, jagersroep, jachtfanfare.
Hallé, eigenlijk Halle (K a r 1) , klavierspeler, geb. 11 April 1819 te Hagen in
Westphalen, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader en
bestudeerde later de compositieleer onder leiding van Rink te Darmstadt. In
1840 begaf * hij zich naar Parijs, waar hij tot 1848 bleef en door de voordracht van klassieke werken gunstig bekend werd. Vervolgens ging hij naar
Londen, waar hij ook veel opgang maakte, en vestigde zich 1856 te Man..
chester als directeur eener concertvereeniging en muziekonderwijzer. Zijn naam
werd in Engeland spoedig bekend, en bij vele muziekfeesten, o. a. 1876 te
Bristol, was hij als orkestdirecteur werkzaam. Hij heeft eenige compositiën
voor klavier geschreven, die te Parijs en te Londen het licht zagen.
hallelujah, Hebr., »looft den Heer," een jubelkreet in vele kerkelijke gezangen. Soms werd het woord, met weglating der consonanten, aldus
geschreven : Aevia.
Halm (Anton), klavierspeler, geb. 1789 te Altenmark in Stiermarken,
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gest. 1872 te Weenen, in welke stad hij sedert 1811 als muziekonderwijzer
gevestigd was, componeerde trio's voor piano, viool erg violoncel; strijkquartetten, sonates enz.
Halma (Hilarion Emil) , violist, geb. 1803 te Sedan, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatoire te Parijs, behaalde 1824 den eersten
prijs in het vioolspel, was 1828 orkestdirecteur te Straatsburg, 1829 violist
aan de Italiaansche Opera en 1830 aan de Groote Opera. Hij maakte een kunstreis naar Amerika, doch zonder groot succes te behalen, en keerde vervolgens
naar Frankrijk terug, waar hij in kommervolle omstandigheden leefde.
Hals wordt dat gedeelte van guitaren, violen enz. genoemd, waarop de
greepplank rust.
Halt, Hoogd., hetzelfde als fermate (z. dit).
Haltton, Hoogd., Z. ORGELPUNT.
Haltzeichen, Hoogd., rustteeken.
Haltenhof, instrumentmaker te Hanau, werd hoofdzakelijk beroemd wegens
zijn verbeteringen van den waldhoorn.
Halter (Wilhelm Ferdinand) , Duitsch organist en componist, geb. in
de laatste helft der 18e eeuw, gest. 1806 te Koningsbergen, componeerde
liederen en gezangen, alsmede een operette : Die Cantons-Revision.
Haltmeier (J o h a n n F r i e d r i c h) , hoforganist te Hannover, schreef o. a.:

Anleitung, wie man einen Generalbass oden auch Handsíucke in alle Tone
transponiren knie (Hamburg 1737).
Halve applicatuur of halve p9sitie, Ned. ; HALBE APPLICATUR, Hoogd.;
MEZZA MENICA, It. ; DEUXIÈME POSITION, Fr. ; de eerste verplaatsing der hand
-op de greepplank der strijkinstrumenten.
Halve cirkel, Ned. ; PROLATIO, Lat. ; een maatteeken der Ouden, bestaande
in een doorsneden cirkel, waaruit de als teeken der vierkwartsmaat ontstaan is; ook zekere uit vier noten bestaande figuur (z. CIRCOLO en GRUPPO).
Halve kadans, halve of onvolkomen sluiting (Z. TOONSLUITING).
Halve maan Of TURKSCHE SCHEL, Ned. ; HALBMOND, Hoogd. ; PAVILLON
CHINOIS Of CHAPEAU CHINOIS, Fr. ; PAVIGLIONE, Ital. ; een uit het Oosten, afkomstig instrument, bestaande uit een groote metalen halve maan op een stok
bevestigd en van vele klokjes of schellen voorzien. Het wordt naar de maat
geschud en is gebruikelijk bij militaire muziek.
Halve maat, tweekwarts-maat.
Halve maat-pauze; SUSPIRIUM, Lat.; DEMI -MESURE, Fr.
Halve noot, Ned. ;, HALBE NOTE, Hoogd. ; MINIMA, Lat. ; BLANCHE, Fr.
Halve slag, Ned. ; HALBER SCILAG, Hoogd. ; Z. HALVE NOOT.
1

Halve sopraan, z. MEZZO SOPRANO.
Halve toon, Ned. ; HALBER TON, Hoogd. ; DEMITON, Fr. ; het kleinste in
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de muziek gebruikelijke interval. De benaming halve toon is echter minder
juist ; beter is : kleine secunde of verhoogde prime (z. INTERVAL en SECUNDE).
Halve triller, Z. TRILLER.
Hamai (H e n r i G u i 11 a u m e) , componist, geb. 1685 te Luik, was muziekdirecteur aan de kerken S t. T r o n d en S t. Lambert in zijn geboortestad.'
Hij stierf aldaar 3 December 1752 en liet een groot aantal cantates en andere
kerkmuziek in manuscript na.
Hamai (Jean Noël) , zoon van den vorige, geb. 23 Dec. 1709 te Luik,
ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader, studeerde later te
Rome en werd 1738 kapelmeester in zijn geboortestad, waar hij 26 November 1778 overleed. Hij componeerde, behalve kerkmuziek, eenige opera's in
het Luiker dialekt, o. a.: 1% Voegge di Cho f ontaine (le Voyage de Ohau f onlaine), Li Ligeoi$ égaqi (le Reerue de Liège), Iii Fiets di boute al plau (La
fite roublée par la pluie) en .Les Tpocondes (Les Hypocondre8).
Hamboys (John), Engelsch muziekgeleerde uit de 15e eeuw, schreef o. a.
twee verhandelingen : Summum artis musices en cantiones arti/icales diversi
generis.
Hambueh (August Kar 1) , tenoor, geb. 1 797 te Berlijn, was langen tijd
een sieraad der opera te Stuttgart. Hij speelde ook viool en guitaar en
voerde als B 1 o n d e 1 in Richard Coeur de lion de vioolsolo's zelf uit. Hij
stierf 25 Aug. 1834 te Stuttgart en liet een groote muziekbibliotheek en een
verzameling schoone violen na.
Hamel (Eduard), violist, geb. 1811 te Hamburg, begaf zich l 835 naar
Parijs, waar hij j aren lang lid van het orkest der Groote Opera was. In
1846 keerde hij naar Hamburg terug en vestigde zich aldaar als muziek
Onder zijn compositiën bevindt zich een opera: Malvina.
-onderwijz.
Mainz,
te
3
Febr.
1779
Hamel (Katharina J o s e p h e) , zangeres, geb.
was van 1795 tot. in het begin der 19e eeuw aan het koninklijke nationale
theater te Berlijn verbonden. Nadat zij in het huwelijk getreden was, trok
zij zich uit het openbare leven terug en stierf 1840 te Berlijn. --- Haar
zusters waren de beroemde zangeressen Schick (z. d.) en Lanz (z. d.),
geboren Ham e 1.

Hamer, Ned. ; HAMMER, Hoogd. ; SAUTEREAU, Fr. ; SALTERÈLLO, Ital. ; in
het mechaniek van het klavier een met leder overtrokken stukje hout, dat,
door den toets in beweging gebracht, de snaar aanslaat en in trilling brengt.
Hamerik (A s g er) , Deensch componist, geb. 8 April 1843 te Kopenhagen,
ontving zijn muzikale opleiding in Zweden, Duitschland- en Engeland en vestigde zich 1868 te Parijs. Hij componeerde o. a. twee opera's : Toveble en
Rjalmar og Ingeborg, wier tekst door hemzelf vervaardigd was. Eenige fragmenten dezer werken werden ten uitvoer gebracht en door de kritiek gunstig
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ontvangen. Meer bekend werd hij echter door zijn Norcdiache Suiten voor orkest.
Na het uitbreken van den Fransch-Duitschen oorlog begaf hij zich naar Noord Amerika, werd 1872 directeur der muzikale afdeeling van het Peabody instituut te Baltimore en bracht in het algemeen veel bij tot de bevordering
der muziek in de Vereenigde Staten. Van zijn compositiën verdienen nog
vermeld te worden een Judische Trilogie en een opera in vijf bedrijven:

La vendetta.

Hamerton (W i 11 i a m H e n r y) , zangonderwijzer en componist, geb. 1795
te Nottingham, schreef o. a. een zangmethode, getiteld : Vocal instructions
combined with the íheorj and practice of Pianoforte accompaniment (Londen

1824).
Hamilton (J. A.), contrapuntist, geb. 1805 te Londen, gaf vele theoretische
werken in het licht en vertaalde vele Duitsche en Fransche leerboeken in
het Engelsch.
Hamilton-Bird (William), letterkundige, geb. 1741 te Glasgow, leefde
langen tijd in Indië en gaf een verzameling Indische melodieën, voor guitaar
en klavier gezet, in het licht; dit werk is getiteld : The oriental Miscellany,
being a collection of the most favourite airs of Hincdoo8tan (Calcutta 1789).
Hamm (Johann Valentin), geb. 11 Mei 1811 te Winterhausen, Best.
21 Dec. 1875 te Wurzburg, waar hij concertmeester was, heeft vele compositiën, hoofdzakelijk marschen en dansen, vervaardigd.
Hamma (Fridolin), geb. 16 December 1818 te Friedingen in Wurtemberg, was 1840 muziekdirecteur te Schaffhausen en 1842 stadsorganist te
Meersburg aan de Bodensee. In laatstgenoemde plaats ontdekte hij in het
Credo eener Mis van H o 1 t z b a u e r de melodie, die later voor de Marseillaise gediend heeft. Hij deelde zijn ontdekking mede en maakte daardoor de
verontwaardiging van velen, niet het minst van de Franschen, gaande. Hij was
een vurig republikein en nam deel aan den opstand in Sicilië, later aan dien
in Baden. Hij werd vervolgd en vluchtte naar Zwitserland. Na zijn amnestie
vestigde hij zich als zangonderwijzer te Stuttgart, vervolgens als organist te
Ettlingen bij Karlsruhe en eindelijk als directeur eener muziekschool te Neustadt. Zijn compositiën bestaan in operetten, balletten en talrijke vrij heidsliederen.
Hamma (Ben'amin), geb. 10 Oct. 1831 te Friedingen, ontving onder
compositie van L i n d p a i n t e r te Stuttgart, vertoefde eenigen tijd-richtnde
te Parijs en begaf zich vervolgens naar Rome, waar hij zich op de studie der
oude kerkmuziek toelegde. In zijn vaderland teruggekeerd, vestigde hij zich
te Koningsbergen, waar hij de zangvereeniging dirigeerde. Na 1870 hield hij
zich uitsluitend bezig met het geven van muziekonderwijs. Onder zijn compositiën bevindt zich een opera : Zarrisco.
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Hamma (Franz), jongste broeder der beide vorigen, geb. 4 October 1835
te Friedingen, is organist te Oberstadion in Wurtemberg. Hij heeft een leerboek voor den zang geschreven en liederen en kerkmuziek gecomponeerd.
Hammel (Stephan), geb. 1756 te Gissigheim, was een Benedictijner
monnik en organist te Würzburg en componeerde veel kerkmuziek. Hij stierf

1830 te Veitshëchheim.
Hammer, Hoogd., Z. HAMER.
Hammer (Kilian), organist te Vohenstrauss in het midden der 17e eeuw,
was t volgens de verklaring van zijn leerling Pr i n t z (Mus. kid. cap. 17 § 5)
en van M a t t h es o n (Ekrenpforte, pag. 259), de eerste die bij de zes syllabes der S o l m i s a t i e de zevende, si, bijvoegde. Deze zeven syllabes werden
derhalve door sommigen voce.& hammerianae genoemd.
Hammer (Franz X a v e r) , violoncelvirtuoos uit de tweede helft der 18e
eeuw, was tot 1785 lid der kapel van kardinaal B a t t h i a n y te Pressburg
en vervolgens kamermusicus van den hertog van Mecklemburg.
Hammer (Georg), geb. 1 Mei 18 ? 1 te Herlheim in Franken, was leeraar
in het viool -, klavier- en orgelspel en in den zang. In 1830 werd hij assistent aan de muziekschool van F r ó h 1 i c h te Wurzburg, 1837 aan het seminarium S t. M i c h a e l aldaar. Vermoedelijk stierf hij 1845. Zijn compositiën
bestaan hoofdzakelijk in gezangen voor een en meer stemmen.
Hammerclavier, Hoogd., • oude benaming der F o r te p i a n o; z. KLAVIER.
Hammermeister, barytonzanger, geb. omstreeks 1800, trad 1827 voor de
eerste maal te Berlijn op, was van 1827 tot 1832 aan den stadsschouwburg
te Leipzig en van 1832 tot 1835 aan de koninklijke opera te Berlijn verbonden. Vervolgens ging hij met een operagezelschap naar Parijs, was tot
1840 aan den stadsschouwburg te Hamburg verbonden en werd na dien tijd als zanger
niet meer genoemd. Hij stierf 1860 te Nieuw -York als ... sigarenhandelaar. — Onder de rollen die hij creëerde, behoorden der Vampyr en der Tem-

pler van Marschner.

Hammerschmidt (Andreas), Duitsch contrapuntist, geb. 1611 te Brux
in Boheme, werd 1635 organist aan de S t. Pieters -kerk te Freiberg, 1639
aan de Johannes -kerk te Zittau, waar hij 29 Oct. 1675 overleed. Hij bekleedde een niet onbelangrijke plaats in de muziekgeschiedenis, daar - hij met
Joh. H e r m. Schein en Heinrich Albert tot diegenen behoort, welke
zich ten opzichte van het Duitsche lied verdienstelijk gemaakt hebben. Ook
was hij - een vruchtbaar kerkcomponist, en streefde er als zoodanig naar, het
zoogenaamde Kerkelijke Concert, dat in zijn tijd in zwang was, door het invlechten van koralen, voor de toehoorders bevattelijker te maken. Behalve
zijn vele Geistliche Concerten voor 2, 3, 4, 5 en 6 stemmen en zijn Weltlicke Oden verdienen van zijn compositiën bijzonder vermeld te worden de
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Dialogi epirituali, offer Gespr&i/Ie ivi8cken Gott and einer gkcubigen Seele,
von 2 un1 4 Slimmen (Dresden 1645 en 1652). en Die musikalischen Geepracke ober (lie Evangelien von 4, 5, 6 uncl 7 Slimmen (Dresden 1655).
Hammig (Friedrich), muziekinstrumentenmaker te Weenen, leefde op
het einde der 18e en in het begin der 19e eeuw en verkreeg 1801 een privilegie voor het verkoopen van Turksche bekkens.
Hampe (Johann S a m u e 1) , organist, klavierspeler, componist en theoreticus, geb. 1:L November x.770 te Lucine in het vorstendom Oels, heeft vele
cantates en feestzangen, alsmede een opera : Die Ruckkehr (1816), geschreven. Hij
stierf 9 Juni 1823 als regeeringsraad te Oppeln. Onder zijn nagelaten papieren bevinden zich vele degelijke opstellen over muziek.
Hampel (A n t o n J o s e p h) , , hoornvirtuoos uit de 18e eeuw, was omstreeks
1748, ten tijde van H a s s e , lid der Dresdener kapel en stierf omstreeks 1766.
Hij vervaardigde de beste soorten van i n v e n t i e-hoorns (z. dit) en wendde het
eerst de zoogenaamde »gestopte" tonen op den hoorn aan. Van zijn leerlingen was vooral P u n t o (S t i c h) bekend.
Hampel (Hans), klavierspeler en componist, geb. 5 October 1822 te
Praag, ontving onderricht van W e n z e 1 T o m a s c h e k en componeerde vele
stukken voor klavier en een Requiem.
Hampeln (Karl von), vioolvirtuoos, vooral als quartetspeler gunstig bekend,
werd 30 Januari 1765 te Mannheim geboren en ontving zijn muzikale opleiding te Munchen. Hij was directeur der kapellen van Furstenberg en Hechingen en werd 1811 hofmuziekdirecteur te Stuttgart, waar hij 23 Nov. 1834
overleed. Van zijn compositiën zijn een concerteerende symphonie voor 4
violen en een vioolconcert in druk verschenen.
Han (Gerard), was 1730 klokkenist aan het stadhuis te Amsterdam en
gaf bij Roger: Sonate a 3, op. 1 in het licht.
Han (Jacobus) werd 1706 tot organist aan den Dom te Utrecht benoemd.
Hanakisch, Ned., Hoogd. ; een levendige, vlugge dans in 4 -maat, eenige
overeenkomst hebbende met de Polonaise, is afkomstig van de H a n a k e n,
bewoners van Hanna in Moravië.
Hanaehe, vermoedelijk een Zuid-Nederlandsch toonkunstenaar, leefde in het
midden der 16e eeuw en is bekend door twee Chansons in de verzameling:

Le III Livre eontenant XXX chansons amourezusee a cinq parties par divers
autheur$, imprirne'es en Anvers par Tylman Susato (1558).
Hanard (Martin), kanunnik aan de kathedraal te Kamerijk, leefde in de
laatste helft der 15e eeuw en behoorde tot de goede componisten van dien
tijd. T i n c to r i s droeg hem zijn verhandeling over noten en pauzen op.

Van zijn compositiën is heden slechts één motet bekend, getiteld : Le Serviteur;
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het is opgenomen in de verzameling : Canti Cenío Cinquanía (Venetië, P etrucci, 1503).
Hanc (A n d re a s), orgelmaker, geboortig uit Neurenberg, leefde in de
1 7e eeuw in Polen.
Hanck (Johann), in de 17e eeuw cantor te Strehlen in Silezië, zette
eenige geestelijke liederen op muziek.

Hand, Z. GUIDONISCHE HAND,
Hand (Ferdinand Gotthelf) , geb. 15 Febr. 1786 te Planen, was geheimraad en professor in de Grieksche litteratuur te Jena en schreef o. a.
een 4e8thetik der Tonkunst (2 deelen, Jena 1837 en 1841). Hij stierf in
laatstgenoemde stad 14 Maart 1851.
. Handbassl, Hoogd., andere benaming voor fa g o t v i o o 1 (z. dit).
Handel (Georg Friedrich) werd 23 Februari 1685 te Halle a. d.
Saaie geboren, Zijn vader, een eenvoudig barbier, die het tot lijfarts van
den keurvorst van Brandenburg gebracht had, bestemde den knaap voor den
advokatenstand en meende derhalve den aanleg voor muziek, dien zijn zoon
reeds vroegtijdig toonde, te moeten onderdrukken. Het muziekmaken werd
hem streng verboden, doch zijn liefde voor de kunst was grooter dan de
eerbied voor het vaderlijk gebod :. hij wist een C 1 a v i c h o r d in zijn dak
te brengen en oefende zich 's nachts heimelijk in het bespelen van-kamertj
dát instrument. Later schijnt de vader, bemerkende dat zijn rijkbegaafde zoon
de andere leervakken niet verzuimde, ook de beoefening der muziek toegestaan te hebben. Van grooten invloed op de ontwikkeling van den knaap
was de omstandigheid, dat de aandacht van den hertog van Weissenfels, die
hem in zijn kapel het orgel hoorde bespelen, op den knaap gevestigd werd.
Deze hield den vader van George voor, dat ouders geen recht hadden, den
aanleg van hun kind te onderdrukken en de oude H á n d e 1 stemde eindelijk
toe, dat zijn zoon grondig onderricht zou verkrijgen in de muziek. Georg e
werd bij den organist Z a c h a u te Halle in de leer gedaan en maakte in
korten tijd zulke groote vorderingen, dat hij op vele plaatsen, waar hij zich
liet hooren, groot opzien verwekte, voornamelijk te Berlijn aan het hof van
den keurvorst Frederik III (later Frederik 1, koning van Pruisen),
De keurvorst bood zelfs aan, den knaap aan zijn hof op te voeden, voor
welke eer de vader echter bedankte. Korten tijd daarna (1697) stierf de
oude H á n d e 1. G e o r g e liet zich 1702 als student aan de universiteit te Halle
inschrijven, nog altijd met het doel om jurist te worden ; doch toen hem niet
lang daarna de vakante plaats van organist aan de Slot- en Domkerk aangeboden werd, nam hij het besluit, zich geheel aan de muziek te wijden. In
1703. ging hij naar Hamburg, waar hij tweede viool in het orkest der opera
werd. Hij maakte er kennis met M a t t h e s on , die aldaar als zanger en
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componist reeds een goeden naam had, en met Te 1 e m a n n. Toen de directeur der opera, R e i n h a r d K e i s e r, wegens schulden vluchten moest, nam
H a n d e 1 zijn plaats als dirigent aan het ' klavier in. Volgens M a t t h e s o n
getuigden de eerste cantates van H a n d e 1 niet van groot talent : zij zondigden tegen de harmonie en tegen den goeden smaak. Als organist werd hij
echter algemeen geroemd. In die hoedanigheid werd hij, evenals M a t t h es o n , 1703 uitgenoodigd naar Leipzig te komen, waar een wedstrijd van
kunstenaars gehouden zou worden voor de opvolging van B u x t e h u d e.
H u n d ei behaalde de overwinning, doch de oude organist wilde hem zijn
betrekking slechts afstaan, indien hij zijn schoonzoon wilde worden. Waar
dochter niet jong meer; althans H ai n d e 1 noch-schijnlkwaBuxteds
M a t t h e s o n waren genegen het voorstel aan te nemen en keerden naar
Hamburg terug. Een jaar later ontstond er twist tusschen de beide kunstenaars, bij gelegenheid der opvoering eener door M at t h e s o n gecomponeerde
opera: Cleopatra. Daar de componist, die in zijn werk de rol van Ant on i us vervulde, in het laatste bedrijf niet • meer op het tooneel behoefde te
komen, wilde hij de directie over het orkest aan het klavier overnemen. H á nd ei , die de eerste bedrijven der opera gedirigeerd had, meende in den wensch
van zijn vriend een beleediging te zien en weigerde het klavier te verlaten.
M a t t h e s o n was woedend en wachtte met ongeduld het einde der voorstelling
af. Nauwelijks waren zij buiten den schouwburg, of zij trokken den degen.
M a t t h e s o n viel onstuimig op zijn tegenpartij aan, en een stoot van hem
zou zijn tegenstander waarschijnlijk het leven gekost hebben, indien de
degen niet op een grooten metalen knoop aan H á n d e 1 s rok afgestuit en
in stukken gesprongen ware. Nog denzelfden avond verzoenden de jongelieden
zich met elkaar.
Nadat 8 Jan. 1705 H Li n d e l s eerste opera : Almira, en 25 Februari daar
zijn tweede : Nero, te Hamburg met bijval ten gehoore was ge--opvlgend
bracht, begaf de jonge componist zich naar Italië, ten einde zich met den dra
zang vertrouwd te maken. In den aanvang van 1707 kwam hij-matischen
daar aan en vierde er weldra groote triomfen. Voor Florence schreef hij de
opera Rodrigo, die met grooten bijval opgevoerd werd. Te Venetië, waarheen
hij zich 1708 begaf, maakte hij zich door zijn klavierspel bekend en in drie
weken componeerde hij zijn opera Agrippina, die 27 maal achter elkaar
gegeven werd. Grooten invloed op zijn ontwikkeling oefende zijn verblijf te
Rome uit. In de 0 t to b o n i s c h e concerten, die geregeld 's maandags in het
paleis van den kardinaal gegeven werden, had hij gelegenheid, zijn kennis der
instrumentatie uit te breiden. De werken, die hij voor deze uitvoeringen schreef,
o. a. zijn oratorium La Resurrezione, munten uit door een oordeelkundige
aanwending der strijkinstrumenten. De concerten stonden onder leiding van
H.2

18
een der voortreffelijkste violisten uit dien tijd : Core 11 i , welke natuurlijk
veel zorg besteedde aan het strijkquartet. Het herdersspel dcis, Galatea e
Polifemo, hetwelk H ii n d e 1 in het jaar 1708 of 1709 vervaardigde, heeft hij
waarschijnlijk met het oog op bepaalde zangers geschreven. In Italië had hij
den met roem bekenden componist abbé S t e f f a n i leeren kennen, die hem
als zijn opvolger aanwees, toen hij x.710 de leiding der opera te Hannover,
die hij jaren lang gevoerd had, nederlegde. De keurvorst van Hannover benoemde H á n d el tot zijn kapelmeester en gaf hem tegelijkertijd het gevraag
verlof voor een reis naar Engeland. In het najaar van 1710 kwam-de
H a n d e 1 te Londen aan, waar hij een schitterend onthaal vond. In zeer
korten tijd schreef hij voor het Hay Market -theater de opera Rinaldo, die
24 Febr. 171 met grooten bijval opgevoerd werd. Nadat de tijd van zijn
verlof verstreken was, ging hij naar Hannover terug, doch slechts voor eenige
maanden. Nog in hetzelfde jaar vroeg en verkreeg hij op nieuw verlof voor
een reis naar Engeland ; in Februari 1712 kwam hij daar weder aan en heeft
toen, eenige reizen daargelaten , Engeland niet meer verlaten. Het herdersspel Ii
Pastor fido was het eerste werk dat hij den Britten liet hooren ; daarop volgde
nog in hetzelfde jaar de opera Theseus. Een Ode, die hij voor het geboorte
koningin schreef, werd 6 Febr. 1713 uitgevoerd. Ter gelegenheid-festdr
van den vrede van Utrecht componeerde hij, op verzoek van de koningin,
een Te .Deun en den 100sten Psalm (Jubilate). Beide werken werden 7 Juli
1713 uitgevoerd en veroorzaakten, dat den componist een jaargeld van £ 200
werd toegekend. Doch spoedig kwamen er donkere dagen voor H a n d e 1.
Koningin A n n a stierf 12 Augustus 1712 en de keurvorst van Hannover, tegen
zich aan verbreking van contract had schuldig gemaakt, daar-overwinH.
hij niet weder naar zijn post in Hannover was teruggekeerd, besteeg den troon
van Engeland. Aan zijn invloedrijken vriend B u r 1 i n g t o n, op wiens landgoed
hij langen tijd vertoefde en waar hij de opera's Silla en Amati ,? schreef, had
H a n d e 1 het te danken, dat de koning zich weder met hem verzoende. De
zoogenaamde Wassermu$ik -- een bij gelegenheid van een gondeltocht op de
Theems geschreven serenade heeft haar ontstaan aan die verzoening te
danken. Spoedig daarna vergezelde H á n d e 1 den koning naar Duitschland,
-

waar hij de door B r o c k e s gedichte Passie componeerde (1716). Gedurende
de volgende jaren, 1717--1720, bekleedde hij den post van muziekdirecteur
van den hertog van C h an d o s en schreef als zoodanig zijn twaalf beroemde
Anthems, die als voorloopers zijner Oratoria beschouwd kunnen worden, van
welke het eerste, Esther, 1720 ontstond; in het volgend jaar zag ook het
herdersspel Acis and Gadathea het licht. De adel van Londen had intusschen
een operagezelschap bijeengebracht en verzocht H a n d e 1, zich met de leiding daarvan • te belasten. Hij begaf zich l719 naar Duitschiand, om zangers te enga-
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geren, en 20 April 1720 begonnen de voorstellingen met Numilore van
Giovanni P or t a. Voor deze onderneming, die tot 1728 onder Händels
leiding stond, schreef hij de volgende opera's : Radami81o, Muzio Scevola,

Floridaníe, Ottone, Flavio, Giulio Cesare, Tamerlane, Rodelinde, Scipione,
Alessandro, ,dmeto, Riccardo primo, Siroe en Tolomeo.
Negen jaren had de meester aan het hoofd dezer vereeniging gestaan, toen
zij een bron van groote zorgen voor hem werd. In den strijd, die tusschen
H a* n d e 1 en den castraat S e n e s i n o uitgebroken was tengevolge waarvan
Händel zich genoodzaakt zag, den zanger te ontslaan, trok de adel partij
voor den castraat en vormde, toen de meester niet wilde toegeven, een nieuw
operagezelschap, terwijl H á n d e 1 het oude trachtte in stand te houden, hetgeen hem slechts door zware opofferingen gelukte. De belangstelling in de
Italiaansche opera begon te Londen te verminderen en verkreeg den laatsten
stoot door de zoogenaamde Bede 1 a a r s o p e r a en de Balladenzangspelen, met
welke John Gay optrad, die opera, kluchtspel en ballade vereenigde, onder
grooten bijval van het publiek. Te vergeefs offerde H á n d e 1 alles op, om zijn
operagezelschap bijeen te houden ; hij schreef er nog eenige werken voor, als:
Poro (1731), Ezio, Sosarme en Orlando (I732), Ariadne (1734), Arioclante
en Alcina. Zijn operavoorstellingen werden in de Vasten verboden ; tengevolge.
van dat verbod kreeg hij een beroerte en gaf de leiding zijner opera aan den
tooneeldirecteur Heidegger over. Hij schreef nog de opera's .Faramondo en
Ser8e en later, in de jaren 1738—t 740, Imeneo en Deidamia.
De strijd om het behoud der opera had aan H i, n d e 1 s gezondheid zulke
gevoelige slagen toegebracht, dat hij genoodzaakt was, zich ter genezing naar
een badplaats te begeven; dientengevolge ging hij naar Aken. Omstreeks denzelfden tijd begon zijn werkzaamheid op dat gebied der kunst, waarop hij
wereldberoemd zou worden : het o r a t o r i u m. Reeds te Hamburg en in Italië
had hij eenige oratoria geschreven, die echter nog voor het tooneel bestemd
waren. In Deborah (1733), zoowel als in Athalia, te Oxford geschreven, is
het streven om voor bepaalde zangers te schrijven duidelijk merkbaar; het
Alexander f est (1736) staat op de grenzen der oude en nieuwe richting;
eerst met Israel in Aegypfen begint de reeks meesterstukken, met welke hij
den vorm van het oratorium vaststelde; daarop volgden Saul (1738), Messias
(1741), Samson (1742), Seniele (1743), Joseph (1743), ll erkules (1744), Belsazar (1744), Josua (1747), Susanne (I748), Salomon (1748), Theodora (1749)
en .eTepkla (1751). In Engeland was aanvankelijk het succes der nieuwe werken niet groot ; eerst in Ierland, waar hij, op verzoek van den onderkoning
1741 eenige oratoria ten gehoore bracht, werden zij met bijval ontvangen
en vooral de Messias maakte te Dublin grooten indruk. Naar Londen teruggekeerd, herwon de groote meester spoedig de gunst van het Engelsche
2*
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publiek. Van dat oogenblik lachte het geluk hem weder toe, totdat hij, evenals zijn groote tijdgenoot Bach, blind werd. Hij stierf 13 April 1759 -zooals hij het vurig gewenscht had — op Goeden Vrijdag.

Handvormer, z. CHIROPLASTE.
Hiner (Ludwig W i 1 h e 1 m) , Duitsch orgelmaker, leefde in de tweede
helft der 18e eeuw te Arnstadt.
Hanisch (Franz), hoboïst, geb. 1749 te Praag, werd 1790 kamermusicus
van den vorst van Turn en Taxis te Regensburg.
Hanisch (Joseph), organist en componist, geb. te Regensburg, maakte
met P r o s k e een reis naar Italië en werd 1840 tot Domorganist in zijn geboortestad benoemd. Zijn compositiën zijn te Regensburg en Einsiedeln in
druk verschenen.
Ranke (Karij, componist, geb. 1754 te Rosswalde, werd op twee en
twintigjarigen leeftijd directeur -der kapel van graaf A l b r e c h t von H a d i t z
aldaar en schreef voor zijn orkest en het daarmede in verbinding staande
theater Cantates, Symphonieën, Quartetten en Balletten. Na den dood van
den graaf was hij achtereenvolgens te Brunn, Warschau, Breslau, Berlijn,
Hamburg en Sleeswijk werkzaam. In al deze steden werd zijn muziek, vooral
zijn operette Robert and Hanchen, met bijval ontvangen. In 1791 ging hij
naar Flensburg, waar hij cantor en muziekdirecteur werd, en stierf omstreeks
1835 te Hamburg.
Haakel (Anton), instrumentenmaker te Weenen, vond 1821 de PHYSHARMONICA (z. dit) uit.
Hanmuller (J o s ep h), hoornvirtuoos en zanger, geb. 20 Sept. 1774 te
Deggendorf, was aan de koninklijke kapel en aan de opera te Munchen verbonden.

Hannibal Patavinus, Z. ANNIBAL.
Hanon (Charles Louis) , organist te Boulogne-sur-Mer, geb. omstreeks
1825 te Aire, volgens anderen te Remscure, heeft vele didaktische werken
geschreven.
Hanot (Frangois), geb. omstreeks 1720 te Doornik, was zanger aan
den Dom in zijn geboortestad. Twee door hem gecomponeerde bundels fluitsonates zagen te Brussel het licht.
Hansel (Jacob), in het midden der 17e eeuw cantor te Zittau, zette een
Ode : .Flew► mein Seelgen au f za Goít, voor vier stemmen, op muziek.
Hanser (W i 1 h e 1 m) , organist, geb. 12 Sept. 1738 te Unterzeil in Zwaben,
ontving zijn opleiding in de abdij S c h e u s se n r i e d, kwam 1775 in de abdij
Lava 1 d i e u in de Ardennen en richtte aldaar een muziekschool op. Onder zijn
leerlingen behoorde M é h u 1. Met het uitbreken der Fransche revolutie keerde
hij naar Duitschland terug. Zijn compositiën, waarvan vele gedrukt zijn , bestaan in kerkmuziek en sonates voor klavier, viool en bas.
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Hans! (Peter), violist en componist, geb. 29 Nov. 1770 te Leppen in
Silezië, bevond zich 1787 in het door S a r ti gedirigeerde orkest van prins
P ot e m k i n te Petersburg, werd 1791 concertmeester van vorst L u b o m i r ski
te Weenen en stierf . aldaar 18 Sept.1831. Hij was een leerling van H a y d n.
Onder zijn compositiën bevinden zich 55 strijkquartetten.
Hanslick (Eduard), geb. 11 Sept. I 82 te Praag, promoveerde 1849
te Weenen tot doctor in de Rechten en verkreeg een betrekking aan een
der Oostenrijksche ministerieën, welke hij tot 1866 bekleedde. Reeds in zijn
jeugd had hij zich met ijver op de muziek toegelegd en onder leiding van
T o m a s ch e k de harmonie en het klavierspel bestudeerd. Niet lang na zijn
aankomst te Weenen, 1847, trad hij als muziekrecensent op, eerst in de Sonnkaysblátler, later in de {I%iener Zeitung, in de Presse en eindelijk in de Nee
freie Presse. Behalve de artikelen in deze bladen schreef hij ook de brochures : Vom musikalisck Schonen (1854) en Geschiehte des Wiener Concertwesens
(1869). In 1856 werd hij privaatdocent in de muziekgeschiedenis en aesthetiek aan de universiteit te Weenen en 1861 buitengewoon professor in die
vakken.
Hansmann (Ferdinand), geb. 1764 te Potsdam, violoncelvirtuoos, leerling van D u p o r t , kwam 1784 in de kapel van den kroonprins van Pruisen, na diens troonsbestijging in de koninklijke kapel. Hij stierf 26 Dec.
1843 te Berlijn.
Hausmann (Otto Friedrich Gustav), geb. 30 Mei 1769 te Berlijn,
werd aldaar koordirecteur aan de Italiaansche opera en 1798 organist aan de
Petrus -kerk, nadat hij te voren, om zijn inkomen te vermeerderen, een administratieve betrekking bij de magistratuur van Berlijn had aangenomen. Hij
richtte 1804 een zangvereeniging op, en toen deze vijf en twintig jaren onder
zijn leiding had bestaan, werd hij tot eereburger van Berlijn benoemd. Hij
stierf 4 Mei 1836 als lid van de Rekenkamer te Berlijn.
Hanssens (K a r e 1 Lodewijk Joseph) , bijgenaamd de oude, violist en
componist, geb. 4 Mei 1777 te Gent, ontving het eerste onderricht in de
muziek van V a u t h i e r en V e r h e y e n en volgde te Parijs een harmon iecursus van Berton. Te Gent teruggekeerd, voltooide hij zijn studiën bij zijn
oudsten broeder, Joseph H. , die later orkestdirecteur te Amsterdam werd,
en bij den violist Am b r o i s e F é m y. Vervolgens begaf hij zich naar Amsterdam, waar hij, evenals later te Utrecht en te Rotterdam, orkestdirecteur
aan den schouwburg was. In 1804 vertrok hij naar Antwerpen, werd van
daar als orkestdirecteur naar Gent beroepen en volgde 1825 B o r r e in a n s
te Brussel op. Twee jaren later benoemde W i 11 e m I hem tot directeur
zijner kapel en 1828 tot inspecteur der muziekschool, welke later het Conservatoire werd. Tengevolge van de omwenteling van 1830 verloor hij zijn
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post, doch werd 1835 weder met de leiding van het orkest der opera belast, 1838 weder afgezet en 1840 ten derden male, tevens tot directeur van
den Muntschouwburg, benoemd. Hij stierf 6 Mei 1852. Zijn compositiën
bestaan in Opera's, Missen en Cantates.
Hanssens (Karel L o d e w ij k) , geb. 12 Juli 1802 te Gent, ging op zeer
jeugdigen leeftijd met zijn ouders naar Amsterdam, waar hij, slechts tien jaren
oud, violoncellist aan den stadsschouwburg werd. Later, 1822, werd hij orkestdirecteur aan dien schouwburg en componeerde een ballet, dat veel bijval
vond. Hij had 500 gulden voor zijn werk gevraagd, doch de schouwburgdirectie
wilde hem slechts 200 gulden geven ; hierover verbitterd, nam hij zijn ontslag en
begaf zich naar Brussel, waar hij een plaats als violoncellist verkreeg, Zes
maanden later componeerde hij een cantate voor een concert ten voordeele
der Grieken ; zij vond een gunstig onthaal en de componist werd tweede
orkestdirecteur aan den schouwburg. Toen 1827 een wedstrijd werd geopend
om een plaats als leeraar in de harmonie, behaalde H. met een symphonie,
die door C h er u bin i beoordeeld werd, den prijs. Tengevolge der Belgische
omwenteling werden 1831 het theater en de school gesloten en H. begaf zich
naar Noord-Nederland, om een nieuwe betrekking te zoeken ; hij sohreef er
opera's, symphonieën en ouvertures. In 1834 werd hij violoncellist, en na
eenige maanden tweede orkestdirecteur, aan het theater V e n t a d o ur te Parijs.
Doch dit theater werd 1835 gesloten en H a n ss e n s was verplicht naar Ne
terug te keeres, waar hij orkestdirecteur aan de Fransche Opera te-derlan
'S Hage werd. Omstreeks denzelfden tijd zond hij een door hem gecomponeerd
Te Deun aan het Koninklijk Instituut, dat zijn werk uitgaf en hem een geldelijke belooning toekende. Het volgend jaar ging hij weder naar Parijs,
waar het hem echter niet mogelijk was een vaste betrekking te verkrijgen,
hetgeen te onaangenamer voor hem was, daar hij ook voor vrouw en kinderen te zorgen had. In 1836 naar Gent beroepen, dirigeerde hij de concerten
van het Casino en van den schouwburg aldaar, totdat hij eenige jaren later
-

S n e 1 opvolgde als directeur der Grande Harmonie te Brussel, waar hij ook
professor aan het conservatoire werd en van 1848 tot 1869 het orkest van
den Muntschouwburg dirigeerde. Hij stierf aldaar 8 April 1871. Zijn
compositiën bestaan o. a. in Missen, Cantates, Symphonieën, 2 Opera's, 10
Balletten, Concerten en Quartetten.
Hintze (Joseph Simon) , ook H en t z e geschreven, vioolvirtuoos, geb.
1751 te Dresden, was 1779 concertmeester van den markgraaf van Schwedt
en kwam later te Berlijn, waar hij 1800 in een aanval van waanzin stierf.
Harane (L o u i s A n d r é) , vioolvirtuoos, geb. 1738 te Parijs, speelde, naar
men beweert, reeds op zesjarigen leeftijd de moeilijke sonates van T a r t i n i.
Van 1758 tot 1761 reisde hij in Italië, werd 1770 eerste violist der koninklijke
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kapel en 1775 directeur van de concerten der koningin, welke betrekkingen
hij echter tengevolge der Fransche omwenteling van 1 789 verloor. Hij stierf
1805 te Parijs. Van zijn compositiën zijn eenige vioolsonates en duetten in
druk verschenen.
Harbordt (Johann Gottfried) , fluitist, leefde op het einde der 18e en
in het begin der I 9 eeuw te Brunswijk, waar eenige zijner compositiën voor
fluit in druk verschenen zijn.
Hard (Johann Daniel), virtuoos op de Viola di gamba, geb. 6 Mei
1696 te Frankfort a. d. M., gest.. 1770 als concertmeester der hof kapel
te Stuttgart.
Harde drieklank, benaming van den drieklank met zuivere prime, groote
terts en groote quint.

Harde toonschaal, de groote terts-toonschaal.
Harder (August), componist, geb. 1774 te Schónerstadt in Saksen, studeerde eerst in de theologie, doch wijdde zich omstreeks 1800 geheel aan de
,muziek. Ongeveer 50 bundels door hem gecomponeerde zangstukken zagen
het licht. Hij stierf 29 October 18.3.
Hardouin (Henri), abbé en componist, geb. 172! te Grandpré, aldaar
gest. 13 Aug. 1800, componeerde o. a. 40 Missen voor 4 en 5 stemmen met
orkestbegeleiding en schreef ook eenige didaktische werken.
Hardverminderd noemt men den drieklank met grondtoon, groote terts en
verminderde quint. (Z.ACCORDS ALTÉRÉS.)
Hardy, violoncellist, leefde te Londen in den aanvang der 49e eeuw en
schreef een methode : Violoncello preceptor with scales for fingering in the

various keys.
Harfe, Hoogd., Z. HARP.
Harmonica of Glasharmonica, een muziekinstrument bestaande uit glazen
klokken of kommen, die naar toonhoogte op een spil bevestigd zijn, met den
voet rondgedraaid en met nat gemaakte vingers bespeeld worden. Het werd
uitgevonden door B e n j a m i n F r a n k 1 i n in het jaar 1763. In den beginne
had dit instrument slechts een toonomvang van 22 octaaf, van c tot g' ; later
werd het tot f' uitgebreid. Men vindt ook K 1 a v i e r- of T o e t s e n h a rmonica's, Strijkharmonica's, Staalharmonica's, Mondharmon i c a' s enz. De tegenwoordig in de volksmuziek gebruikelijke Han dh ar m o n i c a of Accordeon (z. dit) is een instrument van andere soort.
Harmonieello, Ital., een door Johann Kart Bischoff (z, dezen) uitgevonden instrument, een soort van violoncel.
Harmonichord, een omstreeks 1 310 door Kaufmann te Dresden uitgevonden instrument, welfis snaren door een reet leder overtrokken cylinder in
trilling gebracht worden.
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Harmonica noemde men bij de Grieken de aanhangers van A r is to x e nos,
die de toonverhoudingen meer naar het gehoor dan naar berekening beoordeelden ; de aanhangers van Pythagoras werden ca n o n i c i genoemd.
Harmonicon, een op het einde der 18e eeuw door D r. W. Chr. M ü!1 e r te Bremen uitgevonden instrument, bestaande uit een harmonica verbonden met een fluitorgel.
Harmonie (Gr .: 4pltoyca), in algemeenen zin : ,, eendracht, overeenstemming.
Op muzikaal gebied : de verbinding van tegelijkertijd klinkende tonen volgens
bepaalde regelen. Niet zelden wordt het woord h a r in o n i e voor a c c o o r d gebruikt ; b.v. in de uitdrukkingen e n g e en w ij d e h a r m o n i e, die betrekking
hebben op den onderlingen afstand der intervallen van een accoord. Eng
noemt men de harmonie, wanneer de stemmen zoo min mogelijk van elkander

._ —^

verwijderd zijn, b. v.:

Bij wijde harmonie daarentegen liggen

de stemmen ver van elkander af; men verkrijgt die b.v., door in het voorgaande
accoord de terts e een octaaf hooger te plaatsen :

Harmoniek of Harmonieleer, het samenstel der regelen voor de verbinding der accoorden.

Harmoniemuziek, compositiën voor een orkest van blaasinstrumenten, ook
de uitvoering van zulk een orkest.

Harmonika, z. HARMONICA.
Harmoniques (sc. sons, Fr., flageolet-tonen (z. dit.
Harmonisch, Ned. en Hoogd.; HARMONIEUX, Fr .; ARMONIOSO, Ital.; welluidend.
Harmoniesprong', opvolging van twee of meer elkander vreemde accoorden.
Harmonische hand , z. GUIDONISCHE HAND.

Harmonische drieklank , Lat.: TRIAS HARMONICA, de volmaakte consoneerende groote en kleine terts-drieklank.
Harmonium , een soort van orgeltje, ook een benaming voor de p h y s-

harmonica (z. dit).
Harnisch (J o h a n n J a c o b) , toonkunstenaar uit de 17e eeuw, gaf een
bundel kerkelijlle gezangen in het licht.
Harniseh (0 t t o Siegfried) , componist en theoreticus, was x.603 --1621
cantor te Gottingen.
Harold , organist en componist, leefde op . het einde der 18e eeuw te Weenen.
Harp , Ned ., Eng. ; HARFE, Hoogd. ; HrARPE, Fr. ; ARPA, Ital . ; een snaarinstrument, welks oorsprong in de oudste tijden gezocht moet worden. Het
is onder de instrumenten wier snaren getokkeld worden het eenige dat een
plaats in het moderne orkest heeft verkregen ; de 1 u i t, de t h e o r b e en
anderen zijn van lieverlede in onbruik geraakt. Bij de oude volken had men
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harpen met dertien, later ook met twintig en zelfs met veertig snaren. De
bij hen gebruikelijke instrumenten T r i g o n o n, Psalterion , Sa m b u k o s,
B a r b it o s en anderen, waren allen een soort van harp. De tegenwoordige
harp heeft haar oorsprong te danken aan de zoogenaamde D a v i d s h a r p of
K i n n o r. Met het christendom werd de harp in Europa ingevoerd ; het was
toen een instrument van kleiner omvang dan tegenwoordig, zeer geliefkoosd
bij de vorsten, o. a. bij Alfred den Groote en Karel den Kale.
In de 16 8 eeuw verschilde het instrument weinig van dat der middeneeuwen; de vorm was iets grooter geworden, doch de techniek was even
gebrekkig, daar het middel om de halve tonen voort te brengen nog niet gevonden was. Omstreeks x.600 bracht men schroeven aan, met behulp
waarvan men de snaren verhoogen kon ; doch voor den speler was het
gedurig op- en nederdraaien der schroeven zeer lastig, daar hij zoodoende
slechts met één hand kon spelen. Eerst omstreeks 1720 vond de instrumentmaker D o n a w e r t, bijgenaamd H o c h b r u c k e r, een mechaniek uit,
die, door de voeten in beweging gebracht, de snaren der harp een halven
toon verhoogde en door hem pedaal genoemd werd. De pedaalharp werd
door een neef van H o c h b r u c k e r in Frankrijk ingevoerd en de mechaniek omstreeks 1770 door hem verbeterd. Andere verbeteringen werden aan
gebracht door K r u m p h o l z, wiens echtgenoote een uitstekende harpiste was,
en door N a d e r m a n n , instrumentmaker te Parijs ; doch de verhooging der
snaren bleef nog steeds gebrekkig, totdat eindelijk 1786 S e b a s t i e n E r a r d,
een mechaniek uitvond, met behulp waarvan de snaren verkort konden worden, zonder, zooals vroeger het geval was, uit de verticale ligging getrokken
te worden en van timbre te veranderen. Later, 1801, vond É r a r d de Harpe
à double mouvement uit. Deze soort van harp, die x.845 in het conservatoire
te Parijs ingevoerd werd en heden vrij algemeen in gebruik is, heeft een om8va

vang van zes octaven en een quart .• van

-

_

tot

^--

^-

^

8va balsa

De zeven pedalen, waarvan zij voorzien is, zijn zoo ingericht, dat de speler door
middel van één daarvan elke snaar een grooíe of een kleine secunde verhoogen kan. Neemt men dus achtereenvolgens de zeven pedalen voor den halven toon,
dan wordt de harp in Ces in de toonsoorten Ges, Des, ds, Es, Bes, F en
C gestemd; verhoogt • men vervolgens elke snaar nogmaals door middel van
de tweede verschuiving der pedalen, dan worden daardoor de zeven noten der
natuurlijke toonschaal in fis, cis, gis, dis, ais, eis en bi.s veranderd; dien ten
gevolge verkrijgt de harp de toonsoorten G, -D, ,1, E, B, Fis en Cis. Door
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deze mechaniek zijn derhalve alle toonsoorten toegankelijk. De kleine tertstoonsoorten zijn evenwel alleen dan te gebruiken, wanneer men ze opwaarts
evenals afwaarts behandelt, namelijk zonder verhooging van den zesden en
zevenden toontrap ; wil men die verhooging behouden, dan is een afzonderlijk
gebruik der pedalen voor beide . tonen noodig. De figuren die op de harp
het meest voorkomen, zijn gebroken accoorden, die A r p e g g i i genoemd worden, naar de Italiaansche benaming A r p a ; zij zijn, een- of tweestemmig, van
groot effekt. T r i 11 e r s zijn ook op de harp uitvoerbaar, doch klinken slechts
op hooge noten goed. De f1 a g eo l e t to n e n hebben een buitengewoon schoonen klank ; zij worden meestal eenstemmig gebruikt en klinken een octaaf
hooger, dan zij geschreven zijn. De constructie van het instrument brengt
mede, dat snelle chromatische passages onuitvoerbaar zijn ; de zeven tonen,
in Ces groote terts gestemd, worden, door een en hetzelfde pedaal een halven
of een geheelen toon verhoogd en de stemming van een octaaf is voor alle
andere gelijk.
Snaren :
ces des es fes ges as bes ces
Pedaal z: e cl o f q a b c
Pedaal Í : eis (Zis eis fis qis ais bis cis.
Hieruit volgt, dat men met behulp der pedalen cis, e, q en ais de geheele
harp in het verminderd septime-accoord cis, e, q, bes en zijn enharmonische
verwisselingen kan stemmen, evenzoo met behulp der pedalen d, eis, f, qis,
b in het accoord cl, f, as, ces, enz. Op dezelfde wijze kan men andere accoorden vormen. De daarbij voorkomende gelijkklinkende snaren noemen de
harpisten S y n o n i e m e n. In de 18e eeuw werd de harp slechts zelden in het
orkest aangewend. Händel gebruikte dit instrument in zijn Julius Caesar,
in het Concerto grosso YII en in het oratorium Saul; G 1 u c k in Orpheus en
in Paris and .Helena. In de opera Ossian ou les .Bardes van L e s u e u r komen
twaalf harpen voor; de componist schreef in de partituur : »Dans tous les
morceaux de Popera ou it y a des harpes, it faut six premières harpes et
six secondes qui puissent dominer 1'orchestre et en faire ressortir l'effet des
cent harpes de Selma." B e r l i o z, de leerling van L e s u e u r, maakte een
veelvuldig gebruik van de harp ; ook M e y e r b e e r heeft van dit instrument
de latere meesters die dit instrument aanwendden,
partij getrokken.

Van

verdienen vooral Wagner en Liszt genoemd te worden.
Onder de harpspelers dezer eeuw zijn als virtuozen bekend : D i z i , L abarre, Godefroid, Parish-Alvar, Oberthur e. a.

Harpanetta, Z. ARPANETTA.
IHarpenbas, Z. ALBERTISCHE BAS.
Harper (Thomas), troznpetvirtuoos, geb. 1788 te Worcester, gest. 1853
te Londen.
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Harpinella, Z. A RPI N ELL A.
tiarpklavier, een in onbruik geraakt, van darmsnaren voorzien, klavier.
Har. pprestaut of Harpprincipaal, een orgelregister dat den harptoon
nabootst.

Harpsichord, Harpsicord of H[arpsicon, Engelsche benaming voor klavier.
Harrer (G o t t 1 i e b) , componist en miiziekdirecteur, leefde omstreeks 1745
te Leipzig en stierf 1764 te Karlsbad. Hij schreef Oratoria, Symphonieën,
Sonates en een theoretisch werk : Specimen contrapuncti in oclava edam in

decima eonverlibilis.
Harries (Heinrich), componist en schrijver, geb. 1762 te Flensburg,
stierf 28 September1802 te Brugge in Holstein.
Harrington, hoboïst, geb. in Sicilië, was omstreeks 1793 een der beste
virtuozen van het orkest der Salomon - concerten te Londen.
Harrington (John), in dienst van koning H e n d e r i k VIII van Engeland, vervaardigde omstreeks 1514 een hymne : Die Blacke Sauntus, or Honkes Hymn to Saunte Satane, Canon in subdiatesseron el diapason a 3, welke
de koning zelf gaarne placht te zingen.
Harris, orgelmakers familie in Engeland, waarvan vooral R e n a t u s, gest.
1724 of 1725 te Bristol, beroemd was.
hiarris (Joseph), organist te Birmingham, later te Liverpool, waar hij
1814 stierf, was een componist in den stijl van Händel.
Harris (Joseph John) , organist te Southwark, gaf in het licht : A
selection of psalms and h, mntunes, adapted to the psalms and hymnes used
in the church of the St. Olaf, Southwark (Londen 1827).
Harrison (Robert), zanger, geb. omstreeks 1760 te Londen, liet zich in
de jaren 1793 en 1794 met veel bijval op de S a 1 o m o n - concerten aldaar
hooren. Hij stierf 1812.
Harsley (William), organist en componist, geb. 15 Nov. 1774 te Londen, werd 1800 te Oxford B a c c a l a u r e u s in de muziek, 1812 organist
aan de B e 1 g r a v e -kapel te Londen. Zijn compositiën bestaan in motetten, canons en Glees.
Harson (J oh a n n S a m u e 1) , organist aan de M ar i a -kerk te Berlijn, stierf
aldaar 1792. Hij was een der beste leerlingen van K i r n b e r g er.
Hart (James), Engelsch toonkunstenaar uit de 17e eeuw, was lid der
koninklijke kapel te Londen.
Hart (Philip), zoon van den vorige, geb. omstreeks 1670, was organist
aan de. Andreas- en M i c h a e 1 s -kerk te Londen. Van zijn compositiën
zijn in druk verschenen een bundel fuga's voor orgel en het Morgenlied uit
Paradise los? van Milton.
Hart (Joseph), geb. 1794 te Londen, was op verschillende plaatsen van
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Engeland als organist werkzaam, vestigde zich 1815 te Londen en werd aldaar
koordirecteur aan de Engelsche Opera, voor welk tooneel hij de opera The
Vampyr en de kluchten Amateurs and actors, Bull's head en Palk for a
lYager schreef; ook vervaardigde hij een theoretisch werk : An easy Mode of

teaching Thorougk-bass and composition.
Hartel (Gottfried C h r i s to p h) , geb. 1763 te Schneeberg, werd omstreeks 1795 compagnon van den boek- en muziekhandelaar B r e i t k o p f en
zette na diens dood de zaak, die onder zijn leiding wereldberoemd werd,
alleen voort. Hij stierf x.827. Zijn zonen Hermann en R a i m o n d volgden hem op en sedert den dood van Hermann (4 Aug. 1875) is R a im o n d alleen eigenaar der zaak.
Hartel (Benno), geb. 1 Mei 1846 te Jauer in Silezië, ontving onderricht
in het viool- en klavierspel en in de compositie te Berlijn, waar hij zich als
muziekonderwijzer vestigde en x.870 leeraar aan de H o c h s c h u 1 e werd.
Eenige kleine compositiën zijn van hem in druk verschenen.
Hartel (Gustav Ado 1 p h) , violist en componist, geb. 7 Dec. 1836 te
Leipzig, was 1857 orkestdirecteur te Bremen, 1863 te Rostock, waar hij
een muziekvereeniging in het leven riep, en1873 te Hamburg. Hij stierf
op laatstgenoemde plaats 1876. Order zijn compositiën bevinden zich drie
kleine opera's.
Hartig (Franz Christian) , geb. 31 Januari 1750 te Heldenberg, was
eerste tenoor aan de Opera te Munchen. In 1799 trok hij zich uit het openbare leven terug en vestigde zich te Mainz, waar hij na 1812 stierf. Zijn
dochter, Johanna H. , geb. 14 Maart 1779 te Munchen, was een uitstekende zangeres, die in de theaters van Munchen, Stuttgart en Mannheim optrad en 1799 met den tooneelspeler Koch in het huwelijk trad.
Hartkas (Johann Friedrich Wilhelm), geb. 10 Maart 1805 te
Bennungen in Thuringen, was organist en zangonderwijzer te Berlijn en componeerde kerkmuziek.
Hartknoch (K a r i Eduard) , klavierspeler en componist, geb. omstreeks
1775 te Riga, was een leerling van H u m m e 1 en vestigde zich als muziekonderwijzer te Petersburg, later te Moskou, waar hij 1834 stierf. Van zijn
compositiën zijn Nocturnes, Walzen en Variatiën voor klavier in druk verschenen.

Hartmann (Heinrich), geb. in de tweede helft der á.6e eeuw, was cantor te Koburg en stierf aldaar 16 I6. Men kent van hem : Con f ortativae
eacrae symphoniacae 5, 6 et 8 voc. (Koburg 1613).
Hartmann (Christian Karl) , fluitvirtuoos, geb. omstreeks 1750 te
Altenburg, maakte vele kunstreizen door Duitschland, Rusland en Nederland
en woonde eenige jaren te 's Gravenhage. In 1790 begaf hij zich naar Parijs,
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werd aldaar tot leeraar aan het conservatoire en tot eersten fluitist in het
orkest der Groote Opera benoemd en stierf 1804.
Hartmann (Simon), Duitsch harpspeler, leefde 1770 te Parijs, later te
Lyon, waar hij 1777 eenige zijner compositiën voor harp in het licht gaf.
Hartmann (Christoph Heinrich) , geb. omstreeks 1 750 teRudisleben
in Thuringen, gest. 1826 als organist te Eimbeck in Hannover, componeerde
stukken voor klavier, liederen en een opera : Das ZauberscIilos$.
Hartmann (Johann), geb. omstreeks 1735, volgens sommigen te Hamburg, volgens anderen ergens in Silezië, was omstreeks 1760 concertmeester
te Rudolstadt en trad 1768 in dienst van den hertog van P 1 o e n, met wien
hij naar Kopenhagen ging, waar hij 1791 overleed. Hij componeerde o. a.
twee opera's : Balcders Dód (B a 1 d e r s dood) en Fi8kerne (De visschers) ; deze
laatste bevatte het populair geworden lied : „ Konge Christian $tod veel hojen
Mad' (Koning C h r i s t i a an stond aan den hoogen mast), dat M e y e r b e e r in
een entre-acte van zijn Síruensee heeft aangewend. De beide opera's van H.
gingen bij gelegenheid van den slotbrand te Kopenhagen verloren.
Hartmann (August W i 1 h e l m) , zoon van den vorige, geb. omstreeks
1775 te Kopenhagen, was organist aan de garnizoens-kerk aldaar, welke betrekking hij nog 1850 bekleedde.
Hartmann (Johann Peter Emil), zoon van August Wilhelm H.,
geb. 14 April '1805 te Kopenhagen, was voor de rechtsgeleerdheid bestemd,
doch legde zich ook ijverig op de muziek toe, die hij onder leiding van
W e y s e beoefende. Nadat hij 1828 in de Rechten gepromoveerd was, ondersteunde hij zijn vader in diens betrekking van organist en werd tevens leeraar
aan het conservatorium van Kopenhagen, dat destijds onder de directie van
S i b o n i stond. Als componist wijdde hij zich vooral aan de dramatische muziek en componeerde de opera's Ravnen eller Broderproven (De Raaf of de
Broederproef), tekst van H. C. Andersen ; Corsaren (De Zeeroover), tekst
van H. Hertz, Liclen .Kirsten (De kleine Christine), Völvens Spaacdom
en nog eenige andere. In 1838 maakte hij een reis door Duitschland, werd
1849 directeur der koninklijke kapel en bekleedde deze betrekking nog 1874.
Hartmann (Johann Gottfried Henning), violist en componist, geb.
28 Mei x.779 te Hamburg, ging op twintigjarigen leeftijd naar Petersburg,
waar hij 6 Maart 1828 als keizerlijk kapelmeester stierf.
,

Hartmann (Matthias), orgelmaker, leefde in den aanvang der 18e eeuw
te Maagdenburg.
Hartmann (Michael), hofmusicus te Kassel, werd omstreeks 1650 kapelmeester van den landgraaf van Hessen en stierf als zoodanig x.670.
Hartmann (Friedrich), geb. omstreeks 1805 in het land van Reuss, was
directeur der mannenzangvereeniging te Neuss en componeerde vele gezangen.
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Hartmann (Lu d w i g) , zoon van den vorige, geb. 1836 te Neuss, ontving
zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig, studeerde in de
jaren 1856 en 1857 te Weimar onder leiding van Liszt en trad 1859 in
een concert van W i 1 h e l m i n e S c h r ó d e r D e v r i e n t te Dresden als klavierspeler op. Hij vestigde zich in die stad en werd een voorvechter der
school van Liszt. Hij schreef vele liederen en een opera : .König Helge.
Als criticus leverde hij vele artikelen in Die Tonhalle, Uusikatischer Wo
en andere tijdschriften.
-chenblai
Hartmann (Franz), violist, geb. 1807 te Coblenz, was een leerling van
S p o h r. Hij was achtereenvolgens te Wolfenbuttel, Brunswijk en Aken werk
werd x.842 concertmeester en leeraar aan het conservatorium-zamen
te Keulen, waar hij 1857 stierf. Zijn compositiën bestaan in stukken
voor viool.
Hartmann (K a r o 1 i n e) , klavierspeelster, geb. 1808 te Munster bij Colmar,
studeerde te Parijs onder leiding van L i s z t en. C ho p i n en stond in de mu=
zikale wereld gunstig aangeschreven. Zij stierf reeds 30 Juli 1834.
Hartog (Eduard de) , geb. 1826 te Amsterdam, beoefende de muziek
.eerst als dilettant en ontving onderricht in het klavierspel van verscheiden
goede meesters. Omstreeks 1852 vestigde hij zijn hoofdverblijf te Parijs,
waar hij eenige zijner werken ten gehoore bracht. Het verlies zijner fortuin
noodzaakte hem, in de kunst ook een middel van bestaan te zoeken ; hij legde
zich daarom op het muziekonderwijs toe. In 1865 werd te Parijs een door
hem gecomponeerde opera : Le manage de don Lope, opgevoerd ; 1868 volgde
een ander werk : l'Amour mouille, dat ook te Brussel, onder den titel : l'Annour
et on hóíe, ten gehoore werd gebracht. Behalve deze werken bestaan er
van hem strijkquartetten, ouvertures, stukken voor koor met orkestbegeleiding,
stukken voor klavier en viool, liederen enz.
Hartung (Johann Michael) , Duitsch orgelmaker uit de vorige eeuw,
leefde op het slot Vippach bij Erfurt en vervaardigde voor vele kerken van
Thuringen schoone orgels.
Hartung (Karl August), orgelvirtuoos en componist, was op het einde
der 18e eeuw organist aan de Gereformeerde kerk te Brunswijk.
Hartung (M i c h a e 1) , luitenmaker, leefde in de eerste helft der 17e eeuw
te Padua. Zijn instrumenten waren door geheel Europa bekend.
Hartwig (Karij, omstreeks 1740 organist en muziekdirecteur te Zittau,
schreef vele compositiën, die allen in manuscript gebleven zijn.
Hase (Georg), Duitsch toonkunstenaar, geb. in de tweede helft der á.6e
eeuw te Neurenberg, gaf aldaar in het licht : Nf^ve Tdntz mit echönen Texten
zu. vier Stimmen (Neurenberg 1610).

Hase (Julie), zangeres, geb. omstreeks 1800, was aan de hofopera te
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Dresden verbonden en maakte o. a. in rollen als P a m i n a en Z e r 1 i n e
grooten opgang. Zij stierf reeds 1826.
Hasenbalg (Johann Friedrich) , geb. 1771 te Werna in het graafschap Hohenheirn, bespeelde in zijn jeugd de harp, werd 1807 muziekdirecteur aan het gymnasium te Brunswijk en richtte aldaar een zangvereeniging
op. Hij stierf 28 Juli '1859.
Hasenknopff (Sebastian), componist uit de 16e eeuw, geboortig uit
Salzburg, gaf Motetten voor 5, 6, 8 en meer stemmen (Munchen 1588) in
het licht.
Rasser (Johann Georg) , geb. 11 Oct. 1729 te Gersdorf bij Górlitz, begon op jeugdigen leeftijd de muziek te beoefenen, studeerde in de Rechten,
doch wijdde zich later geheel aan de kunst. Door H i 11 e r werd hij tot eersten
violist der groote concerten te Leipzig benoemd; later verkreeg hij de bétrekkingen van directeur van het stads- en theaterorkest en van de Universiteitskerk. Hij stierf 15 Maart x.809.
Htser (Johann Friedrich) , oudste zoon var den vorige, geb. 1775
te Leipzig, stierf 1801 als organist aan de Gereformeerde kerk aldaar.
Htser (Karl Georg) , broeder van den vorige, geb. 1777 te Leipzig, was
bassist aan verschillende theaters.
Htser (August Ferdinand) , broeder van den vorige, geb. 1779 te
Leipzig, werd 1817 koordirecteur aan de opera te Weimar, 1829 ook muziekdirecteur aan de hoofdkerk aldaar en stierf x.844. Hij schreef een Chorgesanysckule en Verwek eiher $y8temati$che Ueber$icht der Ge8ang81ehre. Zij n
compositiën bestaan o. a. in een Oratorium, Missen en Opera's.
flitser (Christian W i l h e 1 m) , broeder van den vorige, geb. 1781 te
Leipzig, bassist en liederencomponist, zong op verschillende tooneelen van
Duitschland en werd 1813 aan het hoftheater te Stuttgart verbonden, waar
hij 1867 stierf. — Zijn kinderen zijn : M a th i 1 de H. , zangeres, geb. 23 Dec.
1815, en Kar 1 H. , violist aan de hofkapel te Stuttgart, aldaar geb. 14
Maart 1818.
ihlser (Charlotte Henriette) , zuster van de vorigen, gevierde zangeres, geb. 1784 te Leipzig, liet zich hoofdzakelijk in Italië hooren en ver
daar den bijnaam van La clivina Tede8ca. Na in het huwelijk getre--kreg
den te zijn met den Archivaris Giuseppe Vera te Rome, zeide zij het
kunstenaarsleven vaarwel.

Haserodt (Johann Andreas) , geb. 12 Febr. 1694 te Schlotheim in
Thuringen, was muziekdirecteur en organist te Eschwege.
Ilasert (Johann) , geb. 1680 te Berga, was hoftrompetter te. Eisenach
en een bekwaam instrumentmaker.
Ilasert ("RudolPh), kiavierspeler, geb. 4 Feb. '1826 te Greifswald, was
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door zijn vader voor de theologie bestemd en promoveerde in dat vak, doch
gaf de voorkeur aan de muziek en maakte tot 186. kunstreizen door Zweden, Duitschland en Frankrijk. Vervolgens zette hij zich te Berlijn als muziekonderwijzer neder, doch daar hij met zijn lessen niet genoeg verdiende,
nam hij 1870 een plaats als predikant bij de strafkolonie te Straussberg aan;
later, 1872, werd hij als predikant naar Rathenow beroepen. Zijn virtuositeit
in het kiavierspel wordt zeer geroemd.
Hasler (Johann Leonhard), gewoonlijk Hans Leo von H. genoemd,
geb. 1564 te Neurenberg, behoorde tot de beste organisten en contrapuntisten van zijn tijd, ontving het onderricht in de muziek van zijn vader,
Isaac H. , en ging 1584 near Venetië, waar hij bij Andrea Ga b r i e 1 i
in de leer kwam. Waarschijnlijk op aanbeveling zijns meesters werd hij
1585 tot organist in het beroemde huis van F u g g e r te Augsburg aangesteld. In die betrekking componeerde hij o. a. zijn Cantione$ novae ad mothem iíalicum ocler Newe teut$che Ges nge zu 4, 5, 6 and 8 Slimmen (Neurenberg 1597). Als hofmusicus kwam hij 1601 in de kapel van keizer R ud o 1 p h I I te Weenen en componeerde gedurende zijn verblijf aldaar vele
Duitsche gezangen, doch ook vele Balletten, G a g li a r d e s en I n t ra d e s. Wegens
zijn meesterschap in de kunst werd hij, naar men beweert, door den keizer
in den adelstand verheven. In 1608 werd hij hoforganist te Dresden ; hij
stond er in hoog aanzien bij den keurvorst Johann Georg. Met dezen
vorst reisde hij 1612 naar Frankfort a. d. M., waar hij 8 Juni van dat jaar
overleed. Van hem is de melodie van het lied ))Mein G'mutk is mir ver
afkomstig, dat later met vele kerkelijke teksten, als : » Eerzlick (hut-wiret"
mick verlangen" en )O Haupt volt Bluf uncl Wunrlen'' verbonden werd.
Hasler (J a c o b) , broeder van den vorige, geb. 1566, stierf te Hechingen als
organist van den graaf van Hohenzollern. Hij componeerde Missen, Psalmen enz.
Hasler (Kaspar), broeder van den vorige, geb. t570, werd 1587 organist in zijn geboortestad Neurenberg en stierf aldaar 1618. Compositiën van
hem zijn opgenomen in de verzameling 3ymphoniae sacrae von 4, 5 bis 16
Sommen (Neurenberg 1598 en 1600).
Naslinger (Tobias), geb. 1 Maart 1787 te Zell in Oostenrijk, was muziekuitgever te Weenen. Zijn firma dateert van 1826. Hij stierf 1842 te
Weenen. -- Zijn zoon, Karl H. , geb. 1816 te Weenen, volgde zijn vader
op. Toen ook hij stierf (i1868), zette zijn weduwe de zaak voort tot 1876
en droeg die toen aan den uitgever L i e n a u van Berlijn over.
Hasse (Johann Ado 1 p h) , geb. 25 Maart 1699 te Bergedorf, een stadje
nabij Hamburg, ontving van zijn vader, die organist was, het eerste onderricht in de muziek en zette zijn studiën te Hamburg voort, onder leiding van
Re ,i n h a r d Keiser , die door den schrijver U 1 r i c h K ë n i g op het talent
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van den jongen H a s s e opmerkzaam gemaakt was. Behalve dat K e i s e r hem
onderricht gaf in den zang, het kiavierspel en de compositie, verbond hij hem
ook als tenoor aan zijn operagezelschap. Op aanbeveling van K ë n i g trad hij
ook aan liet hof van Brunswijk als zanger op en een jaar later werd aldaar
zijn opera .,4ntigonu8 ten tooneele gevoerd. Ten einde zich nog meer in de
compositie te bekwamen, begaf hij zich naar Italië, destijds het land der dra
muziek bij uitnemendheid. Hij studeerde er onder leiding van P o r--matische
p o r a en Alessandro S c a r l a t t i, en toen hij met eigen werken optrad,
vond hij veel bijval en werd weldra tot de beste componisten van Italië gerekend. Te Venetië, waarheen hij zich 1727 had begeven, leerde hij de beroemde zangeres F a u s t i n a B o r d o n i kennen, met wie hij in het huwelijk
trad. Het echtpaar begaf zich 1731 naar Dresden ;Hasse werd kapelmeester,
zijn vrouw prima donna , aan de Italiaansche Opera. F a u s t i n a maakte
grooten indruk op den voor vrouwenschoonheid zeer ontvankelijken keurvorst
van Saksen en koning van Polen, Augustus I I , en -- Hasse werd te
kennen gegeven, dat het voor de ontwikkeling van zijn talent goed zou zijn,
zich nogmaals naar Italië te begeven. Tot 1740 bleef hij van Dresden en
zijn F a u s t i n a verwijderd. Uit Italië werd hij naar Londen beroepen, om
de opera te dirigeeren en zoodoende als concurrent van H á n d e 1 op te treden.
Hij had echter te veel eerbied voor den grooten meester, om dat aanbod aan
te nemen, en bepaalde zich, gedurende zijn kort verblijf te Londen, tot het
instudeeren zijner opera .drtaserse. In den winter van 1739 op 1740 hevond hij zich te Venetië en toen was ook zijn echtgenoote bij hem. Met
haar k eerde hij naar Dresden terug, waar de invloed van P o r p o r a hem
eerst in den weg stond. Doch van lieverlede verkreeg hij er vasten voet,
vooral na den dood van A u g u stu s I I , en bleef opperkapelmeester tot 1763.
In dat jaar werd hij gepensionneerd, ging met zijn familie naar Weenen
en componeerde daar voor het carnaval en verscheiden andere gelegenheden
vele opera's. In 1771 begaf hij zich naar. Milaan en vervolgens, op verlangen zijner echtgenoote, naar Venetië, waar hij 23 December 1783 overleed.
Het getal zijner Opera's, Missen, Cantates en Instrumentaalstukken is zoo
groot, dat men er niet in geslaagd is, ze allen te catalogiseeren. Hij componeerde, behalve vele operateksten van A p o s t o l o Zeno , alle teksten van
M e t a s t a s i o, uitgezonderd Temistocle, en vele daarvan twee- en driemaal.
Het. figurenwerk maakt een hoofdbestanddeel zijner opera's uit; zijn cantilenes
zijn kort, de harmonie is hoogst eenvoudig en bestaat niet zelden alleen uit
tonica en dominant, en de instrumentatie beperkt zich tot de strijkinstrumenten, nu en dan met versterking van hobo's, fluiten en fagotten;
koperen instrumenten komen bij hem hoogst zelden voor. De meeste
manuscripten van H. worden in de bibliotheek te Dresden bewaard;
II.
3
-
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ook in die te Weenen zijn er vele te vinden, vooral van kerkelijke muziek.
Jlasse (Faustina), geb. B o r d o n i, stamde uit een aanzienlijk Venetiaansch geslacht en werd omstreeks 1683 te Venetië geboren. Zij ontving
onderricht in den zang van Ga s p a r i n i, die ook de leermeester van Marcello en directeur van het conservatorium d e l l a Pi eta was. Door haar
schoonheid en haar uitmuntend gezang betooverde zij allen die haar leerden
kennen. Op zestienjarigen leeftijd . trad zij te Venetië voor het eerst op, ging
een jaar later naar Florence, vervolgens naar Napels, en werd spoedig ook buiten
Italië bekend. Van I724-1726 zong zij te Weenen en begaf zich vervolgens
naar Londen, waar Handel haar aan zijn opera verbond met een jaargeld
van £ 2500. De beroemde C u z z o n i bevond zich reeds daar ter stede.
Beide zangeressen maakten gedurende twee jaren deel uit van het operagezelschap van H á n d e 1, 'totdat eindelijk een twist onder haar uitbrak, die
tengevolge had, dat C u z z o n i Engeland moest verlaten. F a u s t i n a keerde
1728 met roem en rijkdom beladen naar Venetië terug, waar zij kennis
maakte met H a s s e en met hem in het huwelijk trad. Met hem ging zij,
zooals in het vorige artikel verhaald is, naar Dresden, waar zij aller harten
veroverde. Frederik d e G r o o t e hoorde haar 17 t5 en was verrukt van
haar talent. Zij is vermoedelijk eenigen tijd vroeger dan haar echtgenoot overleden.
Haar stem had een omvang van twee octaven en haar wijze van zingen was
uitmuntend. Zij was een der grootste zangeressen uit de Italiaansche school.
Hasselt-Barth (Anna Maria W i 1h e 1 m i n e van), zangeres, geb. 15
Juli 1813 te Amsterdam, ging op tienjarigen leeftijd naar Duitschland en ont-

ving haar muzikale opleiding te Frankfort a. d. M. en te Offenbach, waar zij
tot 1825 bleef. Vervolgens nam zij te Karlsruhe les bij Joseph Fischer.
Omstreeks het einde van 1829 maakte zij een reis naar Italië, zette er haar
studiën voort en trad 1831 te Triëst op . in de opera Gli Arabi Qzelle Gallie
van P a c i ni , zong vervolgens in verschillende steden van Italië en begaf zich
1833 naar Munchen, waar zij aan de Koninklijke Opera verbonden werd. Tot
1838 bleef zij in die stad en werd toen aan de hofopera te Weenen geëngageerd, waar zij in rollen als : Norma , Donna Anna , J e s s o n d a e. a.
grooten opgang maakte. Zij stierf Januari 1881 te Mannheim.
Hassler (J o h a n n W i 1 h e 1 m) , geb. 29 Maart 1747 te Erfurt, virtuoos op
het klavier en het orgel, was een leerling van K i t t e 1 en schreef compositiën in den
stijl van Bach. Te Erfurt stond hij langen tijd aan het hoofd der philharmonische concerten. In 1792 werd hij naar Petersburg beroepen als kamervirtuoos van den Czaar.. Hij bleef echter niet lang in die stad, doch vestigde
zich te Moskou, waar hij 25 Maart 1822 stierf.
ilasso, orgelmaker uit de 158 eeuw, geboortig uit Gudenberg, bouwde 1499
met C r an t z het orgel in de B l a s i u s -kerk te Brunswijk.
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Hattaseh (Disma), vioolvirtuoos, geb. 1725 te Hohenaut in Boheme, trad
1751 in dienst bij den hertog van Gotha en stierf 1777. - Zijn echtgenoote
was de zangeres Anna Francisca Benda (z. deze).
Hatton (J. L,), Engelsch componist, geb. omstreeks 1814 te Liverpool, ontving zijn muzikale opleiding grootendeels in Duitschland en vestigde zich te
Londen. Het getal zijner compositiën, waaronder vele opera's, bedraagt ongeveer 1.50 stuks.
Hauck (Karl), violist, geb. in het begin der 19e eeuw, werd 1821 lid
der koninklijke kapel' te Berlijn.
Hauck (W e n z i s 1 a u s) , geb. 27 Februari 1801 te Habelschwerd in het
graafschap Glatz, was een leerling van H u m m e 1, maakte vele kunstreizen
en vestigde zich 1828 te Berlijn, waar hij 1834 stierf. Zijn compositiën
bestaan in liederen en stukken voor klavier.
Iiaudeck (Karl), hoornist, werd 1748 lid der hofkapel te Dresden. -Zijn zoon, Joseph H. , geb. 1762 in Boheme, volgde hem op en stierf
1832 te Dresden.
Haudi.mont (Abbé Etienne Pierre Meunier d'), componist, geb.
1730 in Bourgogne, was kapelmeester der kerken des Saints Innocent s
en St. Germain l' A u x e r r o i s te Parijs en schreef vele kerkmuziek. Hij
stierf in den aanvang der 19e eeuw.
Hauer (Hermann), organist en componist, geb. 18 Aug. 1812 te Dardesheim bij Halberstadt, vestigde zich 1832 te Berlijn. Hij heeft cantates,
liederen en gezangen gecomponeerd.
Hauff (Wilhelm. Gottlieb) , geb. omstreeks t 755 te Gotha, maakte
deel uit van het regiment S ak s e n - G o t h a in Nederlandschen dienst. Hij legde
zich vroegtijdig op het orgelspel toe en vestigde zich, na volbrachten dienst
te Nijmegen, waar hij organist aan de Groote Kerk werd. Hij stierf er-tijd,
4 Mei 18'17. Zijn compositiën bestaan in Symphonieën, Cantates, Quartetten,
Sextetten enz. Een dagblad van 1789 maakt met lofgewag van zijn Cantate:
De dood van Te$ue Christus. Zijn broeder, F e r d i n a n d H., organist, heeft
trio's voor piano, viool en violoncel gecomponeerd. Hij stierf 1812.
Hauff (W i 1 h e 1 m G o t t 1 i e b) , zoon van den vorige, organist, geb
1793 te Nijmegen, begon op jeugdigen leeftijd de muziek te beoefenen en werd
1818 organist te Groningen, waar hij 31 Oct. 1858 stierf. Op verschillende
plaatsen van ons land trad hij als concertspeler op en vooral zijn improvisatie-talent werd zeer 'geroemd. Zijn compositiën bestaan in stukken voor
orgel en voor klavier. In het tijdschrift Caecilia van 1860 is een artikel
aan hem gewijd, getiteld : Herinneringen aan net orgelspel en het onderwijs
.

van W. G. Hauff.
Hauff, (W i 11 e m), zoon van den vorige, geb, 1833 te Groningen, ontving onderricht
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in de muziek van S. Meyer. Op zeventienjarigen leeftijd werd hij organist
aan de hospitaalkerk te Groningen, 1858 aan de Hervormde kerk te Kampen.
Na den dood van J. v a n d e r D u s s e n werd hij ook klokkenist daar ter stede.
Hij heeft twee theoretische werken vertaald : Theorie du contrepoint et de la
fugue van C h e r u b i n i en Kunst odes reinen Satzes van K i r n b e r g e r.
Hauk (M i n n i e) , zangeres, geb. 16 November 1852 te Nieuw-York. Haar
-

vader was een Duitsch geleerde en x.848 naar Amerika verhuisd. Op jeugdigen leeftijd ging zij met haar ouders naar Nieuw -Orleans, waar zij van een
Franschen zanger onderricht ontving en 1863 voor het eerst in een concert
optrad.. Drie jaren later keerde zij met haar ouders naar Nieuw-York terug
en zette haar zangstudiën onder de leiding van den Italiaan E r r a n i voort.
Een rijke Amerikaan, J e r ó m e genaamd, liet in zijn huis een tooneel voor
haar inrichten, waarop zij zich in de dramatische muziek kon oefenen. In
1868 debuteerde zij te Nieuw-York in La Sonnambula en werd weldra de
lieveling van het publiek. In bijna alle groote steden van Noord-Amerika
vierde zij groote triomfen. Het volgend jaar liet zij zich te Londen en te
Parijs hooren, maakte vervolgens met S i v o r i een kunstreis door Nederland
en was 1870 1873 aan de Keizerlijke Opera te Weenen verbonden.
Daarop zong zij te Pesth en gaf op het einde van 1874 gastvoorstellingen
In het Noorden van Duitschland, o. a. te Berlijn. Op dit oogenblik (1881)
is zij te Nieuw -York gevestigd.
Naumann (Theodor), violist, geb. 3 Juli 1808 te Gent, studeerde eerst,
ingevolge den wensch zijner ouders, in de Rechten, doch wijdde zich later
geheel aan de muziek en maakte kunstreizen door Frankrijk, Engeland en
Noord-Duitschland. In 1837 bevond hij zich weder te Parijs, doch wordt
sedert dat jaar in de kunstwereld niet meer genoemd.
Haupt (Karl August) , orgelvirtuoos, geb. 28 Aug. 1810 te Cunan in
Silezië, gaf concerten in verschillende steden van Duitschland en werd 1849
organist aan de Parochiaalkerk te Berlijn. Van zijn talrijke compositien zijn
slechts weinige gedrukt.
Haupt (Moritz), violist, werd 1834 aan het orkest van den stadsschouw=
burg te Frankfort a. d. M. verbonden en liet 1840 eenige door hem gecomponeerde symphonieën en andere. stukken uitvoeren.
Hauptaccord, Hauptcadenz enz., Z. HOOFDAC000RD, HOOFDCADANS enz.
Hauptmann (Moritz), muziektheoreticus, geb. 13 Oct. 1792 te Dresden,
ontving een wetenschappelijke opleiding, studeerde 1811 -1812 viool en harmonie bij S p o h r te Gotha, werd in laatstgenoemd jaar violist in de hof
te Dresden, 1815 muziekonderwijzer van den vorst R e p n i n, met wien-kapel
hij zich afwisselend te Petersburg, Moskou, Pultawa en Odessa bevond, keerde
I820 naar Dresden terug en werd 1822 violist te Kassel. Deze laatste be-
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trekking bekleedde hij tot 1842, doch maakte in dien tusschentijd reizen naar
Parijs en Italië. In 1842 werd hij cantor aan de Thomas -school te Leipzig
en eerste leeraar in de compositie aan het in dat jaar geopende conservatorium. Hij stierf aldaar 3 Jan. 1868. Hauptmann is een der beste
muziekgeleerden der 19e eeuw. Zijn voornaamste werk is getiteld : Die ATa fur
der Harmonik unri der Metrik. Een nagelaten, doch niet voltooid, werk :.Die
Lekre von der Marrnonik, is door zijn leerling 0 s c a r Pau 1 ten einde gebracht en in het licht gegeven. Voorts schreef hij : Erl uferungen zu Jok.
Seb. .Bath's .Kunst der Fuge. Als componist is hij minder bekend geworden;
toch heeft hij veel gecomponeerd : Motetten, Missen, Cantates, Liederen en
een Opera : Mafhilde, die o. a. te Kassel met bijval werd opgevoerd. Hij bracht
in die werken den regel in praktijk : »dat de melodie der polyphone schrijfwijze
een gebonden, niet op een baseerende harmonie alleen rustende melodie is, maar door
andere melodieën, die zich tegelijk met haar bewegen moeten, bepaald wordt."
Hauptmanual, Hauptmotiv enz. Z. HOOFDYIANUAAL, HOOFDMOTIEF enz.
ilauptner (Thuiskon), geb. 1825 te Berlijn, ontving zijn muzikale opleiding aan de Akademie der Kunsten, werd 1852 orkestdirecteur aan het
K ó n i g st a d t-theater in zijn geboortestad, begaf zich 1854 naar Parijs, waar
hij vier jaren lang den zangcursus aan het conservatoire bijwoonde, en vestigde
zich •1858 als zangonderwijzer te Berlijn. In 1863 werd hij leeraar aan de
muziekschool te Bazel en begaf zich 1869 naar Potsdam, waar hij nog
heden (1881) woont.
Haus (Doris), zangeres, geb. 13 Mei 1807 te Mainz, trad 1825 in haar
geboortestad voor de eerste maal op, werd 1829 hofzangeres te Stuttgart en
stierf 11 Januari 1870.
Hausehka (V i r c e n z) , violoncellist, geb. 21 Jan. 1766 te Mies in Boheme, was lid der kapel van den graaf von T h u n te Praag, maakte 1 788
een kunstreis door Duitschland en vestigde zich later te Weenen, waar hij de
Cr e s e l l s c h a ft der M u s i k f r e u n d e en het Conservatorium hielp oprichten. Hij stierf aldaar 1833 en liet vele compositiën na, van welke slechts
weinige in druk verschenen zijn.
Hausdörfer, omstreeks 1750 orgelmaker te Tubingen.
Hausdórfer, omstreeks 1794 orgel- en instrumentmaker te Schwarzenberg.
Hause (Wencislaus), contrabasvirtuoos, geb. op het einde der 18e eeuw
in Boheme, was leeraar aan het conservatorium te Praag en schreef o. a.
een voortreffelijke methode voor contrabas.

Hause (Johann), harpspeler, geb. 1698 te Grossen-Mehlen, werd 1729
kamervirtuoos te Weimar en stierf als zoodanig 1733.
Hauser (Franz) , zanger en zangcndérwijzer, geb. I2 Jan. 1 74 te Krasowitz bij Praag, studeerde eerst in de medicijnen, doch wijdde zich later aan
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de muziek en trad 18I7 te Praag in de rol van S a r a s t r o op. Tot 1821
bleef hij aan de opera aldaar verbonden, ging daarop naar Kassel en ver-r
volgens, op verzoek van Karl M a r i a von Weber, naar Dresden. F r a n z
L ac h ne r engageerde hem 18 28 voor het K a r n t n er t h o r-theater te Weenen, waar hij, niet alleen in Duitsche, maar ook in Italiaansche, opera's de
eerste partijen zong. Met een uitgelezen gezelschap, waaronder W i l h e 1m i n e S c h r o d e r D e v r i e n t, ging hij 1832 naar Londen, gaf aldaar ge
een half jaar gastvoorstellingen en werd toen te Leipzig, later te-duren
Breslau en te Berlijn, geëngageerd. In het jaar 1838 bezocht hij Parijs en
Italië, vestigde zich vervolgens als zangonderwijzer te Weenen en werd 1846
door den koning van Beieren benoemd tot leeraar aan het conservatorium
te Munchen.
Hauser (^Yoritz), zoon van den vorige, geb. 1826 te Berlijn, was muziekdirecteur te Koningsbergen en stierf als zoodanig 31 Mei 1851. Hij
schreef eenige compositiën, waaronder een opera.
Hauser (Miska), vioolvirtuoos, geb. x.822 te Pressburg, makte kunst
bijna alle landen van Europa, ook door andere werelddeelen. In-reizndo
1851 ging hij van Engeland, naar Noord- en Zuid-Amerika, de Zuidzee- eilanden en Australië en keerde 1858 over Indië en Egypte naar Europa terug.
Zijn reizen heeft hij beschreven in een werk, getiteld : Wanderbuch eines

österreichiechen Virtuosen, Brie fee aus Cali f ornien, Sudamerika and d usíralien .
Zijn compositiën voor viool worden zeer geroemd.
Hausmann, Duitsche toonkunstenaarsfamilie, van welke vier leden, die
allen Valentin heetten, bekend zijn. No t, geb. 148 4 te Neurenberg, was
een vriend van Luther en componeerde o. a. het koraal : ii dir glauben
All' an einen Ooit.No 2 was op het einde der 16e eeuw raadsheer en
organist te Gerbstädt en componeerde vele liederen en gezangen. -- No 3,
geb. omstreeks 1655 te Lóbejun, ontving zijn opleiding aan de Th o m a ss e h o o 1 te Leipzig en werd organist te Alsleben, later in zijn geboorteplaats.
No 4, geb. 1678 te Lóbej un, was organist te Merseburg, later te Halle en
eindelijk te Schafstädt. Hij schreef eenige theoretische werken.
Hausse, Fr.; FROSCH, Hoogd.; het stukje hout of ivoor onder aan den
strijkstok, in hetwelk het paardenhaar bevestigd wordt.

iautbois, Fr., z. HOBO.

Hautbois d'amour, Fr.; OBOE D'AMORE, Ital., is grooter en staat een
terts lager dan de gewone hobo.
haute Contre, Fr., alt (z. dit).
Haute - Taille, Fr. ; hooge tenoorstem.
-

Hautmann, luitvirtuoos en violist van Duitsche afkomst, leefde in de
eerste helft der 18e eeuw te Parijs.
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Hauuil (Adrien of Antoine de), ook H a u v i 11 e geschreven, Fransch
contrapuntist uit de tweede helft der 16e eeuw, is door zijn Lyre Chresfienne
à 4 voix (Lyon, 1566) bekend geworden. Een vierstemmige Mis van hem
bevindt zich in de Missenverzameling van G i u 1 i o B o na g i o n t a (Milaan 1588).
Havemann (Johann), omstreeks het midden der 17e eeuw muziekdirecteur te Berlijn, gaf Dreissiq lateinisehe Concerte beri hmter líaliener fur 1, 2

bis 7 Sfinamen in het licht.
Ilavinga (Gerard), organist en klokkenist te Alkmaar, geb. omstreeks
1702, schreef de volgende werken : Onderricklingen van den Generaal Bas
('s Gravenhage) ; y erhanclelingen van den oorsprong en voortgang der orgelen,
met de voortreJelijkheicl van Alkmaars groote orgel (Alkmaar, 1727), welk geschrift door J a c o b u s W o g n u m en A 1. E. V e 1 d c a in p s gekritiseerd werd;
daarop verschenen twee replieken van H., de eerste getiteld : Onderrick inge
van A 1. E. V e 1 d c a m p s organist en klokkenist te 's Gravenhage, wegens eenige
perioden, íegens hem uit gegeven in het Boek genaamt Oorsprong en Voortgang
der Orgelen ; de tweede : TTerdediginq van J a e o b *W o g n u m legen cde lasterende
voor Reden, over de Oorsprong en Voortgang der Orgelen. Later vertaalde hij
de harmonieleer van David Keller . die door dezen laatste 1 731 te Hamburg in druk gegeven. werd. Hetzelfde werk verscheen 1751 bij J. C o v e n s J r.;
er bevinden zich twee sonates van H a v i n g a in , die volgens Lustig (z.
dezer), zeer zonderling zijn.
Hawdon, organist te Londen op het einde der 18e eeuw, schreef stukken
voor klavier en voor orgel.
Hawes (William), violist en componist, geb. 1785 te Londen, was koorknaap bij de koninklijke kapel aldaar en ontving onderwijs in de muziek van
Thomas A y r t o n, werd 1802 violist in het orkest van Covent G a r d e ntheater, 1814 leeraar der koorknapen aan de S t. Pauls -kerk en drie jaren
later aan de koninklijke kapel. Met J. W e 1 s h richtte hij te Londen een
muziekhandel op en stierf 18 Febr. 1846. Zijn compositiën bestaan in Glees
en gezangen. Ook gaf hij een nieuwén druk van de Madrigalenverzameling:
The Triumph of Oriana, van Thomas Morley, in het licht.
Hawkins (Sir John) , muziekhistoricus, geb. 1719 te Londen, aldaar gest.
21 Mei x.798, schreef o. a. een werk, getiteld : Histor j of the Science and
practice of Music (5 deelen, Londen, 1776).
Hayden (George), Engelsch toonkunstenaar, was in den aanvang der
18e eeuw organist te Bermondsey en gaf 1723 drie cantates in het licht.
Haydn (F r a n z J o s e p h) , geb. 31 Maart 1732 in het dorpje Rohrau in Beneden-Oostenrijk, was de zoon van den wagenmaker Matthias Haydn , een
hartstochtelijk muziekliefhebber, die, zonder muziekonderwijs genoten te hebben, de harp bespeelde en er bij zong ; ook zijn , vrouw, een dochter van den
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marktrechter Lorenz K oil e r , was muzikaal en als het dagwerk volbracht
was, weergalmde het huisje van den wagenmaker van gezang. De kleine
Joseph toonde zijn muzikalen aanleg reeds vroegtijdig, door de liederen, die
hij van zijn vader gehoord had, na te zingen. De schoolmeester van het dorpje
ontdekte het talent van den vijfjarigen knaap en haalde de ouders over, hem
bij den schoolrector Johann Matthias Frank te Hamburg in de leer
te doen. Bij dezen vond de knaap ruimschoots gelegenheid, de eerste beginselen der muziek te leererg en weldra was hij in staat, eenige proeven van
zijn talent als componist te geven, althans hij zegt in zijn autobiographie:
Gott der Allmächtige, welchem ich allein so unermessene Gnade zu danken
habe, gab mir besonders in der Musik so viele Leichtigkeit, indem ich schon
in meinem sechsten Jahre ganz dreist einige Messen auf dem Chor herabsang
and auch etwas auf dem Clavier and der Violine spielte." De behandeling
die Haydn in het huis van den schoolrector genoot, was evenwel niet altijd
aangenaam en het aanbod van den keizerlijken Domkapelmeester, Georg
R e u t t e r, die hem als koorknaap aan de kapel wilde verbinden, nam hij
daarom gretig aan. In 1740, dus als achtjarige knaap, kwam hij in het
zoogenaamde, met de S t e p h a n s -kerk verbonden, K a p e 11 h a u s en bleef
er tot 1749. Over het onderricht, dat hij in de kapel genoot, bericht hij het
volgende : »Eigenlijke leermeesters heb ik niet gehad. Mijn begin was overal
terstond met het praktische, eerst in het zingen en instrumentenspel, later
ook in de compositie. In deze heb ik anderen meer gehoord dan bestudeerd;
ik heb echter het schoonste en beste gehoord, dat in mijn tijd te hooren was.
En daarvan was in Weenen veel, o, zoo veel ! Ik merkte slechts op en
trachtte mij ten nutte te maken, wat bijzondér op mij gewerkt had en wat
mij voortreffelijk toescheen. Evenwel heb ik mij nooit tot namaken laten
verleiden. Zoo is van lieverlede ontstaan wat ik wist en kende." Toen zijn
stem in de periode der mutatie was gekomen, moest hij de kapel verlaten;
hij was toen zonder eenige geldelijke middelen en moest zelfs den eersten
er
gier
nacht na zijn vertrek in de open lucht doorbrengen. De tenoor
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bewoonde, en voor kost en onderhoud zorgde Haydn , door medetespelen in
de toenmaals zeer talrijke orkesten te Weenen. Toen hij in het voorjaar
van 1750 van een uitstapje naar Mariazell, waar hij tot algemeen genoegen
solo had gezongen, teruggekeerd was, kon hij hij S p a n g 1 e r geen oDderkomen
meer vinden en was genoodzaakt, zelf een dakkamertje te huren ; hij vond er
een in het oude M i c h a ë 1 e r-huis op de Koolmarkt. Hier had hij ook eer
oud, wurmstekig klavier, en daar hij den geheelen dag moest besteden om
voor zijn dagelijks brood te werken, bleven slechts de nachten voor zijn
studie over, Van grooten invloed op de ontwikkeling van zijn talent was de
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kennismaking met de eerste sonates vau P h i 1. E m. B a c h , in de jaren
1742-1745 in druk verschenen. »Toen verliet ik het klavier niet ", zeide
hij later tot zijn vriend G r i e si n g e r , »voordat de sonates doorgespeeld waren. En die mij door en door kent, zal toestemmen, dat ik aan E m a n u e 1
B a c h veel verschuldigd ben, dat ik hem begrepen en ijverig bestudeerd heb;
hij zelf liet mij ook eens een compliment daarover maken."
Een verbetering in zijn finantieele omstandigheden was de kennismaking
met den beroemden hofdichter M e t a s t as i o, die in hetzelfde huis als hij
woonde en hem als klavieronderwijzer voor de dochter van zijn vriend M art i n e z aanbeval. Maria .n n e Martinez ontving les in de compositie van
Hasse en in den zang van P or p o r a ; Haydn vervulde bij die zanglessen
de rol van begeleider en verkreeg daarvoor vrijen kost in het huis van den
dichter, ongeveer drie jaren lang. P o r p o r a gaf hem ook eenig onderricht
in de compositie. »Ik schreef vlijtig," zegt H. in zijn autobiographie dien aan
»doch niet geheel volgens de regels, totdat ik eindelijk het geluk had,-gande,
van den beroemden heer P o r p o r a , die zich toenmaals te Weenen bevond,
de echte grondslagen der compositie te leeren." Ook bij de zanglessen,
welke P o r p o r a aan de geliefde van den Venetiaanschen gezant, P i e t r o
C o r r e r , gaf, accompagneerde Haydn en werd daardoor genoopt, dezen des
zomers naar de badplaats Mannersdorf te volgen, waar hij kennis maakte met
de hof kapelmeesters B o n n.o en W a g e n s e i l en met Gluck , die hem den
raad gaf, tot ontwikkeling van zijn talent naar Italië te gaan. Zijn middelen
lieten dit echter niet toe en hij bleef . te Weenen, waar hij les gaf en sonates, trio's en serenades componeerde. Ook vervaardigde hij 1753 zijn eerste
opera : Der, krumme Tcu f el, die driemaal opgevoerd en toen verboden werd,
daar men er een satyre in zag op den manken theaterdirekteur A f f l i g i o.
Zeer voordeelig was voor hem de kennismaking met den Oostenrijkschen
Regeeringsraad Karl Joseph E d 1 e r von F ur n b e r g, op wiens landgoed
Weinzirl wekelijks quartet gespeeld werd. Voor deze bijeenkomsten schreef
Haydn zijn eerste quartet (in Bes, $), en daar het grool.en bij val vond,
zette hij zijn studiën op dat gebied voort en schreef in korten tijd zeventien
andere strijkquartetten. In denzelfden tijd begon hij ook stukken voor klein
orkest, als Scherzancli, Diveríimenti en Notturni, te schrijven en oefende zich
zoodoende in de kennis van het karakter der verschillende instrumenten.
Door bemiddeling van Furnberg werd hij 1759 tot muziekdirecteur bij
graaf M o r z i n benoemd, doch moest het volgend jaar die betrekking weder
verlaten, daar de toestand van 's graven finantiën de ontbinding zijner kapel
noodzakelijk maakte. Haydn ging daarop weder naar Weenen, om door
het geven van muziekles in zijn onderhoud te voorzien, doch slechts voor
korten tijd, daar hij reeds 1761 tot tweeden kapelmeester van vorst Paul
,
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Anton Eszterhazy benoemd werd. Op het einde van 1760 was hij met
de dochter van den kapper K e 11 e r in het huwelijk getreden. Eigenlijk was
hij verliefd op haar jongste zuster, doch toen deze in een klooster was ge
liet hij zich door den vader overhalen, de oudste te huwen, hetgeen-gan,
hem weinig huiselijk geluk zou verschaffen ; want A n n a K e 1 l e r had een onbeminnelijk karakter. In de jaren 1761---1766 was Haydn als kapelmeester
van Eszterhazy genoodzaakt te Eisenstadt, een klein plaatsje in Hongarije
en de residentie van den vorst, te wonen ; sedert 1767 ging hij met hem
's winters naar Weenen terug. Wel was hij slechts als vicekapelmeester geëngageerd, doch daar de eerste kapelmeester, Gregorius J o s e p h u s Werner,
reeds een hoogen ouderdom bereikt had, nam Haydn van lieverlede de leiding der geheele kapel op zich. Na den dood van vorst Anton breidden
de grenzen zijner werkzaamheden zich uit ; want diens opvolger, Nico 1 a u s
Joseph , was een nog hartstochtelijker muziekminnaar dan zijn broeder; hij bespeelde den B a r y t o n , een strijkinstrument dat eenigszins op de violoncel
geleek en voor hetwelk Haydn vele compositiën vervaardigde. Behalve de
uitvoeringen der kapel, liet de vorst ook opera's, marionetten en serenades
geven. Haydn had dus een uitgebreid veld voor zijn -werkzaamheid. Hij
schreef bijna voor elk instrument zijner kapel concerten. Ook was in den
zomer van 1762 een theater in de oranjerie van het slot opgeslagen, waarop
vele zangspelen vertoond werden. Voor de verloving van vorst Anton, oudsten zoon van vorst Nico 1 a u s, met de gravin Marie Therese E r d ë d y
schreef Haydn zijn eerste groote dramatische compositie : Acide e Galatea.
Hoewel de betrekking van kapelmeester bij vorst E s z t e r h a z y niet schitterend genoemd kon worden, bekleedde Haydn ze toch dertig jaren achtereen.
Toen N i c o l a u s '1790 stierf, ontbond diens opvolger, P a u 1 A n t o n, de kapel,
doch verhoogde het pensioen van Haydn met 400 gulden en legde hem de
verplichting op, den titel van kapelmeester van vorst E sz t e r h a z y te blij -

ven dragen.
Van lieverlede waren H a y d n ' s compositiën ook in het buitenland, o. a. in Engeland, bekend geworden. Reeds 1783 had een correspondent van C r a m e r s Ma,gaz^n bericht, »dat de Engelsche natie besloten had een monument voor den meester op te richten, bij. welks onthulling de natie hem zou uitnoodigen tegenwoordig
te zijn." Tot nog toe was H a y d n niet in de gelegenheid geweest, aan dergelijke
uitnoodigingen gehoor te geven, daar zijn betrekking bij E s z t e r h a z y hem

dit verhinderde. In 1787 stond hij op het punt om de reis te aanvaarden, doch
ook toen werd het besluit diet ten uitvoer gebracht. Eerst na den dood van
Nicolaus Eszterhazy gelukte het den violist Salomon, Haydn tot
een reis naar Londen over te halen. Hij kwam 2 Januari 1791 te Londen
aan en werd met enthousiasme ontvangen. De universiteit van Oxford be-
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noemde hem tot doctor in de muziek en met steeds klimmenden bijval werden zijn symphoi ieën uitgevoerd, voornamelijk die, welke hij te Londen schreef:
12 Grand Symphonies, composed for Salomons concerts. In den zomer van
1792 keerde Haydn naar Weenen terug en maakte in den aanvang van 1794
een tweede reis naar Engeland, die niet minder goede vruchten voor hem
afwierp dan de eerste : zij verschafte hem ongeveer f 2,O00, zoodat hij, met
de jaarlijkselief 2300 van vorst Nico 1 a u s E s z t e r ha z y Jr. , die weder
een kapel opgericht en hem tot directeur aangesteld had, zonder zorg kon
leven. Tot 15 Augustus 1796 bleef hij te Londen en keerde toen naar Weenen terug, om het niet meer te verlaten. Hij kocht een huisje met tuin en
verdiepte zich weder in nieuwe compositiën. Reeds in Engeland had hij het
plan opgevat, een oratorium te schrijven ; men had hem reeds een tekst aan
de hand gedaan, doch wegens zijn geringe bekendheid met de Engelsche taal
liet hij den arbeid varen. Ook S a 1 o m o n had hem een tekst gegeven, door
Lid l e y aan M i l t o n s Paradise lost ontleend en voor Ha n d e l bestemd,
wiens dood de compositie verhinderd had. Haydn nam het gedicht mede
naar Weenen en liet het den vrijheer van S wi e t e n lezen, die het, aanmerkelijk gewijzigd, voor hem vertaalde. Zoo ontstond de tekst van -Die
Schöp f unq. H a y d n begon de compositie van dit werk 1797, in April 1798
was het gereed en 19 Jan. 1799 werd het in het paleis van graaf Schwa rz e n b e r g voor het eerst uitgevoerd. De Oostenrijksche adel had hem een
honorarium van 700 dukaten gegeven, alle kosten der uitvoering bestreden,
hem het geheele bedrag der entréegelden (4088 gulden 30 kreuzer) als
geschenk gezonden en hem de partituur ten verkoop overgelaten. Eerst
door Die Schop f unq werd H. populair in den uitgebreidsten zin van het woord.
In 1800 werd het werk te Londen en te Parijs uitgevoerd en vond in beide
steden niet minder bijval dan te Weenen. Aangemoedigd door het groote
succes, bewerkte van S w i e t e n een nieuwen tekst, naar Thomson ' s Seasons. Haydn componeerde ook dezen ; de eerste uitvoering van .Die Jahreszezten geschiedde 24 April 1801 te Weenen en bracht niet weinig bij tot
verhooging van Haydn ' s roem ; de meester werd met eerbewijzen van allerlei
soort overladen. In de volgende jaren componeerde hij zijn laatste quartet,
dat onvoltooid gebleven is, en een sonate voor de echtgenoote van generaal
Moreau. Doch van lieverlede namen zijn krachten af; vooral in het jaar
1806 werd hij hevig geschokt door den dood van zijn broeder M ic h a e 1. Twee jaren later verscheen hij nog eens in het publiek, ter gelegenheid eener uitvoering van .Die Schóp f ung ; met trompetten en pauken
werd het binnenkomen van den eerwaardigen grijsaard begroet en in tal van
gedichten werd zijn lof bezongen. De ontvangst en de uitvoering hadden hem
echter zoozeer geschokt, dat hij zich na het einde van het eerste deel uit de
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zaal moest laten wegdragen. In de laatste jaren van zijn leven moest hij
getuige zijn van den noodlottigen krijg van zijn vaderland tegen Frankrijk.
Het binnenrukken van het Fransche leger in Weenen werkte hoogst nadeelig
op zijn gezondheidstoestand en hij stierf niet lang daarna: 31 Mei 1809.
Hij werd op het kerkhof voor de H u n d s t h u r m e r 1 i n i e begraven en eerst
in November 1820 bracht men zijn gebeente naar Eisenstadt over. Terecht
wordt H. de vader van het strijkquartet en der symphonie genoemd; in beide
soorten van instrunlentaalmuziek heeft hij den vorm, zooals die nog heden
gebruikelijk is, vastgesteld. Het aantal zijner symphonieën bedraagt ongeveer
125, dat zijner strijkquartel,ten ongeveer 77 stuks. Hij schreef 66 compositiën voor
klein orkest, 51 concerten voor verschillende instrumenten, 151 stukken voor den
B a r y t o n, het geliefkoosd instrument van vorst N i co l a u s E s z t e r h a z y,
53 klaviersonates enz., enz. Het getal zijner vocale compositiën is niet minder groot ; zij bestaan in Opera's, Oratoria, Missen, Cantates, Liederen enz.
Eene volledige lijst zijner werken vindt men o. a. in de Biographie universelle
van • F é t is en in de Dictionary of Music and . Musicians van G e o r g e G r o v e
Londen 1879).
Haydn (Johann Michael) , broeder van den vorige, geb. 11, volgens
anderen 14, Sept. 1737 te Rohrau, werd 1 745 koorknaap in het K a p e 1 h u i s
der S t e ph a n s-kerk te Weenen. Toen zijns broeders stem begon te muteeren,
werden hem bij feestelijke gelegenheden de solo's opgedragen, tot groote
tevredenheid van den keizer en de keizerin, die hem eens wegens zijn schoon
gezang 12 Dukaten schonken. Van Reuter leerde hij niet veel meer dan
de allereerste grondbeginselen der muziek ; alle andere kennis had hij aan
zijn eigen vlijt te danken. Hij was een uitmuntend organist en had zich
reeds vroegtijdig op de compositie toegelegd ; ook de klassieke talen waren
hem niet vreemd en hij beoefende met voorliefde geschiedenis en aardrijkskunde. Volgens sommigen werd hij 1757, volgens anderen eerst
1763, kapelmeester van den bisschop van Grosswardein in Hongarije ; later
kwam hij in dienst van den aartsbisschop van Salzburg, eerst met 300, ver
salaris benevens kost en inwoning. In deze stad-volgensmt60ud
richtte hij een muziekscho©l op en bleef er tot aan zijn dood (10 Aug. 1806),
niettegenstaande zijn broeder hem 1803 de meer winstgevende • betrekking
-

van -kapelmeester van vorst E s z t e r ha z y aangeboden had. Zijn compositiën, vermeld in de Biographie univer$elle van F é t e s , bestaan in 20
Missen en een groot aantal andere kerkelijke compositiën, 6 Opera's, 4 Oratoria, 30 Symphonieën en vele andere stukken voor instrumentaalmuziek.
Hayes (William), muziekgeleerde en componist, geb. 1707 te Hanbury,
was organist te Shrewsbury, later te Oxford, waar hij tot doctor in de muziek gepromoveerd en als professor in dat vak aangesteld werd. Hij stierf er
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30 Juli 1777. Behalve vele kerkmuziek, die niet gedruk is, componeerde
hij liederen en schreef twee brochures : Remarks on Avi8o^2 $ essay on mu$ical expression (Londen, 1753) en .anecdotes of the five musiemeetings at
church-.Langton (Londen, 1768).
Hayes (Philip), zoon van den vorige, geb. April 1738, ontving zijn muzikale opleiding van zijn vader en volgde hem op als organist en professor
aan de universiteit van Oxford, waar hij 19 Maart 1797 stierf. Zijn compositiën bestaan hoofdzakelijk in kerkmuziek.
Hayes (Catharine), zangeres, geb. omstreeks 1825 in Ierland, ontving
onderricht van S a p i o te Dublin, Garcia te Parijs en R o n c o n i te Milaan,
zong op verschillende tooneelen van Engeland en Ierland en maakte een
kunstreis door Amerika, Indië en Australië. In 1857 keerde zij met een
groot fortuin naar Engeland terug, waar zij in het huwelijk trad en 11 Aug.
1861 overleed.
Haym, Duitsch componist, leefde in het midden der 17e eeuw en was
kapelmeester van den hertog van Neuburg. Hij gaf zes door hem gecomponeerde Missen in het licht.
Haym of limo (Nieolo Francesco) , geb. 1679 te Rome van Duit
ouders, ging in den aanvang der á.8e eeuw naar Londen en trachtte-sche
daar de Italiaansche operamuziek van B. o n o n c i n i en S c a r 1 a t t i in te voeren ;
zijn pogingen werden echter, tengevolge van H á n d e 1 s komst in Engeland, ver
Hij ging toen naar Nederland, waar hij eenigen tijd vertoefde en bij Roger-ijdel.
te Amsterdam eenige Sonate dia camera in het licht gaf. Naar Londen terug
schreef hij operateksten voor H a n d e 1, o. a. Te$eo, Flavio en Rode--gekrd,
linda en stierf daar ter stede 1726.
.Ilaym (Friedrich G o t t I o b b) , organist te Wurzen, geb. 177. te Dresden, schreef compositiën voor klavier.
Hayne of Heine (Gottlob), violoncellist in de kapel van Frederik I
van. Pruisen, geb. 1684, richtte 1720 de eerste zangvereeniging te Berlijn op
en werd door den koning tot muziekonderwijzer van den kroonprins benoemd.
Hij is vermoedelijk 1758 gestorven.
1

Heather, z. HEYTHER .
Uebden (J o h n) , violoncelvirtuoos uit de 18 e eeuw, maakte furore op de
groote concerten te Londen.
Hebenstreit (Pantaleon), uitvinder van het naar hem genoemde instrument P a n ta 1 e o n of P a n t a l o n (z. dit), geb. I667 te Eisleben, was 1705
aan het hof van Lodewijk X I V , die zijn uitvinding bewonderde en hem
met geschenken overlaadde ; 1708 werd hij kamermusicus te Dresden en stierf
aldaar 15 Nov. 1750.

Hebreeuwsche muziek ,

Z. MUZIEKGESCHIEDENIS.
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Hecht (Eduard), klavierspeler, geb. 1832 te Durkheim, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Keulen, begaf zich x.851 naar Parijs en vervolgens naar Engeland, waar hij zich op het geven van muziek
toelegde. Eenige liederen en stukken voor klavier zijn van hem-ond3rwijs
in druk verschenen.
Heck (Johann Casper) , toonkunstenaar van Duitsche afkomst, leefde in
de tweede helft der 18e eeuw te Londen en schreef eenige theoretische werken.
Heckel (Johann Christian) , componist, geb. 45 1676 te Bischofswerda, werd 1699 cantor aldaar en 1713 te Pirna, waar hij 1744 stierf. Van
zijn compositiën, die zeer geroemd werden, is geen enkele tot ons gekomen.
Heckel (Wohlfen), luitenist, leefde omstreeks het midden der 16e eeuw
te Straatsburg en gaf een bundel muziekstukken voor luit in het licht, getiteld : Lauttenbucla von mancherley and lieblichen Síueken, mií zweyen I auíten
zusammen zu schdagen (Straatsburg 1562).
Heckmann (Georg J u l i u s Robert) , violist, geb. 3 November 1848 te
Mannheim, genoot het eerste onderricht in het vioolspel van Jean Becker
en N a r e t Koning , kwam 1865 aan het conservatoriurn te Leipzig en
werd eenigen tijd daarna concertmeester der Euterpe - concerten aldaar. In
1869 bezocht hij Frankrijk en België en kwam x.870 te Berlijn. Vervolgens
maakte hij kunstreizen door het noorden van Duitschiand, Oostenrijk en Nederland en werd 1872 tweede concertmeester te Keulen. Zijn echtgenoote,
Marie H., geb. H e r t w i g, staat als klavierspeelster gunstig bekend ; zij ontving haar opleiding van M o s c h e l es en Wenzel.
Hedwig (Johann Lucas), componist, geb. 5 Aug. 1802 te Heldsdorf bij
Kronstadt in Zevenbergen, ontving te Weenen onderricht in de compositie
van D r e c h s 1 e r en B l u m e n t h a l en werd 1840 cantor en muziekdirecteur
te Kroonstad. Zijn compositiën bestaan in Cantates, een Oratorium : Der
lllmackt Wunder, Liederen, Koralen enz. Hij stierf 8 Januari x.849.
Heele noot, Ned. ; GANZE NOTE, Hoogd. ; RONDE, Fr. ; SEMIBREVIS, Lat. ;
een noot ter waarde van vier kwarten, afgebeeld door het teeken p. Zij
dient in de tegenwoordige muziek tot maatstaf voor de waarde der noten.
Reele toon, Ned. ; GANZTON of GANZER TON, Hoogd. ; de afstand tusschen
twee diatonische noten.
Heerhorn, Hoogd., een blaasinstrument der oude Germanen, dat het teeken
tot den aanval gaf.
Meeringen (Ernst von), geb. 1.810 in Pruisen, begaf zich 1845 naar
Nieuw -York, waar hij zich als muziekonderwijzer vestigde en een nieuw noten
uitvond, waarin de teekens # en ' niet voorkwamen. In een En--sytem
gelsche brochure, die 1 850 in druk verscheen, verdedigde hij zijn systeem;
het maakte echter geen opgang. Hij stierf 1855 te Washington.
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Héermann (Hu g o) , violist, geb. 3 Maart 1844 te Heilbronn, ontving zijn
muzikale opleiding aan het conservatoire te Brussel, maakte met zijn zuster
H e 1 e n e , harpspeelster, kunstreizen door Frankrijk, België en Duitschland
en werd x.865 concertmeester te Frankfort a. d. M., waar hij een quartetvereeniging oprichtte. Hij heeft de concerten van V i o t t i opnieuw uitgegeven en van cadansen" voorzien.
Heerpauken, Hoogd., een oude en zeer groote soort van pauken. P r á e t or i u s (Syntagrna II, 77) noemt ze : ))ungeheure Rumpelfässer." Ook een
register in sommige oude orgels. (z. PAUKE.)
Hegar (Friedrich), violist, geb. 11 October 1841 te Basel, ontving het,
eerste muziekonderricht in zijn geboortestad, studeerde 1857-60 aan het
conservatorium te Leipzig en bracht een winter te Warschau door als concertmeester der kapel van B i 1 s e , die aldaar uitvoeringen gaf. In Maart 1861
bezocht hij Baden-Baden en Parijs en werd in den herfst van dat jaar muziekdirecteur te Gebweiler in den Elsas. Na een tweejarig verblijf aldaar
begaf hij zich naar Zurich, waar hij kapelmeester van het schouwburgorkest
en 1865 ook directeur van de abonnementsconcerten werd. Van zijn compositiën verdienen vermelding de .Hymne an olie Msik, voor 4 stemmen met
orkest, een concert voor viool en een bundel liederen.
Hegar (E m i 1) , broeder van den vorige, violoncellist, geb. 3 Jan. 1843
te Basel, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig
en werd 1866 eerste violoncellist der G e w a n d h a us -concerten.
Heiberger (Joseph), Duitsch componist, leefde in de laatste helft der
18e eeuw te Rome en bracht aldaar een door hem gecomponeerde Italiaan
succes ten gehoorti.
-scheopramt
Heidenreich (F r i e d r i c h) , Duitsch orgelmaker uit de laatste helft der
18e eeuw, schreef een verhandeling over het orgel.
Heidenreich (Georg C h r i s t o p h), orgelmaker en organist te Taunstädt
in Thuringen, stierf 1800 in den ouderdom van 64 jaren.
Heiland., omstreeks 1800 organist in het klooster Isenhagen nabij Celle,
werd in zijn tijd voor een der beste orgelvirtuozen gehouden.
Heilmann (Joseph), geb. 1768 te Mainz, waar zijn vader hof kiaviermaker was, nam van hem de fabriek over en vestigde zich te Erfurt, waar
hij 1802 stierf.
Heinefetter (Sabine), zangeres, 1805 te Mainz uit arme ouders geb.
moest op jeugdigen leeftijd den kost verdienen, door zingend en harpspelend
door de straten te trekken. Zekere muziekliefhebber was verrukt van haar
schoone stem en liet haar onderwijs geven. Zij maakte snelle vorderingen,
trad 1824 te Frankfort a. d. M. en het volgend jaar te Kassel op, waar
zij 1827 levenslang aan het hoftheater verbonden werd. Tengevolge van

48

bijzondere omstandigheden verliet zij echter reeds 1829 die stad en ging
naar Parijs, waar zij op nieuw zangstudiën maakte onder leiding van Tad o1 i n i cn eenigen tijd nevens M a l i b r a n en S o n n t a g als ster aan den Italiaanschen •operahemel schitterde. Naar Duitschland teruggekeerd, behaalde
zij vooral te Weenen groote triomfen. Voorts zong zij x.832 te Milaan,
1833 te Berlijn, 1835 te Dresden, 1836 weder te Milaan en maakte toen
kunstreizen tot 1843. In dat jaar trad zij in het huwelijk met een koopman
uit Marseille en trok zich uit het openbare leven terug. Zij stierf 18 November 1872 in een krankzinnigengesticht, waarheen zij in den aanvang van
dat jaar gebracht was.

Heinefetter (K a t h i n k a) , zuster van de vorige, geb. 1 820, ontving van
Sabine H. les in den zang en zong 1837 te Aken, 1840 te Brussel, 1841
aan de Groote Opera te Parijs, vervolgens te Rijssell en te Marseille, en trok
zich 1845 uit het openbare leven terug. Zij stierf 20 Dec. 1858 te Freiburg in Breisgau.
Heinefetter (C 1 a r a) , zuster van de vorige, geb. 17 Febr. 1 8I te Mainz,
vierde als zangeres groote triomfen in de hofopera te Weenen, waar zij van
1831--1837 zong. Vervolgens maakte zij een kunstreis door Duitschland en
was als Mevr. S t ë c k e 1- H e i n e f e t t e r met roem bekend. Zij stierf 24 Febr.
1857 in een krankzinnigengesticht te Weenen.
Heinefetter. Behalve de hierboven genoemden zijn nog de zangeressen
F a t i m e H. (1834 te Weenen), Nanette H. en Sophie H. (1833 te
Praag) als zangeressen bekend. Drie broeders der gezusters H. waren violisten aan verschillende kapellen. Een vierde broeder, violoncellist, was eenige
jaren aan het theater te Mannheim verbonden.
Heineken (Nicolas), Duitsch toonkunstenaar, geb. in Saksen op het einde
der 18e eeuw, was als muziekonderwijzer te Londen gevestigd en gaf aldaar
1820 acht Psalmen in het licht.
Heinemeyer (Christian), fluitvirtuoos, geb. 1796 te Celle, kwam 1820
. in de koninklijke kapel te Hannover en werd 1823 kamervirtuoos. Hij stierf
6 Dec. 1872.
Heinemeyer (E r n s t W i 1 h ei in) , zoon van den vorige, geb. 25 Febr. 1827
te Hannover, overtrof zijn vader, van wien hij onderricht op de fluit ontving,
in virtuositeit. Hij kwam 1845 in de Kon. Kapel te Hannover, doch ging
1847 naar Petersburg, waar hij tot 1859 als eerste fluitist der Keizerlijke
kapel werkzaam was, en ging weder naar Hannover. Hij stierf 12 Febr.
1869 te Weenen.
Heiniehen (Johann David) , componist, geb. 1683 te Cróssuln bij Weissenfels, was eerst advocaat, doch begaf zich later naar Leipzig en vervolgens
naar Italië om zich in de muzikale compositie te bekwamen. De keurvorst

49
van Saksen, op zijn talent opmerkzaam gemaakt, beriep hein 1718 als kapelmeester naar Dresden, waar hij 1729 stierf. Zijn compositiën bestaan in
Opera's, Cantates en Missen. Ook schreef hij een theoretisch werk, dat zeer
geroemd wordt; het is getiteld : Der Generalbase in der Composition, ocler

neue and grundliehe 4nweisunq, wie een Zu$ikliebencler mil be$ondern Portheil
durck die Principia der Composition, nicht allein den Generalbass im KirehenKammer- and theatr&isehen Stylo vollkommen et in altiori gradu erlernen,
sondern zu gleicher Zeil in der Composition selbst wichtige Pro f ectus coachen
kunne. Nebst eiher Einleitung oder mu$ikali$cken Raisonnemení von der 112u$ik
uberhaupt and vielen be$onclern Materien der heutigen Praxeo8 (Dresden 1728).
Heiniske (Christoph) , klaviervirtuoos, geb. 1717 te Engelsdorf bij Leipzig, was x.757 cembalist in de kapel van den vorst van Anhalt-Zerbst.
Heinlein (Paul), een der beste klavier- en orgelspelers van zijn tijd, geb.
11 April 1626 te Neurenberg, ontving zijn muzikale opleiding te Munchen
en in Italië en werd x.658 organist aan de S e b a l d u s -kerk te Neurenberg,
waar hij 6 Aug. 1686 stierf.

Heinrich von Meissen, z. FRAUENLOB.
Heinrich (J o h a n n G o t t fr i e d) , organist te Zullichau, geb. omstreeks
1810 te Schwiebus, schreef eenige verhandelingen over het orgel en liet koraal.
Heinrichs (Anton Phi 1 i p p) , geb. 11 Maart 1781 te Schónbi ckel in
Boheme, ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in de muziek, doch werd
koopman en fabrikant. De val van zijn huis noodzaakte hens, naar Amerika
te gaan ; hij vestigde zich te Kentucky en wijdde zich geheel aan de muziek.
Zijn compositiën vonden grooten bijval in de Vereenigde Staten; daardoor
aangemoedigd, besloot hij, de harmonieleer grondig te bestudeeren en begaf
zich te dien einde naar Londen, waar hij zeven jaren lang violist in een
klein orkest was. Hij schreef er vele compositiën, o. a. een symphonie, die
hij op een te Weenen uitgeschreven prijsvraag inzond ; . de prijs werd echter
aan F r a n z L a c h n er toegekend. In Amerika teruggekeerd, vestigde hij zich
te Nieuw-York als muziekonderwijzer en stierf er in Mei 1861.
Heinroth (C h r i s to p h Gottlieb) , organist, leefde in de 18e eeuw en
was gedurende 62 jaren organist aan de kerk te Nordhausen. Zijn zoon,
Johann Aug. G., geb. 19 Juni 1780 te Nordhausen, was doctor in de
philosophie en muziekdirecteur aan de universiteit van Gottingen. Hij schreef
vele verhandelingen in tijdschriften voor muziek ;en stierf 2 Juni 1846 te
Gottingen .

Heinsen (Jo h a n n) , organist te Breslau, leefde in den aanvang der 18e eeuw.
leinsius (Michiel Ernst) , geb. vermoedelijk te Hulst, was van 1.737
tot 1760 organist te Arnhem. Hij componeerde o. a. 6 symphonieën en
6 concerten.
1I.
4
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]Hintz (A 1 b e r t) , organist, geb. omstreeks 1818 te Berlijn, ontving onder
aldaar en werd 1855 aan de A n d r e a s -kerk aangesteld.-richtvanC.Rus
Van zijn coinpositiën zijn liederen en stukken voor klavier in druk verschenen.
Heintz of Heinz (W o 1 f g a n g), organist en componist uit de eerste helft
der 16e eeuw, was omstreeks 1530 in dienst van den aartsbisschop A 1 b e r t
te Halle. In het door M i c h. V e h e uitgegeven gezangboek (Halle, 1537) zijn
koralen van hem te vinden.
Henze (G u st a v Ado 1 p h) , componist, geb. 1 October 1820 te Leipzig.
Zijn grootvader van moeders kant was August L ó we , muziekdirecteur te
Pegau in Saksen. Zijn vader, Ferdinand H., clarinettist, was gedurende
dertig jaren lid van het G e w a n d h a u s- orkest en stierf als zoodanig 4850.
Hij gaf zijn zoon onderricht in het clarinetspel ; in het klavierspel werd deze
door W. H a a k e onderwezen en de eerste studiën in de harmonie- en compositieleer maakte hij onder leiding van den organist S i e b e r en van C. G. M ü 11 e r.
Aan Mendelssohn had hij te danken, dat hij reeds op vijftienjarigen leeftijd
een plaats in het G e w a n d h a u s -orkest verkreeg. Ook ontving hij, door tusschenkomst van dien meester, 1840 een verlof van een jaar; hij maakte zich dien
tijd ten nutte, door onder leiding van K o t t e en R e is s i g e r zijn studiën in
de compositie voort te zetten. Reizen naar Hannover, Kassel en Hamburg
brachten hem in kennis met mannen als M a r s c h n e r en S p o h r. Niets
vas natuurlijker, dan dat de ijverig voortwaarts strevende kunstenaar geen
behagen kon scheppen in de eentonigheid van het orkestleven ; hij nam zijn
ontslag uit het G e w a n d h a u s-orkest, legde de clarinet ter zijde en besloot,
zich alleen aan het componeeren en dirigeeren te wijden. Reeds 1844 werd
hij tweede kapelmeester aan den stadsschouwburg te Breslau. Twee jaren
vroeger was hij in het huwelijk getreden met Henriette Bruning , geb.
P e u c k e r t, een gevierde dichteres, die reeds op jeugdigen leeftijd in
haar geboortestad Dresden de aandacht van Kar 1 Maria von W e U e r had
getrokken. Zij oefende grooten invloed op het talent van haar echtgenoot
uit. Voor de beide door hem gecomponeerde opera's : Loreley en Die Ruine
von Tharand, had zij, onder den nom de plume : H e i n r i e h Be r g , den tekst
geschreven. Het eene werk werd 1846 te Breslau, het andere 1849 te Leipzig en te Dresden, opgevoerd en met bijval ontvangen. In denzelfden tijd
schreef hij, en wel in weinige uren, de muziek voor het tooneelspel: Renb's
Tochter, van den Deenschen dichter Herz ; voorts de ouverture en entre-actes
voor Das bemooste Haupt van B e n e d i x. Al deze partituren zijn bij gele
schouwburgbrand te Breslau een prooi der vlammen gewor--genhidva
den; alleen de Ouverture, Fakkeldans en Finale van Die Ruine von Tharancd
zijn behouden gebleven.
In 1850 ging H. als kapelmeester van een Hoogduitsch operagezelschap
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naar Amsterdam. Daar echter die onderneming nog denzelfden winter te niet
ging, trok hij zich voorloopig uit het openbare leven terug en vestigde zich
in laatstgenoemde stad als muziekonderwijzer. Eerst 1852 verkreeg hij weder
een betrekking als directeur, en wel aan de liedertafel Euterpe, die onder
zijn bijna vijf en twintigjarige leiding een der beste liedertafels van Nederland
werd. Zeer vele compositiën schreef hij voor deze en andere vereenigingen ;
met Hollandschen tekst o. a. : Omhoog, gedicht van S c h i m m e 1; Bede, gedicht van v. d. Hoop ; Noy is het bloeiende heerlijke tijd, met orkest, tekst
naar Roquette, door Louise Heinze, en .Fragmenten uit liet Meifeest,
van Binger; met Duitschen tekst : fier Morgen, Stille Nacht,, Der Berg-

mann, Eruhlingstànze, Neuee ll o jen, Nier koine Sklavenseele, gedichten van
Mevr. Heinze - Berg; Wenn ich in deine Augega seh', van Heine, Ave
.Maria, met orkest, gedicht van Franke, en Die Viahneniveihe, een allegorie van
Mevr. H e i n z e - B e r g. In 1857 werd H. tot directeur der jaarlijksche concerten
van de vereeniging V i n c e n t i u s v a n P a u l o, wier programma's zich op het
gebied van het oratorium bewegen, benoemd. Hij legde in zijn nieuwe betrekking een bijzonderen ijver aan den dag en het was zijn streven, om op
die concerten, behalve de - werken van Duitsche meesters, ook die van Nederlandsche componisten, als : V e r h u i s t, Lubeck , N i c o l a, Hol , v a n
Bree, Frans Coenen, Mevr. Amersfoordt -Dijk en Benoit, ten gehoore te brengen. Hijzelf schreef voor die concerten drie stukken, van welke
twee tot de rubriek o r a t o r i u m behooren : Die Au f er8lehung, op. 42, en Sancta
Caecilia, op. 49. Voor beide werken had Mevr. H e i n z e- B e r g de woorden
geschreven. Zij werden te Amsterdam en in andere steden van Nederland,
en ook in Duitschland, met grooten bijval ten gehoore gebracht; de eerste
uitvoering van -Die Au f erstehunq greep plaats 1863, die van Sancta Caecilia
1870. Het derde werk was : Der I'eenschleier, 1877 voor het eerst uitgevoerd.
In het jaar x.860 was H e i n z e directeur van het zangkoor der R. C.
Fransche kerk te Amsterdam geworden. Zijn werkzaamheid op dat gebied
gaf aanleiding tot de compositie van 3 Missen voor mannenkoor en orgel en
van eenige Cantica. Tengevolge van een opdracht der Maatschappij
tot bevordering der Toonkunst , richtte hij 1 862 een zangschool op,
die gedurende negen jaren onder zijn leiding stond en waarbij later instrumentaalklassen gevoegd werden. Een verschil van meening met de commissarissen, betreffende de administratie der school, was oorzaak dat H. 187 .
zijn ontslag nam; de school kwam later onder leiding van Frans C o en en.
Gedurende zijn werkzaamheid aldaar vervaardigde H. een Zangleer in twee deelen, die in het Hollandsch werd uitgegeven en reeds vier uitgaven beleefde.
In 1868 richtte H. de vereeniging Excelsior op, die zich ten doel stelt,
het Protestantsch kerkgezang a capella te veredelen ; zij telt 170 tot 180 le4
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den, meest allen leerlingen vare H. Deze vereeniging neemt op groote feest
deel aan de godsdienstoefeningen en geeft jaarlijks drie groote uitvoe--dagen
ringen. De jongste stichting van H ei n z e is de Nederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging; zij dateert van 1875 en telt- heden (1881)
reeds 700 leden, waarvan 160 toonkunstenaars. Het doel dezer door H e i n z e,
Richard Hol, W. F. G. Nicolaï, C. van der Linden en W.
S t u m p f f , bestuurde vereeniging is het behartigen der belangen van Neerlands toonkunstenaars.
Het getal compositiën van Hein z e bedraagt ongeveer 70 stuks, waarvan meer
dan 40 in druk verschenen zijn. Van zijn onuitgegeven werken verdienen
nog vermeld te worden : Die IVaise en Fruhlingsgruss, concertouvertures;
laatstgenoemde werd later als inleiding voor B i n g e r s Heifeest in 1874 gebruikt. Vele bekende Nederlandsche dichters hebben hem de stoffe voor compositiën geleverd. Met Mr. J. v a n L e n n e p vervaardigde hij de Cantate : He
25 -jarig
Bestaan der Maatschappij Arti et Amieiíiae (1864), met H. J. S c h i mYn el cle Feestcantate voor Bilderdijks 100^jarigen geboortedag ( 1 8 7), met
J. J. L. ten Kate Twee Feestcantates voor de Nederlandsche Maatschappij
5

ter Bevordering der Nijverheid (186. en x.877), met H. Binger de . cantates Vondela standbeeld en He .Meifeest (I874), met A. J. de B u 1 l de
cantate Hulde aan Linnaeus (1877), met J. A. A 1 b e r d i n g k- T h y m Quinlet íe huiden. Op dit oogenblik (1881) is H e i n z e bezig aan een groot
oratorisch werk, getiteld: Yincenlius von .Paulo, voor hetwelk zijn talentvolle
echtgenoote wederom den tekst heeft geschreven en dat vermoedelijk 1882,
bij gelegenheid van tiet 25 -jarig bestaan der V i n c e n t i u s-concerten, ten gehoore gebracht zal worden. Mevr. H e i n z e- B e r g heeft zich, behalve door
de hierboven genoemde werken, ook nog verdienstelijk gemaakt door ver
andere gedichten, o. a. : Maria Magdalena, gecomponeerd door F r a n s-scheidn
C o e n e n en Deborah, geschreven voor Richard Ho 1, alsmede door metrische vertolkingen der gedichten van H e y e, H o f d ij k, T o 11 e n s en anderen.
H e i n z e is ridder van de Eikekroon, van de Saksische Albrechtsorde en
van de Ernestinische Huisorde en eerelid van vele muziekvereenigingen.
Heisehkel (Johann Jacob) , luitenist, werd x.671 te Berlijn kamermusicus van den keurvorst van Brandenburg.
Heiser (Withelm), geb. 15 April x.817 te Berlijn, was op twaalfjarigen
leeftijd koorknaap aan de Koninklijke Opera aldaar, werd later als zanger aan
de theaters van Schwerin en van Sondershausen aangesteld en 1853 muziekmeester van het garde-fusilier-regiment en directeur van het zangkoor der
Garnizoenskerk. Na 1866 wijdde hij zich uitsluitend aan het zangonderwijs.
Hij heeft over de honderd Iiederen gecomponeerd.
Heisius (Kaspar) , contrapuntist uit de 16e eeuw.
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Heissler (Karl) , violist, geb. 18 Jan. 1823 te Wenen, werd 1843 lid
der hofkapel en leeraar aan het conservatorium aldaar. Hij is als solo- en
quartetspeler gunstig bekend.
Rekking (K. G.), violoncellist, geb. in de eerste helft der 19e eeuw te
maakte kunstreizen door zijn vaderland, Duitschland en Engeland en
Hage,
'S
werd 1860 violoncellist aan den schouwburg te Bordeaux. Zijn broeder, Ger a r d H., violist, en zijn zusters, A n "n a Maria en Louise H., zijn mede
in de muzikale wereld gunstig bekend.
Helbig (Gottfried), organist en instrumentmaker, leefde in de tweede
helft der ' 18e eeuw te Liegnitz, waar hij 1795 stierf.
Held (J a c o b), violist en componist, geb. 11 Nov. 1770 te Landshut, was
een leerling van Friedrich Eck , maakte kunstreizen door Duitschland,
Zwitserland en Frankrijk en werd vervolgens hofmusicus te . Munchen. Zijn
compositiën bestaan in Ouvertures, Strijkquartetten en Vioolconcerten.
Helder (B a r t h o 1 o m a e u s) , of Helderus, dichter en componist, geb. omstreeks 1585 te Gotha, werd 1616 predikant te Remstädt bij Gotha en stierf
aldaar 28 Oct. 1635. Van zijn werken kent men Cjymbalum Genethliacum,,
:

d. i. Fiunfzehn, Schone, Lieblieke and Anmuthige Yew-J'ahres and WeihnacktGesánfle mit 4, 5 uncl 6 Sommen ('I 614) ; Cymbalum Davidicum, d. i. Geysttiche
Melocleyen and Gesánge mit 5, 6 and 8 Stimmen (1620) en Das pater Uneer,
nach ihren ,gewohntichen Jllelodien in Contrapuncto eolorato mie vier Stimmen ge
(1624). Al deze werken zagen te Erfurt het licht. Ook in het Canuionale-sety
sacrum (Gotha 1646—i 657) bevinden zich vele gezangen, ongeveer vier en vijf
-tig,vanhem.
Hèle (Georges de la,), Nederlandsch contrapuntist, geb. omstreeks 1545
in Henegouwen, was muziekmeester aan de kathedraal te Doornik en werd
na den dood van Gerard van Turnhout als kapelmeester van Phi 1 i p s
II naar Madrid beroepen. Het jaar van zijn dood is vermoedelijk 1591. Te
Antwerpen verscheen van hem het volgend werk in druk : Octo MMissae quinque, sex et septem vocum. auctore Georgio de la Thule, apud in$ignain cafhed.
Tornacensem pkonasco (1578).
Helfer (Charles d'), Fransch componist uit den aanvang der 18e eeuw,
was kanunnik en koormeester aan de kerk te Soissons en componeerde vele
Missen en Vespers.
Helia (Camillo di), Italiaansch contrapuntist uit de 16e eeuw, leefde te
Bari en gaf tweestemmige door hem gecomponeerde motetten in het licht.
Helikon, een bij de Grieken gebruikelijk instrument met zeven unisono
gestemde snaren en met beweegbare kammen.
Hellbaeh (J o h a n n A n d r e a s), Duitsch toonkunstenaar, geb. x.665, was cantor
aan de hoofdkerk te Naumburg en muziekdirecteur aan twee andere kerken aldaar.
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Hellebrand (Johann), componist en muziekonderwijzer, geb. 1808 te
Zdic in Boheme, gest. 2 Aug. 1861 te Lemberg, schreef vele compositiën,
die echter, met uitzondering eener Polka brillante, niet in druk verschenen zijn.
Hellendaal (P e t r u s) , violist en componist, geb. te Rotterdam in de eerste
helft der 18e eeuw, ontving onderricht van T a r t i n i te Padua, waar deze
meester 1721 kapelmeester geworden was en een vioolschool opgericht had,
die door geheel Europa beroemd werd. H. vestigde zich, na zijn terugkomst
uit Padua, omstreeks 1744, te Amsterdam, waar hij vermoedelijk tot zijn
dood gebleven is. Men kent van hem het volgend werk : Sei Sonate a violin
$olo e basso dedicate al lllma Sigre •il Sigr Leslerenson Sr da Berkenroode
e Streyen.

Heller (Ferdinand), was omstreeks 1783 in dienst van den keurvorst
van Keulen en behoorde tot de beste zangers van diens kapel.
Heller (Stephen), klaviervirtuoos en componist, geb. l 5 Mei 1&15 te
Pesth, ontving onderricht in de muziek van A n t. H a 1 m te Weenen, liet zich
reeds 1827 in. het openbaar hooren en maakte vervolgens een groote kunstreis door Hongarije, Polen en Duitschland. Te Augsburg overviel hem een
ziekte ; hij was dientengevolge genoodzaakt eenigen tijd in die stad te blijven ; hij
telde toen zestien jaren. Augsburg beviel hem zoo goed, dat hij besloot, er
voorloopig te blijven en er zijn muzikale studiën voort te zetten. Hij maakte
er kennis met graaf Fugger, Chelard, Drobisch en S t e t t e n en legde
zich ijverig op de compositie toe. In 1833 ging hij weder naar Pesth, om

zijn ouders te bezoeken, doch keerde spoedig naar zijn geliefd Augsburg terug,
dat hij eerst 1838 voor Parijs verliet. In Frankrijks hoofdstad, waar hij nog
heden (1881) gevestigd is, werd hij weldra tot de beste klavierspelers van
zijn tijd gerekend, niettegenstaande hij slechts zelden als solospeler optrad.
Hij bepaalde zich tot heb componeeren van klaviermuziek en heeft in dat genre
ongeveer 170 stukken geschreven, die door de klavierspelers zeer geroemd
worden. In 1862 maakte hij een reis naar Engeland en speelde met H a 11 e
het concert voor 2 piano's van Mozart. Zijn biographie, geschreven door
H. B ar b e d e t t e, is 1877 te Parijs verschenen.
Hellingk (Lupus), contrapuntist uit de 16e eeuw, was in zijn tijd zeer
beroemd.

Hellmesberger (Georg), geb. 24 April 1800 te Weenen, werd op tienjarigen leeftijd koorknaap der keizerlijke kapel, in de plaats van Fran z
Schubert, en ontving onderricht in het vioolspel van B ó h m , in de compositie van F o r s t e r. Hij werd leeraar in het vioolspel aan het conservatorium te Weenen en 1829, na den dood van S c h u p p a n z i g h, orkestdirecteur aan de Keizerlijke Opera. Hij stierf 16 Aug. 1873.
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Hellmesberger (Georg) , violist, zoon van den vorige, geb. f828 te Weenen, maakte kunstreizen door Duitschland en Engeland en werd x.849 concertmeester aan de hofkapel te Hannover, waar hij 12 Nov. 1852 stierf. Hij
componeerde o. a. een opera : .Lie Burgschaft.
Hellmesberger (Joseph), broeder van den vorige, geb. 3 November 1829
te Weenen, ontving, evenals zijn broeder, onderricht in het vioolspel van zijn
vader, werd 1850 leeraar in het vioolspel aan en directeur van het Weener
conservatorium, 1860 concertmeester aan de Hofopera en 1865, als opvolger van
M a y s e d e r , - eerste violist aan de Keizerlijke Hof kapel. Hij is vooral beroemd
wegens zijn quartetspel, doch ook als leeraar staat hij hoog aangeschreven.
Onder zijn beste leerlingen behoort zijn zoon, geb. 1856, die sedert 1872 in
de quartetvereeniging zijns vaders medewerkt.
Hellmich (Karl), instrumentmaker, geb. 20 April 1818 te Potsdam, ver
sedert 1844 strijkinstrumenten, die zeer gezocht waren. Hij stierf-vardige
1867 te Berlijn, waar hij aan het hoofd stond der instrumentenfabriek van
zijn schoonvader, Karl Grimm.
Hellmuth (F r i e d r i c h) , zanger en componist, geb. 174 4 te Wolfenbuttel,
was 1770 aan het theater te Weimar, later aan dat te Gotha, verbonden en
werd vervolgens kamermusicus te Mainz, waar hij in den aanvang der á.9e
eeuw stierf. Men kent van hem 3 sonates voor klavier met begeleiding van
viool en violoncel.
Hellmuth (Karl), broeder van den vorige, kamermusicus te Mainz, stierf
aldaar 1830. Zijn echtgenoote, Francisca J o s e ph a Heist , geb. 1746
te Mainz, was tot 1772 zangeres te Munchen, vervolgens te Weimar, Gotha
en Mainz. Zij maakte 1785 met haar echtgenoot een kunstreis door Duitschland. Onder haar leerlingen behoorden haar dochter Marianne en de zangeres Schick.
Hellpfeife, Hoogd., een open fluitwerk van 8 vt. in het orgel.
IHellwig (Karl Friedrich Ludwig) , geb. 23 Juli 1773 te Kunnersdorf bij Wrieszen a. d. 0., werd 1813 organist en 1815 muziekdirecteur aan
de Donskerk te Berlijn, waar hij 24 Nov. 1838 overleed. Zijn compositiën
bestaan in Missen, Motetten, Psalmen, Liederen, Gezangen en twee Opera's:
Die Bergknappen, tekst van K ó r n e r, en Joon S, ilvio, tekst van R o s el l e n.
Helmbreker (Cornelis J a n s z o o n) , organist, klokkenist en componist,
leefde 1624 te Haarlem en was als organist der Groote Kerk wijd en zijd
beroemd. Van zijn compositiën zijn twee stukken bekend, getiteld : Welkomlied en Gelukwenechinq.
Helmbiecht (Christian Friedrich Franz) , blind toonkunstenaar,
geb. omstreeks 1765 te Berlijn, bespeelde verschillende instrumenten : harp,
klavier en orgel, en werd 1790 organist der Fransche Kloosterkerk te Bet-
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lijn, waar hij omstreeks 1825 stierf. Hij vond een voelbaar notenschrift,
Hakennoten genaamd, uit.
Helmholtz (Hermann Ludwig Ferdinand) , physioloog, geb. 31 Augustus 482I te Potsdam, waar zijn vader leeraar aan het gymnasium was.
Hij promoveerde te Berlijn tot doctor in de Medicijnen, werd 1848 leeraar
in de anatomie aldaar, 1849 professor in de Physiologie te Koningsbergen,
1858 in hetzelfde vak te Heidelberg en 1871 professor in de Natuurphilosophie te Berlijn. Op muzikaal gebied is hij hoofdzakelijk bekend door zijn
werk : I)ie Lekre von den Tonemp findungen als physiologisehe Grundlage fur
Zie Theorie der Hicsik (Brunswijk '1863 en 1865). In dit werk wordt de
leer van het geluid, door C h 1 a d n i ontwikkeld, tot volkomenheid gebracht.
Volgens H. hebben de gehoorsindrukken en de gezichtsindrukken eenerlei oor
namelijk in de bewegingen en trillingen van elastische lichamen, hetzij-sprong,
die bestaan in kleurenverwekkend licht of in klanken, wier golven het oor, en
door dit lichaamsdeel de zenuwen, in beweging brengen. De geheele uitwerking der
muziek is derhalve tot het verkeer tusschen onze zenuwen en de bewegingen
van buiten ons bestaande lichamen terug te leiden. Het is, uit een natuurkundig
oogpunt beschouwd, hetzelfde, of de trillingen als langzame met het oor of als
snelle met het oog waargenomen worden. De lichtgolven, zoowel als de toongolven, wekken onze zenuwen krachtens dezelfde wet tot medetrilling op. H.
trachtte nu aan te toonen, dat in het oor het geluid tot de in beweging gebrachte zenuwen geleid word; dat die verschillende bewegingen der zenuwen
aan verschillende gehoorsindrukken beantwoorden en dat daarop de wetten der

muzikale kunst, de eigenlijke compositieregels, berusten. Met behulp van instrumenten, r e s o n a t o r e n genoemd, onderzocht hij de zoogenaamde »partiëele
tonen" van een klank, de met den grondtoon samenklinkende harmonische
boventonen, hun invloed op de kleur van, den klank, het timbre der strijkinstrumenten, der fluitwerken, tongwerken en der vokalen. Niemand vóór
hem heeft de eigenaardigheid der boventonen zoo duidelijk in het licht gesteld. Zij zijn het, die aan den grondtoon kracht en schoonheid verleenen.
In hetzelfde werk gaf H. een geschiedenis der onderzoekingen op het gebied
der geluidsleer, van Pythagoras tot den huidigen dag.
Helmont (Adriaan Joseph vail), componist, geb. 14 Augustus x. 747 te
Brussel, kwam als koorknaap in de kapel van den aartshertog-stadhouder der
Zuidelijke Nederlanden en ontving op jeugdigen leeftijd les in het vioolspel.
Later ging hij naar Amsterdam, waar hij orkestdirecteur aan de Opera werd.
Na den brand in der, schouwburg aldaar keerde hij naar Brussel terug en
volgde zijn vader op als muziekdirecteur aan de S t. G u d u 1 e. Hij stierf
28 Dec. '1830 en liet kerkcompositiën, alsmede een opera : L'amant léga€afire,
in manuscript na.
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Helt (H e i n t z) , een der oudste Duitsche luitvirtuozen, leefde omstreeks
1413 te Neurenberg.
llelwiw (J o s e p h) , orgelmaker uit Grulich in Boheme, vervaardigde o. a.
1734 een groot orgel in de Maria L a u r e t a -kerk te Praag.
Hemelsoet (Lodew**k), componist, geb. 20 Juli 1836 te Gent, was eerst
leerling van zijn vader, zangmeester aan de S t. Jacobs -kerk aldaar, en
kwam later op de muziekschool terzelfder plaatse, waar hij onderricht van M e ng al, Hen d er i c k x en An d r i e s ontving. Hij heeft vele compositiënvervaardigd, o. a. een opera : De Boeren-Kermis, die 1861 te Gent opgevoerd werd.
Hemidiapente, Gr., benaming der verminderde quint bij de Grieken ; de
kleine terts heette bij hen H e m i d i t o n o s.
Hemitonos, Gr., benaming van den halven toon bij de Grieken.
Heromes (J oh a n n e s) , hoboïst, geb. 23 Jan. '1839, ontving zijn muzikale
opleiding aan de koninklijke muziekschool te 's Hage, en wel van den beroemden hoboïst E. A. Schmitt , later van E. Ho r s t m a n n s h o f f. Sinds 30
jaren neemt hij een eervolle plaats in bij de Stafmuziek der grenadiers en
jagers, in de opera en op de concerten. Herhaalde malen trad hij ook als solist
op. Zijn schoonen toon en zijn meesterlijke techniek worden algemeen geroemd.
Hémony (F r a n g o i s en P i e r r e) , klokkengieters, afkomstig uit Lotharingen.
De oudste, F r a n r o i s , werd omstreeks 1597 te Levecourt geb. ; liet geboortejaar van Pierre is niet bekend. Omstreeks 1640 kwamen de beide
broeders in de Nederlanden. F r a n c o i s was de chef der zaak en aan hein
droeg 1643 het gemeentebestuur van Zutphen de vervaardiging van het klokkenspel voor de Wijnhuistoren op. In 1654 begaven zij zich naar Amsterdam,
waar hun door den Magistraat vergunning werd gegeven, om aan de Keizersgracht een klokkengieterij op te richten ; het daartoe benoodigde terrein werd
hun kosteloos verstrekt. Zij vervaardigden er o. a. het klokkenspel voor de
Oude Kerk, dat uit 35 klokken bestond en 1658 gereed was. De heide
broeders werden weldra beroemd en kregen bestellingen uit vele plaatsen van
Noord- en Zuid -Nederland. De schoonste hunner werken zijn die te Meche]en, Antwerpen, Delft, Groningen en Amersfoort. Men beweert, dat hun gezamenlijke werken meer dan anderhalf milioen gulden gekost hebben. F r a nc o i s vestigde zich 1666 te Utrecht, waar hij het volgend jaar overleed;
Pierre leefde tot 1678. In de laatste jaren hadden zij aan hun klokkengieterij
een kanon- en standbeeldengieterij verbonden. Francois H. is ook bekend
als uitvinder van een instrument: de metaalharmonica.
Hempel (Georg C h r i s t o p h) , kamermusicus en violist van den hertog
van Gotha, aldaar geb. 1715, componeerde symphonieën, concerten en solo's
voor viool en stierf 1801 ter zelfder plaatse.
Hempenius (S i c c o A 1 b e r t) , organist, geb. 7 Febr. 1 7 85 te Franeker,
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was een leerling van zijn vader (geb. 1747, gest. 181 ij. Zijn eerste betrekking als organist was te Groningen, 1808----1815 was hij te Haarlem,
1815-1821 te Nijkerk en werd in laatstgenoemd jaar uit 75 aspiranten tot
organist te Zwolle benoemd, waar hij ook muziekdirecteur werd. Hij had
zich reeds op jeugdigen leeftijd met de constructie van het orgel vertrouwd
gemaakt en werd derhalve dikwijls als deskundige gekozen bij het keuren
van orgels. Hij stierf 1849. Van zijn compositiën zijn bekend : Lof en
evangelische gezangen met voor- en tus$chenspelen ' ( vertaald naar J. Werner)
en Onderwijs in de gronden van het eerste klavier$peelen (Amsterdam,
A. Steup).
Hempson, harpspeler, geb. 1695 te Craigmore in het graafschap Londonderry, was op jeugdigen leeftijd blind geworden en begon op zijn twaalfde
jaar het harpspel te beoefenen. Hij maakte reizen door Schotland en Ierland
en werd overal met roem overladen. Nog op zijn zeven en negentigste jaar
liet hij zich hooren op een harpconcours te Belfast (1792), waar zijn origineele speelwijze luide werd toegejuicht. Hij stierf 1807 te Magilligan (Derry)
en bereikte dus den buitengewoon hoogen leeftijd van 112 jaren.
Henkel (M i c h a e 1) , geb. 18 Juni 1780 te Fulda, was organist en muziekdirecteur in zijn geboortestad, waar hij 4 Maart 1851 stierf. Het getal
zijner compositiën bedraagt ongeveer 200 stuks.
Henkel (Georg Andreas) , zoon van den vorige, geb. 4 Febr. 1805 te
Fulda, werd 1837 leeraar in de muziek aan het seminarium aldaar. Hij
schreef vele compositiëti, waaronder een ouverture voor Wallen8tein8 Lager,
symphonieën, sonates en een militaire treurmarsch, die 1848 door het Ministerie van Oorlog te Parijs bekroond werd. Hij stierf 5 April 1871 te Fulda.
Henkel (Heinrich), broeder van den vorige, geb. 14 Febr. 1822 te
Fulda, ontving onderricht in het orgelspel van zijn vader en begaf zich 1839
naar Frankfort a. d. M., waar hij bij A 1 o y s S c h m i t t klavier en bij A nd r é compositie studeerde. Hij gaf aldaar een Tkemati8ckes Verzeichniss der
Originalhandschri ften Mozarí's in het licht. Een poging om 1844 organist
aan de S t. Eu s t a c h e te Parijs te worden, werd verijdeld door het af branden van het orgel in die kerk. Hij vestigde zich te Leipzig, waar hij zich
tot 1849 met het muziekonderwijs bezig hield, en richtte in dat jaar een
muziekschool te Frankfort a. d. M. op. Ook gaf hij jaarlijks concerten voor
kamermuziek in die stad. Hij componeerde liederen, gezangen en orgelstukken en schreef een klaviermethode.
Henneberg (Johann Baptist) , organist en klavierspeler, geb. 6 Dec.
1768 te Weenen, werd 1790 kapelmeester aan het theater van Schik an e d e r aldaar, later organist en operadirecteur van vorst Nico 1 a u s v o n
E s z t e r h a z y. Na de ontbinding der kapel van dien vorst . ging hij weder
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naar Weenen, waar hij 1818 keizerlijk hoforganist werd en 27 Nov. 1822
overleed. Hij liet een groot aantal compositiën na.
Hennekindt (Johan Frans) , bekend onder den tooneelnaam d' I n c hi n di,
geb. 4 Maart 1798 te Brugge, ontving onderricht in den zang aan het conservatoire te Parijs, begaf zich vervolgens, ter voltooiing zijner studiën, naar
Italië en werd 1829 aan de Italiaansche Opera te Parijs verbonden, waar hij
in gezelschap van Graziani, Bordogni, Sonntag en Malibran zong.
Hij verliet dat tooneel 1834 en was toen eenige jaren aan de 0 p é r a C o m i q u e werkzaam. Na 1845 verdween hij van het tooneel. Hij stierf 23
Aug. 1876 te Brussel.

Hennen (Matthias), klavierspeler, geb. 1828 te Heerlen in Limburg,
ontving zijn muzikale opleiding aan de muziekschool te Luik, waar hij 1853
den eersten prijs in het klavierspel behaalde en zich als muziekonderwijzer
vestigde. Later, 1860, werd hij leeraar aan de muziekschool te Antwerpen.
Zijn compositiën bestaan in stukken voor orkest, quintetten, quartetten, trio's
en gezangen.
Hennen (Arnold), broeder van den vorige, geb. 1820 te Heerlen, ontving zijn muzikale opleiding aan de muziekschool te Luik en behaalde er
1845 den eersten prijs in het klavierspel. Daarop begaf hij zich naar Parijs
en vervolgens naar Londen, waar hij zich met bijval op eenige concerten liet
hooren en zich als muziekonderwijzer vestigde. In 1855 maakte hij met zijn
broeders een kunstreis door Nederland. Sedert eenige jaren woont hij op zijn
geboorteplaats. Onder zijn compositiën bevinden zich een Mis met orkestbegeleiding en een concert voor klavier.
Hennen (Frederik), violist, broeder van de vorigen, geb. 1830 te Heeren, ontving zijn muzikale opleiding aan de muziekschool te Luik, waar hij
1846 den eersten prijs in het vioolspel behaalde. Hij volgde zijn broeder
A r n o 1 d naar Parijs en Londen, werd in laatstgenoemde stad violist aan den
Schouwburg der Koningin (Her Majesty's Theatre) en liet zich met
bijval op eenige concerten hooren. Omstreeks 1872 trok hij zich uit het
openbare leven terug en vestigde zich op zijn geboorteplaats. Zijn compositiën bestaan in stukken voor viool.
Hennig (Christian Friedrich) , componist, leefde in de tweede helft
der 1 8e eeuw en was kapelmeester van vorst S u 1 k o w s k y te Sorau. Zijn compositiën bestaan in symphonieën, stukken voor klavier en liederen.
Hennig (Karl), organist en componist te Berlijn, aldaar geb. 23 April
1819, werd 1847 aan de S t. Pau 1 u s -kerk, 1851 aan de S o p h i a -kerk aan
koninklijk muziekdirecteur benoemd. Zijn voornaamste-gestldn1863o
compositiën zijn de symphonie- cantates Die Sternennacht (1854), Kóniy8p8alm
(1849) en Friedenspsalm (1854). Hij stierf 18 April 1873.

60

Renmg (Rudolph), violoncellist, geb. 1848 te Giistrow, ontving zijn
opleiding aan het conservatorium te Leipzig, maakte 1. 866 een kunstreis door
Noord-Amerika, vestigde zich x.867 te Nieuw-York en werd 1868 leeraar aan
de muziekschool te Philadelphia.
Hennigk (Heinrich Julius) , geb. 1786 te Dresden, was organist aan
de Johannes -kerk aldaar. Behalve eenige compositiën heeft hij twee werken over de geschiedenis der muziek geschreven.
Henning (Karij, geb. 26 Febr. 1807 te Halberstadt, legde zich vroeg
beoefening der muziek toe en leerde vele muziekinstrumenten-tijdgope
bespelen. Op vijftienjarigen leeftijd werd hij bassethoornist in het Lan dw e h r -battaillon en later staftrompetter van een kurassiersregiment. In 1837
werd hij muziekdirecteur te Zeitz en stierf aldaar 1866. Hij heeft vele compositiën voor viool en voor violoncel, alsmede een leerboek voor beide instrumenten, geschreven.
Henning (Karl W ii h ei m) , violist, geb. 31 Jan. 1784 te Berlijn, was
1807 eerste violist in het orkest der Italiaansche Opera aldaar en werd 181
kamermusicus, 1822 concertmeester, aan de hof kapel. Toen 1833 bij de A k ade m i e van Kunsten te Berlijn een muzikale afdeeling gevoegd werd, benoemde men H. tot lid er van. In 1840 werd hij koninklijk kapelmeester en
1848 als zoodanig gepensionneerd. Onder zijn compositiën bevindt zich een
komische opera : Das Rosenm fcken. Hij stierf 1867 te Berlijn.
Henning (Albert), broeder van den vorige, violist, geb. 1792 te Breslau,

ontving onderricht in het vioolspel van zijn broeder, werd 1811 kamermusicus
en eenige jaren later directeur der koninklijke kapel. Hij stierf 1832 te
Berlijn. Zijn zoon, Hermann H., geb. 1820, werd 1 840 lid der hof kapel.
Henning, Duitsch orgelmaker uit het einde der 16e en het begin der I7e
eeuw, vervaardigde o. a., volgens P r a e t o r i u s, zeer goede orgels voor Brunswijk en voor Hildesheim.
Henningsen (Magnus Peter) , geb. 10 Maart 1655 te Hannover, was
bassist in de kapel van hertog Ferdinand Albrecht van Brunswijk,
werd 1 680 cantor te Koningsbergen en 1688 te Berlijn, waar hij 1 702 stierf.
Van zijn compositiën bezit de S i n g a k a d e m i e te Berlijn een Mol et : »Der

Gerechte wired ,grunen."
Henriei (Heinrich) , geb. 1835 te Eberbach aan den Neckar, was
1856-1859 directeur der zangvereeniging te Heidelberg, 1859-86t van
die te Karlsruhe. In laatstgenoemd jaar werd hij organist aan de hoofdkerk
aldaar. Hij componeerde eenige groote werken voor koor en orkest.
Henrion (Paul), componist, geb. 20 Juli 1819 te Parijs, werd in zijn vaderland populair door zijn vele Fransche Romances. Ook vervaardigde hij een komische opera : Une rencontre dans le Danube, die 1854 te Parijs opgevoerd werd.
-
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Henry (Jean Baptiste) , violenmaker, geb. 1757 te Mataincourt in de
Vogesen, gest. 1831, kwam op jeugdigen leeftijd - te Parijs en richtte aldaar
een violenfabriek op, die door zijn zonen, Jean Baptiste F é 1 i x (geb.
1793, gest. 1858) en Caro 1 u s (geb. 1803, gest. 1859), en zijn kleinzonen,
O c t a v e (geb. 1826) en E u g è n e (geb. 1843), werd voortgezet.
Henry (Bonaventure), violist, liet zich 1780 op een concert spirituel
te Parijs hooren en werd eerste violist aan het theater B ea u j o 1 a i s. Het jaar
van zijn dood is niet bekend. Zijn compositiën bestaan in stukken voor viool.
Henschel (Georg), zanger en componist, geb. 18 Febr. 1 850, ontving
het eerste onderricht in de muziek van L. Wande 1 t en J. Schaeffer ,
kwam x.867 aan het conservatorium te Leipzig en voltooide zijn studiën aan
de H o c h s c h u l e te Berlijn, onder leiding van F r e d. K i ei erg A d. S c h u l z e.
Hij maa .te concertreizen door Duitschland, België, Nederland en Engeland;
vooral in laatstgenoemd land maakte hij grooten opgang. Als componist is hij
bekend door liederen, een oratorium, een canonische suite voor orkest en
twee opera's : Friedrich der Schone en Walewein.
Henschel (Johann Abraham) , organist en klavierspeler, geb. 19 September 1721 te Wohlau, gest. 8 Febr. 1791 te Breslau.
Hensel (Fanny), zuster van Felix Mendelssohn Bartholdy,
geb. 14 Nov. 1805, ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in het klavierspel. Haar broeder placht te zeggen dat zij beter speelde dan hij. Ook wijdde
zij zich aan de compositie : zes liederen van haar zijn onder de zijne opgenomen ; zij komen voor in Op. 8 (N°. 2, 3 en 12) en in Op. 9 (N°. 7, 1 0
en 12). Onder haar eigen naam verschenen 4 bundels klavierstukken, 2 bundels liederen en een klaviertrio. Zij was x.829 met den hofschilder W. H e ns e 1 te Berlijn in het huwelijk getreden en stierf 17 Mei 1847.
Hensel (Johann D a n i e 1) , geb. 1757 te Goldberg in Silezië, ontving zijn
muzikale opleiding van den muziekdirecteur T u r k te Halle. Hij gaf aldaar
1787 een zangspel : Cyrus and Cassandra, tekst van R am m 1 e r in het licht.
In het jaar 1794 richtte hij te Hirschberg een school op. Van zijn vele conzpositiën verdienen bijzonder vermeld te worden de opera's Daphne, Die
Geisterinsel en het Oratorium Jesus.
Henselt (Adolph), klaviervirtuoos en componist, geb. 1.2 Mei 1814 te
Schwabach in Beieren, ontving te Munchen onderricht in de eerste beginselen
van het klavierspel van den koorrepetiteur L a s s e r en zette zijn studiën voort
onder leiding van Mevr. von F 1 a d t , leerlinge van den abbe V o g 1 e r. Deze
wist de aandacht , van den koning van Beieren op haar leerling te vestigen,
en de jeugdige virtuoos ontving een subsidie uit de koninklijke kas, welke
hem in staat stelde naar Weimar te gaan, ten einde bij H u m m e 1 zijn studiën te voltooien. De leerwijze van zijn nieuwen meester behaagde hem echter
e
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niet en na een verblijf van acht maanden te Weimar keerde hij naar Munchen terug. Vervolgens begaf hij zich naar Weenen, waar hij gedurende twee
jaren contrapuntische studiën bij S e c h t e r maakte en zich voorts, afgezonderd
van de wereld, geheel in het klavierspel verdiepte. Tengevolge van die studiën werd hij echter ziek en de geneesheeren schreven hem een gezondheidsreis voor. Hij ging 1836 naar Karlsbad en van daar naar Berlijn. Zijn spel
maakte in Pruisens hoofdstad grooten opgang; de criticus L u d w i g R e 1 1st a b verklaarde hem voor den besten klavierspeler van zijn tijd. Niet minder succes had hij te Dresden, Weimar, Jena en Breslau, waar hij x.837
optrad. Het concertspelen behaagde hem echter niet en toen hij 1838 tot
kamervirtuoos der keizerin van Rusland was benoemd, vestigde hij zich te
Petersburg en bepaalde zich tot het spelen in kleine kringen. Ook begon hij
zich op het muziekonderwijs toe te leggen; hij onderrichte de keizerlijke prinsen in het kiavierspel en werd later tot inspecteur van het muziekonderwijs
op de meisjesscholen benoemd. Tot aan den Krim - oorlog trad hij in som
Russische steden nu en dan als solist op, doch het onderwijs bleef bij-mige

hem de hoofdzaak. Zijn spel werd algemeen geroemd, ook door kunstrechters
als Robert Schumann en von L -e n z. ander zijn compositiën bevinden
zich vele degelijke stukken; zij bestaan in Etudes, een Concert, een Trio,
Variatiiin en een groot aantal Transcriptiën van Weber, B e e t h o v e n
en Hummel.
Henstridge (Daniël), Engelsch componist, was omstreeks 1710 organist
aan - de kathedraal te Canterbury.
Hentsehel (Ernst Julius), geb. 26 Juli 1804 te Langenwaldau bij Lieg
muziekdirecteur aan het seminarium te Weissenfels, schreef-nitzSleë,
vele leerboeken der muziek en was redacteur van het tijdschrift Euterpe.
Hentsehel (Theodor), componist, geb. 28 Maart 1830 te Schirgiswalde,
ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Praag en werd muziekdirecthur aan den stadsschouwburg te Leipzig, later, 1863, aan dien te Bremen •
Hij voerde in laatstgenoemde stad 1874 zijn opera Der Kónir^spage op. Voorts
heeft hij Ouvertures, Marschen en een Mis voor mannenstemmen gecomponeerd.
Hepp (Jacob), geb. 1797 te Leiden, ontving onderricht in het klavierspel
en in de harmonie van C. F. R u p p e en werd organist aan de Pieters kerk aldaar. Hij stierf er 18 Sept. 1861.
ilepp (Sixtus), klavier- en orgelspeler uit de laatste helft der 18e eeuw,
geb. 12 Nov. 1732 te Geisslingen in Wurtemberg, was een leerling van J om e t l i en stierf 1801 als organist aan de Nieuwe Kerk te Straatsburg.
Heptachordon, Gr., groote septime.
Herault (Jean Louis) , kerkcomponist en onderkapelmeester van koning
Frans I van Frankrijk, leefde omstreeks 1545 .
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Herbeek (Joliann), geb. 25 Dec. 1831 te Weenen, werd op tienjarigen
leeftijd koorknaap in het gesticht H e it i g e n k r eu z bij 'Weenen, ontving
onderricht in de harmonie van Rotte en heeft voor liet overige zijn muzikale kennis aan zichzelf te danken. Te Weenen doorliep hij het gymnasium
en studeerde gedurende drie jaren in de Rechten, doch wijdde zich vervolgens
geheel aan de muziek. In 1852 werd hij koordirecteur bij de Piaristen in
Josephstadt, te Weenen, 1856 koormeester der Weener mannenzangvereeniging,
1858 directeur der in dat jaar opgerichte zangvereeniging en leeraar aan het conservatorium, een jaar later directeur van de Ge$ellscha f t der Mu$ik f r eunde,
1863 vice- hofkapelmeester en 1866 opperkapelmeester aan de Keizerlijke Opera.
In 1871 liet hij zich overhalen, ook als administratief directeur dier Opera
op te treden. De aan die betrekking verbonden zorgen verdroten hem ech-ter; hij nam f875 zijn ontslag en stierf 28 October 1877. Onder zijn compositiën bevinden zich Missen, Cantates, Ouvertures, Symphonieën, Strijkquartetten enz.

lerbing (August Bernhard Valentin) , liederencomponist, was organist en vicarius aan den Dom te Maagdenburg, waar hij 1767 overleed. Hij
gaf 30 Odes onder den titel: Mu$ikali$che Beluiqunaen (Leipzig 1751),
later : Rabeln and Brzáklungen, in het licht.
Herbst (Johann Andreas) , muziekgeleerde en componist, geb. 1588 te
Neurenberg, gest. omstreeks 1665 als kapelmeester te Frankfort a. d. M.,
gaf kerkmuziek en theoretische werken in het licht.
Herbst (Heinrich), orgelmaker te Maagdenburg, leefde in - den aanvang
der 18e eeuw en vervaardigde o. a. 1718 een kostbaar orgel in de Stichtskerk te Halberstadt. Ook zijn zoon, J o h a n n G o t t f r i e d H., was orgelmaker.
Herbst (Michael), hoornvirtuoos, geb. 24 September 1778 te Weenen,
gest. 5 Nov. 1807 als professor aan het conservatorium aldaar.
Iferbst, zangeres, leerlinge van Mevr. Benda, was 1792 hofzangeres te
Schwerin, later te Dessau. Zij werd 1810 aan het hoftheater te Berlijn verbonden, doch trok zich reeds 1811 uit het kunstenaarsleven terug.
Herder (Johann Gottfried von), een der voornaamste Duitsche dichters en denkers uit de 18e eeuw, geb. 25 Augustus 1744 te Mohrungen in
Oost-Pruisen, gest. I8 December 1803 te Weimar, is op muzikaal gebied bekend door de volgende verhandelingen : Yon der Musik der Psalmen; Ueber

die Musik als Geeang, aus Asmus' sdmm tlichen Y érken ; Ueber die Verbindung der Musik and des Tanze8 zum Nationalge ang (uit zijn werk : Geist
der hebraïscken Poesie) ; Ueber die Beseha f enheit der heiligen Musik, der Hymnen and der christlichen Liturgie (uit zijn tijdschrift Caecilia) en Veber den
Tanz, das Telodram, die neueste deutsche Oper mnd die Wirkunq der Miuik
iuberhaupt au f Denkart _ and Siteen (uit Adrastea). Ook had hij het voor-
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nemen, een geschiedenis der muziek van de 18e eeuw te schrijven, doch werd
daarin door den dood verhinderd.
Herdlizka (Henri), genaamd 'T o u r t e r e l 1 e , was de zoon van een hoor
te Parijs en werd aldaar 1796 geb. Hij vestigde zich als muziekonder- -nist
wijzer te Bordeaux en stierf 1821. Zijn compositiën bestaan in talrijke stukken voor klavier en in een opera : La Ferme el le Ck&eau.
Heredia of Herredia (P i e d r o) , Spaansch componist uit de eerste helft
der 17e eeuw, leefde in Italië en was sedert 1630 kapelmeester aan de S t.
Pieters -kerk te Rome, waar hij 1648 stierf.
Herfurth (R u d o 1 p h) , violist, geb. 9 Febr. 1844 te Eisenberg in Alten
maakte vele kunstreizen door Duitschland, werd 1868 muziekdirecteur-burg,
te Freiburg in Baden en 1871 kapelmeester aan de Opera te Straatsburg.
Herigerus, abt van L o bb e s , nabij Thuin in het bisdom Luik, componeerde
o. a. de hymne : Ave perquam en de antiphonieën : 0 Thoma didyme en 0 Tkoma

apostole.

Hering (A 1 e x a n d e r) , orgel- en kiavierspeler, was 1669 aan de Kruiskerk te Dresden aangesteld en behoorde tot de eerste leermeesters van
Joh. Kuhnau.
Hering (Karl Gottlieb) , geb. 25 Oct. 1765 te Schandau, gest. 3 Jan.
1853, *as muziekonderwijzer aan liet seminarium te Zittau. Zijn leerboeken
zijn algemeen bekend geworden ; onder zijn compositiën bevinden zich vele
volksliederen.
Hering (Kar 1 Eduard) , zoon van den vorige, geb. 13 Mei 1809 te
Oschatz, was 1839 organist te Bautzen, later leeraar aan het seminarie aldaar en componeerde vele groote werken, als : de oratoria .Per Erlciser, Die
heilige Nacht, David, Salomo, Christi Leid and Herrlichkeií en de opera's
Konraclin der letzte Hohenstau f e en Tordenskjold ; voorts vele Missen, Hymnes, Cantates en Ballades.
Hering (Karl Friedrich Ado 1 p h) , violist en componist, geb. 2 Sept.
18 I9 te Berlijn, was een leerling van Lipinski en T o m a s c h e k. Hij
maakte vele kunstreizen, werd 1846 lid der koninklijke kapel te Berlijn,
richtte aldaar 1851 een muziekschool op en werd 1867 tot koninklijk muziekdirecteur benoemd. Hij componeerde Ouvertures, Symphonieën, Strijk
Zijn Wrangelmar.4ck is populair geworden.
-quarten,Mschz.
der
16e
eerste
helft
in
de
componist,
leefde
(Jean
1')
,
Fransch
Heritier
eeuw. Van zijn compositiën zijn twee Motetten in de verzameling van A tt ai g n a u t (Parijs 1534) opgenomen.
Hermann (Nicolaus), geb. op het einde der 15e eeuw, was cantor te
Joachimsthal en componeerde vele kerkmuziek. Hij stierf 1561.
Hermann, kerkcomponist, geb. omstreeks het midden der 16e eeuw in

65

Franken, was cantor aan de dorpsschool te P f o r t a in Thuringen en componeerde vele koraalmelodieën. Hij stierf 1628.
Hermann (Johann David) , klavierspeler, geb. omstreeks '1 760 ergens
in Duitschland, begaf zich 1785 naar Parijs, waar hij op een concert spirituel
groot succes behaalde en zich als muziekonderwijzer vestigde. Maria A nt o i n e t t e koos hem tot leermeester, en weldra was hij in Frankrijks hoofdstad algemeen bekend. Hij stierf er 1846. Van zijn talrijke compositiën zijn
Concerten, Sonates en Potpourri's in druk verschenen.
Hermann (Friedrich), vioolvirtuoos en componist, geb. I828 te Frankfort a. d. M., ontving het eerste onderricht van B e r n. M o h r en zette 1843-1846 zijn studiën voort aan het conservatorium te Leipzig, waar hij in laatst
jaar eerste altist van liet G e w a n d h a u s- en schouwburgorkest en leeraar-genomd
aan het conservatorium werd. Zijn compositiën bestaan in een Symphonie,
een Strijkquartet, Duo's en Etudes voor viool enz.
Ilermann (Constant), eigenlijk H e r m a n t genaamd, violist, geb. 16
Aug. 1823 te Douai, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatoire te
Parijs, behaalde 1841 den eersten prijs in het vioolspel en maakte kunstreizen door Frankrijk en België. Hij schreef ongeveer 150 compositiën, meest
allen voor viool.
Hermstedt (Johann Simon) , clarinetvirtuoos, geb. 29 Dec. 1778 te
Langensalza, maakte vele kunstreizen door Duitschland en stierf i 0 Aug. f1846
als hofkapelmeester te Sondershausen. Men roemde om het zeerst zijn schoonen toon en zijn verbazingwekkende techniek. S p o h r schreef een concert
voor hem en ook K. M. v. Weber had het voornemen dit te doen.
Hernandez (Pablo), componist, geb. 25 Januari 1834 te Saragossa, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Madrid en behaalde
1861 den eersten prijs in de compositie. Hij schreef vele kerkmuziekstukken, een Symphonie, een Ouverture en eenige Zarzuela$, van welke één den

titel draagt : Un Sevillano en Ia Habana.
Hernandez (I s id o r o) , Spaansch componist, liet in de jaren '1875 en 1876
te Madrid de volgende door hem gecomponeerde Zarzuela$ opvoeren : Maeme
Tallarines, Fresco de Jordan en Una Leceion de Toreo.
Hernando (Rafael José Maria) , componist, geb. 31 Mei 1822 te Madrid, ontving zijn opleiding aan het conservatorium aldaar en begaf zich 1843
naar Parijs, waar hij een Stabal Mater en eenige andere werken schreef, die
in de S o c i é t é S t. C é c i l e uitgevoerd werden. Te Madrid teruggekeerd,
schreef hij eenige Zarzuelas, die grooten opgang maakten ; dientengevolge werd
hij tot directeur van het Operetten-theater aangesteld, voor hetwelk hij jaarlij ks veertien bedrijven muziek moest schrijven. De werken die hij vervaardigde vielen zeer in den smaak van het publiek. Ook in andere genres
II.
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muntte hij uit. Voor het conservatorium, waarvan hij 1852 secretaris werd,
vervaardigde hij vele compositiën en wijdde zich met grooten ijver aan het
muziekonderwijs. Een groote Mis van hem werd 1867 te Madrid uitgevoerd.
Héro (Hippolyte), contrabassist, geb. 22 Maart 1819 te Bergen in Henegouwen, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatoire te Brussel en
vestigde zich 1847 als leeraar in het contrabasspel in zijn geboortestad. Hij
richtte er 1850 een koorvereeniging op » des Ouvriers Montoi.." Zijn M&íhode
de contrebasse wordt zeer geroemd.
Herold (Johann), componist, geb. te Jena omstreeks het midden der
I6 e eeuw, is bekend door de volgende werken : .Passionale sex voc. (Gratz
1594), Deutsche Lieder fier 4 Seimmen (Neurenberg, 1601) en eenige liederen
op de wijze der Italiaansche Canzone (Neurenberg, 1606).
Herold (Francois Joseph) , klavierspeler, geb. 10 Maart 1755 te Soltz
in den Elzas, ontving onderricht in de muziek van K. P h. E m a n, u e 1 B a c h
en was een van diens beste leerlingen. Omstreeks J 781 vestigde hij zich
te Parijs, waar hij als muziekonderwijzer gunstig bekend werd. Hij stierf er
1 Sept. 1802. Zijn compositiën bestaan in sonates voor klavier en voor harp
en in arrangementen van quintetten van B o c c h e r i n i.
Hérold (Lo u i s J o s e p h Ferdinand) , zoon van den vorige, geb. 28
Januari 1791 te Parijs, toonde reeds op jeugdigen leeftijd grooten aanleg voor
de muziek en ontving de eerste lessen in die kunst van zijn peetoom, L o u i s
Adam , en van F é t i s. In 1806 kwam hij aan het conservatoire, behaalde
den eersten prijs in het klavierspel, beoefende de harmonie onder leiding van
Cate 1, de compositie onder leiding van M é h u 1, voor wien hij groote bewondering koesterde, en behaalde 1812 den Prix de Rome met zijn cantate
Mlle de la Vallière. Gedurende zijn verblijf in Italië, E812-1 815, componeerde hij twee symphonieën, de Hymne de la Transfiguration, 4 voix, drie
strijkquartetten en een Scena ed Aria con cori. Ook gaf hij in dien tijdzijn
eerste proeve van dramatische muziek : met de hulp van Land i a n i richtte
hij het door D u v a 1 geschreven stuk, La Jeunesse de Henri ITT, tot libretto
in. Deze opera werd, als La GiovenlI di Enrico [T, met bijval te Napels opgevoerd. Van Italië begaf hij zich voor korten tijd naar Weenen. Na zijn
terugkomst te Parijs deed hij zijn best om een goeden operatekst te verkrijgen,
hetgeen hem waarschijnlijk niet spoedig gelukt zou zijn, indien niet B o i e 1d i e u hem had opgedragen, het laatste gedeelte van Charles de France,
een opera de circonsíance, te schrij ven ; zij werd J 81 6. opgevoerd en men was
zoozeer ingenomen met het door H e r o 1 d gecomponeerde gedeelte, dat hem
een nieuwe tekst : Les Rosie'ree, ter compositie toevertrouwd werd ; dit werk
werd met grooten bijval ten gehoore gebracht., Zijn volgende opera : Les "Cloekeítes, was een nieuwe triomf voor hem ; zij werd herhaalde malen opge.
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voerd en de aria : »Me voilá, me voilá" verkreeg groote populariteit. Voorts
gaf hij blijken van talent in Le premier vena (1818), Les Troqueur8 (1819)
en L'auleur mort et vivant ('1820) ; doch ongelukkigerwijze waren de teksten
dier drie werken te onbeduidend, om groot succes te behalen. Daarentegen
werd Le muletier ('1823) zeer gunstig ontvangen en vergoedde hem zijn vroegere teleurstellingen. Het is moeilijk te begrijpen, hoe de hand, die deze liefelijke opera schreef, zulke stukjes kon vervaardigen als Lasthénie en Le Lapin Blanc; misschien was het de wensch om niet ledig te zitten, die H er o 1 d deed besluiten tot het componeeren van zulke onbeduidende libretto's.
In de jaren 82O-827 bekleedde H. de betrekking van accompagnateur
aan de Italiaansche Opera en '1820 werd hij naar Italië gezonden, om zangers voor dat theater te zoeken; hij bracht o. a. Pasta en G a 11 i mede.
In 1827 werd hij koordirecteur aan de Icadé nie de Mimique; in die betrekking bracht hij veel bij tot de opvoering van Le Comte Ory en Robert le
liable en componeerde ook vele balletten, doch wist al dat werk te verrichten, zonder den arbeid te verzuimen die zijn roem moest uitbreiden ; de
opera's Vendome en Espagne, Le roi René en Marie getuigden van zijn groote
werkzaamheid ; vooral in laatstgenoemd werk, x.826 voor het eerst vertoond,
gaf hij blijken van groot talent. Drie jaren later kwam hij weder te voorschijn
met l'Itlusion en Emmeline, welke beide werken, ondanks hun talrijke muzikale schoonheden, geen bijval vonden, daar de woorden niet in staat waren
de belangstelling van het publiek op te wekken. In vereeniging met C a raf a
schreef hij 4830 L'Auberge d'Auray en begon daarna aan zijn meesterstuk:
Zampa, dat 3 Mei 183. voor de eerste maal in de 0 p e r a Co m i q u e gegeven. werd en dat theater van den ondergang redde. Na dat werk componeerde hij met verscheiden andere musici de partituur der .marquise de Brinvilliers. Vervolgens gaf hij nog een klein stukje : La médecine sans mddecin
en schreef toen zijn laatste, tevens een zijner beste werken : Le Pré aux
Cleres, dat door de Franschen nog hooger wordt gesteld dan Zampa. Het
werd 15 Dec. 1832 voor het eerst opgevoerd en 1871 voor de duizendste
maal gegeven. H é r o l d stierf 19 Januari 1833, niet minder betreurd om
zijn beminnelijke . eigenschappen dan om zijn talent. Een partituur voor de
Groote Opera, getiteld : Ludovic, welke hij onafgewerkt had achtergelaten, werd
door H a 1 e v y voltooid.
Heroux (Franz) , klavierspeler en violist, was tegelijk met zijn ouderen
broeder, fluitist, tot het begin der i 9e eeuw aan het orkest te Frankfort a. d. M.
verbonden. — Zijn zoon, Karl August H. , geb. 1.786, gest. J 842, was
langen tijd aanvoerder der tweede violen in hetzelfde orkest.
Herz (Johann Georg), hoornvirtuoos, geb. in de tweede helft der 17'
eeuw te Gotha, liet zich 1714 met grooten bijval te Hamburg hooren.
5*
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8errmann (Karl Friedrich) , geb. 1786, was cantor te Greiz en als
zoodanig nog 1848 werkzaam. Hij gaf vele theoretische werken in het licht en
componeerde tusschenspelen voor het koraalboek van Jo h. A d a m H i I 1 e r.
Berrmanu (Gottfried), violist en componist, geb. 15 Mei 1808 te Sondershausen, was een leerling van S p o h r en H a u p t m a n n werd 1832 muziekdirecteur te Lubeck, 1844 hofkapelmeester te Sondershausen en 1852 weder
muziekdirecteur te Lubeck, waar hij omstreeks 1856 ook met de directie van

den stadsschouwburg belast werd. Hij bracht er zijn opera's Toussaint-Louverture en Barbarossa ten gehoore ; later schreef hij voor hetzelfde tooneel de
opera's .Das Johannisf euer en Die Walpurgisnacht. In 1.869 werd hij tot
directeur der Hamburger B a c h -vereeniging benoemd, doch nam die betrekking slechts tot 1870 waar, daar het gedurig heen- en weerreizen te ver
voor hem was. Behalve als dirigent, had hij ook als muziekonder--moeind
wijzer een zeer goeden naam ; hij legde -zich hoofdzakelijk op het zangonderwijs toe. Zijn compositiën bestaan, behalve in de hierboven genoemde opera's,
in Symphonieën, Ouvertures, Concerten, Quartetten, Zangstukken enz.
Herschel (F ri e d r i c h W i 1 h elm) , beroemd astronoom, geb. 15 Nov. 1738
te Hannover, was in zijn jeugd toonkunstenaar. Op veertienjarigen leeftijd
werd hij hoboïst bij een regiment en begaf zich 1757 naar Londen, ten einde
zijn muzikale studiën voort te zetten. Zijn uitstekend klavier -, orgel- en harpspel maakte hem spoedig bekend. Graaf Darlington benoemde hem tot
directeur van een muziekcorps te Durham. Vervolgens vestigde H. zich als
muziekonderwijzer te Leeds, werd 1765 organist te Halifax en 1766 muziekdirecteur te Bath. In zijn vrijen tijd bestudeerde hij de meetkunde en las
werken over de astronomie. Met behulp van door hem zelf vervaardigde
telescopen maakte hij vele ontdekkingen, die in de geleerde wereld groot opzien verwekten. Van lieverlede wijdde hij zich uitsluitend aan de sterrekunde
en stierf 25 Aug. 1822 op het landgoed S 1 o u g h bij Windsor, dat hij van
koning George ten geschenke had gekregen. Van zijn compositiën worden
vermeld een syrnphonie en twee stukken voor militaire muziek. Het is evenel niet zeker, of deze stukken van hem, dan wel van zijn broeder J acob zijn.

Herschel (Jacob), broeder van den vorige, geb. 1734e (volgens anderen
1740) te Hannover, was een der beste violisten van zijn tijd, vertoefde
eenige jaren (tusschen '1771 en 1775) te Amsterdam, vermoedelijk ook te
Londen (1786) en was overigens als violist in zijn geboortestad werkzaam,
waar hij omstreeks 1792 stierf. Hij componeerde Symphonieën, Quartetten,
Trio's enz. Volgens F é t i s zijn te Amsterdam zes zijner Quartetten voor
klavier en strijkinstrumenten in druk verschenen.
Herschel (Alexander)^, broeder var den vorige, geb. 1745 te Hanno-
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ver, was violoncellist in do hofkapel aldaar en stond als quartetspeler en
onderwijzer gunstig aangeschreven.

Herstel (Karl), organist en kiavierspeler, geb. I 764 te Heisa bij Kassel,
in welke stad hij 1836 als hoforganist stierf,. componeerde Motetten en stukken voor orgel ; ook schreef hij de volgende werken : Orgelwerk fur .Land-

organ^$ten en Ueber den Gebrauch der Orgelsimmen.
Hertel (Johann Christian), virtuoos op de viola d i gamba, geb. 1699
te Oettingen, was 1719 lid der hofkapel te Eisenach, 1742 concertmeester te
Str elitz, waar hij 1754 stierf. Hij heeft zeer veel gecomponeerd : Symphonieën, Ouvertures, Concerten, Sonates enz., doch slechts weinige dezer compositiën zijn in druk verschenen.
Hertel (J o h a n n W i 1 h e 1 m) , zoon van den vorige, geb. 9 October 1727
te Eisenach, was eerst violist, later klaviervirtuoos en componist, en werd
1757 hofcomponist, later hofkapelmeester te Schwerin, waar hij 1789 stierf.
Onder zijn compositiën bevinden zich Symphonieën, Quartetten, Sonates en
Concerten ; het meest geroemd werden echter zijn Liederen en Odes. Ook
als schrijver is hij bekend, en wel door een kritische verhandeling: iS'ammlung
musikalischer Schri f ten (Leipzig, 1757 en 1758).
Hertel (Karl), violist, geb. 13 Maart 1784 te Berlijn, was 1811--1862
kamermusicus bij de hofkapel aldaar en stierf 16 Nov. 1868. — Zijn zoon,
Peter Ludwig H. , geb. 21 April 1817 te Berlijn, was een leerling van
Greülich, Rietz, Julius, Schneider en Marx. Hij was een specialiteit in het componeeren van balletten en werd 1860 directeur der koninklij ke balletmuziek. Vele zijner compositiën werden ook te Milaan uitgevoerd.
Hertel (M a t t h a e u s) , Duitsch organist uit de eerste helft der it 7e eeuw,
was aan de kerk te Zullichau aangesteld. Een door hem vervaardigd, doch
hem ontstolen en onder een anderen naam uitgegeven, werk : Orgelprobe, vond
in zijn tijd grooten bijval .
Hertz (M i c h a e 1), kiavierspeler en componist, geb. 28 Sept. 1844 te Warsch a u , ontving onderricht in de muziek aan het conservatorium te Leipzig,
later van Hans von B u 1 o w. Hij was gedurende twee j aren directeur aan
de Opera te Warschau en kwam 1872 te Berlijn, waar hij leeraar aan het
conservatorium van Stern werd.
.Hertzberg (R u d o 1 p h you) , geb. 6 Jan. 1818 te Berlijn, ontving onder
muziek van L. Berger en De h n , bereisde t836—'183S Italië,-richtnde
vestigde zich als zangmeester te Berlijn, werd aldaar 1858 koninklijk muziek
ecteur en 1861, na den dood van N e i t h a r d t , directeur van het beroemde-dir
Domkoor. Hij werkte mede aan de verzameling Musica Sacra. Van zijn compositiën zijn slechts weinige in druk verschenen.

Hervé (F t o r i in 0 n d R o n g e r, genaamd), geb. 30 Juni 1825 te 'Houdain
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bij Arras, ontving zijn muzikale opleiding te Parijs, was organist aan ver-.
schillende kerken en schreef 1848 zijn eerste werk voor het tooneel, getiteld:
Don Quichotte el Sancho Panca, waarin hij zelf als zanger optrad. Aan verschillende theaters van Parijs . was hij beurtelings als schrijver, componist,
zanger en orkestdirecteur werkzaam en vervaardigde vele operettes, waarvan
sommige met grooten bijval te Parijs werden opgevoerd. Hij was ook eenigen
tijd te Marseille als orkestdirecteur werkzaam en gaf 1870 en x.874 voorstel
te Londen. Hij behoort tot de eersten die in deze eeuw de Operette-linge
in Frankrijk bekend maakten.
Hervelois (C a i x de), Fransch componist, geb. omstreeks 1670, was in
dienst van den hertog van Orleans en gaf te Amsterdam twee deelen Pièces
pour la Basse cle Viole avec la Basse continue in druk.
Herz (Henri), klaviervirtuoos, geb. 6 Jan. 1806 te Weenen, werd op
tienjarigen leeftijd leerling aan het conservatoire te Parijs en behaalde, na
slechts een jaar studie aldaar, den eersten prijs in het klavierspel. Ook in
de harmonieleer maakte hij snelle vorderingen en gaf reeds x.818 zijn eerste
werken : Air tyrolien varié en ,Rondo alla Cosacca, in het licht. Van x.821
tot 1831 was hij te Parijs als muziekonderwijzer werkzaam en maakte vervolgens
een kunstreis met L a f o n t. Zij bezochten Duitschland en Engeland. Te Londen
speelde H. duetten met M o s c h e 1 e s en met J. B. Cramer en behaalde er
groot succes; 1834 bezocht hij Engeland ten tweeden male en maakte toen
ook een reis door Schotland en Ierland. Omstreeks denzelfden tijd nam hij
aandeel in een pianoforte-fabriek van K 1 e p f a te. Parijs, doch verloor ' veel
geld bij die onderneming en besloot, zelf een fabriek op te zetten. Ten einde
de noodige gelden daarvoor te verzamelen, maakte hij een groote 'reis door
de Vereenigde Staten, Mexico, Californië en West- Indië. Onder de kunstenaars die hem op die reis vergezelden, behoorde Frans C o e n e n (z. dezen).
Eerst 1851 keerde H. naar Parijs terug. Zijn reisindrukken heeft hij weergegeven in het werk : Mes voyages en Amérique (Parijs, F a u r e, 1866). _ Na
zijn terugkomst wijdde hij al zijn zorgen aan de pianoforte-fabriek, die spoedig in bloei toenam, en aan het muziekonderwijs. Reeds 1842 was hij tot
leeraar aan het conservatoire benoemd, doch kon, tengevolge zijner langdurige
afwezigheid, niet veel werk maken van die betrekking. Na '185'4 echter vatte
hij zijn taak met ijver op en was tot 1874 aan het conservatoire werkzaam. --Het getal compositiën van H e r z bedraagt meer dan 200 ; zij bestaan voor het
grootste gedeelte in variatiën en behooren tot een verouderde , school. Zijn
Rludes en zijn klaviermethode zijn nagenoeg de eenige degelijke zijner werken.
Zijn kracht bestond hoofdzakelijk in het zoogenaamde »brillante" spel.
Herzberg (A n t o n) , klavierspeler en componist, geb. 4 Juni 1825 te Tarnow in Galicië, maakte concertreizen door Hongarije, Polen en Rusland en
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vestigde zich 1866 te Moskou. Twee jaren later trad hij nog in Duitsche
en Eransche steden op en schijnt zich toen in zijn geboorteland teruggetrokken te hebben. Zijn compositiën bestaan in ongeveer 80 stukken voor klavier.
Herzberg (Martin Jacob), fagotvirtuoos, geb. in de eerste helft der 48®
eeuw in de provincie Pruisen, was 1 766 kamermusicus te Berlijn.
Iierzberg (Wilhelm), componist, geb. 18 Oct. 1.819 te Custrin, ontving
onderricht in de muziek van 0. B a h en van R u n g e n h a g e n te Berlijn.
De koninklijke Akademie van Kunsten aldaar voerde 1843 eensymphonie, 1844 een operafragment en een strijkquintet, van hem uit. Hij stierf
reeds 1847 te Gorgast bij Cüstrin. Onder zijn nagelaten werken bevinden zich

c

een opera en een oratorium.
Herzog (Johann Georg) , organist en componist, geb. 6 Sept. 1822 te
Schmalz in Beieren, werd 1849 cantor te Munchen en 1855 leeraar in de
muziek aan de universiteit te Erlangen. Zijn compositiën bestaan in koren
en stukken voor orgel ; ook heeft hij een Handbuck fur Organisten en een
PráIuclienbuck geschreven.
Herzogenberg (Heinrich von), Duitsch componist, woonde tot 18 72 te
Graz en begaf zich vervolgens naar Leipzig. Hij schreef o. a. een dramatische cantate : Columba$, en een Oclysseuu$-symphonie.
Hesdin (Pierre), Eransch' componist, was 1547 zanger in de kapel van
koning H e n d e r i k I I. Hij heeft vele kerkelijke en wereldlijke gezangen ver
verzamelingen van dien tijd opgenomen zijn.
-vardig,en
Hesletine (Ja m es) , orgelvirtuoos en kerkcomponist, leefde in het midden
der 18e eeuw en was eerst organist te Durham, later aan de Katharina kerk te Londen.
Hessing (Q u i r i nu s) , componist, geb. te Kahla in Saksen, leefde op het
einde der 16e eeuw en zette de Psalmen , van David op muziek, die onder
den titel: Quirini Heslingii Calensis musica Davidi$ p$alterii totius (Leipzig,
1592) in druk verschenen.
liespel (H o m e r) , Duitsch contrapuntist uit de 16e eeuw, gaf in het licht:
Novum et insigne opus musicum, in quo textus evangeliorum 5 voelbus ex.-

primuntur.
less (Hans Heinrich) , orgelmaker te Gouda, waar hij 1795 overleed,
heeft vele goede orgels, o. a. te Bodegraven, Schoonhoven, Utrecht, Schiedam,
Dordrecht en Willemstad, vervaardigd.
Hess (Joachim), organist en klokkenist, broeder van den vorige, geb.
1730 te Leeuwarden, was 1749 organist te Gouda, 1753 te Maassluis,
1754 18'10 wederom te Gouda en stierf 1810 of 1811 te Zeist. Men kent
van hem de volgende werken : Korte en eenvoudige Handleiding tot het leergin
van 't Clavecimbel of Orgelspel, opgesteld ten dienste van leerlingen (Gouda,
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Jan van der Klos , 1766) ; een uitreksel van dat werk is getiteld : De Hand

leiding íoá het leersn van 'í Clavecimbel of Orgelspel, verkort en gemakkelijk ge^
maakt voor eersíbeginnenclen (Gouda, W o u t e r V e r b 1 a a u w, 1808). Vervolgens:
Luister van het Orgel of naauwkeurige aanw2jzinge, hoe men, door eene gepaste
regisíreerinq en geschikte bespeling, de voortrejelijke hoedanigheden en verwon
vermogens van een Kerk- of Huis-Orgel in staaf i$ te vertoo--dernswaLg
nen (Gouda, van der K 1 o s , 1777); Korte schets va de allereerste
ding en
en verdere voortgang in het vervaardigen der Orgelen, tot op dezen tijd,
zijnde een aanhangsel op den Luister van het orgel (Gouda, Verb 1 a a uw,
1810) ; Diepositiën der merkwaardigete Kerkorgelen, welke in ons Nederland,
alsmede in Duitschland en elders aangetro, en worden (Gouda, v. d. K i os,
1779) en Yerei$chten in een ,goed organiet (Gouda, 1 779).
Hesse (Adolph Friedrich) , orgelvirtuoos, klavierspeler en componist,
geb. 30 Aug. •1809 te Breslau, ontving onderricht van Speer , W i 1 h. B e rn er en Ernst Kohler, werd 1827 organist aan de Elisabeth -kerk te
Breslau en gaf I828-1829 concerten te Leipzig, Kassel, Hamburg en Berlijn. Te Weimar studeerde hij eenigen tijd onder leiding van H u m m e 1, te
Darmstadt ging hij met R i n ck om, te Kassel met S p o hr , en componeerde
onder den invloed dezer kunstenaars vele stukken voor orgel en twee symphonieën. In 1831 werd hij organist aan de S t. B e r n h a r d i n -kerk te
Breslau en bekleedde die betrekking tot aan zijn dood, doch maakte herhaaldelijk reizen naar het buitenland, o. a. 1844 naar Parijs, waar hij het orgel
in de S t. E u s t a c h e inwijdde. Aan de uitnoodigingen om zich te Parijs te
vestigen gaf hij geen gehoor, maar keerde naar Breslau terug, om echter I846
een nieuwe reis, naar Italië, te ondernemen. In 1852 was hij in Engeland,
t waar hij zich niet alleen op het orgel, maar ook op het klavier, liet hooren en
grooten opgang maakte. Zijn roem breidde zich meer en meer uit, en tal
van leerlingen begaf zich tot hem. Als organist en directeur van de concerten der theaterkapel bleef hij tot zijn dood, 5 Aug. E863, ijverig werkzaam.
Zijn compositiën bestaan, behalve in vele stukken voor orgel, in een oratorium : Tobias, Cantates, Motetten, een Psalm, zes Symphoniën, vier Ouvertures, een Strijkquintet, eenige Quartetten en Klaviermuziek.
Hesse (Ernst Christian), viola d i g a m b a- virtuoos, geb I. A Apr. I 67
te Grossgettern in Thuringen, genoot te Parijs gedurende drie jaren onderricht van Marais en F o r q u e r a y. Hij maakte vele kunstreizen, door Nederland, Engeland en Italië, en werd met eerbewijzen overladen. Hij vestigde
zich 1708 te Darmstadt, werd 1713 kapelmeester te Weersen, bekleedde die
betrekking tot 1719 en keerde toen naar Darmstadt terug, waar hij 16 Mei
l762 stierf. Zijn compositiën bestaan in Suites, Sonates en Fuga's voor Vi o la
d i gamba en in vele kerkmuziek. Zijn echtgenoote, Johanna Eli.
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b e t h D ó b r i c h t, zangeres, was 1709 aan de opera te Leipzig verbonden, werd 1 73 hofzangeres te Darmstadt en trad in hetzelfde jaar met H.
in het huwelijk.
Hesse (Christian Ludwig), zoon van den vorige, bespeelde, evenals
zijn vader, de V i o 1 a d i Gamba en werd 1754 kamermusicus in de konink-

Sa

;

lij ke, 1766 in de kroonprinselijke, kapel te Berlijn.
Hesse (Johann Georg Christian) , fagotvirtuoos, geb. 1763 te Nor dhausen, was hofmusicus van den vorst van Bernburg en maakte omstreeks
1800 vele concertreizen door Duitschland, Nederland, Engeland en Frankrijk.
Hesse (Johann W i 1 h e 1 m) , fagotvirtuoos, broeder van den vorige, geb.
1760 te Nordhausen, gest. 1795 als kamermusicus van den hertog van Brunswijk, trachtte x.786 een verbetering aan de fagot aan te brengen, door dit
instrument, in plaats van met het gewone mondstuk, met een clarinetmondstuk aan te blazen. De hertog van Brunswijk schonk hem voor die uitvin.
ding 100 Thaler; zij maakte echter geen opgang.
Hesse (Johann Heinrich) , omstreeks 1780 hofcantor en muziekdirecteur te Entin, gaf een leerboek van den Generalen Bas uit en componeerde
24 geestelijke Odes.
Hessel, mechanicus, leefde te Petersburg, later te Berlijn, en vervaardigde
omstreeks 1785 een harmonica met toetsen, die hij k 1 a v i e r h a r m o n i c a
noemde. Mozart componeerde eenige stukjes voor dit instrument.
Hesselbarth (Heinrich), geb. 1820 te Potsdam, studeerde eerst in de
theologie, doch wijdde zich vervolgens aan de muziek en werd orkestdirecteur aan de Opera's te Maagdenburg, Potsdam, Stettin, Dessau en Rudolstadt.
ilessmann (F r a n z) , vioolvirtuoos, leefde omstreeks 1770 te Praag en was
als een der beste violisten van Boheme bekend.
Hetseh (Karl Friedrich Ludwig) , klavierspeler, componist en violist,
geb. 26 April 1816 te Stuttgart, studeerde aanvankelijk in de theologie, doch
wijdde zich sedert f828 geheel aan de muziek, werd 1835 muziekdirecteur
te Heidelberg en 1846 te Mannheim, waar hij 28 Juni 1872 stierf. Zijn
compositiën bestaan in Symphonieën, Oratoria, Concerten enz.
Hettisch (Johann), violoncellist, geb. 1748 te Liblin in Boheme, leefde
te Praag en werd later keizerlijk beambte te Lemberg, waar hij 1793 stierf.
-

Hij heeft concerten en andere stukken voor violoncel gecomponeerd.
Hei. (Johann Jacob) , hoornvirtuoos, geb. 1748 te Arnstadt in Thuringen, was een leerling van P u n t o en lid der hertogelijke kapel te Weimar.
Heuchemer (J o h a n n e s) , geb. 18 26 te Vallendar bij Coblenz, werd 185 I
leeraar in het klavierspel aan het conservatorium te Munchen en stierf aldaar
14 Febr. 1858. Hij componeerde stukken voor klavier en liederen.
Heudier (A n t o i n e F r an c o i s) , geb. '1782 te Parijs, was orkestdirecteur
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aan den schouwburg te Versailles en, componeerde opera's, melodrama's, balletten en stukken voor viool.
Heugel (Johann), contrapuntist uit de 16e eeuw, was omstreeks 1560--.
1580 kapelmeester van den Landgraaf van Hessen. Eenige zijner compositiën
zijn opgenomen in de verzameling Concentus van S a l bl i n g e r (f645).
Heurteur (Guillaume le), contrapuntist, was omstreeks het midden der
4 6e eeuw kanunnik aan de S t. Martin -kerk te Tours en componeerde vele
gezangen, waarvan enkele 1545 en 1548 te Parijs in druk verschenen.
Heuschkel (Johann Peter) , eerste hoboïst in de kapel te Hildburghausen en hoforganist aldaar, componeerde harmoniemuziek, concerten voor
hobo, klaviersonates, liederen enz.
Heuzé (Jacques), violist, geb. omstreeks t 738 te Parijs, maakte 1760
een kunstreis naar Rusland, werd 1764 concertmeester te Kassel en begaf
zich 1786 weder naar Parijs, waar hij l790 stierf. Zij n echtgenoote, A n n a
S c a l i , geb. 1752 te Rome, was eerste zangeres aan de Italiaansche Opera
te Kassel, doch verloor reeds 1785 haar stem en stierf omstreeks 1810
te Parijs.
Hewitt (John), componist, geb. 180. te Nieuw -York, vestigde zich 1845
te Baltimore en schreef opera's, oratoria en ballades, die in zijn vaderland
zeer geroemd werden.

Hewitt (C. D.), doctor in de muziek, leefde 18t5 te Londen en schreef
o. a. een theoretisch werk, getiteld : New ,naly Ris of Music, in which is developecd a theory of Melody, Harmony and Modulation in a perfect Accordance
with the Facts observed in the Compositions of all the yreat Masters, and
susceptible of rigid mathematical demonstration.
Hexachordon (e,^taXop8ov Gr., een benaming van het door of ten tijde
van Guido van A r e z z o uitgevonden zestonig stelsel, bestaande uit vier
heele tonen en een halven toon, welke laatste zich tusschen den derden en
vierden toontrap bevond. (z. MUTATIE en SOLMISATIE .) Ook was H e x a c h o r-

),

d o n de benaming der groote sext.
Hexarmonisch noemden de Grieken een N o m o s of gezang, dat een week,
zoetsappig karakter had.
Hey (Lodewijk), orgelmaker, leefde in de tweede helft der 18e eeuw te
Antwerpen en vervaardigde o. a. orgels voor de kerk van Bergen op Zoom
en voor die van Gouda.
Heyda (Joseph), organist en klavierspeler, geb. 1740 te Weenen, waar
hij later tot omstreeks J 800 organist aan de S t. M i c h a e 1 s -kerk was, stierf
aldaar 17 Maart.1806.
.Heyden (Sebald), muziekgeleerde, geb. 1498 te Neurenberg, werd 1519
cantor, later - rector der S e b a 1 d u s -school aldaar, en stierf er 9 Juli 1561 .
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Hij schreef de volgende werken, die voor de M e n s u r a a It h e o r i e en de Maatleer van dien tijd van groot gewicht waren : Musicae stichiosis (Neurenberg,
1529) en De are canendi ac nero sipnarum in cantibus usu (Neurenberg,
1537 en 1540). Eerstgenoemd werk is later onder den titel Rudimen
tamu,

$ices of Inslitutione$ herdrukt.
Heyden (Johann), zoon van den vorige, geb. omstreeks 1540 te Neurenberg, was organist aan de S e b a 1 d u s -kerk en werd beroemd door zijn
uitvinding van het v i o 1 e n c l a v e c y m b e 1, dat hij in een werk : Commentatio de
musicali instrumento reformato
ormato a Tohanne H. seniore, uitvoerig beschreef. Hij
stierf 1613 te Neurenberg.
Heyblom (Alex. W. A.), componist en klavierspeler, geb. 29 Oct. 1832
te Bergen op Zoom, ontving het eerste muziekonderricht, op het klavier zoowel als op de viool, op de alt, op de violoncel en op enkele blaasinstrumenten, van zijn vader, die daar ter plaatse organist en muziekonderwijzer
was. Tot zijn achttiende jaar was hij in een andere betrekking, die zijne
ouders voor hem bestemd hadden, werkzaam, doch wijdde zich later geheel
aan de kunst en legde zich vooral op het klavierspel toe. Hij vestigde zich
1855 als muziekonderwijzer te Rotterdam, werd 1857 tot Directeur der mannenzangvereeniging A m p h i o n benoemd, welke betrekking hij nog heden
(1881) bekleedt, en richtte 1865 een dames-zangvereeniging op, die sedert
Januari 1881 met Am p h i o n verbonden is. In 1860 werd hij leeraar in
den zang aan de vormschool voor onderwijzers, een paar jaren later aan die
voor onderwijzeressen. Aan zijn werkzaamheid op dat gebied heeft een zeer
verdienstelijk door hem geschreven boek, getiteld: Leerboek der muziek ten
gebruike bij het onderwijs in den zang en tot zelfonderricht in de muziek met
vragen, opgaven en zanpoe f eningen (Rotterdam, N ij g h en v a n D i t m a r), zijn
ontstaan te danken. Vooral de daarin ontwikkelde maatleer vindt algemeenen
bijval. Van de vier deelen, waaruit het werk bestaat, zagen tot heden slechts twee
het licht ; zij bevatten de techniek van den zang, de elementiek, de rhythmiek en de
acoustiek. Deze laatste afdeeling is vooral daarom merkwaardig, omdat H. er een
oplossing in geeft van het vraagstuk, wat de oorzaak is van het klankverschil tusschen de toonaarden . onderling, een vraagstuk dat reeds vele geleerden, o. a.
H e l m h o l t z, heeft beziggehouden. De compositiën van H. bestaan in stukken voor koor met en zonder orkestbegeleiding, twee ouvertures, kamermuziek, waaronder een door de Maatschappij tot bevordering der
Toonkunst bekroonde sonate, liederen en eenige kleine klaviercompositien.
Heydenhammer, Duitsch componist uit de á.6e eeuw, gaf 1548 verscheidene liederen voor vier stemmen in het licht.
I eye (Jan Pieter) , doctor in de Medicijnen en een der beste Neder
dichters uit de á.9e eeuw, geb. '1 Maart 1809 te Amsterdam, aldaar-landsche
-

76
Best. 24 Februari 1876, is op muzikaal gebied bekend door zijn talrijke ter
compositie geschreven gedichten. Zijn Liederen en Zangen werden 1841 door
de Holiandsche Maatschappij van fraaie kunsten en wetenschappen, zijn .Kinderliederen door de Maatschappij tot Nut van't algemeen, bekroond. Hij was van 1843 tot aan zijn dood hoofdbestuurder
en algemeen secretaris der Maatschappij tot bevordering der Toon
kunst en richtte x.870 de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis op. In x.844 was hij bestuurder der Maatschappij
tot Nut van ' t a 1 g e m e e n geworden en bleef in dien kring tot 1860
onvermoeid werkzaam. De geheele beweging van het Volkszangonderwijs is
van hem uitgegaan en door hem geleid. Met W i 1 h e 1 m u s S m i t s (z. dezen)
ontwierp en verbreidde hij een zangmethode (uitgegeven bij van Kampen
te Amsterdam) en leverde den tekst voor alle in dat werk gecomponeerde
liederen.
Heymann (K a r e 1) , klaviervirtuoos, geb. 6 October 1852 te Amsterdam,
toonde reeds vroegtijdig grooten aanleg voor de muziek en ontving het eerste
onderricht in die kunst van Robert, H e i n z e en B e ri ij n. Op tienjarigen
leeftijd begaf hij zich naar Keulen en werd leerling aan het conservatorium
aldaar ; H i 11 e r en B r e u n i n g waren er zijn leermeesters. Op veertienjarigen leeftijd verliet hij Keulen en was wegens ziekte genoodzaakt, zijn
studiën eenigen tijd te staken. In de jaren 1871 en 1872 maakte hij, in gezelschap van A u g. W i 1 h e 1 m y, zijn eerste kunstreis door Duitschland en vestigde
zich vervolgens als muziekonderwijzer te Berlijn. Hij werd ten tweeden male
ziek en was dientengevolge genoodzaakt, weder eenigen tijd rust te nemen.
In 1875 werd hij tot muziekdirecteur te Bingen benoemd en bekleedde die
betrekking tot 1878, toen hij weder den wandelstaf opnam en in vele steden
van Duitschland en van zijn vaderland concerten gaf. Zijn spel werd zeer
geroemd , en vele onderscheidingen vielen hem ten deel. Ook aan de vorstelijke hoven liet hij zich hooren, o. a. voor den keizer van Duitschland ; de
Landgraaf van Hessen benoemde hem tot hofpianist. Toen te Frankfort a. d. M.
de muziekschool van R a f f geopend werd, .verkreeg H e y m a n n een aanstel
als leermeester aan dat instituut. Hij nam zijn betrekking tot October-ling
1880 waar en maakte vervolgens een groote kunstreis door Nederland. --- Zijn
compositiën, waarvan tot heden slechts weinige in druk verschenen zijn, bestaan in een concert voor klavier, 3 strijkquartetten, een klavierquartet, een
sonate voor klavier en viool en eeriige liederen. Op dit oogenblik (1881) is
H. bezig aan symphonische werken.
Heyne (Friedrich), fluitvirtuoos, was op het einde der 18e en in het
begin der 19e eeuw kamermusicus van den hertog van Mecklemburg en
maakte vele kunstreizen door Duitschland. Hij schreef concerten, duetten en
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solostukken voor fluit, alsmede aria's, odes en liederen. — Zijn echtgenoote,
F el i c i t a s A g n e s i a Ritz , geb. 1756 te Wurzburg, was een uitmuntende
zangeres. Haar eerste man was F r i e d r i c h L u d w i g B e n d a, van wien zij
zich x.783, toen zij hofzangeres te Schwerin was geworden, liet scheiden. Met haar
tweeden echtgenoot maakte zij vele kunstreizen, o. a. naar Engeland en Ierland.
Heyse (Anton Gottlieb), harpvirtuoos, leefde op het einde der Ii 8e en
in het begin der 19e eeuw te Halle en schreef o. a. een Anweisunq die Har fee
zu pielen (Ualle, 1814) ; ook gaf hij eenige compositiën voor harp in het licht.
Heyther of Heather (William), geb. omstreeks 1570 te Harmondsworth in het graafschap Middlessex, werd koorknaap aan de M a g d a 1 e n a kerk te Oxford, later lid der koninklijke kapel en x.622 doctor in de muziek.
In x.627 richtte hij aan de universiteit te Oxford een leerstoel voor de muziek op en stierf in hetzelfde jaar.
Hialemos, Gr. , benaming eener melodie ter eere van Apo 11 o.
Hialeukos, Gr., treurlied, klaaglied.
Hiatus, Lat., opening, gaping; aldus noemt men in de dichtkunst de
wanluidendheid van twee in onderscheiden woorden op elkander volgende
klinkletters. Die onaangename ontmoeting wordt vermeden door de e 1 i s i e,
d. i., in dit geval, de onderdrukking der vokaal van den uitgang eens
woords. De componist moet zich, bij de behandeling van den H i a t u s, naar
den tekst richten. Zoo wordt b. v. liefde en trouw uitgesproken : lief cl'
en trouw. Volgens de taalgeleerden is de e van den uitgang eens adjektiefs,
dat vóór zijn zelfstandig naamwoord staat, voor elisie onvatbaar; dus spreke
men uit : sckoone avond, maar niet : schoon' avond; het blauwe oog, maar
niet: het blauw' oo,q.
Hidden fifths and octaves, Eng., verborgen quinten en octaven (z. QUINT
en OCTAAF).

lief, z. RIFT.
lientzsch (Johann Gottfried) , geb . 6 Aug. 178 7 te Mokrehna bij
Torgau, was 181 7 leeraar aan het seminarium te Zelle, waar hem het onderricht in den zang, in de theorie en in het orgelspel opgedragen werd ; I849 directeur van het Blindeninstituut te Berlijn. Te Breslau, waar hij zich van E 822-1833 bevond, gaf hij een tijdschrift voor muziekonderwijs, getiteld : Rut o^cia,
in het licht en kort voor zijn dood, 1 Juli 1856, het tijdschrift Das - musika-

lische Deutschland. Zijn compositiën bestaan hoofdzakelijk in koralen.
ilierax , beroemd fluitspeler der oude Grieken i vervaardigde een Modus ,
die naar hem genoemd werd.
Hierling (Andreas), orgel- en harmonica- speler, geb. omstreeks 1760
te Gräfenrode bij Arnstadt, maakte vele kunstreizen en liet zich nog J 832
en 1833 in Zuid-Duitschiand hooren.
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Hierochord, een muziekinstrument met één snaar en vijf en twintig toetsen, welks geluid veel overeenkomst heeft met de Fox humana in het orgel.
Het werd 1830 uitgevonden door Schmidt te Greifswald.
lift, Hoogd., het signaal van den H i f t horn.,
- Hifthorn, Hoogd., een bijna recht loopende kleine jachthoorn uit buffel- of
ossenhoorns vervaardigd. Er bestaan drie soorten van dergelijke instrumenten : Zinken , die een hoogen toon, 13 a 1 b r u d e n h ó r n e r, die een lageren
toon, en R u d e n h ó r n e r, die een zeer lagen toon hebben.
Highland fling, Eng., een Schotsche danswijze.
Hildebrand (Balthasar), organist en dichter, geb. 22 April 1610 te
Jauer in Silezië, was een leerling van den beroemden organist Am b r. P r o fe,
werd 1626 keizerlijk N o ta r i u s aan de Peter - Pauls -kerk te Liegnitz en
stierf 22 Dec. 1657.
Hildebrand (Christian), Duitsch toonkunstenaar, geb. in de tweede helft
der 16e eeuw, leefde te Hamburg en gaf twee bundels Paduanes en Gagliar-des in het licht.
Hildebrand (Zacharias), orgelmaker en de beste leerling van G o t t f r.
S i l b e r m a n n , geboortig uit Saksen, bouwde o. a. de orgels in de Slotkerk
en in de N e u s t á d t e r kerk te Dresden en vervaardigde voor Joh. S e b. Bach
een in i t cl a v e c i m b a al, welks beschrijving te vinden is in A d l u n g's 1lusiea
méchanica, II, 139.
Hildebrand (Johann Gottfried) , orgelmaker, zoon van den vorige,
vervaardigde o. a. omstreeks 1 760 het groote orgel van 60 stemmen in de
M i c h a ei i s -kerk te Hamburg.
Hildebrandt, Duitsch violist, leefde op het einde der I8e en in het begin
der 19e eeuw en was omstreeks 1815 kamermusicus te Berlijn. Hill (William. & Son) , orgelmakers te Londen. De fabriek was omstreeks
1755 opgericht door John S n e t z 1 e r, die 1788 door 0 h r m a n n opgevolgd
werd. 0 h r m a n n associeërde zich omstreeks 1790 met W. Nutt , die 1803
Thomas E 11 i o t tot compagnon nam. Nadat deze de zaak eenigen tijd alleen
had voortgezet, maakte hij 1825 zijn schoonzoon, W i 11 i a m H i 11, geboortig
uit Lincolnshire, deelgenoot der zaak. Na den dood van E 11 i o t , 1832, bleef
Hill tot 1837 alleen eigenaar der zaak, verbond zich vervolgens met D a v i B o n , die hem echter 1838 reeds verliet, en nam toen zijn zoon tot compagnon. De firma werd toen W. H i 11 & Son. H. stierf 18 Dec. 1870. E 11 i o t
H i 11 zijn de vervaardigers van het groote orgel te York Minster; de firma
H. & S. werd beroemd door de orgels te Ely, Worcester, Manchester, Birmingham en vooral door het orgel in de Pieters -kerk te Londen, dat
door Mende 1 s s o h n het schoonste orgel der wereld genoemd werd.
Hill (J.ohn), componist, geb. 1724 te Rugby in Warwickshire, Waar hij
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zijn geheele leven gevestigd bleef en werken schiep, die zelfs door H a n d e 1
geroemd werden. Hij stierf 19 Jan. 1797. Een jaar voor zijn dood had hij
nog een groote cantate : The first Sabbath, vervaardigd.
Hill (Karl), opera- en concertzanger, geb. 1840 te Idstein in Nassau, was
de zoon van een arts en ontving reeds vroegtijdig onderricht in het klavierspel, dat hij als leerling van het gymnasium te Wiesbaden ijverig voortzette.
Op zeventienjarigen leeftijd ontwikkelde zich zijn schoone barytonstem, die hij
onder leiding van den operazanger J e s h e w i z te Wiesbaden en van den muziekdirecteur R u h 1 beschaafde. Voorloopig wijdde hij zich niet geheel en al aan
de muziek, maar verkreeg een betrekking bij de posterijen, hetgeen hem echter niet belette in vele steden van Rijnpruisen en Nederland als zanger op
te treden. In het voorjaar van á.86J liet hij zich voor de eerste maal te
Amsterdam hooren, en wel bij gelegenheid eener uitvoering van Der Fall
Babylons van Spohr, door de Afdeeling der Maatschappij tot Bevord e r i n g der Toonkunst ; later werkte hij herhaaldelijk, zoowel te Amsterdam als in andere steden van Nederland, op de concerten dier Maatschappij
als oratoriumzanger mede. Zijn schoone stem en zijn uitstekende wijze van
zingen werden algemeen geroemd en als liederenzanger werd hij tot heden
niet overtroffen. Toen 1866 de posterijen van Thurn en Taxis aan Pruisen
kwamen, besloot H., zich geheel en al aan de kunst te wijden en zich ook
op de dramatische muziek toe te leggen. Hij werd 1868 als eerste baryton
aan het hoftheater te Schwerin verbonden, in welke betrekking hij nog heden
(1881) werkzaam is. Onder zijn voornaamste rollen behooren die van Hans
Heiling, Don Juan, Almaviva en Der fliegende Hollander. Rich a r d Wagner , die 18 73 naar Schwerin was gekomen, om hem in laatstgenoemde rol te hooren, was verrukt van H i 11's talent en noodigde hem
terstond uit, om, bij gelegenheid der eerste opvoering van Der Ring cries Nibe-.
lungen, te Ba)Treuth, de partij van A 1 b e r i c h te zingen. H. voldeed gaarne
aan die uitnoodiging en kweet zich op voortreffelijke wijze van zijn taak, evenals hij elders uitmuntte in andere partijen van W a g n e r's drama's, o. a.
als Wotan (Walküre), Marke (Tristan and Isolde), Hans Sachs (Mei-

,&ter,?inqer), Wolfram (Tannli«U8er) en T e 1 r a m u n d (Lohengrin). Behalve
in Duitschland en Nederland, • liet H i 11 zich in Denemarken en l878 ook
in Rusland hooren. Te Petersburg trad hij in Elias op en werd door
den Czaar, dien hij door de voordracht van liederen tot tranen bewogen had,
gedecoreerd. Ook van andere vorsten ontving hij vele onderscheidingen, o. a.
van den groothertog van Mecklemburg, die hem tot kamerzanger benoemde,
en hij is eerelid van vele muziekgezelschappen.
IIillebrand, zanger uit den aanvang der 19e eeuw, was tot x.820 aan de
keizerlijke opera te Weenen verbonden, kwam vervolgens aan het hoftheater
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van Berlijn en I82 aan dat van Hannover. Zijn beste rollen waren Sar astro, Osmin, Oberpriester (in Die Ye$talin) en Durlinski (in Lodoiska). Het jaar van zijn dood is niet bekend.
Millen (Johann Georg) , cantor en leeraar aan het gymnasium te Gaucha nabij Halle, leefde omstreeks het midden der 18e eeuw en schreef een
werkje over de theorie der muziek, getiteld : Die Uralte , and bis auf

den heutigen Tag noch fortdauernde Octaven- and Quintenlast erleichiert
(Halle, 1740).
Hiller (Johann Adam) , eigenlijk H u 11 e r genaamd, componist, zangonderwijzer en schrijver over muziek, geb. 25 December 1728 te Windischgrátz.
Hij verloor zijn ouders vroeg, werd wegens zijn schoone sopraanstem als koorknaap in het zangkoor van het gymnasium te Górlitz opgenomen en vond aldaar
de gelegenheid, zich voor de universiteit voor te bereiden. Daarbij oefende
hij zich vlijtig in de muziek, zoodat hij hoofdzakelijk door die kunst in staat gesteld werd in zijn onderhoud te voorzien, toen hij zich 1751 te Leipzig bevond ten einde in de Rechten te studeeren. Op aanbeveling van Gel 1 e r t
werd hij 1754 leeraar in het huis van graaf B r u h 1, den veelvermogenden
Saksischen minister, wiens zoon hij 1758 naar Leipzig vergezelde. Hij gaf
aldaar 1759 een tijdschrift uit, getiteld : W chentlicher musikalischer Zeitvertreib. Het volgend jaar verliet hij zijn betrekking als leeraar en wijdde zich
geheel aan de toonkunst. Hij nam I763 de leiding op zich der zoogenaamde
,,groote concerten", voor welke 1781 het G e w a n d h a u s ingericht werd van
daar de naam G e w a n d h a u s - concerten en legde zich met ij ver op het
zangonderwijs toe. Corona Schriter en Gertrud Schmahling, later
onder den naam Mara beroemd, behoorden tot zijn leerlingen. Toen D o 1 e s
l 789 het cantoraat aan de T h o m a s --school nederlegde, trad H i 11 e r in zijn
plaats en . bracht in die betrekking veel bij tot de bevordering van het kerkgezang. Hij werd 1801 gepensionneer. d en stierf 16 Juni 1804. In de
muziekgeschiedenis is H. beroemd, doordien hij de Operette of liet Sing.piel, dat hij met groot talent behandelde, in Duitschland invoerde. Zijn

el ist los,
eerste werk op. dat gebied : Die verwandelten 1'eiber order der Teufel
werd 1764 te Leipzig met grooten bijval ten gehoore gebracht ; het daarin
voorkomende lied : » Okne Lie/i' and ohne weir ", werd een lievelingslied van
het Duitsche volk. De tekstvervaardiger van dit zangspel, W e i s s e genaamd,
schreef, door het succes aangemoedigd, een menigte werken van dien
aard, die allen door H. op muziek gezet werden. Zoo verschenen achteren volgens : Der lustige Schaster (1765), Loochen am Ho fee (1767), Die Liebe
auf dem Lande ('1767) en Die J'agd (1770), welk laatste stuk vooral grooten
opgang maakte; twee liederen daaruit A Schon sind Rosen and eTasmin" en
»,dls ich auf meiner Bleiche" zijn populair geworden. Uit Der Aerndtekranz,
:
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die met Der Dor/balbierer 1772 ten tooneele verscheen, is liet lied :

Felder sind nun alle leer", behouden gebleven.
Behalve deze en andere zaagspelen, componeerde hij vele kerkmuziek, o. a.
den Z Oosten Psalm, voor koor en orkest, 25 Koralen op tekst van Gellert,
Cantates, Hymnes, Aria's, Duetten, Terzetten enz. Zijn instrurrientaalwerken,
waaronder 30 Symphonieën, zijn in manuscript gebleven. Ook schreef hij
eenige leerboeken, als : Anweisung zum rnu8^kalisck r7chtigen Gesange (Leipzig,
1770), dnweisung zum, musikali$ch zierlichen Ge$ange (Leipzig, 1780), Anwei$unq zum Violinspiel fier Schulen und zum Selbstunterricht (Leipzig, 1792)
en eenige verhandelingen over muziek, o. a.: ibhancdlunq von der Nachahmung der Natur in der Mu$ik (1753), Lebensbèschreibung beruhmter Musikgelehrten and Tonkunstler der neueren Zeil (1784), Nachricht von der Aufuhrung
des Haendel$chen Messias, in der Domkirche zu Berlin (1786) en Ueber Meíasta$io and seine l'Verke (1786).
Hiller (Friedrich Adam), zoon van den vorige, geb. 1768 te Leipzig,
ontving van zijn vader onderricht in het vioolspel en den zang, trad 1783
in zijn geboortestad voor liet eerst als zanger op, was 1789 tenor bij een
tooneelgezelschap te Rostock en werd in hetzelfde jaar muziekdirecteur te
Schwerin, waar hij ook als violist een goeden naam verkreeg en tot 1796
bleef. Vervolgens ging hij als orkestdirecteur naar Altona en 1803 naar Koningsbergen waar hij 23 Nov. 1812 overleed, kort nadat hij begonnen was,
;

voorlezingen over muziek te houden. Zijn cornpositiën bestaan in vier operettes : ,Adelscan and Röschen, J a$ Schrn4uckkstchen, Die Brei Sultane en

Das Nixenreich, en in Aria's, Liederen en Instrumentaalnluziek.
filler (Ferdinand), componist en klavierspeler, geb. 24 October '1811
te Frankfort a. d. M , ontving het eerste onderricht in de muziek van den
violist H o f m a n n en studeerde vervolgens onder leiding van A 1 o y s S c h m i t t
en V o 11 w ei l e r. Reeds op tienjarigen leeftijd speelde hij een concert van
Mozart in het openbaar en op twaalfjarigen leeftijd componeerde hij. In
1824 begaf hij zich naar Weimar, om onder leiding van H u in in e l zijn studiën in het klavierspel voort te zetten. Hij maakte er kennis met Goethe
en vergezelde zijn leermeester 1827 naar Weenen, waar hij het geluk had,
B e e t li o v e n te zien en getuige te zijn van diens verzoening niet H u m m e 1.
Naar Frankfort teruggekeerd, trad hij herhaalde malen als solist op, en wel
in de vereenigin Ca e c i 1 i a. Vervolgens begaf hij zich naar Parijs, bleef
aldaar van 1828 tot 1835 gevestigd en had er omgang met de beste toonkunstenaars van dien tijd, als: Cherubini, Rdssini, Meyerheer, Berl i oz, Liszt en Chopin, en met Heine en Borne. Herhaaldelijk trad
hij ook als solist op, speelde eens met Liszt en Chopin het tripelconcert
van Bach, gaf in vereeniging met B a i 1 I o uitvoeringen van karnermuzigek,
IL
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bracht symphonieën en andere werken zijner compositie ten gehoore,
kortom deed alles, om zich te Parijs bekend te maken. Omstreeks 1836
keerde hij naar Frankfort terug en nam voor zijn vriend S c h e l b l e , die
doodelijk ziek was de directie der C a e c i 1 i a -vereeniging waar. Het volgend
jaar begaf hij zich naar Italië en bracht 1838 te Milaan zijn opera Romilda,
tekst van Rossi , ten gehoore, die echter geen opgang maakte. Vervolgens
begaf hij zich naar Leipzig, waar in den winter van 1839-1840 zijn oratorium Die Zerstörung Jerusalems met grooten bijval werd uitgevoerd. Dit
werk maakte den naam van H. ook in andere steden van Duitschland en van
het buitenland bekend. Een tweede reis naar Italië, 1841 ondernomen, bracht
hem in kennis met den abbé B a i n i , directeur der pauselijke kapel, die hem
in de gelegenheid stelde, de oude Italiaansche kerkmuziek te bestudeeren. In
hetzelfde jaar trad hij te Florence in het huwelijk. Naar Duitschland terug
hield hij afwisselend verblijf te Dresden, Frankfort a. d. M. en-gekrd,
Leipzig, in welke laatste stad hij 1843--44 de G e w a n d h a u s-concerten
dirigeerde. Zijn opera Conradin werd in het hoftheater te Dresden opgevoerd, doch vond weinig bijval en verdween spoedig van het repertoire. Van
1847 tot 1849 was H. te Dusseldorp als orkestdirecteur werkzaam en werd
1850 tot stadskapelmeester en directeur vara het conservatorium te Keulen
benoemd, welke betrekkingen hij nog heden (1881) bekleedt. Sedert 1850
heeft hij eenige reizen naar Parijs ondernomen, vooreerst in den winter
van 1851 52, toen hij de Italiaansche Opera aldaar dirigeerde, en vervolgens
in de jaren 1853 en 1855, toen hij zich aldaar als klavierspeler liet hoorèn.
Ook te Amsterdam en in Engeland trad hij nu en dan, hetzij als componist,
hetzij als klavierspeler, op. De Rijnsche muziekfeesten der jaren 1853, 1855,
1858, 1859 enz. werden door hem gedirigeerd.
Als componist is H. zeer vruchtbaar geweest, doch de meeste zijner werken
hebben zich geen weg kunnen banen in de muzikale wereld. Hij schreef o. a.
twee groote oratoria : Die ZersUirung Jerusalems en Saul; vier opera's : Pijn
Traunz in der Chrisínacht, Conracdin, Die Katakomben en Der Deserteur; zeer
vele cantates, o. a.: Tier Sacrum Loreley, Mirjam's Siegesyesanq, Die Nacht,
Dfingsten en Au. der Edda ; voorts Hymnes, Psalmen , Symphonieën, Ouvertures, Concerten, Quartetten, Sonates, Liederen enz, enz.
Als schrijver is H i 11 e r bekend door feuilletons in de . ölnische Zei
- -

sung en andere bladen. Vele dier feuilletons heeft hij later als boekwerkjes
uitgegeven. Zoo ontstond : dus dery Tonleben unserer Zeit (2 deelen, 1867),
waarvan een Neue Folge 1 871 verscheen . en een vierde deel, onder den titel
Personliches uncl Musikalisches, 1879 het licht zag. Ook schreef hij Erinne+
rongen an Mendelssohn en een leerboek : Uebungen zum Studium der ifarmonie and des Contrapunkies.
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Hillmer (Friedrich), violist:, geb. 769 te Berlijn. trad aldaar 1798
met een door hem uitgevonden instrument, A u drey genaamd, als virtuoos
op; dit was een tiensnarig strijkinstrument met beweegbaren toets ; het vond
echter weinig bijval, evenals de andere door hem uitgevonden instrumenten:
de Tibia, een draagbaar klavier met een omvang van vijf octaven, en de
V i o l a l i n. H. stierf 15 Mei 1847 als koninklijk kamermusicus te Berlijn.
Hilton (John), baccalaureus in de muziek, leefde in de eerste helft der
17e eeuw en stierf 1657 als organist aan de M a r g a r e t h a -kerk te Westminster.
Hij schreef vele compositiën, die volgens Hawkins tot de beste muziekstukken van dien tijd behoorden.
Himmel (Friedrich Heinrich) , componist en klavierspeler, geb. 20
November 1765 te Treuenbrietzen in Brandenburg, studeerde te Halle in de
theologie en stond op het punt om als veldprediker op te treden, toen koning
Frederik Willem I I gelegenheid had zich van zijn muzikaal talent te
overtuigen en hem een jaarlijksche toelage schonk, die hem in staat stelde,
zich geheel aan de muziek te wijden. H. ging daarop naar Dresden, waar
hij onder leiding van Naumann de leer der compositie en van het contrapunt bestudeerde, en nadat hij 1792 te Berlijn zijn oratorium Isaaeo figura
del redentore, tekst van M e t a s t a s i o, ten gehoore gebracht had, benoemde de
koning hem tot zijn kamercomponist en liet hem een kunstreis naar Italië
maken. Te Venetië verwierf hij grooten bijval met zijn Pastorale : Ii primo
navigatore, niet minder te Napels met zijn Semirarnide. Te Berlijn teruggekeerd, werd hij 1795 koninklijk kapelmeester aldaar en schreef onophoudelijk
cantates voor de feesten en sterfgevallen van het koninklijk huis. Nadat hij
1798 ter gelegenheid der inhuldiging van F r e d e r i k W i 1 h e 1 m III een vierstemmig Te Deun met orkestbegeleiding vervaardigd had, reisde hij naar
Stockholm en vervolgens naar Petersburg. Voor het Russische hof schreef hij de
opera Ale$eancdro, waarmede hij 6000 roebel verdiende. Te Berlijn bracht hij
1801 zijn opera's Vasco de Gama en Frohsinn uni Schwiirmerei ten gehoore en
maakte vervolgens reizen naar Parijs, Londen en Weenen. Van zijn volgende
werken vond vooral de operette Fanchon, 1804 voor het eerst te Berlijn opgevoerd, grooten bijval ; doch ook de tooveropera Die Syiphen en het zang
Der Kobold werden gunstig ontvangen. Behalve deze werken en de vele-spel
cantates voor het Pruisische hof, vervaardigde hij kerk- en kamermuziek.
Beethovens oordeel over hem luidde :. »Er besitzt ein ganz artiges Talent,
weiter aber nichts." Hij stierf 181.4.
Himmelbauer (Wenzel), violoncelvirtuoos, geboortig uit. Boheme, leefde
1764 te Praag en werd later lid der hofkapel te Weenen, in welke stad hij
ook als zangonderwijzer werkzaam was. Hij heeft violoncelduetten gecomponeerd, waarvan eenige 1776 in druk verschenen.
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Iiinaufstrieh, Hoogd., opstreek ; z. STREEK.
Ilindle (J o h a n n) , contrabasvirtuoos, geb. 10 Febr. 1792 te Weenen, trad
1817 voor het eerst als solist op, werd een jaar later contrabassist aan het
theater an der Wien en vervolgens aan het B u r g t h e a te r. Hij bezocht I82I
de Oostenrijksche provinciesteden, x.827 ook Praag, Dresden, Leipzig en Berlijn,
en maakte in al die steden grooten opgang. Hij stierf 9 Aug. f862 te Weenen.
ilindle (J o h n) , b a c c a l a u r e u s in de muziek, geb. 1761 te Westminster,
gest. 1796, componeerde o. a. d collection of Sony$ for One and Two Voices
en A set of Glees for 3, 4 and 5 voices.
Hine (William), geb. 1687 te Brightwell in Oxfordshire, volgde 17E2
Stephen J e f f e r i e s op als organist aan de kathedraal te Gloucester en
stierf aldaar 28 Aug. 1730. Van zijn compositiën is na zijn dood in druk
verschenen : harmonia Sacra Glocestriensis or Select ilntkems for 1, 2 and

3 voices.

Hinestrosa (Luis V e n e g a s de), Spaansch muziekgeleerde uit de á.6e
eeuw, vervaardigde een leerboek, getiteld : Tratado de cifra de nueva para
llano, cle oryano y contrapunío (Alcala, 1557).-tecla,r/viqudnto

Hingston (John), kamermusicus van koning Karel 1 van Engeland, later
van 01 i v i e r C r o rn w e 11, wiens dochters hij in de muziek onderrichtte.
Dikwijls moest hij met zijn leerlingen den Protector de Latijnsche motetten
van Richard D e r i n g voorzingen. Hij stierf 1683. Zijn compositiën bestaan in Fancies, instrumentaalstukken in de manier der Italiaansche Ricercari.
Hinkel (Franz) , violoncellist, geb. '1 804 te Altenburg, werd 1835 koninklijk kamermusicus te Berlijn en stierf aldaar 20 April 1838.
Hinnburg (Wilhelm), Duitsch toonkunstenaar, was 1535 cantor te Ju terbock en gaf drie- en vierstemmige koralen in het licht.
Minner, Duitsch harpspeler, kwam ongeveer 1770 te Parijs, waar hij bij
de muziek der koningin aangesteld werd. Weinig opgang maakte zijn opera
La f ausse délicatesse, 1776 opgevoerd. Eenige jaren later speelde hij te Londen, waar hij veel bij val verwierf ; doch na de komst van Mevr. Krum ph o 1 z ,tldáar begon zijn roem te tanen en hij keerde naar Parijs terug, waar
hij 1803 nog in leven was. Behalve bovengenoemde opera heeft hij vele
harpmuziek gecomponeerd.
Hinrichs (J o h a n ii P e t e r) , instrumentmaker te Hamburg, leefde op het
einde der 18e eeuw en maakte met talent de Engelsche vleugelpiano's na.
Hinrichs (Franz), liederencomponist, geb. omstreeks 1830 te Halle, ontving onderricht in de muziek van Robert Franz , die later zijn zwager werd.

Rinsch (Albert Anton) , orgelbouwer, geb. te Hamburg, kwam omstreeks
1730 te Groningen en vervaardigde vele voortreffelijke werken. Vooral ge-

8:)
roemd worden de door hem vervaardigde orgels in del Luthersche kerk te
Groningen en in de Hervormde kerk te Midwolde, alsmede zijn reparatie van
het beroemde orgel in de Martinus -kerk te Groningen. Hij stierf aldaar 1785.
Rinsch (Ewald), orgelvirtuoos, geboortig uit Dantzig, was een leerling
van Joh. Jac, F r o h b e r g e r en bevond zich in de tweede helft der 17e
eeuw als hoforganist te Kopenhagen.

Hintze (Jacob) , componist en hofmusicus te Berlijn, geb. 1622
te Bernau, gaf 1690 de twaalfde editie van Joh. C r u g e r' s
Praxis pieíatis, vermeerderd met vele door hem gecomponeerde melodieën, in
het licht.
Hirsch (Leopold) , violist en instrumentaalcomponist, was tot 1790 lid
der onder H a y d n.'s leiding staande kapel van den vorst van E s z t e r h a z y en
kwam vervolgens in een theaterorkest te Weenen. Zijn compositiën bestaan in
strijkquartetten, duetten en variatiën voor viool enz. Hij is na 1811 gestorven.
Hirsch (R u d o 1 p h Johann) , dichter, componist en schrijver, geb. I Febr.
1816 te Napagedl in het land der Hanaken, studeerde te Weenen in de
Rechten, doch hield zich tevens ijverig met muziek en letteren bezig. Op
muzikaal gebied is hij vooral bekend geworden door zijn Gallerie lebender
Tondieht,er (1836), door een Album fur Gesanq, dat in vier jaargangen verscheen en werken van verschillende Duitsche componisten bevatte, en door
ongeveer twintig bundels door hem gedichte en gecomponeerde liederen, ballades en . romances. Jaren achtereen was hij medewerker aan de ATeue Berliner
Musikzeilunq en aan de Jener Zeitung. Hij stierf 10 Maart 1872 te Weenen.
nirschbach (H er in a n n) , componist en criticus, geb. 29 Februari 1812
te Berlijn, trad 1839 voor het eerst in het openbaar als componist op, en
wel met een werk, getiteld : Streichquartetlen ober die ]J1otive aus Goethe's
Faust. Een jaar later volgden quintetten en octetten van zijn compositie, alsmede vele andere kamermuziek, doch ook drie ouvertures en vijf symphonieën.
Hij vestigde zich te Leipzig en was daar van 1843 toi. 1845 redacteur van
een door hem in het leven geroepen Musikaliscla kritischer .repertorium; ook
schreef hij vele artikelen in het Neue Zeitschri f t fur Musik. Zijn scherpe
kritiek verschafte hem echter zoo vele vijanden, dat hij verbitterd werd, de
muziek vaarwel zeide en zich in den koopmansstand begaf. Ongeveer 50 compositiën van hem zijn in druk verschenen.
lirschfeld, hoornvirtuoos, geb. omstreeks 1775 . te Spredau bij Kölleda in
Thuringen, ging 1800 naar Petersburg en vervolgens naar Stockholm, waar
hij lid der koninklijke kapel werd.
Hirschfeld (M i c h a e 1) , orgelmaker uit de 16e eeuw, vervaardigde omstreeks 1550 te Breslau een schoon orgel van 33 stemmen , dat echter de
dood hem verhinderde te voltooien.
.
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Hirtenlieder, Hoogd.; PASTOURELLES, Fr. ; herdersliederen.
Hirtenpfeife, Hoogd., z. SCIIALMEI.
His, Hoogduitsche benaming van den bij ons Bis genoemden toon.
Hisis, Hoogd., de door een dubbelkruis tweemaal verhoogde toon b, bij
ons bicis genoemd.
Hita (Don Antonio Rodriguez de), Spaansch kerkcomponist, leefde
omstreeks het midden der 18e eeuw als kapelmeester aan de kathedraal te
Palencia in Leon. Hij schreef o. a. een leerboek der harmonie, getiteld:

Méíodo breve y f acil de estudiar la composition y usa nuevo modo de contrapunio para el nuevo e$tilo. De daarin geleerde nieuwe soort van contrapunt
bestaat o. a. in het toelaten van natuurlijke dissonanten zonder voorbereiding.
Hitz (Franz), klavierspeler en componist, geb. 17 Juli 1828 te Aarau in
Zwitserland, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatoire te Parijs
en componeerde ongeveer 200 stukken voor klavier, waarvan sommige in
Frankrijk groot succes hadden. Ook schreef hij een Mis met orgelbegeleiding,
een opera : Le Rouet de Madeline, 187O opgevoerd te Havre, en een operette:
Les Deesses du batloir, 1877 opgevoerd te Parijs.
Hitzelberger (Sabine), zangeres, geb. 17 November 1755 te Randersacker, werd in het Ursulijnen-klooster te Würzburg opgevoed en muntte reeds
op tienjarigen leeftijd als zangeres in het koor van dat klooster uit. De hertog van Würzburg, op haar talent opmerkzaam gemaakt, liet haar door de
zangeres S t of f a n i onderrichten, en haar ijver voor- al wat de kunst betrof
leidde tot gunstige resultaten. Te vergeefs boden de keurvorst van Keulen,
de koning van Frankrijk en de keurvorst van Mainz haar schitterende engamenten aan : zij bleef haar geheele leven te Würzburg, waar zij in groot aanzien stond. De omvang van haar schoone en uitmuntend gevormde stem hedroeg drie octaven. Haar echtgenoot was fluitist en kamervirtuoos van den
bisschop van Würzburg. Van haar vier dochters waren vooral Johann a
en Regina uitstekende zangeressen. Napo 1 e o n I hoorde deze laatste in
Don Juan zingen en wenschte haar aan de Opera te Parijs te verbinden;
zij bleef echter te Munchen en trad aldaar 1808 met een koninklijk hofmusicus in het huwelijk.
Hitzenauer (Christoph), cantor te Lauingen in de '1 6e eeuw, componeerde geestelijke en wereldlijke liederen en gaf een verhandeling over het
componeeren van gezangen in het licht.
Hnilieka (Aloys), organist en componist, geb. 21 Maart 1826 te Wil denschwert in Boheme, ontving zijn muzikale opleiding te Praag en werd f849
organist in zijn geboortestad. Hij componeerde een oratorium : Das verlorene
Paravlies, tien Missen, drie Requiem's en vele andere kerkmuziek.
Hobbs (S o li n W i 11 i a ni) , componist, geb. 1 Aug. 1799 te Henley a. d.
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Theems, was in zijn jeugd koorknaap aan de kathedraal te Canterbury, werd
later zanger aan verschillende kerkkoren, '1827 lid der koninklijke kapel en
1836 vicarius van Westminster-abdij. Hij stierf 12 Jan. 1877 te Croydon.
Hij componeerde vele zangstukken, van welke eenige populair werden, o. a.:
When Delia sleeps, My ancestors were Englishmen en The captive Greek girl.
Hobein (Johann Friedrich) , organist te Wolfenbi ttel, stierf aldaar
1782. Hij componeerde klaviersonates 'en liederen..
Hobo, Ned., Hoogd.; OBOE, Ital. ; HAUTBOIS, Fr. ; eery houten blaasinstrument, welks oorsprong in de oudste tijden te zoeken is. In de middeneeuwen
komt het voor onder- de namen frestel, fistula, frestiaux, pipe,
p i p e a u x, c h a l e m e l en c h a 1 e m i e. Het speelde een belangrijke rol in de
muziek van dien tijd en werd nu eens als onze hedendaagsche hobo behandeld, dan eens als c o r n e m u s e gebruikt. Nog in de 17e eeuw was de constructie van den hobo zeer gebrekkig en het bespelen van dit instrument leverde
groote moeilijkheden op. P r a e t o r i u s geeft een beschrijving van den hobo
in den aanvang der 18e eeuw. Er bestonden toen verschillende soorten van
dat instrument, namelijk : 1 ° de schalmei zonder kleppen (sopraan) ; 2° de
discant - schalmei, met acht enkele en twee dubbele gaten; 3° de alth o b o , met zes open gaten, één klep en een dubbel gat bij den beker;
40 de t e n o o r h o b o of b a s s e tp o m m e r, met zes gaten en vier kleppen,
5o de bashobo , met zes gaten en vier kleppen en 6 0 de c o n tra b a s h o b o,
zes voet hoog, moeilijk te bespelen, met drie onbedekte gaten en vijf kleppen.
Laatstgenoemde soort van hobo werd door de fagot verdrongen.
In de 18e eeuw onderging de hobo groote verbeteringen, voornamelijk tengevolge van de uitvindingen van D e l u s s e en Gerard Hoffmann. In
onze eeuw waren het de hoboïsten B r o d, Lavigne en T r i e b e r t en de
fluitist B o h m , die zich beijverden, de constructie van den hobo te verbeteren.
Tegenwoordig heeft het instrument een omvang van twee octaven en een quint:

De hoogste drie noten moeten met behoedzaamheid aangewend worden;
vooral de hooge f is gevaarlijk. Sommige instrumenten hebben ook de lage
bes; T r i e b e r t vervaardigde er zelfs, die tot de lage a gingen. Het gemak
beweegt de hobo zich in toonsoorten met weinig en b en in den-kelijst
omvang van g' tot e ". Snelle chromatische en diatonische figuren zijn op
den hobo wel is waar uitvoerbaar, doch klinken zelden goed ; evenmin arpeggio's. De hobo is vóór alles een melodisch instrument en als zoodanig is
het door alle groote meesters gebruikt, uitgenomen in de tinli's van het or-
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kest, waarin alle instrumenten, althans <diegexj'én, welke geen buitengewoon
sterken klank bezitten, hun individualiteit opofferen. Van de oude meesters
hebben vooral Gluck en Beethoven, van de nieuwe vooral Berlioz en
W a g n e r , partij getrokken van het eigenaardig karakter van den hobo.
In de 47e en 18e eeuw had men nog bijzondere soorten vals hobo's, die
door Joh S eb. Bach en andere componisten uit dien tijd aangewend zijn.

1

Zoo had men den 0 b oe d a r a 0C c i a (jachthobo) en den 0 b o e d 'amore ;
beide instrumenten stonden een quint lager dan de tegenwoordige hobo. G- ev a e r t heeft onlangs door M a h i 11 o n te Brussel een 0 b o e d'. a m o r e laten
vervaardigen bestemd voor de uitvoering der werken van Bach.
)

Tolt panvulling van het artikel ENGELSCHE HOORN diene, dat dit instrument
f komstig is van den 0 b o e d a c a c c i a, wiens gebogen vorm het behouden
heeft, en uitgevonden werd door Giuseppe (volgens anderen Giovanni)
F e rl e n d i s te Salzburg.
Hobreeht of Obrecht (Jacob), geb. omstreeks 1430 te Utrecht, was niet
slechts de beste componist der Nederlanden, maar de grootste meester van zijn
tijd. Omstreeks 1475 was hij kapelmeester te Utrecht en onderrichtte ook
Erasmus , die destijds koorknaap was, in den zang. In 149l bevond , hij
zich te Antwerpen, 1499--1500 te Brugge, J 501 weder te Antwerpen, en
schijnt zich toen naar Italië begeven te hebben, waar hij 1505 overleed.
Petrucci te Venetië gaf 1503, twee jaren nadat hij de beweegbare notentypen had uitgevonden, vijf Missen van H o b r e c h t in het licht, onder den
titel : Misse Obrecht : -- Je ne !bemande. Grecorum. .Fortuna desperata. Mal-

heur me bal. Salva diva paren8. Superins, Altus, Tenor el Bas$us. Op
de laatste bladzijde der Baspartij staat : Impressum Yenitiis per 0ctavianum
Petrutium Foro$empronien$em 1503, die 24 111artii. Cum privilegio invicti$sinao
Dominum Yenetiarumque nullus possit canlum figuratum imprimere sub pena in
ipso privilegio contenta.
lij k
Hoeetus, Ochetus of Hoequetum, Fransch-Latijnsch woord, waarschijnlijk
afgeleid van hoquet (hik), was een in de middeneeuwen gebruikelijke benaming voor een wijze van zingen, die hierin bestond, dat men de noten niet
volgens haar waarde uithield, maar door kleine pauzen van elkaar scheidde.
Franco van Keulen wijdt aan dit misbruik een afzonderlijk artikel in zijn
3fnsica el cantus mensurabilis en paus J o a n n e s X X I I verweet in zijn Bulle
Docia sanctorum der »nieuwe school", dat zij den cantus firmus door Iloceti
onkenbaar maakte.
Hochbrucker, harpspeler en instrumentmaker te Donauwórth, leefde in het
begin der 18e eeuw. tij was de uitvinder der pedaalharp (z. HARP), die
omstreeks 1720 algemeen bekend werd. Overigens is van hem niets bekend,
dan dat hij l 732, toen Walther zijn Lexicon schreef, nog in leven was.

Oo

flochbrucker, (Sirtion), zoon van den vorige, geb. 1699 te Donauwórth,
was een harpvirtuoos en maakte de door zijn vader uitgevonden pedaalharp
bekend. Omstreeks '1729 speelde hij aan het keizerlijke hof te Weenen.
Overigens is van hem niets bekend geworden.
Hochbrucker (Pater Coe 1 e s t i n) , organist, harpist en componist, neef
van den uitvinder der pedaalharp, geb. 10 Jan. 1727 te Tagmersheim in
Beieren, kwam J 747 in het Benedictij ner-klooster Wei hens t e p h a n en ontving
1752 de priesterwijding. Hij componeerde vele kerkmuziekstukken, o. a een oratorium : Die J uden in der Ge f angenscha f t zu Manas6a, dat zeer geroemd werd.
Hoehbrucker (Christian) , harpvirtuoos, broeder van den vorige, geb.
17 Mei 1733 te Tagmersheim, vestigde zich 1770 als leeraar in het harpspel
te Parijs en werd kamermusicus der koningin. Omstreeks I792 begaf hij
zich naar Londen, waar hij eenige compositiën voor harp in het licht gaf.
Latere berichten over hem ontbreken.
Hoehreiter (Johann B al t h a s a r) , Duitsch kerkcomponist, was omstreeks
1706 organist te Bambach in Oostenrijk en schreef o. a. vierstemmige vespers.
Hodermanu (George), violist, klavierspeler en componist, geboortig uit
Saksen, ontving zijn muzikale opleiding van J. Schichten vestigde zich 1787
te Amsterdam, waar hij een muziekhandel begon. Herhaalde malen liet hij
zich op de concerten van F e 1 i x M e r i t i s als klavierspeler hooren en dirigeerde nu en dan groote concerten, waarvoor hij de muziek gecomponeerd
had. De voornaamste zijner werken zijn : het oratorium De deugden bij het
kruis van Jesus, de opera Abu Hassan oiler der .Ermit von Formentera en
een compositie voor twee orkesten : Die Jagd. Deze werken zijn in manuscript gebleven. Voorts schreef hij 2 symphonieën, een septet, 2 quintetten,
trio's, sonates enz., alsmede een leerboek : Beknopt onderwijs in de muziek.
Zes door hem gecomponeerde fuga's verschenen bij S. M a r k or d t te Amsterdam in druk.
Hodges (Edward), geb. 20 Juli 1796, was aldaar organist, verkreeg
1825 te Cambridge den graad van doctor in de muziek en begaf zich x.838
naar Nieuw York, waar hij organist aan de kerken S t. John en T r i n i t y
werd. Omstreeks 1863 keerde hij naar Engeland terug en stierf l Sept.
1867 te Clifton. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek. Te Nieuw York
gaf hij een boekje in het licht, getiteld : An Essay on the cultivation of Church
Music. -- Zijn dochter, die de voornamen F a u st i n a Hasse, en zijn zoon,
die de voornamen Joh. Sebastian Bach draagt, zijn beiden organist ; zij
I

te Philadelphia, hij te Baltimore.
Hofer (von), luitvirtuoos uit de eerste helft der 18e eeuw, was omstreeks 1738
hofmusicus 'tan den keurvorst vang Mainz. Later kwam hij aan het hof van K a r e 1
V I te Weenen, werd leeraar der keizerlijke prinsessen en stierf omstreeks 1750.
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Hofer (A n d r e a s) , Duitsch kerkcomponist uit de 1 7e eeuw, was vicekapelmeester en regencc chori aan den Dom te Salzburg en gaf een verzameling kerkmuziek in het licht.
Hofer, baszanger, geboortig uit Hongarije, bevond zich x.836 te Berlijn,
1.838 te Breslau en 1841 te Weimar, waar hij tot 1855 als zanger, na dat
jaar als tooneelspeler, werkzaam was.
Hóffelmayer (T h a d a e u s) , vioolvirtuoos, geb. omstreeks 1750 te Rastatt,
werd 1775 lid der keurvorstelijke hofkapel te Mainz. Zijn echtgenoote,
Maria H. , was een uitstekende zangeres.
Hofkuntz (Aurora), zangeres, geb. 1818 te Dantzig, ontving haar muzikale opleiding te Berlijn, was I838-1846 een ijverig lid der S i n g a k ad e m i e aldaar en ''. 840—I 846 zangeres aan de koninklijke Opera. In laatstgenoemd jaar trad zij in het huwelijk en zeide het kunstenaarsleven vaarwel.
Hofier (Konrad), virtuoos op de V i o 1 a d i Gamba , geb. 1650 te
Neurenberg, was kamermusicus van den hertog van Saksen -Weissenfels en
componeerde twaalf stukken voor zijn instrument.
Hofmann, Duitsch orgelmaker, leefde omstreeks 1830 te Hamburg en vond
een soort van orgel uit, dat hij B. i g a b e 1 l u m doopte, doch dat weinig
opgang maakte.
Hoffmann (Ernst Theodor A m a d e u s)., beroemd schrijver, toonkunstenaar en jurist, geb. 24 Jan. l776 te Koningsbergen in Pruisen, studeerde
aldaar in de Rechten en ontving tevens onderricht in de muziek en in de
teekenkunst. Hij was achtereenvolgens auscultator te Koningsbergen, referendaris bij het Kamergerecht te Berlijn . en regeerings-assessor te Posen. De
zucht om caricaturen te teekenen was hem in zijn bevordering hinderlijk, en
toen 1804 de Fransche troepen Warschau, waar hij zich destijds in een
rechterlijke betrekking bevond, binnentrokken, zag hij zich van zijn post he
roofd. Hij besloot toen, in de muziek een middel van bestaan te zoeken en
gaf derhalve gaarne gehoor aan de uitnoodiging van den graaf v o n S o d e n , om
muziekdirecteur aan den stadsschouwburg te Bamberg te worden. Hij aanvaardde
zijn nieuwe betrekking 1 809 met een door hem gecomponeerde opera : Der Trank
der Unsterblichkeie. Doch niet lang na zijn benoeming werd het theater gesloten en hij zag zich genoodzaakt, door het geven van zangonderricht en het
schrijven van artikelen voor de Leipziger dllgemeine mueikalische Zeitun.g in
zijn onderhoud te voorzien. Van deze artikelen, die later, onder den titel
Phanta8ie8tucke in Calloí'8 Manier, het licht zagen, verdienen vermeld te worden de karakterschildering Johannes Kreisler en de humoristische stukken
Elixiere des Teu f el$, Serapionsbri,kler, Vachístiucke enz. Ook zong hij op de
hertogelijke concerten en in de kerken, componeerde veel, schreef artikelen

Qor de eiíunq dur di elegance iVell, teekende, schilderde en gaf onderricht
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in het klavierspel. Toen H o 1 b e i n x.810 directeur van den schouwburg te
Bamberg werd, engageerde hij Hoffmann als componist, decorateur, machinist en architect. Doch reeds 1812 verliet H o 1 b e i n het tooneel en H.
zag zich van zijn vast inkomen beroofd. Hij bleef echter ijverig werken en
componeerde o. a. 181 3 zijn voornaamste werk: de opera Incline, tekst van
F o u q u é. Omstreeks dent elfden tijd werd hij muziekdirecteur bij het tooneel
gezelschap van Jos. S e c o n d a en bekleedde die betrekking tot September 1814,
toen hij weder in staatsdienst kwam, en wel als Raadsheer bij het Koninklijk
Kamergerecht te Berlijn. Zijn Undine werd aldaar veertien maal achter elkaar
opgevoerd en maakte grooten opgang. Hij stierf .25 Juni 1822 te Berlijn.
Op zijn graf staan de woorden : »Ausgezeichnet im Amt als Dichter -als Tonki nstler -- als Maler ". Zijn compositiën bestaan in 11 opera's, entre acte-muziek, een ballet, kerkmuziek, liederen en gezangen, een symphonie en
andere instrumentaalmuziek. Van zijn geestige, doch dikwijls van overspan
getuigende, geschriften verdienen nog bij zondere vermelding : Ritter-nig
Gluck, Don Juan en Ueber Beethoven's Instrumentalmusik. Zijn meest bekend
werk is : Lebensansiehten des Kaler Murr neb$t f ragrneníari8cher Biographie
des Kapellmeistere Johannes Krei$ler in zu f alligen 11aculaturb1áttern (2 deelen, Berlijn 1820---1822).
Hoffman (Eucharius), muziekgeleerde en componist, geb. te Heldburg
in Franken, was eerst cantor, vervolgens, omstreeks 1580, conrector te Straal
Hij componeerde Psalmen en geestelijke Liederen en schreef twee ver -sund.
Doctrznaa de tonic seu moclis mu Bicis en 1Wuszeae practicae prae--handelig:
cepla ad usum juvenli^1i8.
Hoffmann (Kar.1 Julius Adolph Hugo) , geb. 10 Febr. 1801 te Ratibor, waar zijn vader, Franz H., cantor en regens chori was, werd 1819 koor
te Breslau, studeerde I821—'1823 aan de universiteit aldaar in de-directu
Letteren en in de Wijsbegeerte en werd, nadat hij eenige kunstreizen gemaakt had,1827 kapelmeester van den graaf van Reichenbach te Leobschütz.
Een jaar later werd hij muziekdirecteur en leeraar aan het gymnasium te
Oppela en 1839 ook koordirecteur aan de Katholieke kerk aldaar. Zijn voornaamste werk is getiteld : .Die Tonkunstler Schlesiens, eiï Beitraq zur Kunstgesckichíe Schlesiene von 960 bis 1830. Ook schreef hij vele artikelen in
tijdschriften voor muziek en componeerde o. a. liederen, koralen en instrumentaal.n uziek.
Hoffmann (Friedrich), vioolvirtuoos en klavierspeler, geb. 1791 te Nowogorod, ontving zijn muzikale opleiding; aan het conservatoire te Parijs, werd
13'1'1 eers,e violist aan den stadsschouwburg te Frankfort a. d. M , 1815
muziekdirec eur te Detmold en keerde 1820 naar Frankfort terug, waar hij
-

6 April 1 8€3 stierf. Onder zijn leerlingen behoort Ferdinand Hiller,
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Hoffmann (Heinrich A. n t o n), vioolvirtuoos, geb. 24 Juni 1770 te
Mainz, studeerde aldaar in de Rechten en de Wijsbegeerte, doch wijdde zich
later geheel aan de muziek en werd kamermusicus van den keurvorst van
Mainz, 1799 violist aan den stadsschouwburg te Frankfort a. d. M., 1801
koordirecteur en 1819 muziekdirecteur aan dat theater. Hij verkreeg 1835
zijn pensioenen stierf I9 Januari 1840. Van zijn compositiën zijn in druk
verschenen zes strijkquartetten, twee vioolconcerten, twaalf liederen en duetten
voor viool en violoncel.
Hoffmann von Fallersieben (Heinrich August) , een der beste Duit
dichters uit deze eeuw, geb. 2 April 1798 te Fallersleben in Luneburg,-sche
gest. 19 Jan. 1874 te Corvey in Westphalen, is op muzikaal gebied bekend door
zijn vele, bij uitstek voor muziek geschikte gedichten en door zijn Geschichte des
de.utsehen Kirchenliedes bis auf .Luther's Zeit, zijn Sch le$ische Irolkslieder en
zijn Kinderlieder. Ook zette hij vele zijner gedichten op muziek. Zijn inelodieën » Zwiechen Frankreick ucnd dem Bohmerwald'', » Uf em Berj, do mochti
rueihe", 'i 0 wie ist es kalt geworden" en andere, zijn populair geworden.
Hoffmann (Joha n n) , componist en organist uit de 16e eeuw , was in dienst
van den aartsbisschop A 1 b e r t te Halle, waar hij ook voor het zangboek van
Mich. V e h e met W. Heintz melodieën componeerde.
Hoffmann (Johann), tenoorzanger, geb. 22 Mei 1805 te Weenen, ontving zangonderricht van Els i e r en S i m o n i, was 1826 aan het K ä r n t h n e rt h o r-theater aldaar verbonden, begaf zich in hetzelfde jaar naar Aken, waar
hij tot 1829 aan den stadsschouwburg verbonden was, en werd vervolgens aan
de koninklijke Opera te Berlijn geëngageerd. Van 1835 tot 1838 bevond hij
zich te Petersburg, van 1838 tot 1844 te Riga, keerde in laatstgenoemd jaar
naar Duitschland terug, werd 1847 tooneeldirecteur te Praag en 1855 te
Weenen. — Zijn echtgenoote, Katharina K r ai n z , geb. 24 Febr. 1509 te
Graz, gest. 4 Dec. 1854 te Frankfort a. d. M., was een goede zangeres.
Hoffmann (Johann Georg) , organist en muziektheoreticus, geb. 24 Oct.
1700 nabij Niemptsch in Silezië, ontving onderricht van den organist Q u i r 1,
bij wien hij niet alleen orgel, maar ook klavier, viool, trompet, bazuin en
zang leerde, en later van den muziekdirecteur W i 1 i s c h te Breslau. Hij
-

werd J 720 organist aan de E l i s a b e t h -kerk aldaar, J 725 klavierspeler en
1727 orkestdirecteur aan de Italiaansche Opera. Van '1737 tot '1742 was hij
organist aan de Barbara -kerk en vervolgens aan de Maria M a gd a 1 e n a kerk. Hij stierf 1780. Zijn compositiën bestaan in vier volledige jaargangen
cantates en andere kerkgezangen, twee Passie-oratoria, ongeveer 400 serenades, concerten enz.
Hoffmann (Johann Georg) , organist, geb. 1738 te ScMawa in het
toenmalige vorstendom Glogau, werd 1763 organist in zijn g(booltestad en
-
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1765 te Niebusch bij Freistadt, waar hij 1809 stierf. Zijn compositiën bestaan
in stukken voor orgel.

Hofmann (J o h a n n L e o n h a r d) , Duitsch muziekgeleerde, geb. in de
tweede helft der 18e eeuw, gest. 29 Sept. 1814 te Erlangen, is de vervaardiger van een boek, getiteld : t ersuch einer Ge$chickte der rnaleriscken Harmonie mie Erl uterungen aus der Tonkunst.
Hoffmann (Ludwig), componist, geb. 27 Oct. 1830 te Berlijn, ontving
zijn muzikale opleiding aan de Koninklijke Akademie voor Kunsten,
was sedert E853 kapelmeester aan verschillende theaters en bracht 1855 te
Stettin zijn opera Das fYZríhs^caus am Kyjháu$er ten gehoore. In 1858 werd
hij muziekdirecteur der zan vereenigine te Bielefeld, was 1864-1868 te Dresden werkzaam en vestigde zich E868 als onderwijzer in den zang en in de
theorie der muziek te Berlijn. Zijn compositiëri, waarvan eenige gedrukt zijn,
bestaan in kamermuziek.
Hoffmann (Martin), violen- en luitenmaker, leefde op het einde der 17e
en in het begin der 18e eeuw te Leipzig, waar hij 1825 stierf. Zijn instrumenten werden zeer geroemd.. Van zijn zonen zette de oudste, J o h a .n n
Christian H., de luitenfabriek voort, terwijl de jongste zich met het ver
violen en gamba's bezig hield.
-vardigen
Hoffmann (Sophie), zangeres, geb. 1803 te Berlijn, ontving onderricht
van de. koninklijke zangeres S c h m a 1 z , was 1822-1831 aan de Opera in
haar geboortestad verbonden en begaf zich vervolgens naar Italië, waar zij
onder leiding van Francesco Schira en Eliodoro Bianchi haar studiën voortzette. Zij trad in de opera's van Venetië en Milaan in rriezzo
sopraan -partijen, later in altpartijen op, keerde x.833 naar Berlijn terug, waar
zij zich als zangonderwijzeres vestigde, en stierf aldaar . X852.
Hoffmayer, Duitsch toonkunstenaar, leefde op het einde der 4.8e eeuw te
Weenen. Van zijn compositiën zijn 1783 te Parijs zes quartetten voor fluit,
viool, alt, en bas in het licht verschenen.
Hoffmeister (Franz Anton) , componist en muziekhandelaar, geb. 1754
te Rothenburg aan den Neckar, studeerde te Weenen in de Rechten, doch
wijdde zich later geheel aan de toonkunst, werd kapelmeester aan een der
kerken te Weenen en richtte er een boek- en muziekhandel op. Op het einde
van 17'J8 verkocht hij zijn zaak en begaf zich eerst naar Praag, waar zijn

Valer miser, dat voor zijn beste werk gehouden wordt, herhaalde malen uitgevoerd verd ; vervolgens naar Leipzig, waar. hij 1800 met den organist
K ii h n e 1 het later beroemd geworden Bureau de musique (z. PETERS) oprichtte.
Doch reeds 1805 droeg hij de zaak geheel aan zijn compagnon over en vestigde zichveder te Weenen, waar hij zich geheel, aan de compositie wijdde
en 9 Febr. `. 8l 2 stierf. Het getal zijner werken is zeer groot ; zij bestaan in
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symphonieën, negen opera's, een onnoemelijk aantal stukken voor fluit, strijk
stukken voor klavier, liederen en vele kerkmuziek. Van zijn-quarten,io's
opera Telemach, Prinz von Itkaka is de partituur in de koninklijke bibliotheek
te Dresden voorhanden.
Hofhaimer (Paul), orgelvirtuoos en de geleerdste contrapuntist van zijn
tijd, geb. 1459 te Radstadt aan de grenzen van Stiermarken, werd 1493
hofmusicus en organist van keizer Frederik III te Weenen, later van
Maximiliaan I. Koning Ladislaus van Hongarije schonk hem 1515,
na een prachtige uitvoering in de S t e p h a n s -kerk te Weenen, de orde van
de Gouden Spoor en gaf hem den ridderslag. Spoedig daarop vestigde H.
zich te Salzburg, waar hij 1537 in het naar hem genoemde huis stierf. Hij
componeerde vele kerkmuziekstukken, Odes van H o r at i u s, stukken voor
luit, twee-, drie-, vier- en vijfstemmige canonische en contrapuntische gezangen enz. Zijn roem drong door tot in het buitenland en vele vreemdelingen
kwamen naar Weenen, om hem te hooren of om zijn onderricht te genieten.
Tot zijn leerlingen behoorden : A r g e n ti n uit Bern, Johann B u s c h n er
uit Constanz, Johannes C o l o n i e n s i s aan het Saksische hof, C o n r a d
uit Speier, Johann Kotter, Schachingerus uit Padua en Wolfgang u s uit Weenen.
11611er (J oha nn A u g u s t) , zanger, geb. 1785 te Au in Beieren, was langen tijd aan de Opera te Leipzig werkzaam, in welke stad hij 1835 stierf.
Hofmann, orgel- en instrumentmaker te Gotha, vond 1779 een dubbelen
vleugel uit, die aan beide zijden twee klavieren had, zoodat vier spelers tegelijker tijd het instrument konden bespelen, maar ook de vier klavieren door
slechts één speler gekoppeld konden worden.
llofmann (Christian), Duitsch toonkunstenaar, geb. te Guben in de
tweede helft der 17e eeuw, was cantor te Crossen en gaf een beknopte Anweisunq zur 8inrgkunst in liet licht.
Hofmann (H e i n r i c h) , componist, geb. 13 Jan,. 184 te Berlijn, werd op
negenjarigen leeftijd in het Domkoor aldaar opgenomen en ontving onderricht
in het klavierspel van T h. K u Ii a k, in de compositieleer van S. W. D e h n
en R, W u e r s t. Gedurende eenigen tijd trad hij als concertspeler op, doch
wijdde zich 1863 1869 hoofdzakelijk aan het muziekonderwijs en de compositie. In laatstgenoemd jaar werd zijn opera cartouche te Berlijn en in
eenige andere Duitsche steden met bijval opgevoerd. Meer bekend nog werd
hij door zijn 1873 gecomponeerde Ungariscke Suite, voor orkest ; daarop volgden : de Frithjof -symphonie, het Champagnerlied, voor mannenkoor met orkest,
het Geeanq der Nornen, voor vrouwenkoor met orkest, een sextet voor strijkinstrumenten, stukken voor klavier en liederen. Groot succes behaalde hij
1875 met zijn Marchen von der schonen Melusine, voor soli, lc or en orkest
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en schreef eenigen tijd later een opera: drminius, tekst van F e 1 i x D a h a,
die 1877 te Dresden werd opgevoerd.
Hofmann (Johann Christian) , hobovirtuoos, geb. 1743 te Rinteln, was
tot 1766 hoboïst bij een militair muziekcorps te Kassel en kwam in genoemd
jaar te Weimar, waar hij les nam bij den beroemden hoboïst Barth , in
wiens plaats hij 1770 kamermusicus werd. Hij stierf vermoedelijk op het
einde der 18e eeuw.
Hofmann (Karl Eduard) , muziekonderwijzer en componist, geb. 1 797
te Durrhennersdorf bij Lëbau in de Oberlausitz, ontving onderricht in de muziek van zijn vader, later van To m a s c h e k te Praag. Hij vestigde zich 1820 als
muziekonderwijzer in laatstgenoemde stad en stierf er 24 Nov. 1860. Onder zijn
leerlingen behoorden J. P i s c h e k, Ed. Hanslick, Jul. Benoni, W i l h.
B. Mayer, Jos. Poilner en de dames Mila Zadrobilek en Marie
P i s a r a v i c. Te Weenen maakte hij kennis met Beethoven en arrangeerde diens tweede, derde en vijfde symphonie voor acht handen; ook maakte
hij arrangementen van andere klassieke werken en schreef o. a. een Vier-

hiincge Klavierschule.
Hofmann (Leopold), componist, geb . 1738 te Weenen, werd t 764 kapelmeester aan de S t e p h a n s -kerk en keizerlijk hofcomponist aldaar en stierf 17
Maart 1793. Slechts weinige zijner talrijke compositiën zijn in druk verschenen.
Hofmann (M,elchior), Duitsch componist, geb. in de tweede helft der
17e eeuw, ontving zijn muzikale opleiding van den kapelmeester J. C. S c h m i d t
te Dresden en volgde 1704 T el e m an n op als muziekdirecteur te Leipzig.
Hij maakte 1710 een reis naar Londen en keerde 1712 naar Leipzig terug.
Het jaar van zijn dood is niet bekend. Van zijn compositiën kent men slechts
de titels van twee loffelijk vermelde opera's : Acontius and Ciclvppe en Rhea Sylvia.
Hofmeester (Friedrich), muziekhandelaar, geb. 178l , richtte 19 Maart
1807 te Leipzig een zaak op, die hij 1852 aan zijn zonen, Adolph en W i lh e l m Friedrich Benedict H. , overdroeg en die nog heden (1881) bestaat. Laatstgenoemde werd na den dood van zijn broeder, 26 Mei 1870,
alleen eigenaar der zaak. A do 1 p h is bekend door zijn Tlandbucher der musikali$cheu Iiteralur.
Hofstetter (P a t e r R. o m a n it s) , componist, vaas omstreeks het midden der
18e eeuw geestelijke in het klooster Amorbach bij Miltenberg en stierf 1785.
Zijn klavierquartetten en klaviertrio's waren in zijn tijd zeer gezocht.
Hogarth (George),Engeisch muziekgeleerde, geb. 4 783, studeerde te
Ëdinburg hi de Rechten, doch beoefende tevens vlijtig de muziek. Hij was
1815 secretaris van het eerste Edinburgsche muziekfeest en werd 'I 830 medeerker aan The Harmonicon. Omstreeks 1834 vestigde hij zich te Londen,
waar hij muiekrecensent aan The Morning Chronicle werd. Het volgend jaar
-
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gaf hij een werk in het licht, getiteld : Musical History, Biography and Critici$m, en x.838: . lemoir$ of the Musical Drama, dat later, onder den titel
Memoire of the Opera, herdrukt werd. Toen 1846 Daily New$ werd opgericht, benoemde men H. tot muziekrecensent van dat dagblad en hij nam die
betrekking waar tot J 866. In 1850 was hij secretaris der P h i l h a r m o n i c
Society te Londen geworden en schreef een geschiedenis dier vereeniging,
getiteld : The Philharmonic Society of London from its f oundafion, 1813, to
its fiftieth year, 1862. Hij stierf 12 Febr. 1870. Zijn compositiën bestaan
in eenige Songs en Glees. H. was de schoonvader van C h a r 1 e s D i ck e n s : zijn oudste dochter, Catharina , was 2 April 1836 met den beroemden schrijver in het huwelijk getreden.
Hohmann (C h r i s t i a n H e i ri r.i c h) ,. muziekonderwijzer en schrijver over
muziek, geb. 7 Maart 18H te Niederwern bij Schweinfurt, werd x.843 leeraar
aan het schoolmeesters-seminarium te Schwabach. Hij schreef o. a. zang-,
klavier- en vioolmethodes en een I.ehrbuch der musikaliechen Composition, dat
zeer geroemd wordt.
Hohnstoek (K a r l), componist, klavierspeler en violist, geb. 1828 te Brunswijk, begon 1846 groote kunstreizen te maken, begaf zich 1848 naar Amerika en vestigde zich als muziekonderwijzer te Philadelphia, waar hij tot 1860
bleef en den graad van Doctor in de Muziek verkreeg. In laatstgenoemd jaar
keerde hij naar Europa terug en vestigde zich in zijn geboortestad. Van zijn
vele compositiën zijn o. a. een concertouverture en een sonate voor klavier
in druk verschenen.
Doinrich (Adam Sigismund) , trompetvirtuoos, stierf 1737 als stads
te Breslau. Hij was ook als componist gunstig bekend.
-trompe
Hol (Richard), componist, orkestdirecteur, klavierspeler, organist en schrijver over muziek, geb. 23 Juli 1825 te Amsterdam, toornde reeds op zeer
jeugdigen leeftijd grooten aanleg voor de muziek en ontving tot zijn twaalfde
jaar onderricht in die kunst van den organist M a r t e n s. Het Wohltemperirte Klavier legde den grondslag tot zijn muzikale vorming. Vaak vergezelde de knaap zijn meester naar het orgel, oefende zich daar in het koraalspel en nam reeds op achtjarigen leeftijd nu en dan den dienst voor den
organist waar. Eerst 35 jaar later zouden hem, in zijn betrekking van organist aan den Dom te Utrecht, die eerste studiën weer te . pas komen. Aan
zijn ouders voor de theologie bestemd, doch een vriend-vankelijwsH.dor
van den huize wist de beroepskeuze een anderen kant heen te leiden en slaagde
er in, de ouders van den jongen kunstenaar te overtuigen, dat de roeping van
hun zoon was zich geheel aan de toonkunst te wijden. Dientengevolge werd
de knaap naar de destijds onder leiding van J. G. B e r t e I ma n (z. dezen)
staande Koninklijke Muziekschool gezonden, waar hij gednlrende eenige jaren,
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zang, klavier en compositie beoefende. De eerste prijzen waren steeds zijn
deel. Doch het onderwijs van B e r t elm an , hoe verdienstelijk het ook moge
geweest zijn, had één leemte : de werken van Beethoven bleven voor de
leerlingen gesloten boeken ; verder dan Mozart , H u m m e l en M o s c h e 1 e s
reikte hun kennis niet, en zoo kon het geschieden, dat Hol zijn meester het
eerst de Sonate pathétique leerde kennen. Nadat hij de school verlaten had,
zette hij de studie van Beethoven 's werken ijverig voort, en 's meesters genie
maakte op den muzikalen jongeling een zoo geweldigen indruk, dat hij het
langen tijd als een vermetelheid beschouwde, nog een enkele noot op het papier te zetten. Eerst omstreeks 1849 werd hij door een vriend zijner kinderjaren, den Med. Stud. H. G. H. G r o e n e w e g en , die onder den pseudo.
niem F r i s i u s veel heeft geschreven, tot het componeeren van Nederlandsche
liederen opgewekt ; het welbekende en nog veel gezongen Ons Vaderland, was
een eerste en welgeslaagde vrucht van hun samenwerken. Omstreeks denzelfden tijd componeerde hij vele andere liederen met Hoogduitschen of met Ne
tekst en ook de ballade van U h l an d : Der blinde Konig, welke-deruitschn
compositie later eenigszins gewijzigd in druk verscheen en herhaalde malen
ten gehoore . gebracht werd.
In deze eerste periode van zijn kunstenaarsleven trad H o 1 ook nu en dan
in het openbaar als klavierspeler op; 1845 concerteerde hij zelfs in het bui
voornamelijk in de Rijnprovincie, bij welke gelegenheid hij kennis-tenlad,
maakte met vele buitenlandsche kunstenaars. Te Amsterdam hield hij zich
bijna uitsluitend bezig met de compositie en het muziekonderwijs, totdat hij
1856 tot directeur der mannenzangvereeniging A m s t e 1 s Man n e n k o o r
werd benoemd. Deze vereeniging, waaraan hij tot 11871 verbonden was, bracht
het onder zijn leiding tot een groote hoogte en werd een der beste mannen
ons land. Haar streven om zoo veel mogelijk den-zangveri
Nederlandschen zang te bevorderen, vond in H. een warm voorstander, en hij
schreef voor de uitvoeringen dier zangvereeniging een zeer groot aantal mannenkoren, die niet alleen door Am s t e l s Mannen k oor, maar ook door de meeste
andere Nederlandsche mannenzangvereenigingen gezongen en met bijval ontvangen werden. Een dezer koren, Tanrnaat, door den Nederlandschen Zangersbond
als prijsvraag uitgeschreven, werd 1857 met een gouden medaille bekroond.
Een ander door hem gecomponeerd koor, Hollands Glorie, tekst van D r. G r o e n ew e g e n , werd met begeleiding van koperen instrumenten in September 1858
voor het eerst te Amsterdam uitgevoerd, bij gelegenheid eener serenade, door
A m s t e 1 s Mannenkoor aan den meerderjarig geworden kroonprins ge
Koning W i 11 e m III schonk den componist bij die gelegenheid-bracht.
een gouden horologie. Na den dood van J. B. van B r e e werd H. tot
directeur der zangvereeniging van de Amsterdamsche afdeeling der M a a tII.
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schappij tot bevordering der Toonkunst gekozen en vervulde die
betrekking tot •1862, toen onaangenaamheden met het afdeelingsbestuur hem
noopten, zijn ontslag te nemen. Ook was hij seder; x.857 directeur der Muziekmissen van het R. C. collegie Omnia ad majorem Dei gloriam, in de Fransche kerk.
Alleen op de wereld staande -- zijn vrouw, Mej. v a n W a n i n g B o l t,
met wie hij 1856 in het huwelijk getreden was, had hij twee jaren later ver
ook het knaapje, waarmede hun echt gezegend werd, was de moeder-loren,
spoedig gevolgd -- vatte H o 1 het voornemen op, zich buitenslands te vestigen, toen te Utrecht, ten gevolge van het vertrek van J. H. K u f f e r a t h,
de betrekking van stadsmuziekdirecteur openviel. Door het bestuur van het
Co l l eg i u m M u s i c u m U 1 t r a j e c t i n u m tot die betrekking benoemd, dirigeerde
H o 1 6 Decemb. 'I86 het eerste stadsconcert en werd spoedig daarna ook directeur
der zangvereeniging en der studentenconcerten; bovendien volgde hij K. A. C r a e yv a n g e r op als directeur der liedertafel A u r o r a. In al deze betrekkingen
heeft hij . zeer veel tot bevordering der toonkunst gedaan; de onder zijn leiding, veelal met geringe orkestrale en vocale krachten, gegeven concerten behoorden tot de besten in den lande, en op de programma's dier concerten
kwam, nevens de compositiën der klassieke meesters, menig belangrijk werk
van den nieuwen tijd voor. Van hem zelf werden daar in den loop der jaren
uitgevoerd, op de instrumentale concerten : de symphonieën in c -mol en in
d•mol, het concertstuk Erklrung, de concertouverture in c-mol, de ouverture
Gaudeamus Igi ur; op de uitvoeringen der zangvereeniging o. a.: de ballade Der blinde Kóniq; Psalm 23, voor tenoorsolo, koor en orkest; de Heili
cantate en De Vliegende Hollander, tekst van M r. J. E. B a n ck;-gerl
David, tekst van Hofdij k. Vele dezer werken zijn ook in andere steden
van ons land uitgevoerd : Erkl rung kwam reeds voor op de programma's
der concerten, 1861 door H. J. J. van B r e e te Amsterdam • gegeven ; op
dezelfde concerten werd ook Leicdens ontzet, voor mannenkoor, soli en orkest,
het eerst ten gehoore gebracht ; de eerste symphonie werd op een Volks
te Amsterdam, de tweede in Felix Merilis aldaar, uitgevoerd. De-conert
cantate Vondel, tekst van Ho f d ij k , voor sopraan-solo, mannenkoor en orkest,
werd bij gelegenheid der onthulling van V o n d e 1 s standbeeld (1867) in het
Park te Amsterdam en later bij vele andere gelegenheden, telkens met grooten bijval, uitgevoerd. De programma's van bijna alle concerten van A ms t e 1 s Mannenkoor, van welke vereeniging hij tot 1871 directeur bleef,
bevatten compositiën van hem, met en zonder orkestbegeleiding; bijzondere
vermelding verdienen het schitterende Krijgslied, het Soldatenkoor uit de
l eiligerlee- cantate en het koor Bede; deze stukken werden niet zelden op groote
zangersfeesten door honderden zangers ten gehoore gebracht en maakten groo-
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ten opgang Ook in het buitenland, voornamelijk in Duitschland, verkreeg
H. als componist een goeden naam : zijn compositiën werden in Duitsche
tijdschriften gunstig gerecenseerd en 1867 dirigeerde hij op het muziekfeest
te Meiningen zijn eerste symphonie. Na 1871 kwam H. zelden meer te
Amsterdam ; hij bepaalde zich tot zijn werkkring te Utrecht, en het is aan
hem te danken, dat aldaar meer muzikaal leven heerscht, dan in de meeste andere
steden van ons land. Vooral de onder zijn leiding, 1872, 1874 en 1880
door de Utrechtsche afdeeling der Maatschappij tot bevordering d e r
Toonkunst gegeven algemeene muziekfeesten, verdienen in de annalen dier
Maatschappij met gulden letteren vermeld te worden ; werken als het IVeihnack soratorium van Bach , het Deufsckes Requiem van B r a h m s , Colanus
van Gade e. a. werden daar schitterend uitgevoerd.
Na den dood van G. J. F. N i e u w e n h u ij z e n (1869) was H. organist
aan de Domkerk geworden, welke betrekking hij met ijver waarnam ; ook bepaalde hij zich niet tot zijn werkzaamheid bij de godsdienstoefeningen, maar
begon een bijzondere studie van het orgelspel te maken en gaf op vele plaatsen
van ons land orgelconcerten.
Ook op het gebied van het muziekonderwijs is H. met roem bekend; te
Amsterdam, zoowel als te Utrecht, telde hij vele leerlingen, en een nieuw veld
van werkzaamheid op dat gebied opende zich voor hem, toen 1875 op zijn aanraden
door de Utrechtsche afdeeling der Maatschappij t. b. d. T. een muziekschool
opgericht en hij tot directeur daarvan benoemd werd ; deze school verkeert in
een zeer bloeienden toestand en telt op dit oogenblik (1881) meer dan 600
leerlingen. Toen 1875 de Nederlandsche Toonkunstenaarsvere e n i g i n g in het leven werd geroepen, benoemde men H. tot president; ook
aan deze instelling wijdde hij zijn krachten; aan haar zijn wij twee belangrijke verhandelingen van hem verschuldigd : over Muzikale Ornamentiek en over
Piëieit in de kunst; beide werden op algemeene vergaderingen der Toon.k u n s t e n a a r s v e r e e n i g i n g door H. voorgedragen; het eerste stuk werd
afzonderlijk gedrukt, het tweede verscheen in het tijdschrift Caecilia. Reeds
vroeger was H. als schrijver over muziek opgetreden ; aan bovengenoemd
tijdschrift, dat achtereenvolgens onder redactie van D r. F. C. Kist, J. v a n
B aa le n en W. F. G. N i c o l al stond, was hij sedert 1859 als correspondent verbonden ; het bevat menig geestig en oordeelkundig artikel van zijn
hand; ook in het Familieblad schreef hij een tijd lang de muzikale kroniek.
Een nieuwe triomf voor H. was het, toen de Haagsche mannenzangvereeniging
C e c i 1 i a , 1878, bij den internationalen zangwedstrijd te Parijs, onder zijn leiding
den eersten prijs in de Nederlandsche afdeeling en den tweeden in de internationale afdeeling behaalde. Hij werd bij die gelegenheid door den President
der Fransche Republiek tot Officier d' A c a d em i e benoemd en door het
7*
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bestuur van C e c i l i a, in de plaats van G. H e k k i n g, die zijn ontslag had
genomen, tot directeur dier zangvereeniging aangesteld.
H o 1 is een onzer origineelste componisten ; zijn melodieën zijn vloeiend,
zijn harmonieën kernachtig en dikwijls nieuw, zijn behandeling van koor en
orkest getuigt van groote ervaring en meesterschap. In de dagen, toen de
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst nog prijsvragen uitschreef, werd hij herhaalde malen bekroond. De voornaamste zijner werken
zijn de volgende : 10 ORKESTWERKEN : symphonie in c -mol; symphonie in
d-mol, op. 44 ; Erklczrung, C o n c e r t s t o c k, op. 51 ; ouverture Kapellmeister
W oklklang; Feestouverture in Es; concertouverture in c-mol, ouverture Gaudeamus igitur en Nationale f eestmarseh ; 2 ° WERKEN VOOR GEMENGD KOOR
MET ORKEST : Psalm 23 (met Duitschen tekst) ; Der blinde Köniq, ballade
van U h 1 a n d, op. 39 ; lleiligerlee- cantate, tekst van M r. J. E. B a n c k , op.
68; De ITliegende Hollander, tekst van M r. J. E. B a n c k , op. 70 ; Leilens
glorie, tekst van denzelfden ; David, concertdrama, tekst van W. J. Hofdij k,
op. 81 ; 3 ° VOOR GEMENGD KOOR MET KLAVIERBEGELEIDING : De Balling Op
Zee, tekst van W. de K 1 e r c q, op. 46 ; 4° VOOR MANNENKOOR MET ORKEST : Leiclene Ontzet, tekst van H. J. 8 c h i m m e 1, op. 32 ; Bede, gedicht
van A. n n a , op. 18 ; .Krijgslied, gedicht van F r i s i u s , op. 37 ; Vondel, tekst
van H o f d ij k, op. 48; Vrede, tekst van D r. W a p , op. 63 ; In 't W oud,
tekst van D r. J. P. H e y e , op. 86 ; 5 0 POOR MANNENKOOR MET . BEGELEIDING VAN ENKELE INSTRUMENTEN : Hollands Glorie, tekst van G r o e n ew eg e n , met koperen instrumenten, op. 24 ; De Oranjevaan, tekst van H. Bi ng e r , idem, op. 55 ; Vondel gekroond, tekst van Ho f d ij k , met klavier; twee
Missen met orgel, op. 28 en 33 ; Laudale Dominum, op. 65 ; Iel graf onder
den k[eidoorn, tekst van Hof d ij k, met sopraansolo; -- 6 ° VOOR MANNENKOOR
ZONDER BEGELEIDING : Drie vierstemmige Doren, op. 8 ; Opwaarts, tekst van
H e y e , op. 19 ; Drie 211annenkoren, op. 22 ; Twee Gezangen, op. 34 ; De
Kabels los, op. 38 ; Raadgeving, op. 41 ; .De Rots in zee, op. 49 ; Zwei Ge-

s nge, op. 52 ; Een lied van Nederland, op. 57 ; Bene kerk, op. 58 ; Levens`
vreugd, op. 69; Drie Toasten; Hymne aan den Vrede, op. 76; Vrykeidshymne,
op. 90, en vele anderen ; — 7o VOOR VROUWENKOOR - MET BEGELEIDING: Drei Gethnge, op. 26 ; 112orgengeeang, voor altsolo en koor; De vier jaargefijden, op.
54; De duond8tond, op. 62 ; Kerstcantate, tekst van P r o f. P. T i e 1 e ; Schep
tekst van T e n K a t e , op. 79 en Zomerbloemen, op. 87 ; ---- 8° een-pingsled,
groot aantal LIEDEREN EN GEZANGEN, waarvan vooral uitmunten : Ons Vader.land; De Storm; Des Visaehers Bruid, op. 4 ; Nachtwac1ie der Liebe, op. 25;
Twaalf Liederen en Gezangen, op. 36 ; Vrijheid; Sechs Gedichte von Reine,
.op. 66 ; Zes Minneliederen in den volkstoon, op. 82 ; Drei Lieder von ilamerling,
,op. 83 e. a. ; 90 GEESTELIJKE GEZANGEN met orgel : Ave verum, voor 2 tenoren
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of sopraan en bas ; .Fcce Parris, voor tenoor en baryton ; 0 cor voluptas coelitum, voor bas ; 0 sacrum Conviviz m, voor sopr. of tenoor ; 0 Quam Suavi$,
voor baryton of mezzo-sopr. ; Tliryo vere Benedicla, voor baryton en bas;
10 ° KINDEILIEDEREN : Zes liederen van v. Alphen; Nederland, verzameling
van één en meerstemmige Liederen voor de jeugd (4 deelen) ; De jeu clige Zan-

ger, op. 71 ; Liederkrans, Nederl. Dichtbloemen in Noord en Zuid gegaard,
op. 75 ; y aderlandsck Liederenboek en 12 tweesleInnnige Liederen, op. 59;
eindelijk : vele stukken voor klavier (twee- en vierhandig), voor violoncel, o. a.
de elegie Saidjah, declamatoria, instructieve werken enz. Nadere bijzonderheden aangaande deze compositiën zijn te vinden in de Lijst der Compositiën
van leden der JTederlandsche Toonkunstenaarsvereeniging (Dordrecht, J. G i 1t a y & Zoon , 1880), op welke lijst echter nog ontbreekt op. 91 : Lied en
Lente, koor voor vrouwenstemmen met orkest, tekst van M r. J. N. v a n
H a 11, bestemd voor het 250-jarig jubilaeumvan het C o 11 e g i u m Mus ic u m te Utrecht.
H o 1 is 1864 voor de tweede maal in het huwelijk getreden, met Mej.
A m a 1 i a Reuter , die hem zeven kinderen schonk, waarvan zes drie
jongens en drie meisjes -- nog in leven zijn. De voornaamste onderscheidingen die hem als kunstenaar ten deel vielen, bestaan hierin : onze koning
schonk hem de orde van de Eikekroon en later die van den Gouden Leeuw
van Nassau ; door den President der Fransche Republiek werd hij tot 0 f f ic i e r d' A c a d é m i e benoemd ; hij is Lid van Verdienste van de Maa tschappij tot bevordering der Toonkunst en prijkt op de naamlijst
der leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden en van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen.
Holan (Wenceslaus Karl) , orgelvirtuoos, geb. 1645 te Rowno in Boheme, was organist aan de S t. Petrus e n Pau 1 u s -kerk te Praag. Hij
schreef een Passie-m uziek met Boheemschen tekst, die 1692 in het licht ver
herdrukt werd. Ook bestaan er van hem twee boeken met-schen172
kerkgezangen.
Holbein (Franz I g n a z von), toonkunstenaar, tooneelspeler, schilder, taal.
meester en tooneelschrijver, geb. 1779 te Zippersdorf bij Weenen, reisde,
nadat hij eenigen tijd aan de loterij-directie te Lemberg werkzaam geweest
was, onder den naam F o n t a n o door Duitschland, was 1797 muziek- en
taalmeester te Berlijn, 1798 bassist bij het tooneelgezelschap van I f f 1 and,
later tooneeldichter te Weenen, vervolgens zanger en tooneelspeler te Regensburg, daarna theaterdirecteur te Würzburg, Bamberg, Hannover en Praag en
eindelijk directeur van het Burgtheater en van de keizerlijke Opera te Weenen, waar hij 5 Sept. 1855 stierf. Er bestaat van hem een voor dichters en
-
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toonkunstenaars belangrijk werkje, getiteld : Ueber den Werth musikalischtheatralischer Dichtungen. (Breslau.)
Holberg (L u d w i g F r e i h e r r von), dichter en vioolvirtuoos, geb. 6 Nov.
1684 te Bergen in Noorwegen, studeerde te Kopenhagen in de theologie,
vestigde zich aldaar als muziek- en taalmeester en maakte concertreizen
door de Nederlanden, Duitschland, Frankrijk, Engeland en Italië. Omstreeks t718 werd hij te Kopenhagen professor in de metaphysica, 1720 in
de welsprekendheid, en sedert dat jaar ontwikkelde hij zijn talent als dichter.
Hij schreef o. a. 24 blijspelen, van welke hij sommige tot operateksten inrichtte ; het waren de eerste Deensche stukken op dat gebied. Sommige zijner
werken, o. a. Peder Paars en Nikolaus Klimm, zijn in verschillende talen
vertaald. Hij werd x.747 in den adelstand verheven en stierf 1754 te
Kopenhagen.
Holborne (A n t o n y en W i 11 i a m) , Engelsche toonkunstenaars uit de
laatste helft der 16e eeuw, schreven o. a. een werk, dat l597 het licht zag
onder den titel: The Cittharn Schoole, by Ániony Holborne, Gentleman, and
seruant to her most excellent Maiestie. Hereunto are added sixe short ders
Neapolitan like to three voyces, without the Instrument: done by his brotlier,
William Holborne. Dit werk bevat 32 stukken (preludes, pavanes, gaqliardes,
volkswijzen enz.) voor either alleen, in tabulatuur ; 23 andere voor either, met
een begeleiding, in gewoon notenschrift, van basviool ; en twee andere voor
either met begeleiding van discant-, tenoor- en basviolen.
Holcombe (Henry), zanger, geb. omstreeks 1690, vermoedelijk te Salisbury, zong als knaap in de Anglo-Italiaansche opera's in . Drury Lane te
Londen en vestigde zich aldaar als klavier- en zangonderwijzer. Hij stierf
omstreeks 1750. Van zijn compositiën verschenen in druk twee bundels ge
The Musical Medley ; or, A Collection of English Songs and Cantates-zange:
oet to .Musick (1745) en The Garland; a Collection of 11 Songs and Cantatas.
Holden (John), professor in de muziek aan de universiteit te Glasgow,
leefde in de tweede helft der 18e eeuw en schreef een theoretisch werk, ge
An essay towards a rational System of 112usic (Glasgow, 1770), dat-tield:
tot de beste Engelsche boeken van die soort behoort.
Holden (P. P.), componist, vermoedelijk Ier van geboorte, leefde in de
eerste helft der 19e eeuw en schreef o. a. : Twelve select forei gn Melodies, Colection of old slow and quick tunes, arranged for the harp, pianoforte or bag.
pipes en Collection of Irish songs, arranged for the harp or pianoforte; deze
werken verschenen te Londen in druk.
Holder (Joseph William), baccalaureus in de muziek, geb. 1754 in
Clerkenwell te Londen, was koorknaap in de koninklijke kapel, vervolgens organist aan de kerk S t. George the martyr , daarna aan de Maria-kerk
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te Bungay in het graafschap Suffolk en eindelijk te Chelmsford. Hij stierf
1832. Zijn compositiën bestaan in een Mis, Anfhems, Glees enz.

Holder (William), geb. omstreeks 1614 in Nottinghamshire, was doctor
in de Theologie, kanunnik aan de S t. Pauls -kerk erg subdiaken der koninklijke kapel. Op muzikaal gebied is hij bekend door het volgende werk : A

Treatise on the Natural Grounds and Principles of Harmony (1694,voluende
uitgaven 170E en 1734) en door eenige anthems, opgenomen in de Tudway
Collection. Hij stierf 24 Jan. 1697.
Holdich (George M a y d w e 1 l) , orgelmaker, vestigde zich 1838 te Londen. Hij heeft o. a. de orgels voor S t. P a u 1 s -kerk te Londen, voor de
kathedraal te Lichfield en voor Brighton vervaardigd.
Rolfluit of Rolpijp, Ned. ; HOHLFLbTE, HOHLPIPE of THUNFLOTE, Hoogd.;
een open fluitwerk van wijden omvang in liet orgel, gewoonlijk van hout en
van 16, 8, 4, 2 en I vt. De beide laatste soorten worden ook SIFFLUIT
genoemd. De klank van dit register is week en vol. In het pedaal komt
het voor als 16 vt., soms ook als 8 vt., en draagt dan den naam van HOLFLUITBAS ; als 2 vt. dien van KLEINHOLFLUITBAS. De H. van 8 of 4 vt. in
het manuaal vindt men soms als KOPPELFLUIT.
Rolkamp (Cornelis Petrus) , klavierspeler, geb. 15 Sept. 1837 te Amsterdam, ontving het eerste onderricht in de kunst van C. v. d. F i n c k,
kwam vervolgens op de stedelijke muziekschool van B e r t e 1 m a n en na de
opheffing dezer school op die van J. B. van B r e e. Behalve in het klavier spel werd hij onderwezen in de harmonieleer, door B a s t i a n s , en in het
vioolspel, door Ten Have. Na den dood van v. B r e e begaf hij zich naar
het conservatoire te Brussel en behaalde als leerling van A. D u p o n t tweemaal den eersten prijs in het klavierspel. Omstreeks 1861 te Amsterdam
teruggekeerd, trad hij eenige malen als solist op, o. a. op twee concerten van
F e 1 i x M er i t i s. Van 1865-1867 bevond hij zich te Munchen, waar hij
onder leiding van Hans von B i l o w zijn studiën voltooide en tevens les
nam in het contrapunt bij Walther te Basel en Rh e i in b e r g e r te Munchen. Vervolgens vestigde hij zich als muziekonderwijzer te Amsterdam, waar
hij ook nu en dan, o. a. met den violist Joseph Cramer , concerten gaf.
Sedert 1877 is hij als leeraar aan de muziekschool van C. L. Matter n
verbonden.
Holland (Johann David) , componist, geb. 1746 nabij Herzberg in het
Hartsgebergte, was muziekdirecteur aan de Katharina-kerk te Hamburg en
componeerde o. a. een oratorium : Die Au f erstehung Christi, een entre-acte
voor het treurspel Hamlet en vele liederen en klavierstukken. --- Nog wordt
melding gemaakt van een Johann David H. , die kapelmeester van prins
R a d z iw i 11 en leeraar in de muziek aan de universiteit te Wil-na was. Men

a
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kent van hem een opera : Agatha, tekst van prins M a t t h a e u s R a d z i will,
die bij gelegenheid van een bezoek, door koning Augustus S t a n i s 1 a u s
P o n i a t o w s k i van Polen aan dien prins gebracht, in het kasteel te Nies
werd opgevoerd. Dezelfde H. gaf 1806 te Breslau een verhandeling-wiez
over de muziek in het licht en componeerde vele instrumentaalstukken.
Holland (C o n st a n t i ti) , geb. 1798 te Posen, was zanger en fluitist en werd
1829 muziekdirecteur aan het theater te Breslau. Van zijn compositiën kent
men kleine stukken voor klavier en een vaudeville : Nicolo Paganini.
Hollander (Christiaan de), eigenlijk Christiaan J a n s z o o n genaamd,
was een der voornaamste Nederlandsche contrapuntisten uit de á.6e eeuw en
werd omstreeks 1520, vermoedelijk te Dordrecht, geboren. Tot 1549 schijnt
hij in zijn geboortestad gebleven te zijn en begaf zich vervolgens naar Oudenaarde, waar hij A n t o n Li e r t z opvolgde als kapelmeester aan de S t. W alb u r g s -kerk. Deze betrekking bekleedde hij tot 1557, blijkens het kerkre
dat de woorden bevat : Christiaen J anszone, gezeicl de Hollanclere, wordt-gister,
afgedankt ten fare 1557. Vervolgens kwam hij in dienst van keizer F er
d i n a n d I en na diens dood, 1564, van keizer M a x i m i 1 i a a n I I. De bewering van sommigen, dat hij ten slotte kapelmeester van hertog W i 11 e m
II van Beieren was, schijnt op een misverstand te berusten. Het j aar van
zijn dood is niet met zekerheid bekend. –,- Van zijn compositiën zijn bekend:
Cantiones variae 4, 5, 6, 7 etiam 8 votum ad varia instrumenta apt. (Munchen, 1570). — 2 0 Neue teutscke geistliche and weltliche Liedlein, mit ', 5,
e

6, 7 and 8 Slimmen, welche ganz lieblich zu singen, and auf allerley Instrumenten zu gebrauchen (Munchen, 1570). 3° Triciniorum, quae turn vivae
vocis, ?um • omnis generis instrumentis musicis commodissime applicari possum.
Tfasciculus colleclus et in lucem editus studio et opera J' oannis Pichleri Sctiwandor f ensis (Munchen, A d. Berg, 1573). -- 4° Neue auseriesene teutsche Lieder mit fünf and mehr Slimmen zu singen and auf allerley Instrumenten zu
gebrauchen (Neurenberg, Dietrich Ger 1 a c h , 1575). De verzameling Thesaurus musicus, uitgegeven door Pietro J o a n e 11 i (Venetië, '1568), bevat
motetten voor 4, 5, 6 en 8 stemmen van Christiaan d e Ho 11 a n d e r. In de
Collectio operum musicorum Batavorum saeculi XV I van C o m m e. r bevinden zich negentien motetten voor 4 en 5 stemmen van denzelfden meester.
Hollander (Sebastiaan de), ook Ho 1 o a n d e r geschreven, Nederlandsch
contrapuntist uit de 16e eeuw, geb. 1509 te Dordrecht, was kapelmeester van
hertog W i 11 e m I van Beieren en werd als zoodanig opgevolgd door 0 r1 a n d o Lasso. In de Collectio operum musicorum Batavorum van C o mm e r bevindt zich een motet van hem, aanvangende met de woorden : » Dum
transisset Sabatum." Ook in de verzameling Liber Primus Cantionurn sacrarum
(vulgo 11oteta vocant) quinque votum ex optimis quibusque Musicis selectarum
T
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(Leuven, Petrus P h a 1 e s i us , 1554) zijn compositiën van hem opgenomen.
Hij stierf 1562 te Munchen.
Hollander (Alexis), componist, geb. 24 Febr. J 840 te Ratibor in Silezië, ontving zijn muzikale opleiding van G r e 11 en A. W. Bach te Berlijn,
werd 1861 leeraar aan de muziekschool van T h. K u 11 a k en J 865 directeur
van den C a e c i 1 i e n v e r e i n aldaar. Van zijn compositiën zijn stukken voor
klavier en gezangen in druk verschenen.
Hollandere (Jan de), ook Jean d e Ho 11 a n d e genaamd, Zuid- Nederlandsch componist uit de eerste helft der 16e eeuw. Zijn compositiën komen
voor in de door T i 1 m a n S u s a t o te Antwerpen uitgegeven Livres de Chan-

sons (1543-1558) en Libri Ecclesiasticarum Cantionum (1553).
Hollanders (H e r m a n) , Nederlandsch toonkunstenaar uit de 1 7e eeuw,
was 1648 zangmeester aan de M a r i a -kerk te Breda en vervaardigde o. a. de
volgende werken : Parnassus Ec'le8iasticus I. II. III. el III. votum, cum
Basso continuo (Antverpiae, Apw'd Haeredes Petri Phalesii Typographi musices.

!^1.D. CXXXI) en Jubilus filiorum Dei ex SS Patrum ?u8pirii8 mu$ico concenlu
una, duabu$, tribus, quatuor vocibus d'eeantancdus. Cum Basso Generali ad
organism (Aneverpiae, Apucd Haerede$ Petri Fhalesii Tgpographi musiees.
M.D. CXXXITY) . Laatstgenoemd werk werd 1648 herdrukt.
Hollandre (C h a r t e s F é 1 i x d'), Zuid-Nederlandsch componist, geb. op
het einde der 1 7e eeuw in Henegouwen, was kapelmeester aan de W a 1b u r g s -kerk te Oudenaarde en stierf aldaar 23 April 1750. Zijn compositiën,
bestaande in Missen en andere kerkmuziek, bevinden zich in manuscript in
het archief van genoemde kerk.
Hollandre, of Holl ander (Jean Baptiste d'), componist, geb. 1785 te
Gent, aldaar Best. 19 Nov. 1839, was stichter der S o c i e t é d e S a i n t eCécile, directeur der Société d'harinonie de Saint-Sauveur en
lid der A c a d é m i e des Beaux - Arts. Zijn compositiën zijn : Miserere
(1813) ; Hymne a la reconnaissance (1814); Messe et chant de Noël (1818);

een Mis, uitgevoerd in de Sint B a v o -kerk (1821); een Mis ter gelegenheid
van een kunstenaarsfeest ; vele motetten, o. a.: » Cantate Dominum" en » Quit
Bicut -Dominus" enz.
IHollbek (Seve^in), Duitsch orgelmaker, geboortig uit Zwickau, leefde op
het einde der Ile eeuw en vervaardigde o. a. 1695 te Schneeberg een orgel
van 39 klinkende stemmen.
Hollbuseh (Johann Sebastian) , muziektheoreticus en componist, leefde
op het einde der 18e en in het begin der '19e eeuw als muziekonderwijzer
te Mainz. Behalve eenige stukken voor viool en violoncel, kent men van hem
een degelijk theoretisch werk, getiteld : Tonsystem, abgefasst in einem Gesprcïche
zineier Ireunde (Mainz, 1792).
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Hollnian (J o s e p h) , violoncelvirtuoos, geb. 16 Oct. 1852 te Maastricht, ontving aldaar het eerste onderricht in de muziek, zette later, als pensionnaire van
onzen koning, zijn studiën in het buitenland voort en liet zich met grooten
bijval op verschillende concerten, zoowel hier te lande als elders, hooren. Op
dit oogenblik (I88 E) is hij eerste violoncellist bij de onder leiding van Hans
von B ill o w staande hofkapel te Meiningen.
Hollmaun (Marianne), geboren Crux ; violiste en zangeres, geb. 1772
te Munchen, liet zich reeds op dertienjarigen leeftijd in het open baar hooren11
Zij volgde 1790 haar vader naar Berlijn, waar zij vooral als zangeres grooten
opgang maakte en met zekeren H o 11 m a n n , naar men zegt een edelman uit
Holstein, in het huwelijk trad ; zong 1797 te Mainz, later te Londen en te
Stockholm, en liet zich 1807 voor het laatst in Duitschland hooren. Latere
berichten over haar ontbreken.
Holluba of Holuba (Franz en W e n 7',1) , twee broeders en hoornvirtuozen uit Boheme, waren 1763 aan de hofkapel te Kassel, later aan de Italiaansche Opera te Parijs, verbonden. Na x.788 schijnen zij naar Duitschland
teruggekeerd te zijn.
Holly (Franz Andreas) , componist, klavier- en orgelspeler, geb. l 747
te Luba, was orkestdirecteur aan het theater van B r u n i a n te Praag, t 769
aan dat van Koch te Berlijn en 1775 muziekdirecteur te Breslau, waar hij
1783 stierf. Onder zijn compositiën bevindt zich een opera : Der Kau f inann
von Smyrna, x.775 te Berlijn in klavieruittreksel verschenen.
Holmes, Engelsch fagotvirtuoos, werkte 1 793 te Londen op de concerten
van Salomon mede. Zijn spel werd zeer geroemd.
Holmes (Alfred), violist en componist, geb. 9 Nov. 1837 te Londen,
begon op jeugdigen leeftijd de muziek te beoefenen en werd koorknaap aan
het Oratory in King William-Street. In 1847 trad hij met zijn broeder
Henry (z. hieronder) voor het eerst in het openbaar op, maakte 1855--- t 861
kunstreizen door België, Duitschland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en
Nederland, vestigde zich 186 44 tè Parijs, waar hij 1866 een quartetvereeniging
in het leven riep, en maakte 1867 een nieuwe concertreis, door België, Nederland, Duitschland en Rusland. Te Petersburg bracht hij een symphonie
met koren: Jeanne d'dre, ten gehoore; te Parijs werden later een andere
symphonie : La jeunesse cle Shakespeare, en een opera : Inez (le Castro, van
hem uitgevoerd. Voorts eomperneerde hij de symphonieën Robin Hood, Faris
(het beleg van 1878), Charles XII en Roméo et Yuliette en de ouvertures
Le Cid en Les Muses. Hij stierf 4 Maart 1876 te Parijs.
Holmes (Henry), violist en componist, broeder van den vorige, geb. 7
Nov. 1839 te Londen, was, evenals zij n broeder, koorknaap aan het O r a t o r y
en maakte tot 1865 kunstreizen riet hem, In laatstgenoemd . jaar begaf
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hij zich naar Kopenhagen, vervolgens naar Stockholm, waar hij korten
tijd bleef, en keerde toen naar Londen terug, waar hij als solo-violist en
quartetspeler zeer gezien was. Zijn voornaamste compositiën zijn : vier symphonieën, een concertouverture, twee quintetten voor strijkinstrumenten, eei
concert en andere stukken voor viool, twee cantates voor koor en orkest:

) Praise /e Ike Lord" en Christmas, en vele liederen.
Holmes (Edward), geb. 1797 in de nabijheid van Londen, ontving onderricht in de muziek van V. N o v e 1 1 o , maakte 1 827 een reis door Duitschland en beschreef zijn indrukken van die reis in een boek, getiteld : A Ramble among 1,he Mu.sician$ of Germany (1828). Eenigen tijd later schreef hij
ThO Life of Mozart, inclucliny Us corre8pon dence, dat 1 845 in druk verscheen
en o. a. door 0 t t o J a h n, die later een biographie van Mo z a r t schreef, geprezen werd als het beste en geloofwaardigste der toen bestaande werken over
dien meester ; een nieuwe uitgave zag 4878 bij N o v e 11 o & Co. te Londen
het licht. Voorts schreef H. een biographie van Purcell en een Analytical
and Thematic Index of Mozart'$ F. F. work8. Hij was als muziekonderwij zer
te Londen gevestigd en stierf aldaar 28 Aug. 4859.
Holmes (George), Fngelsch organist uit het einde der 17e en den aanyang der 18e eeuw, werd 4704 aan de kathedraal te Lincoln aangesteld en
stierf 1720. Zijn compositiën bestaan in An/iem$ en een Ode for S. Cecilia'8
day. - In de verzameling Catch thai catch can van Hilton (1652) komen
gezangen van zekeren U e o r g e Ho 1 m e s , vermoedelijk den vader van den
organist van Lincoln, voor.
Holmes (John), organist aan de kathedraal te Winchester, in de laatste
helft der 16e eeuw, en organist te Salisbury, van 4602 tot 1640, schreef
voor de verzameling The Triunzpke$ of Oriana een vijfstemmig madrigaal.
Zijn overige compositiën zijn niet in druk verschenen. - Zijn zoon, T Ii om a s H. , gest. 25 Maart 1638 te Salisbury, was lid der koninklijke kapel en
schreef eenige Cakke8 (z. dit) voor de verzameling Catek Ikal cack can
van Hilton,
Holmes (Willi'am Henry), kiavierspeler en componist, geb. 8 Jan. 4812
te Sudbury in Derbyshire, ontving zijn muzikale opleiding aan de 1822 opgerichte Royal Academyo f M u s i c te Londen en werd 4 826 leeraar,
later directeur, dier school, welke betrekking hij nog 1879 bekleedde. Onder
zij n leerlingen h ehoorden S t e r n d a 1 e B e n ii e t t , de twee M a c f a r r e n ' S,
J. w. D a v i s o n e. a. Zijn compositiën bestaan in symphonieën, concerten,
sonates, liederen en een opera.
Holmes (Augusta), klavierspeelster en toonzetster, geb. omstreeks 1850
in ierland, vestigde zich te Parijs, waar zij in vele concerten optrad en o. a.
den tekst en de muziek eener opera: Héro et Léandre, schreef, die 1874 voor
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de directie van het T h é a t r e d u C h a t e 1 e t ten gehoore werd gebracht.
Nog heeft zij twee andere opera's : Asare en Lancelot du Lac, vervaardigd,
alsmede den psalm »In exifu", 1873 uitgevoerd door de S o c i é t e p h i 1 h a rm o n i q u e , en een An(lanle pastoral, 1877 uitgevoerd op de concerten van
het C h a t e le t-theater. Onder den pseudoniem Hermann Z e n t a heeft zij
eenige romances uitgegeven.
Holstein (Franz von), componist, geb. '16 Febr. 1826 te Brunswijk, was
de zoon van een hoofdofficier en zelf voor den militairen stand bestemd. De
toonkunst lachte hein echter meer toe dan het soldatenleven, vooral nadat hij
door Rob. G r i e p e n k e r 1 in de geheimen dier kunst was ingewijd. Terwijl
hij zich voor zijn officiers-examen voorbereidde, schreef hij heimelijk een kleine
opera : Zwei Náchte in Venedig, die hij 1845, toen hij luitenant geworden
was in een vriendenkring liet opvoeren. IJverig zette hij zijn muzikale studiën voort en beoefende vooral de opera-partituren der groote meesters. Nadat
hij den veldtocht in Sleeswijk-Holstein medegemaakt had, begon hij aan een
groote opera in 5 bedrijven, aan den roman Waverley van W a 1 t e r Scot t
ontleend, die hij 1852 als adjudant van het Landweerbataillon te Seesen voltooide. Hij zond het werk ter beoordeeling aan Moritz H a a p t m a n n , en
diens kritiek luidde zoo gunstig, dat H., zeer tegen den zin zijns vaders, zijn
ontslag uit den krijgsdienst nam en zich 1853 metterwoon te Leipzig vestigde.
Aan het conservatorium aldaar zette hij zijn studiën voort en componeerde
eenige kamermuziek, vierstemmige liederen en een concertouverture Loreley.
Ziekte noodzaakte hem, 1854 naar het ouderlijk huis terug te keeren, doch
1856 zocht hij Leipzig weder op en voltooide zijn studiën onder leiding van
R i e t z en Hauptmann. Vervolgens deed hij een reis door Zuid-Duitschland
en Italië en bracht den winter 1856-1857 te Rome door. In 1858 bevond
hij zich te Berlijn, een jaar later te Parijs. Zijn zwakke gezondheid was oorzaak, dat hij eenige jaren moest laten verlooperl, zonder een nieuw werk te
vervaardigen. Eerst 1869 verscheen weder een opera van hem, getiteld:
Die Hai<leachachi. Zoowel de tekst als de muziek van dit werk was door
hem vervaardigd ; het werd 1870 te Dresden voor het eerst vertoond en in
vele andere steden van Duitschland, ook in ons . land, te Rotterdam, met bijval
ten gehoore gebracht. Zijn volgend werk : Der .Erbe von Morley, een komi-

sche opera, werd 1872 te Berlijn opgevoerd en 1876 verscheen Die Hochk nder, een jaar later Die Bergwerker. Behalve deze werken kent men van
hem een trio voor piano, viool en violoncel, de concertaria Beatrix en eenige
andere compositiën.
Holten (Karl von), klavierspeler, geb. 26 Juli J 836 te Hamburg, ontving
onderricht in de muziek van Jacques Schmitt en van G r a d e n e r , zette
1854--1856 aan het conservatorium van Leipzig zijn studiën voort en ves-
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tigde zich als muziekonderwijzer° en solospeler in zijn geboortestad. Zijn compositiën bestaan in kamermuziek.
Holtsch (Karl), cantor en muziekdirecteur aan het gymnasium te Guben
in Brandenburg, bevond zich nog 1845 in die betrekking. Hij schreef o. a.
een Ge$ang$chule (Guben, 1839).
Iloltzhein (L o u i s A 1 p h o n s e) , zanger, geb. 26 Juni 1827 te Parijs, was
eerst violist in verscheiden orkesten, doch wijdde zich later aan den zang en
studeerde aan het conservatoire, later in Italië onder leiding van L a m p e r t i.
Omstreeks 1861, te Parijs teruggekeerd, zong hij korten tijd in de 0 p é r a
C o rn i q u e en bepaalde zich vervolgens tot het muziekonderwijs. Hij gaf een
boekje in het licht, getiteld : Banes de Part du chant (Parijs, G i r o d , 18,65).
Holtzmann, organist en componist, was omstreeks 1770 aan de kerk te
Meersburg aan den Bodensee aangesteld. Zijn opvolger R a m m a beweert, in
een der Missen van H. de melodie gevonden te hebben, die later door R o ug e t d e L is 1 e voor de Mar8eillai8e gebruikt is.
Iloltzner (Anton), kerkcomponist uit de 17e eeuw, heeft Missen, Motetten en andere kerkmuziek nagelaten.
Holz (Karl), violist en vriend van Beethoven , geb. 1798 te Weenen,
waar hij staatsbeambte was, werd I824 lid van het quartetgezelschap van
S c h u p p a n z i g h en 1829 directeur der Concert $pirituels. Hij droeg veel
bij tot h t bekend maken van Beethovens werken te Weenen. Hij stierf
aldaar 9 Nov. 1858.
Holzbauer (J g n a z) , componist, geb. 1711 te Weenen, was de zoon van
een leerhandelaar en werd door zijn vader voor de rechtsgeleerdheid bestemd.
Hij gevoelde echter meer neiging tot de muziek en sloot zich aan bij de koor
-kerk, die hem tegen geringe vergoeding in het klavier-,-knapedrSths
viool- en violoncelspel en in den zang onderwezen. De theorie der muziek leerde
hij uit den Grades ad Parnassum van F u x. Ten einde naar Italië, het
toenmalige land der muziek, te komen, trad hij als secretaris bij den prins
van Turn en Taxis in dienst, doch vergezelde hem slechts tot Laibach en
ging toen met een Weener arts naar Venetië. Zes maanden later werd hij
door de koorts gedwongen, naar Weenen terug te keeren, en nadat hij genezen was, werd hij directeur aan de Italiaansche Opera van graaf R o t t a 1 in
Mähren. Met zijn jonge echtgenoote werd hij 1745 aan het hoftheater te
Weenen aangesteld, hij als muziekdirecteur, zij als zangeres. Twee jaren later
maakte hij een reis naar Italië en werd 1750 hofkapelmeester te Stuttgart.
Zijn in 1753 te Schwetzingen opgevoerde opera 11 fiflio Belle Selve bezorgde
hem de betrekking van hofkapelmeester te Mannheim, waar hij o. a. zijn
opera's Issipile, Isola clisabitata en .Don Chisciotfo ten gehoore bracht. Het
was gedurende zijn leiding, dat het Mannheimer orkest beroemd werd wegens zijn
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voortreffelijke uitvoeringen; of H., dan wel C a n n a b i c h, den concertmeester,
daartoe het meest bijdroeg, is niet bekend. In 1756 ondernam hij ten derden male
een reis naar Italië. Te Turijn werd 1757 zijn N. itetíi, te Milaan 1759 zijn
meesterstuk :.Alessandro nel' Inclie, met grooten bijval ten gehoore gebracht.
Vervolgens begaf hij zich weder naar Mannheim, waar hij nog vele opera's,
oratoria en instrumentaalstukken en 1776 zijn eenige Duitsche opera :
íher von Schwarzburg componeerde. In zijn laatste levensjaren was hij geheel
doof. Hij stierf 7 April 1783 te Mannheim. Zijn werken bestaan in oratoria,
26 vierstemmige Missen met orkest, 37 motetten en andere kerkmuziek, voorts
in een Duitsche en 10 Italiaansche opera's, zangspelen en balletten, 96 symphonieën, I8 quartetten en I3 concerten voor verschillende instrumenten.
Onder zijn nagelaten papieren bevond zich een autobiographie, die in het
maandschrift .Ier musikalische Correspondent (October 1790) opgenomen is.
Holzbecher (Karl David) , tenoorzanger, geb. 1 779 te Berlijn, was aan
de koninklijke Opera aldaar verbonden en ' stierf 20 Mei 1830.
Holzblasinstrumenten, Hóogd., Z. HOUTEN BLAASINSTRUMENTEN.
Holzbogen (Joseph), vioolvirtuoos en componist, was omstreeks het midden der 18e eeuw lid der hof kapel te Munchen en maakte 1753 een reis
naar Italië, ten einde zijn studiën onder leiding van T a r t i n i te voltooien.
Hij stierf 1779 als gepensionneerd kamermusicus te Munchen. Zijn compositiën,
waaronder 6 symphonieën, 6 strijktrio's en een trio voor hobo, fagot en hoorn,
zijn niet in druk verschenen.
Holzer (Johann), organist te Weenen, componeerde liederen mei klavierbegeleiding, die 1779 in druk verschenen, en sonates voor klavier met
begeleiding van andere instrumenten.
Holzflóte of Holzpfeife, een zelden voorkomend fluitwerk in het orgel.
Holzhauser (Heinrich),' geb. 1675 te Weenen, aldaar gest. 8 Maart
1726, was hofkapelmeester en muziekdirecteur van keizerin Eleonore.
Holzheu, orgelmaker, leefde in de laatste helft der • 18e eeuw te Ottobeuren in Schwaben.

Holzinger (Pater B e n e d i c t u s) , kerkcomponist en Benedictijner-monnik,
geboortig uit Beieren, leefde omstreeks het midden der 1 Se eeuw. Zijn compositiën zijn niet in druk verschenen.
Holzman (Anton), kerkcomponist en Benedictijner-monnik, was in den
aanvang der 17 e eeuw Subprior in het Maria -klooster te Schutter in Breisgau en gaf eenige zijner compositiën in het licht.
Holzmanu (Daniel), Meesterzanger te Augsburg, leefde in de tweede
helft der á.6e eeuw.
Holzmi.11er (Eduard), tenoorzanger en liederencomponist, geb. omstreeks
1806, was aan de Opera's te Weenen, Berlijn en Hannover verbonden en
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verliet 1842 het tooneel. Eenige liederen van hem zijn te Hannover in druk
verschenen. Zijn echtgenoote, Betty V i o , was een goede zangeres.
Homanu of Hohmann, Duitsch componist, geb. 1811 te Memel, was kapelmeester aldaar en bracht er zijn opera's Karl XII (1844) en Die Kusse

(1846) ten gehoore.
Homati (Tornmaso), Italiaansch componist uit de 16e of 17 e eeuw, gaf
Missen en Psalmen van zijn compositie in druk.
Homberser (Paul), componist en contrapuntist, geb. 1560, was cantor
te Regensburg en stierf aldaar 1634.
Hornet (Abbé), Fransch componist, was omstreeks 1730 koorknaap aan
de kathedraal te Chartres, werd vervolgens kerkzanger te Amiens en verkreeg
eindelijk de betrekking van muziekmeester aan de N ó t r e -Dame te Parijs,
in welke stad hij 1 777 stierf. Motetten van hem bevinden zich in manuscript in de bibliotheek te Parijs.
Homeyer (Joseph Maria) , orgelvirtuoos en componist, geb. 1814 te
Luderode in het Hartsgebergte, maakte vele concertreizen en werd kapel
hertog van Lucca. Van zijn werken kent men symphonieën,-mestrvand
orgelstukken, gezangen en een boek, getiteld : Choralbuch fur d. .Altar- and
.Responsorien-Gesang der Katholischen Kirche nack Komischer and Mainzi8oker
Singweise, vierstimmi/, enz. (1835).
Homilies (Gottfried August) , organist en componist, leerling van
Joh. S e b. Bach en leermeester van Joh. A d. H i 11 e r, geb. 2 Febr. 1714
te Rosenthal op de grenzen van Saksen en Boheme, werd 1742 organist aan
de Vrouwenkerk te Dresden, 1755 muziekdirecteur aan de drie voornaamste
kerken en cantor aan de Kruisschool aldaar en stierf 1 Juni 1785. Zijn
orgelspel werd zeer geroemd. Zijn belangrijkste werken zijn de Motetten, die
als modellen van die soort van compositiën genoemd kunnen worden ; hij
schreef er 32 ; sommige daarvan zijn opgenomen in de volgende verzamelingen : ITierslimmige Motetten, van J. A. H i 11 e r , Heilige Caecilia, van Sander (Berlijn, 1818-4819), Kirekliche Chorges nqe (Stuttgart, 1857) en AusWahl, van T r a u t w e i n. Proeven van zijn orgelmuziek vindt men in K ó rn er s Orgelvirtuos. Een Pater Nosier is opgenomen in de Vocal Scores van
H nil a h. Onder zijn gedrukte werken bevinden zich nog een Passionscanlafe (1775), een Weihnachtsoratorium (1777) en Sechs Deutsche Arien fur
Freunde ernstha f ter Gesange (1786)'. Zijn ongedrukte compositiën zijn nog
talrijker; zij bevinden zich deels in de koninklijke bibliotheek te Berlijn, deels
in het Archief van het Kruiskoor te Dresden.
Hornilius (L.) , Russisch klavierspeler en componist, leerling van A n ton
Rubinstein , schreef o. a. een Nocturne, een Moment musical en een
werk, getiteld : Gammes dans tous les tons et pour toes les degrés, réunis
-
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d'après la Méthode d' Antoine Rubinstein. Deze werken zijn bij B e s s e l te
Petersburg in druk verschenen.
Hommerte, Engelsch orgelvirtuoos uit de laatste helft der I8e eeuw, was
kamermusicus te Londen en maakte 1786 een reis naar Duitschland, bij welke
gelegenheid hij zich o. a. te Hamburg liet hooren. Van zijn compositiën zijn
sonates voor klavier in druk verschenen.
Honiophoon (ól-ioso(ovo;), Gr., letterlijk : eenstemmig. Een muziekstuk wordt
gezegd in homophonen stijl geschreven te zijn, wanneer daarin slechts één melodievoerende stem voorkomt en de andere stemmen aan haar ondergeschikt
zijn, d. w. z. geen melodische beteekenis hebben. Tegenover ho m o p ho on
staat p o 1 y p h o o n (z. dit). Vele muziekstukken zijn afwisselend in homo
stijl geschreven.
-phoneily
Honauer (L e o n t z i) , klavierspeler en componist van Duitsche afkomst,
was in de tweede helft der á.8e eeuw als muziekonderwijzer te Parijs gevestigd en leefde nog 1785. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen
Quatre quatuors pour le clavecin, avec accompagnement de deux violons et
basse, et deux tors ad libitum en eenige klaviersonates.
Honderd acht en twintigste noot, Ned. ; QUINQUIES UNCA, Lat. ; QUINTUPLE CROCHE, Fr. ; de kortste in de muziek gebruikelijke noot ; komt zelden voor.
Houdt (Cornelis de), in het Latijn genaamd: Cornelius Canis
(z. CANIS).
Houdt (G h e e r k i n of Gerard de), Nederlandsch contrapuntist uit de
eerste helft der 16e eeuw. Een verzameling vierstemmige gezangen, manuscript van het jaar 1542, voorhanden in de bibliotheek te Kamerijk, bevat van
dezen kunstenaar zeven chansons (zes Fransche en een Vlaainschen), een kerk
»Inclina Domfine aurem tuam ", de Missen » Benedictus Dominus Deus-gezan
Israel", »Panis quern ego dabo", » Midi Jerusalem descen d ernes" en het motet
:Vox dicentes clama". C o u s s e m a k e r heeft het Kyrie der Mis » Ben edictus
Dominus" opgenomen in zijn Notice sur les Collections musicales de la bibliotèque de Cambrai.
Honhon (A d r i e n), Belgisch componist, ontving zijn muzikale opleiding
aan de muziekschool te Luik, waar hij omstreeks x.870 den prijs behaalde in
het orgelspel en het contrapunt, en schreef o. a. een komische opera : Monsieur Tom, die 1877 te Tongeren vertoond werd.
$onorio (Romoaldo), monnik en componist, leefde in de helft der 17e
eeuw in Italië. Zijn compositiën bestaan in vier- tot achtstemmige Missen
en andere kerkmuziek, voorts in concerten voor een tot vier stemmen, met den
Basso continuo voor het orgel.
Hooch of bock (D i r k van der), Nederlandsch schrijver over muziek,
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leefde omstreeks hot midden der 18e eeuw en gaf o. a. een boek in het licht,
getiteld : Grondslag van 't Vocaalmuzi k, waarin de grondregelen en alle soorten
van transpositiën aangewezen worden. Om binnen weinig tijds tot de muziek

te geraken. Op de oudste uitgave van dit werk, van x.735, heet de-kunde
schrijver H. t a n der Hooch ; op de uitgave van NI o r t e r r e (1769): D irk
van den Hoock, op die van J. Lindenberg, van J. Roman deJonge
en van P. Aldewerelt: Dirk van der Hoock.
Hoofdaeeoorden, Ned.; HAUPTACCORDE, Hoogel. ; ACCORDS FONDAMENTAUX,
Fr. Dit woord komt voor in verschillende beteekenis; ten eerste verstaat
men er onder de groote en kleine-terts-drieklanken ; ten tweede, de accoorden
in hun oorspronkelijke gedaante, zooveel als grond- of s t a m a cc o o r d e n
(z. dit) ; ten derde, de voornaamste accoorden der toonschaal : de drieklanken
der tonica, dominant en onderdominant, het dominant-septime -accoord en het
dominant-none-accoord; de overige accoorden der toonschaal heeten n e v e na ccoorden.
Hoofdcadans, Ned. ; HAUPTCADENZ, Hoogd.; z. CADANS én TOONSLUITING.

I-loofdkanaal, z. KANAAL.
Hoofdmanuaal, Ned, ; HAUPTMANUAL, Hoogd.; het voornaamste klavier van
een orgel.

Hoofd-septime-accoord, Ned. ; HAUPTSEPTIMENACCORD, Hoogd. ; het dominant- septime-accoord, liggende op den vijfden trap der toonschaal.
Hoofdstemmen, Ned. ; HAUPTSTIMMEN, Hoogd. ; de voornaamste stemmen
van een muziekstuk. Ook noemt men aldus die orgelregisters, welke den toon
aangeven van den toets, dien men aanslaat ; in tegenstelling van neven- of
vulstemmen, die de terts of de quint laten hooren van den toets dien men
aanslaat.
Hoofdthema, Ned. ; HAUPTTHEMA, Hoogd. ; het voornaamste thema van een
muziekstuk.
Hoofdtoon, Ned. ; HAUPTTON, Hoogd. ; Z. TONICA.
Hoofdtoonsoort, Ned. ; HAUPTTONART, Hoogd. ; de in een muziekstuk voor
-herscnd
toonsoort.

Hoofdventiel, z. CANCELLENVENTIEL.
Hoofdwerk, Ned. ; HAUPTWERK, het voornaamste pijpwerk in het orgel.
Hoog, Ned. ; IIOCH, Hoogd. ; ALTO, Ital. ; HAUT, Fr. ; HIGH, Eng. ; aldus
noemt men een fjnen, dunnen, door snelle luchttrillingen voortgebrachten toon.
Hoe sneller de trillingen zijn, des te hooger is de toon. De begrippen hoog en
laat zijn ook in de muziek zeer betrekkelijk en van vele omstandigheden afhankelijk. Voor instrumenten of stemmen die zich bij voorkeur in het hooge
register bewegen, zooals de fluit, de viool, de sopraan, is b. v. de toon d' een
lage, voor de bas-instrumenten en -stemmen daarentegen een hooge toon.
H.8
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Mook (James), geb. 1714 te Norwich, ontving onderricht ' in de muziek
van den organist Gar 1 a n d en kwam op jeugdigen leeftijd 'te Londen, waar
hij gedurende meer dan vijftig jaren als organist werkzaam was. Hij stierf
1827 te Boulogne. -De lijst zijner voornaamste werken, waaronder een groot
aantal opera's, het oratorium The Ascension en meer dan 2000 songs, is te
vinden in Grove's .Dictionary of Music and Musicians.
Hooper (Edmond), Engelsch organist en componist, geb. vermoedelijk
1553 te Halberton in Devon, werd 1588 muziekdirecteur aan Westmi n s t er
Abbey te Londen en stierf aldaar 1621. Hij' was een der tien componisten
die de melodieën bewerkten voor The Whole Book of Psalms, 1592 bij Este
in druk verschenen. Drie zijner Antliems zijn opgenomen in de verzameling
van Barnard; zes andere, alsmede eenige Psalmen en Responsoriën, in B a rn a r d's manuscripten verzameling (bibliotheek der Sacred Harmony S oc i e t y) , en twee Anthems in de verzameling van T u d w a y. Hij componeerde ook twee stukken voor de .Teares or Lamentations van L e i g h t o n (1614).
Hoorn, Ned. ; HORN, Hoogd., Eng. ; CORNU, Lat. ; CORNO, Ital. ; COR, Fr.
een koperen blaasinstrument van zeer ouden oorsprong. Bij de Egyptenaars
en de • Chineezen, zoowel als bij de Grieken en Romeinen, kwam het onder
verschillende gedaanten voor. In de middeneeuwen had men hoorns van goud,
zilver, ivoor, hout en buffethoorn, rijkelijk met snijwerk versierd ; bij de Noordelijke volken kwamen ook bronzen hoorns voor. Tot aan de 11e eeuw was
de hoorn niet zoozeer als muziekinstrument, dan wel als signaalinstrument, in
gebruik en werd vóór de invoering der klokken in het avondland o. a. gebezigd, om van den kerktoren het volk bijeen te roepen. Na de lIe eeuw
begonnen reizende muzikanten zich op de beoefening van den hoorn toe te
legger, en van lieverlede verkreeg het instrument de gedaante die het heden
heeft; althans de cirkelvormige hoorns waren reeds in de middeneeuwen bekend.
Een groote rol speelde dit instrument in de bosschen, voornamelijk bij jachten,
vandaar de naam j achthoorn of waldhoorn (eigenlijk woudho or n), Ital.
C o r n o d a C a cc i a. De oude waldhoorn, die zijn benaming tot heden behouden heeft, verschilde van den tegenwoordigen orkesthoorn hierin, dat hij geen
zetstukken had en dat de pijp tot een driedubbelen cirkel gewonden was van zoo
grooten omvang, dat de speler het instrument schuinsch om het lijf kon hangen, in diervoege, dat het op zijn eenen schouder rustte. In den aanvang der 18e
eeuw werden de hoorns tot een concert a quatre vereen igd, of in vereeniging
met hobo's (oboi da caccia) bij de jacht gebruikt. Omstreeks denzelfden tijd werd
de hoorn in Duitschland voor het eerst als orkestinstrument aangewend ; althans
bij de keizerlijke hof kapel te Weenen waren 171 2 J1 740 W e n z e 1 R o s s i en
Friedrich Otto als »jagerhoorriisten" aangesteld, en M a t t h e s o n zegt
fnete Orchester : »Das Corno da caccia ist schon
1713 in zijn werk Das neu eröffnete
-
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sehr en vogue gekommen ; die brauchbarsten haben F als Stimmung. Sie
klingen auch dicker and fullen besser als die iibertäubenden and schreienden
Clarinen (trompetten), weil sie um eine Quinte tiefer stehen" (d. w. z. een
quint lager klinken, dan hun noten geschreven staan) . H a n d e 1, in zijn
Wasser f ahrimusik, en Bach, in zijn Cantates, in de C d t h e n e r Concerten,
in de Hmoll-Mis enz., gebruiken twee hoorns, hetzij als solo-, hetzij als vulstemmen. Lotti en Scar 1 a t t i voerden dit instrument in Italië, H á n d e 1,
met zijn opera Radamisto, in Engeland in (1720) ; in Frankrijk werd het
eerst later bekend. Vroeger beweerde men, dat de waldhoorn I680 in Frankrijk was »uitgevonden ", doch die bewering is gebleken onjuist te zijn. Volgens L a v o i x (Ilisloire de l'instrumentation, blz. 133) is de hoorn 1765 in
Frankrijk ingevoerd, doch de Fransche partituren bewijzen, dat dit instrument
er reeds vroeger bekend was, en La v o i x zelf zegt op een andere plaats van
bovengenoemd werk, dat reeds L u 11 i (gest. 16 85) in zijn Divertissement de
cour, jachthoorns aanwendde. Bij anderen leest men weder, dat G o s s e c
1757 den hoorn in het Fransche orkest invoerde. Hoe het zij, zeker is het,
dat Ca m p r a de eerste was die, met zijn Achille et Deldamie, de hoorns in
het orkest der Fransche Opera bracht. Aanvankelijk waren er twee hoorns
in het orkest ; M e h u l wendde het eerst vier hoorns aan, in de ouverture
zijner opera Horatius Codes.
De hoorn is evenals de trompet, een zoogenaamd natuurinstrument, d. w. z.
hij bezit niet alle tonen der schaal, maar slechts de natuur- of a 1 i q u o t t o n e n (z. dit) van een bepaalden grondtoon:

De met het vraagteeken gemerkte toon f behoort eigenlijk niet tot de na.
tuurtonen ; de toon die op den hoorn tusschen e" en g" ligt, is iets hooger
dan f en iets lager dan fis.
Behalve deze tonen bezit de hoorn nog de contra-G, die echter op de
meeste hoorns slecht klinkt.
Ten einde de overige tonen der schaal te verkrijgen, moest in vroeger tijden de
speler den trechter van den hoorn met de hand geheel of ten deele dichtstoppen,
waardoor de toon een kleine of een groote secunde verlaagd werd. Deze zoogenaamde GESTOPTE tonen verschillen echter te veel in timbre van de natuurtonen
en klinken veel doffer. Om dus de hoorns met effect in muziekstukken van alle
,

toonsoorten te kunnen gebruiken, had men instrumenten van verschillende
8*
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grootte noodig, die elk de natuurtonen in de vereischte toonsoort aangaven.
Es, 1D, C en laag B (Bes). Een
De meest gebruikelijke hoorns waren die in
groote verbetering was het, toen 1753 de hoornist Hampel, die, naar men
zegt, het eerst. de gestopte tonen aanwendde, de BEUGELS of ZETSTUKKEN
BOGEN, Hoogd. ; CORPS DE RECHANGE, Fr.) uitvond; dit zijn kleine roeren,
die aan den hoorn bevestigd worden en den grondtoon, bijgevolg ook de overige
tonen van liet instrument, veranderen. De instrumentmaker W e r n e r was de
eerste die een hoorn volgens de opgaven van H a m p e 1 vervaardigde en er den
naam van MASCHINENHORN Of INVENTIONSHORN aan gaf. Nog was de hoorn niet
volmaakt. Wanneer namelijk een muziekstuk plotseling in een anderen toon
overging, zoodat de hoornist geen tijd had, een anderen beugel op te zetten,
zag de componist zich dikwijls genoodzaakt, belangrijke noten voor den hoorn
weg te laten ; de partituren der groote meesters uit het einde der 18e en het
begin der 19e eeuw bewijzen dit; hij moest dan zijn toevlucht nemen tot de
gestopte tonen, die slechts in enkele gevallen van goede uitwerking zijn en
in het lage register van den hoorn nagenoeg geheel ontbreken. Verschillende
pogingen werden gedaan om dit gebrek te verhelpen. Charles C 1 a g g e t
te Londen liet twee hoorns, een in D en een in Es, in diervoege vereenigen,
dat zij beide door middel van één mondstuk aangeblazen konden worden;
doch ook deze uitvinding was onvoldoende, evenals die van K ó 1 b e 1, T u r rS c h m i d t en anderen. Eerst I &l 4 gelukte het den hoorrist H e i n r i c h
S t ö 1 z e 1 en den hoboïst B l u h ni el , door het aanbrengen van v e n t i e l e n,
den hoorn tot een chromatisch instrument te maken. Aangaande de meeha.niek van dien nieuwen hoorn en de wijzigingen die dit instrument 'na S t ó
zeil heeft ondergaan leze men het artikel VENTIELHOORN.
De tegenwoordig in de meeste orkesten gebruikelijke hoorn met drie ven
tielen heeft een chromatischen omvang van contra -/CS tot driegestreept c ; de
tonen onder groot C zijn evenwel, althans op lage hoorns, moeilijk aan te
blazen en komen zelden voor. De noten voor den hoorn worden grootendeels
in den vioolsleutel geschreven en klinken op den C-hoorn een octaaf, op den
EI-hoorn een septime, op den Es-hoorn een groote sext, op den E-hoorn een
kleine sext, op den F-hoorn een reine quint, op den G-hoorn een kleine quart,
op den 48-hoorn een groote terts, op den 4-hoorn een kleine terts, op den
hoogen B-hoorn een groote secunde en op den lagen B-hoorn een groote none
lager dan zij geschreven staan. Dit geldt echter alleen voor de in vioolsleutel
geschreven noten. Worden daarentegen de noten in bassleutel geschreven, hetgeen voor de noten der laatste octaaf bijna altijd het geval is, dan klinken zij,
op den C-hoorn zooals zij geschreven staan, op den D-hoorn een groote secunde
hooger, op den Es-hoorn een kleine terts hooger, enz. Zoo zal b. v. de volgende passage:

r,
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Corno in Es.

aldus klinken:

De meest gebruikelijke stemmingen der hoorns zijn tegenwoordig die in E8,
E en F; sommige hoornisten hebben zelfs de gewoonte, alle partijen op den
F-hoorn uittevoeren, hetgeen afkeurenswaardig is, vooral met het oog op som
noten, o. a. in de ,9-mol-symphonie van M o z a r t en in de 2e sym--migeho
phonie van B e e t h o v e n , die gemakkelijker uittevoeren zijn en beter klinken
op de voorgeschreven hoorns in G en A. Snelle figuren op .den hoorn worden moeilijker, naarmate de stemming lager is ; lage tonen kunnen in alle
stemmingen slechts in een gematigd tempo op elkaar volgen; deze wet geldt
trouwens voor alle lage blaasinstrumenten. Ook moet de componist zorgen,
de lage noten voor den tweeden hoorn, de hooge voor den eersten te schrijven, daar de meeste hoornisten, aan het blazen der lage tonen gewend,
niet in staat zijn de hooge aan te geven ; verkeerd is het althans, hooge
noten onmiddelijk op lage te laten volgen, al kan men zich ook voor die wijze
van schrijven op de grootste meesters beroepen, o. a. op Beethoven, die,
in de beroemde hoorn-solo der 9e symphonie, de volgende passage voor den
vierden hoorn schreef;

De gestopte tonen, die voor de oude componisten slechts een noodzakelijk kwaad
waren, zijn in vele partituren van den nieuwen tijd met goed gevolg aangewend. Over het algemeen is, sedert de uitvinding der ventielen, een nieuw
tijdperk voor den hoorn aangebroken. De bewering, als zou de v e n t i e 1 h o o r n
den eik. enaardigen klank van den w a 1 dh o o r n verloren hebben, is gebleken onjuist te zijn, daar men opgemerkt heeft, dat goede hoornisten een even schoonen toon op beide instrumenten ontwikkelen en den hoorn, naar omstandigheden,
hetzij als natuurinstrument, hetzij als ventielinstrument gebruiken. Onder de vele
hoornvirtuozen die de muziekgeschiedenis oplevert munten uit : H a m p e 1 en
diens leerling Punto (Stich),Lebruii,Schunke, Duvernoy, G allay,
1) a u p r a t en V i v ie r. Ook ons vaderland heeft uitstekende hoornisten op-
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geleverd, o. a. J. Spandaw, J. N. Pot-devin, H. Eeckhoff en W.
Breedhoff.

Hoornbasje, Ned. ; HORNB SSLEIN, Hoogd. ; een verouderde fluitstem 2 vt.
in het orgel.

Hoornbeek (C o r n e 1 i s) , Nederlandsch orgelmaker uit den aanvang der
18e eeuw, vervaardigde o. a. 1716 voor de Nieuwe Luthersche Kerk te Amsterdam een orgel van 37 stemmen, drie klavieren en pedaal. Het volgend
jaar repareerde hij een orgel te 's Hertogenbosch.
Hoornist, Ned., HORNIST, Hoogd. ; CORNISTE, Fr. ; HORNPLAYER, Eng.;
hoornblazer.

Hoornmuziek, militaire muziek voor hoorns, trompetten, bazuinen en andere
koperen instrumenten. Een bijzondere soort hiervan is de Russische hoornmuziek, uitgevoerd op hoorns die elk slechts één toon hebben.
Hoornsourdine, een met doek overtrokken stukje hout of karton, dat, in
den trechter van den hoorn gestoken, den toon van het instrument dof maakt.
Hoorntje, een kleine 2 vt. gemshoorn in het orgel.
Hopfe (Heinrich J u 1 i u s) , muziektheoreticus en componist, geb. 18 Jan,
1817 te Heldrungen in Pruisen, studeerde te Berlijn in de philosophie en
ontving zijn muzikale opleiding aan de Akademie van Kunsten aldaar: Hij
vestigde er zich als muziekonderwijzer en werd directeur van eenige orkest.
vereenigingen. Behalve door het oratorium Die plu f erweckung Iles Lazarus, is
hij bekend door symphonieën (negen in getal), ouvertures, kamermuziek, liederen, koralen, klaviermethodes en door een Verzeichniss classi$cher and vorzuglieher Compositionen fur das .Pianoforte zu zwei imd vier Hinden (Berlijn, 1850).
Hopifer (Ludwig Bernhard) , componist, geb. 7 Aug. 1840 te Berlijn,
ontving zijn muzikale opleiding aan de school van K u 11 a k aldaar en componeerde o. a. de opera I'rilhjo f, die '1871 in de Koninklijke Opera te Berlijn werd opgevoerd, alsmede de cantate Barbarossa, in hetzelfde jaar, ter
eere van de uit Frankrijk terugkeerende troepen, ten gehoore gebracht. Nog
schreef hij een komische opera : Der Prager Student en een psalm voor koor
en orkest. Tengevolge van zwakke gezondheid zag hij zich genoodzaakt 1872
naar Italië te gaan, keerde 1875 naar Duitschland terug, doch stierf reeds
21 Augustus 1877 in het Niederwald bij Rudesheim.
Hopkins (Edward John) , geb. 30 Juni 1818 te Westminster, was organist aan verschillende kerken van Londen en lid van de M u s i c a 1 Ant iq u a r i a n Society. Behalve door vele Anthem$ is hij bekend door een boek
over het orgel, getiteld : The Organ, its History and Construction, dat reeds
tweemaal herdrukt werd.
Hopkins (John), broeder van den vorige, geb. I822 te Westminster, werd
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1839 organist te Islington en volgde 1856 zijn neef, John Larkin H. op
als organist aan de kathedraal te Rochester. Van zijn compositiën, bestaande
in Anlheme, Songs, II,mn tzunaee enz., zijn slechts weinige in druk verschenen.
Hopkins (John Larkin) , neef van den vorige, geb. '1820 te Westminster, werd x.841 organist te Rochester en x.856 organist van Trinity C o 11 e g e te Cambridge, waar men hem 1867 tot Doctor in de Muziek benoemde.
Hij stierf 25 April 1873 te Ventnor. Van zijn compositiën is een verzameling Anthems in druk verschenen.
Hopkinson (John and James) , pianoforte- fabrikanten, tot 1.846 te Leeds,
later te Londen gevestigd.
Hoppe (Johann Gott 1 i e b) , organist te Grunberg en cantor te Hirschberg, geb. 1774, gaf eenige koraalmelodieën in het licht.
Moppenbrouwers (W.), zangeres, geb. te 's Gravenhage, ontving onderricht in den zang van F. H. Lubeck , later van B a n d er o l i , en zong in
de jaren '1840---1 850 op vele concerten hier te lande.
Hopper, (kar 1) , Duitsch toonkunstenaar, leefde in de eerste helft der
17e eeuw aan het hof te Londen, waar 1636 een groote compositie van hem,
getiteld : Pleasure G f the King, ten gehoore werd gebracht.
Hopser, Hoogd., een snelle danswijze in 4 -maat.
Horák (W e n z e 1 E m a n u e 1), organist, muziekgeleerde en componist, geb.
1800 te Mscheno-Lobes in Boheme, gest. 1 Sept. 487I als regens c h o r i
te Praag, had als componist van kerkmuziek een goeden naam. Ook schreef hij
een theoretisch werk, getiteld : Die Mehrdeu iigkeit der Il armonien, nach leich
fassliehen, aus der harmonischen Progression entlehntenn Grunrls 1zen (Leipzig, 1846).
Horn, Hoogd., Eng. ; z. HOORN.
Horn, Duitsch vioolvirtuoos en componist, was omstreeks 1755 concertmeester van graaf B r u h 1 te Dresden en gaf in het jaar 1 760 sympllonieën,
vioolconcerten en andere compositiën in het licht.
Horn (August), componist, geb. 1 Sept. 1825 te Freiberg in ` Saksen,
ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig, in welke
stad hij zich vestigde. Hij componeerde werken voor orkest, voor zang en voor
klavier, alsmede een opera : Die I achbarn, die 1J75 te Leipzig opgevoerd werd.
Horn (Ferdinand), harpvirtuoos, geb. te Breslau, bevond zich l 786 te
Berlijn, maakte vele kunstreizen door Duitschland en werd overal luide toegejuicht. Sedert 1813 heeft men niets meer van hem vernomen.
Horn (Gottfried Joseph) , instrumentmaker, geb. 1 739 te Nickern bij
Dresden, vervaardigde in de jaren 772—'1796 goede klavieren.
Ook zijn
broeder, Johann Gott 1 o b H. , geb. E 748 te Nickern, gest. 1 796, was klaviermaker en als zoodanig te Dresden gevestigd. Lijn instrumenten werden
-
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zeer geroemd.
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Horn (Heinrich), harpvirtuoos, geb. 1789 te Parijs uit Duitsche ouders,
i wam op tienjarigen leeftijd te Londen, waar hij gedurende zeven jaren ijverig
zet harpspel bestudeerde en x.805 zijn eerste concert gaf. Hij was een der
.ersten in Engeland die de harp a double mouvemen?, bespeelden, maakte
:..unstreizen door Schotland en Ierland en vestigde zich vervolgens als muziek
te Londen. Hij gaf vele compositiën, alsmede een methode voor-)nderwijz
harp, in het licht.
Horn (Karl Friedrich), componist, geb. 13 April 1762 te Nordhausen,
ontving onderricht in de muziek van den organist. S c h r ö t e r en kwam op
twintigjarigen leeftijd te Londen, waar hij zijn eerste klaviersonates in het
licht gaf. Op aanbeveling van C 1 e m e n t i werd hij muziekonderwijzer der
koninklijke prinsen, als opvolger van Christian Bach, en was van 1789
onafgebroken in koninklijken dienst. George IV benoemde hem 1823, in
de plaats van W i l l i a in Sexton , tot organist zijner. kapel. Hij stierf
5 Aug. 1830. Zijn compositiën bestaan o. a. in Military Divertimento's,
Twelve Themes wish 7ariations, Sonates voor klavier enz. Ook schreef hij
een theoretisch werk : Treatise on Thorough Bass.
Horn (Charles Edward), zanger en componist, zoon van den vorige,
geb. 1786 te St. Martin-in-the-Fields (Londen), ontving zijn muzikale opleiding
van zijn vader en van den zanger R a u z z i n i. Hij trachtte een betrekking
als concertzanger te verkrijgen, doch slaagde niet in die poging en legde zich
op de compositie toe. 'Lijn eerste opera's maakten weinig opgang, doch . met
The Bee Hive (1811) behaalde hij groot succes; daardoor aangemoedigd
schreef hij gedurende de jaren 1811--- E 830 een groot aantal werken voor
het tooneel, o. a.: The Devil's Bridge, Godolphin, The Ninth Statue, The
Woodman's II ut, The Wizard, The Persian Hunters, Charles the Bold, The
.Election, •Peveril of the Peak, Lalla Rookti en Horee .Frauds. Laatstgenoemd
werk bevat een ballade The deep, deep Sea", die 1830 door M a l i b r an
gezongen en zeer populair werd. H. was 181A-1831 als zanger en componist aan verschillende tooneelen verbonden en werd vervolgens muziekdirecteur aan O 1 y in p i c - theatre. Omstreeks 1.833 begaf hij zich naar Nieuw York, waar hij vele zijner werken met bijval ten gehoore bracht, keerde 1843
naar Londen terug, waar zijn oratorium Satan uitgevoerd en hij tot muziek
aan Princess's - Theatre aangesteld werd, en begaf zich 1847-directu
ten tweeden male naar Amerika, ditmaal naar Boston, waar hij directeur der
Handel - and. Haydn - Society werd en 21 Oct. 1849 overleed. Een jaar
voor zijn dood bracht hij nog een bezoek aan Engeland, ten einde zijn oratorium Daniel's Prediction ten gehoore te brengen. Van zijn compositiën ver
vermelding een verzameling Indian Melodies (Londen, 1813).
-dientog
iornbugle, Eng., z. BUGLEHORN.
[
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hornpipe, Eng., hornpijp, een Engelsche dans, met hoed en rotting en op
klompen te dansen, in 4-, 4- of s-maat. De naam is vermoedelijk af kom
een Engelsch blaasinstrument, bestaande uit een fluitje met toon -stigvan
een hoorn aan het einde. In de vorige eeuw werden vele h o r n p i p e s-gaten
gecomponeerd ; de oudste waren gewoonlijk in 3 -maat, de latere in 4 -maat geschreven. H á n d e 1 eindigt liet zevende zijner 12 groote Concerten met een
soort van h o r n p i p e, en het koor »Now Love, that everlasting boy", in de Semele
van denzelfden componist, draagt tot opschrift : alla Hornpipe.
Hornstein (Robert von), componist, geb. 1833 te Stuttgart, ontving zijn
muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig, leefde vervolgens in
Zuid-Duitschland en Zwitserland en werd 1873 leeraar aan het conservatorium
te Munchen. Zijn compositiën bestaan in opera's, balletten en stukken voor
klavier. Zijn opera Der Dor f$aclvocal werd '1872 te Munchen opgevoerd.
Horr (Peter), klavierspeler, geb. 13 Juli 1800 te Kleinsteinheim bij
Hanau, ontving zijn muzikale opleiding van J. Vol 1 w e i l e r te Offenbach en
vestigde zich 1828 als muziekonderwijzer te Frankfort a. d. M. Zijn compositiën bestaan in instructieve werken, in klaviersonates en in arrangementen van klassieke werken, o. a. van opera's van Mozart.
Horsley (William), organist, klavierspeler en componist, geb. 15 Nov.
1774, ontving het eerste onderricht in de muziek van Theodore Smit h
en beoefende het orgelspel onder leiding van de gebroeders P r i n g en van
D r. Ca 1 l c o t t , later zijn schoonvader. Hij was aan verschillende kerken als
organist werkzaam, werd 1800 b a c c a l a u r e u s in de muziek aan de universiteit te Oxford en richtte met C a 1 c o t t een zangvereeniging op, voor welke
hij vele compositiën vervaardigde. Hij stierf 12 Juni 1858. M e n d e l s s o h n was
zeer bevriend met hem. Van zijn compositiën zijn vooral de Glees in Engeland
zeer gezocht, en wel bijzonder de volgende: » By Celia's arbour", )See the c/iariot al hand', »Mine be a cot", » Cold is Caclwallo's tongzue" en ))O Nightingale."
Horsley (Charles Edward) , zoon van den vorige, geb. 1.822 te Londen, ontving onderricht in de muziek van M o s c h e l e s en begaf zich 1839,
op raad van Mendelssohn, naar Kassel, ten einde onder leiding van
Hauptmann de compositie te beoefenen. Later voltooide hij zijn studiën
onder leiding van Mendelssohn , te Leipzig. In Engeland teruggekeerd,
werd hij organist aan de S t. John ' s -kerk te Notting Hill en schreef eenige
oratoria : David, Joseph en Gideon, alsmede een ,nthe2n voor de inwijding
der kerk te Fairfield, vele stukken voor klavier, liederen en de muziek voor
Milton's Comics. Hij verliet Engeland 1868, begaf zich naar Australië en
bracht te Melbourne, bij gelegenheid van de opening der stadsgehoorzaal
(J870), zijn cantate Euterpe ten gehoore. Van Melbourne begaf hij zich naar
de Vereenigde Staten en stierf 1876 te Nieuw-York.
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Horta y Lleopart (A n a s t a s i o) , Spaansch organist en componist, geb.
in de tweede helft der 18e eeuw, ontving onderricht in liet klavier- en orgeh
spel van José M a se r a s; in de compositie, van A n dr e v i en Q u e r a it.
Hij was organist aan verschillende kerken te Barcelona, waar hij I2 Febr.
1843 stierf. In de kunst van improviseeren was hij een meester, en zelden
speelde hij bestudeerde stukken, Hij schreef eenige compositiën voor zang
met orgelbegeleiding en voor orgel alleen en vormde een groot aantal goede
leerlingen.
Horzalka (Johann), klavierspeler en componist, geb. 1778 te Triesch in
Mähren, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader, een organist, die hem 1799 tot voortzetting zijner studiën naar Weenen zond, waar
hij bij M o s c h e 1 e s klavier en bij E m. F o r st e r compositie studeerde. Hij
vestigde zich in genoemde stad en componeerde vele Missen en andere kerk
ouvertures, stukken voor klavier, liederen enz. Hij stierf 9 Sept.-muziek,
1860 te Penzing bij Weenen.

Horstmanshoff (Everard), hoboïst, geb. 4 April 1816 te 's Gravenhage,
ontving onderricht van M. E. Schmitt. Van 1.827 tot 1834 bezocht hij de
muziekschool aldaar, werd 1829 plaatsvervanger bij de koninklijke kapel
en 1836 tweede, later eerste hoboïst bij genoemde kapel. In 1851 tot leeraar
aan de koninklijke muziekschool benoemd, vormde hij vele goede leerlingen,
waaronder J. H e m m e s (z. dezen).
Horzizky (Franciscus), componist, geb. omstreeks 1 756, was secretaris
van prins H e n d e r i k van Pruisen en componeerde 14 Fransche opera's,
voor de meeste waarvan de prins den tekst had geschreven. Hij stierf 25
Oct. 1805 te Berlijn.
Hosa (George en Thomas) , twee broeders, beiden uitstekende hoornisten, geb. in den aanvang der á.7e eeuw te Melnisk in Boheme, maakten
kunstreizen en werden te Brussel aan de kapel van K a r e l van L o t h a r i ng e n, stadhouder in de Oostenrijksche Nederlanden, verbonden. George
stierf omstreeks I766 te Brussel, zijn broeder 17 Maart 1776 ter zelfder
plaatse. Laatstgenoemde heeft concerten en duetten geschreven.
Hoste (Spirito 1'), Italiaansch componist, geb. in den aanvang der 16e
eeuw te Reggio, componeerde vijf bundels madrigalen, in de jaren 155'21568 te Venetië in druk verschenen.
Hostié, Fransch clarinettist en , componist, was 1788 in dienst van den
hertog van Montmorency te Parijs en componeerde clarinetconcerten en duetten.
Hot (Peter de), Nederlandsch contrapuntist uit de tweede helft der 16e
eeuw, vermoedelijk te Breda geb., bevond zich 1567 te Antwerpen.
Hothby of Otteby (John), Engelsch Karmelietermonnik, leefde in de
tweede helft der 15e eeuw en bracht het grootste gedeelte van zijn leven in
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het klooster te Ferrara door. Hij was beroemd wegens zijn muzikale kennis
en schreef o. a. twee verhandelingen, van welke de eene, getiteld : Hoíby,
.Anglici, proportiones musicae, zich in de bibliotheek te Parijs, de andere, ge

P. Jo. Hoíkobi Carmel. de proporíionibus et canto figurato, de contra--tield
puncto, cle monochorclo, zich in de bibliotheek te Ferrara bevindt.
Hotteterre (Henri), ook H ó t e t e r r e en H a u t et e r r e geschreven, blaas
te Parijs, vervaardigde zeer goede fluiten, hobo's en fagotten.-instrumeak
Hij stierf E683 te Saint-Germain.
Hotteterre (Nicolas), zoon van den vorige, was 1668 fagottist bij de
koninklijke kapel , te Parijs, werd vervolgens een der twaalf hoboïsten van 's konings jachtmuziek en stierf '1695. Hij schreef o. a. een Recueil de bransles,
petits ballets, courantes cle cour et cle ville et autres haute$ et basses danses
pour six parties d jouer sur les dessus et basses de violon$ et hautbois (manuscript).
Hotteterre (Louis), fluitvirtuoos en broeder van den vorige, maakte een
reis naar Italië en verkreeg daardoor den bijnaam van le Romain. Hij was,
evenals zijn broeder, aan de koninklijke kapel verbonden en schreef, behalve
vele compositiën voor fluit, een leerboek, getiteld : Principes de la flute tra
dat van 1699 tot 1741 vier uitgaven be--ver$ionfWtd'Almagec.,
leefde en ook in het Hollandsch verscheen onder den titel: Hotteterre den
Romein. Grondbeginselen over de behandeling van de .Uuar. fluit, overgezet door
A. Moubach (Amsterdam, M. C. 1 e Gene , 1728). Nog schreef hij L'art
de préluder sur la ,Elite traversiére, sur la flute a bes, sur le hautbois etc.
Houbré (George Nico 1 a s) , organist uit de 18e eeuw, leefde tot 1765
te 's Hertogenbosch, na dat jaar te Oirschot.
Iloussarde, Fr., een Fransche danswijze.
lloussiau (Emile), geb. 1 846 te Hal, ontving zijn muzikale opleiding aan
het conservatoire te Brussel en werd 1866 kapelmeester aan de kerk van
zijn geboorteplaats, waar hij 1870 een orkestvereeniging, C e r c 1 e S e r v a i s genaamd, oprichtte. Ook is hij onderdirecteur der vereeniging R o 1 a n d d e L at t r e.
Hij legde zich bijzonder op de oude kerkmuziek toe. Van zijn compositiën
zijn in druk verschenen : Si . j'étais papillon, melodie ; In te speravi, solo;
Ave herum, Ave Maria en Messe a l' Unison.
Houssu (Antoine), Fransch organist uit de t 7e eeuw.
Houten blaasinstrumenten, Ned. ; HOLZBLASINSTRUMENTL, Hoogd. ; aldus
noemt men, gelijk de naam aanduidt, die blaasinstrumenten, wier lichaam uit
hout, vervaardigd is. Zij worden in drie soorten verdeeld : 1 ° instrumenten
met een dubbel rietje (Fr.: instruments á double anche; Hoogd.: In8trumente
mit doppeltem Rohrblatt) ; hiertoe behooren de hobo, de Engelsche hoorn en
de fagot (om niet te spreken van den kromhoorn en andere in het orkest
niet gebruikelijke instrumenten) ; 2° instrumenten met een enkel rietje (Fr.
t
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Instrumenís a simple anche; Hoogd.: In$trumente mil ein f achem Rohrblatt); hiertoe
behooren de clarinetten, de basclarinetten en de bassethoorns; 3° instrumenten zonder rietje : alle soorten van fluiten.
Houterman (Marcus), Zuid-Nederlandsch contrapuntist, ' geb, x.537 te
Brugge, gest. 5 Juni 1577 te Rome. Van zijn compositiën is geen enkele
tot ons gekomen, hetgeen te meer te betreuren is, daar hij door zijn tijdge.
nooten, onder welke P a 1 e s t r i n a behoorde, musicus sui temporis facile princeps
genoemd werd. Sommigen vermoeden, dat hij uitvoerend toonkunstenaar was.
Houtfluit, Ned. ; HOLZFLÖTE, Hoogd. ; een 8-vt. fluitregister in het orgel.
Hove (Sophia 0 f f e rm a n s van), z. OFFERMANS,

Hoven, Z. VESQUE VON PLTTLINGEN.
Hoven, (J o ac h i m van den), Nederlandsch luitvirtuoos, geboortig uit Antwerpen, leefde op het einde der I6e en in het begin der Ile eeuw en was
ook in het buitenland beroemd wegens het arrangeeren van muziek uit dien
tijd voor de luit. Te Leiden verscheen 1612 van hem in druk : Preludes de

luik pour des chansons a deux voix, avec deux violons en Deliciae musicae, seu
eantiones; te Arnhem, x.600: Cantiones selectae ad tesíudinis usum accommoclatae.
Howard (L a d y) , Engelsche zangeres uit de laatste helft der 1 7e eeuw,
was een leerlinge van P u r c e 11, die een menigte compositiën voor haar
geschreven heeft. Haar echtgenoot was de dichter Dryden.
Howard (Sarnuel), Engelsch componist, geb. 17'10, ontving als koorknaap
aan de koninklijke kapel onderricht in de muziek en werd later organist aan de
kerken S t. C 1 e m e n t D a n e s en St. B r i d e te Londen. Hij werd 1769 te Cambridge tot doctor in de muziek gepromoveerd en stierf '1772. Zijn cornpositiën bestaan in cantates, sonates, anaíhem$ en, in een pantomime : The dmorou$ Goddess, or Harlequin Married, die 1744 in Drury 1 a n e -theater opgevoerd werd. Ook was hij Boyce behulpzaam in het verzamelen van den
bundel Cathedral 11Tiusic.
-

Howell (James), contrabassist, geb. in den aanvang der I9e eeuw te
Plymouth, kwam 1825 aan de Royal Academy of Music te Londen,
waar hij zich onder leiding van R o v e d i n o én C r i v e 11 i in den zang en
onder leiding van Mu d i e in het klavier- en clarinetspel oefende. Eerst later
legde hij zich op de contrabas toe en leerde dat instrument onder leiding van
A n f o ss i met meesterschap bespelen. Hij werd leeraar aan de Ho y a l A c ad e m y , verkreeg een plaats in de voornaamste orkesten van Londen en volgde
1846 D ra g o n et t i op als aanvoerder der contrabassen. Zijn oudste zoon,
Arthur H., is een uitstekend contrabassist en baszanger ; zijn jongste, Edward H. , eerste violoncellist aan de koninklijke Italiaansche Opera te Londen.
Howell (F.) , Engelsch componist, van wien 1872 te Westerhaan het oratorium The Land of promise ten gehoore werd gebracht„
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Howes (William), Engeisch toonkunstenaar uit de E 7e eeuw, geb. in de
nabijheid van Worcester, was zanger aan de koninklijke kapel te Windsor en
gedurende de omwenteling van f649 aan een kerk te Oxford. Na het einde
van C r o m w e 11 ' s dictatuur keerde hij naar Windsor terug en werd door
Karel I I weder in zijn vorige betrekking hersteld. Hij stierf te Londen,
wanneer is niet bekend.
Howgill (William), organist te Whitehaven omstreeks I794, kwam later
te Londen en gaf in het licht : Four Voluntaries, part of the 3rd chapter of
the Ifi$dom of Solomon, for three voices, and Six favourite Psalm Tunes, with
an accompaniment for the Organ ; -- Two Voluntaries for the Organ, with
a Miserere and Gloria Tibi, Domfine en An Anthem and two preludes for
the Organ.
Hoyland (John), door sommigen ook H o y l a n geschreven, geb. 1783 te
Sheffield, ontving onderricht in het orgelspel van W i 11 i a rn M a t h e r en volgde
1808 zijn meester op als organist aan de S t. James -kerk aldaar. Later,
1819, vestigde hij zich als muziekonderwijzer en organist te Louth ' in Lincolnshire, waar hij 18 Jan. 1827 stierf. Zijn compositiën bestaan in Anthems
en andere kerkmuziek, alsmede in liederen en stukken voor, klavier. Zijn
zoon, W i 11 i a m H. , werd 1829 organist te Louth en bekleedde die betrek
-kingto
zijn dood, l Nov. f857.
Hoyle (John), schrijver van een muzikaal woordenboek, getiteld : Dictionarium Musicae, being a complete Dictionary, or Treasury of Music (x.770,
tweede druk '1 790) stierf 1 797 te Londen.
Hoyoul of Hoioul (B au d o i n) , Belgisch contrapuntist, geb. omstreeks 1540
te Braine-le-Comte, was zanger aan de kapel van den hertog van Wurtemberg
en werd bekend door een werk, getiteld : Sacrae Cantiones quinque, sex, septem, octo,
novem et decem votum, quae cum vivae vocis, tum omni genere instrumentis
musicis commodissime applicari possunt (Neurenberg, C a t h. G e r 1 a ch, 1587).
lirabanek (Franz), bassist aan de hofopera te Weenen, geb. 1823, gest.
9 Oct. 1870.
Hrabê (Joseph), contrabasvirtuoos, geb. 1816 te Bubensch bij Praag,
ontving zijn opleiding aan het conservatorium aldaar en werd x.845 leeraar
aan dat instituut. Hij vormde een groot aantal goede leerlingen en schreef
een uitstekend leerboek en studiën voor contrabas ; ook componeerde hij vele
stukken voor dat instrument, die echter niet gedrukt zijn. Hij stierf 19 Maart
1 870 te Praag.
Hradetzky (Friedrich), hoornvirtuoos, geb. 25 Jan. 1776 te Swietla
in Boheme, kwam op jeugdigen leeftijd te Weenen en werd aldaar lid van
het opera- orkest, later ook hof- en kamervirtuoos. Hij werd 1820 op pensioen gesteld.
Hrazek (Peter Irenaeus), virtuoos op de Viole d'amour, geb.125
-
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te Schan in Boheme, was lid van de Johannes -orde en maakte vele kunstreizen, wier opbrengst voor de Orde bestemd was. Hij stierf 13 Apr. 1777
te Kenkers in Boheme. Voor zijn instrument heeft hij hoofdzakelijk sonates
geschreven.
Hrimaly (Johann), violist, geb. 1844 in Boheme, ontving zijn muzikale
opleiding aan het conservatorium te Praag en kwam 1860 te Rotterdam, waar
hij nevens E. R a p p o 1 d i eerste violist in het orkest der Hoogduitsche Opera
werd en als tweede violist in de quartetvereeniging medewerkte. Later werd
hij concertmeester van het Park - orkest te Amsterdam en vervulde die betrek
Vervolgens begaf hij zich naar ,Moskou, waar hij leeraar aan-kingto186.
het conservatorium werd en met de dochter van F e r d. L a u b in het huwelijk trad. Zijn broeder J a r o in i r , violoncellist, was eenige jaren aan het
orkest van het P a l e i s voor . V o 1 k s v 1 ij t te Amsterdam verbonden.
Hubans (Charles), hoboïst, orkestdirecteur en componist, geb. omstreeks
,1820, was aan verschillende theaters van Parijs verbonden en componeerde
operettes en romances.
Hubené (Louis), componist, organist, klavierspeler en muziekonderwijzer
te Brugge, ontving onderricht in de muziek van zijn oom B e r g e t, leerling
van C h e r u b i n i. Behalve vele kerkmuziek en een groot aantal stukken voor
klavier heeft hij de volgende Vlaainsche opera's geschreven : Boudewijn van
Conslanlinopel, tekst van van S e v e r e n , 1853 opgevoerd te Brugge ; Wilgem Beukel$ en Bertka of moed en heldendaacd, tekst van M. J. G o d e fr o y
en Ch. van den Broucke.
Huber (F e 1 i x) , Zwitsersch dichter en componist, geb. 23 Febr. 181 0 te
Bern, is beroemd wegens zijn talrijke nationale liederen. Arthur P o ug i n maakt melding van een anderen Zwitserschen componist , F. e r d i n a it d
H. , geb. omstreeks 1780, gest. 9 Jan. 1863 te Sanct Gallen, die mede vele
nationale liederen componeerde en een bundel daarvan aan M e n d e l s s o h n
opdroeg.

Huber (Hans), Duitsch klavierspeler en componist, is in de laatste jaren
bekend geworden door eenige werken voor klavier, als : Blátter and Blutken,

Concertsíuck, op. 2; Bilderbuch ohne Bilder, 10 Pkanlasien, op. I2, e. a.
Huber (Joseph) , violist en componist, geb..17 April 1837 le Sigmaringen, kwam 1854 aan het conservatorium te Berlijn en ontving onderricht in
het vioolspel van L e o p. Ganz , in de compositie van A. B. Marx. Aangetrokken door de werken van Liszt , begaf hij zich naar Weimar,
waar hij zijn studiën onder leiding van E d m. Singer en P. Co r n e l i u s
voortzette. Vervolgens werd hij violist in de kapel van den vorst van Hechingen te Lówenburg, 1864 concertmeester der Euterpe - concerten te Leipzig en 1865 violist in de koninklijke kapel te Stuttgart. Zijn compositiën
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bestaan in twee opera's : Die Rose von Iiibanon en Irene, tekst van P. L o hm a n n ; voorts in synlphonieën, symphonische gedichten, liederen enz.
Huber (Ludwig), orgelvirtuoos, geb. 1763 te Mundolsheim, was organist
te Ingolstadt en componeerde kerkmuziek, alsmede twee opera's : Hermiphas
en Der lu$lige Schulmeister.
IHuber (Pancraz), omstreeks 17 72 violist en hof balletmeester te Weenen, componeerde symphonieën, quartetten en duetten.
• Huber (Thaddaeus), instrumentaalcomponist, leefde omstreeks 1780 te
Weenen en schreef strijkquartetten in den stijl van I3 a y d n.
Huber (Wendelin), componist en organist aan de D o r o 't h e a -kerk te
Weenen omstreeks het midden der 17e eeuw, gaf omstreeks het jaar x.650
motetten en andere door hem gecomponeerde kerkmuziek in het licht.
Hubert (Anton), in het Italiaansch U b e r t i, bijgenaamd i l P o rp o r i n o,
daar hij een leerling van P o r p o r a was , behoorde tot de beroemde castraten
der '.8e eeuw en werd 1697 te Verona uit Duitsche ouders geboren. Hij was
x.741 koninklijk kamerzanger te Berlijn, waar hij 20 Jan. x.783 stierf.
Hubert (Christian Gott 1 oh) , klavier- en orgelmaker, geb. '1714 te
Fraustadt in Polen, was 1740 in dienst van het hof van Bayreuth, met hetwelk hij x.769 naar Anspach ging. Zijn instrumenten, voornamelijk de Fortepiano's en Vleugels, waren zelfs in Frankrijk en Engeland te vinden.
Hubert! (Gustave L é o n) , componist, geb. 14 April 1.843 te Brussel,
ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium aldaar en behaalde
'18l3 'met zijn cantate Paul et Virginie den tweeden, 1865 met zijn cantate
La Fille cie .Teph lé den eersten Prijs van Rome. Op een groot concert, '1870
door hem te Brussel gegeven, bracht hij een suite voor orkest, een concert
voor klavier, een ballade en eenige andere door hem gecomponeerde zang
ook liet hij ter zelfder plaatse zijn oratorium De laatste-stukenghor;
Zonnestraal uitvoeren. Voorts componeerde hij de cantate Willem van Orange's
dood, voor koor, baryton-solo en orkest ; het concertstuk In den gaarde; het
mannenkoor Maerlant's zang; vijf gezangen met orkestbegeleiding en vele
liederen, die grootendeels in de verzameling van het W i 11 e m s f o n d s te Gent
zijn opgenomen,

Hubert! (Antoine Cécile Clavel, genaamd Madame Saint-), . z.
SAINT-HUBERTI.

Hubler (Karotine Elisabeth) , zangeres, geb. 1733, was in de tweede
helft der '18e eeuw aan de Keizerlijke Opera te Petersburg verbonden.
Hubner (J o h a n n C h r i s t i a n) , instrumentmaker, geb. te Narwa in Rusá
land, leefde op het einde der 18e en in den aanvang der 19e eeuw te Moskou en vond 1 801 een B o g e n c l a v i e r (z. dit) uit, aan hetwelk hij den
naam van Orchestrino gaf.
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IIubse,h (Johann Baptist), basso buffo, geb. 1755 te Jamnitz iii.
Máhren, maakte op het einde der 18e eeuw grooten opgang in Duitschland.
luebald, Hugbalde of Ubaldus, monnik in het klooster S t. Am a n d in
het diocees Doornik, vermoedelijk 840 geb., volgens sommigen in Frankrijk,
volgens anderen in België. Hij studeerde in genoemd klooster onder leiding
van zijn oom M i 1 o, en vooral in de muziekwetenschap maakte hij groote
vorderingen. Op twintigjarigen leeftijd vervaardigde hij voor het feest van
den heiligen Andreas een compositie, die zoo grooten opgang maakte, dat
M i 1 o s roem er door verduisterd werd ; tusschen meester en leerling ontstond oneenigheid, en H. zag zich genoodzaakt, het klooster te verlaten.
Hij begaf zich naar Nevers, waar hij een school voor muziek en andere wetenschappen oprichtte; ook vervaardigde hij er een levensbeschrijving van de hei
i 1 i n i a en componeerde gezangen te harer eere. Omstreeks 860 begaf-ligeC
hij zich naar Saint-Germain d'Auxerre, ten einde het onderricht te genieten
van H e i r i e s, een der geleerdste mannen van zij n tijd ; R e m i, beter bekend
als R e m i g i u s Alt i si d o r. e n s i s, was zijn medeleerling. Eenigen tijd later
verzoende hij zich met zijn oom en werd na diens dood, 872, directeur der
kloosterschool van S t. A m a n d. Omstreeks denzelfden tijd schreef hij zijn gedicht gegloga de Calvin (Lof der Kaalkoppen), opgedragen aan koning K a r e 1
den K a 1 e ; het werd in den loop der 16e en 17e eeuw meermalen uitgegeven.
Omstreeks 883 nam hij, op verzoek van den abt R a d u l p h , de leiding van
het klooster S t. B e r t i n op zich, en tien jaren later beriep de aartsbisschop
F u 1 c o hem naar Rheims, om de Domschool aldaar te verbeteren. In het'
jaar' 900 keerde hij naar S t. A m a n d terug waar hij tot zijn dood, volgens
sommigen 25 Juni 930, volgens anderen 20 Juni 932, gevestigd bleef.
H. behoorde tot de geleerdste mannen van zijn tijd, en zijn verdiensten op
muzikaal gebied zijn zeer groot, zooals blijkt uit de volgende van hem bekende werken : 1 0 Liber Ubaldi periti&simi mu ici de harmonica ins fitutione,
een door G e r b e r t uit twee manuscripten samengesteld werk, handelend over
de N e u m en der A.ntiphonieën en Responsoriën ; het is een soort van commentaar van een in de 9e eeuw door R e g i n o n geschreven verhandeling ;
2° Alia musica, een reeks kleine verhandelingen over de acht, toonsoorten van
het kerkgezang, waarbij H. vier andere toonsoorten voegt, Parapteres genaamd,
voor de Antiphonieën en Psalmodieën ; over de lengte der orgelpijpen
en de zwaarte der cimbaals; eindelijk over de vijf (eenvoudige en samenge3° Hucbaldi Monacl.i Elnonensis JiMusica
stelde) consonanten der Grieken ;
Enchiriadis, zijn voornaamste geschrift. Van dit werk zijn in de bibliotheek te Parijs vier manuscripten voorhanden. Het is in negentien hoofd.
stukken verdeeld en bevat de elementen der muziekwetenschap volgens het
Grieksche stelsel, alsmede verscheidene aanwijzingen voor • een notenschrift.
,

-
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Het belangrijkste gedeelte van het werk is de met het 13e hoofdstuk lhegin^
nende leer der Diaphonie of van het Organum (z. dit), onder welke woorden
men ten tijde van H. liet meerstemmig gezang verstond, zoolang het zich niet tot
den eenklank of de octaaf bepaalde. H. was wel niet de uitvinder van het
Organum, want reeds in den aanvang der 9 e eeuw gewaagde de philosoof
Scotus E r i g e n a er van als van een algemeen bekende zaak ; maar hij was
de eerste, die regels voor het gebruik van het meerstemmig gezang vaststelde,
en men kan hem dus als den vader der harmonieleer beschouwen. Hij kent
twee soorten van meerstemmig gezand; : de eene is die, waarbij de stemmen
in quinten en octaven voortschrijden ; de andere, het zwevend organurn genaarnd, laat ook secunden en tertsen als doorgaande noten toe. Uitvoerige
berichten aangaande de werken van H. vindt men hij C o u s s e m a k e r (Mé
moire sur Hucbald. Parijs, 1841) en bij A m b r o s (Geschickle der 171usik, II, 122).
Hueket, zanger, omstreeks 1785 in Frankrijk geb., was 1819 aan de Opera
te Antwerpen verbonden en zong een der hoofdrollen in La Vesíale van S p o nt i n i. Zijn collega aan genoemd theater was F. v a n C a m p e n h o u t (z. dezen).
hick of Hacke (Georg), contrapuntist uit de 17e eeuw, leefde in het
hertogdom Pruisen.
Hudler (Anton), paukenvirtuoos, geb. 7 Maart 1 787 te Zwettl in Bene
Oostenrijk, was een leerling van Anton E dl er en werd 1814 in diens-den
plaats tot hofpaukenist te Weenen benoemd.
Hudot (A n t o i n e) , Fransch luitenmaker, leefde omstreeks 1668.
Hudson (R o b e r t b a c c a l a u r e u s in de muziek, geb. 1731 te Londen,
zong als jongeling in Ranelagh en Marylebone Gardens aldaar. Hij werd 1755
organist aan de S t. Mi 1 d r e d -kerk, 1756 koormeester aan de S t. Pau 1 s -

-

)

kerk, 1758 »gentleman" der Koninklijke kapel, later ook rríuziekmeester aan

het Christus -hospitaal, en stierf 1815 te Eton. Van zijn compositiën kent
men The Myrfle, a eollecfion of songs in three books (1767), voorts vele
gezangen en hymnes. Ook componeerde hij voor vijf stemmen de regels die
op het monument van W i 11 i a m Child te Windsor geschreven staan, aan
»Go, happy soul." Zijn dochter, Mary H. , was van 1790-vangedmt:
tot haar dood, 1801, organist aan verschillende kerken en componeerde o. a.
het grafschrift op P u r c e 11: »Applaud so yi eal a quest."
Hue!, Fransch componist en muziekonderwijzer, leefde in de tweede helft
der 18e eeuw en behoorde bij het muziekcorps der Zwitsers van de garde van
Lodewijk X V I. Van zijn compositiën zagen zes sonates voor viool het licht.
Huerta y Caturla (T r i n i t é Francois) , guitaarvirtuoos, gel). 3 Juni
180 3 te Orihnela bij Cadix, nam deel aan den Spaanscherl opstand van 1820,
was genoodzaakt in Frankrijk een toevluchtsoord te zoeken en vond te
Parijs een beschermer in Garcia , den vader van Marie M a 1 i b r a n.
,

Ij.
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Nadat hij zich aldaar op vele concerten met groot succes had doen hooren,

vergezelde hij 1825 Garcia naar Amerika en reisde met hem door de Ver
Havanna. Vervolgens begaf hij zich naar Londen, waar-enigdSta
hij niet minder opgang maakte en even groote sommen verdiende als te
Parijs, ging van daar naar Malta en naar Constantinopel en keerde 1830 naar
Parijs terug, waar hij nieuwe triomfen vierde. Tweemaal (in de jaren 1849
en 1855) werd het gerucht van zijn dood verspreid ; doch hij maakte 1873
nog een reis naar België en leeft heden nog. Sommigen houden hem voor
den componist der Hymne cle Riego, een beroemd Spaansch gezang.
Huet (Auguste), Fransch zanger, begon zijn loopbaan tijdens de Revolutie van 1789, was van 1805 tot 1828 aan de 0 p e r a - Co m i q u e te Parijs verbonden en werd vervolgens theaterdirecteur te Rouaan. Hij stierf 1832.

Hii.fthorn, Hoogd ., Z. HIFTHORN.
Hugard (Pierre), Fransch componist, was omstreeks het midden der 17e
eeuw koormeester aan de kathedraal van Parijs en gaf een vierstemmige
Mis in druk.
Hugh - Cass, componist, was 1865 orkestdirecteur aan het Casino te Marseille, 1874 aan den schouwburg te Toulon. Hij schreef de volgende opera's:

La croix cle Jeannette, La Ronde cle nuit, Le légataire de Grenade en line
Revue a Trwpigny- les- Oursins.
Hugues Gueru, bijgenaamd F 1 e c h e 1 l e s, Fransch tooneelspeler en componist, gaf een bundel gezangen in het licht; getiteld : C/anson$ de Gaullier Garqaille (1631 ; de derde uitgave verscheen 1636) .
Hugon of fugues, priester te Reutlingen in Wurtemberg, schreef 1332
een didaktisch gedicht, in zeshonderd vijf en dertig verzen, over het kerkgezang ; het droeg den titel Flores musicae.
ingot (A.), bijgenaamd le jeune, geb. 1761 te Parijs, werd 1789, toen
V i o t t i het orkest der Italiaansche Opera aldaar samenstelde, eerste fluitist
in dat orkest. Later werd hij lid der Nationale garde en leeraar aan het
conservatorium. In een aanval van waanzin wierp hij zich Sept. 1803 uit
het venster eener vierde verdieping en stierf onmiddelijk daarna. Een door
hem begonnen leerboek voor fluit, door J. G. Wunder 1 i c h onder den
naam van H. uitgegeven, maakte in Frankrijk en in het buitenland grooten
opgang. Ook schreef hij een groot aantal stukken voor fluit.
Huguenet (Jacque ․), Fransch toonkunstenaar uit de 17e eeuw, werd
1661 t é n o r d e v i o 1 e bij de Koninklijke Kapel te Parijs en componeerde
sonates voor viool en bas.
Huisman of Huijsman (Cornelis), organist te Steenbergen, stierf
aldaar 1754.
luit-Pieds, Fr., acht-voet; z. VOET
.

.
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Hult Pieds bouché, Fr., een gedakt acht-voet register in het orgel. (z. GEPAKT

en

VOET.)

Huitaces de Beaulieu, Z. BLAULIEU.
liilfsaccorde, Hiulfsnoten, Hiulfsstimme,

Hoogd. ; Z. HULPACCOORDEN, HULP -

NOTEN, HULPSTEMMEN.

Hulkenroy (van), notendrukkers te Haarlem. De weduwe H e r m a n v. H.
dreef de zaak van 1716 tot E 730 met haar zoon, J a n v. H. Later had men
terzelfder plaatse notendrukkerijen van de gebroeders I s a á k en A a r o n v. H.
en na 1760 van de Erven Isaäk v. H.
Hullah (J o li n) , geb. 27 Juni 1 812 te Worcester, kwam op jeugdigen leef
te Londen, waar hij 1829 leerling van W i 11 i a m H o r s 1 e y werd en 1832-tijd
aan de Koninklijke Academie voor muziek het eerste onderricht in den
zang ontving, van G a e t a n o C r i v e 11 i. Als componist werd hij liet eerst bekend
door zijn opera The Village Coqueítes, 1836 in S t. J a m e s -theater opgevoerd;
de tekst dier opera was van C h a r 1 e s Dickens. Een jaar later schreef hij
The Barbers of Bas:$ora en 1838 The Outpost, welke beide opera's in het Co v e n
Garden -theater vertoond werden. Hij zeide echter de dramatische muziek
vaarwel en begon zich op het zangonderwijs toe te leggen. Te Parijs hestudeerde hij 1840 , de zangmethode van W i 1 h e m , werd in hetzelfde jaar
leeraar in den zang aan Training C o 11 e g e te Battersea en richtte 184 I
in Exeter Hall te Londen een zangschool voor onderwijzers op, volgens het
systeem van W i l h e m ingericht. Zijn school nam spoedig in bloei toe en
gaf openbare uitvoeringen, die zeer geroemd werden ; van 18/ M tot 1860 werd
zij door 25,000 leerlingen bezocht. Vooral merkwaardig waren de in het
jaar 1847 door H. gegeven historische concerten, waarop uitsluitend Engelsche
muziek ten gehoore werd gebracht. In hetzelfde jaar lieten zijn vrienden een
concertzaal voor hem bouwen, die . den naam S t. Martin's Hall ontving en waarin hij - tot 1 860 zijn concerten gaf ; in dat jaar brandde zij af.
Na den dood van zijn meester Horsley , 1 858, werd H. organist aan C h a rt e r House , waar hij sedert 184 I met de leiding eener zangklasse belast
was geweest, en 1872 benoemde de Council o n Education hem tot inspecteur der kweekscholen van het Vereenigde Koninkrijk, welken post hij nog
heden (1881) vervult. De universiteit van Edinburg maakte hem 1876 honori$ causa doctor in de Rechten, en het volgend jaar werd hij lid der vereeniging S t. C a e c i 1 i a te Rome en der muziekacademie te Florence. -- De
werken van H. bestaan, behalve in vele gezangen, in een menigte leerboeken,
als : A Grammar of Vocal Music; A Grammar of Harmony; A Grammar of

('ounterpoi7a1 ; The ll is-ory of Modern Music (1862, tweede uitgave I875);
The Third or Transition Period of Musical Hisforij (1 865) ; The cultivation
of the Speaking voice; Music in the house (1877) en vele andere. Ook gaf
9*
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hij een vertaling van het leerboek van W i 1 h e m , getiteld : Wilhem's metkod
of eeachin j &$inging, adapted to Engligh use, in het licht. Een zijner werken

is door F. G e d i k i n g in het Hollandsch vertaald en 1880 bij M u u s s e s te
Purmerende in druk verschenen onder den titel : Schoolgezang. handleiding bij

het onderwijs in den zang op de lagere school, en leerboek voor aanstaande
onderwijzers en onclerwijzere..sen.
Hullmandel (Nicolaus Joseph) , klavierspeler en componist, geb. 1751
te Straatsburg, was de neef van den beroemden hoornist Rudolph en een
leerling van Phil. E m. Bach. Hij bezocht Italië en Frankrijk en vestigde
zich 1776 als muziekonderwijzer der aristocratie te Parijs. Tijdens de Fransche Revolutie was hij genoodzaakt naar Londen te vluchten, en zijn goederen
werden verbeurd verklaard. De Eerste Consul schonk hem zijn eigendom
terug, doch ook daarna bleef hij te Londen, waar hij zich met de compositie
en liet muziekonderricht bezig hield, en stierf aldaar 1823. Zijn compositiën
bestaan in sonates voor klavier, in duetten,. trio's enz.
Hullweek (Ferdinand), violist, geb. 8 Oct. 1824 te Dessau, werd 1844
lid der koninklijke kapel te Dresden, waar hij nog heden tweede concertmeester en leeraar aan het conservatorium is. Zijn compositiën bestaan in
stukken voor viool.
iulpaccoorden, Ned. ; Hiilfsaccorde, Hoogd. ; ook d o o r g a a n d. e of
s e h ij n b a r e accoorden genoemd ; aldus noemt men de door h u l p n o t e n
(z. dit) ontstane accoorden.
Hulpgewicht, Ned. ; HÜLFSGEWICHT, Hoogd. ; aldus noemt men in de orgel
een kracht, die bewerkt, dat een gelijkmatige drukking op het-bouwknde
bovenblad van den orgelbalg uitgeoefend en daardoor een gelijkmatige wind
verkregen wordt.
Hulplijnen, Ned.; HuLFSLINIEN, Hoogd.; de lijntjes, met behulp waarvan
men de boven of onder den notenbalk liggende noten aanduidt.
Hulpnoten of Hulptonen, Ned. ; Hl1LFSNOTEN Of Hi!LFSTÓNE, Hoogd. ; NOTES DE PASSAGE, Fr. ; aldus noemt men die noten, welke niet tot een bepaald
accoord behooren, maar toch daarmede in verbinding treden. Zij worden ver
klassen: 1° doorgangsnoten, 20 voorhoudingsnoten,-delinvr
3 0 anticipatiën en 4° wisselnoten. (z. deze woorden).
Hulphers (Abraham Abrahamson) , was omstreeks 1773 muziekdirecteur en organist te Westeras in Zweden en gaf een verhandeling over muziekinstrumenten, hoofdzakelijk over het orgel, in het licht.
Hulshoff (Max, Freiherr von), componist, geb. omstreeks 1766 te Munster, was directeur eener zangvereeniging in zijn geboortestad en schreef strijkquartetten, kerkmuziek en klavierstukken, alsmede drie opera's : .Der Tod des Orpheus,
Bianca en Der Einzuy. Een Te Deum van hem werd 1801 te Munster uitgevoerd.
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Hiilskamp (G u s t a v H e i n r i c h) , kiavierfabrikant, van geboorte een Duit
vestigde zich x.850 te Troy in Noord-Amerika, x.866 te Nieuw-York.-scher,
Zijn instrumenten werden op de Londensche tentoonstelling van 1862 bekroond.
Humangedakt of liefelijkgedakt, een 8 vt. register in het orgel, dat zacht
en liefelijk klinkt.
flume (To bias) , officier in Engelschen dienst, was een uitstekend v i o t a
d a g a m b a — speler en leefde op het einde der 16e en in het begin der 17e eeuw.
Hij gaf compositiën voor zijn instrument in het licht; 1605 verscheen van
hem The First Part of Ayres, French, Pollish and olhers together, some in

Tablitur, and some in Prieke-Song, etc.; 1607, Captaine Hume's Poetieall
Mucicke principally made for two bass-viols, yet so contrived tkat it may be
played eight leverall waies upon sundry instruments witli much facillitie, etc.;
laatstgenoemd werk was opgedragen aan koningin A n n a.
Humfrey (Pelham), door sommigen ook Humphrey of Humphry
geschreven, Engelsch contrapuntist en luitenist, geb. 1617, werd 1660 koorknaap aan de Koninklijke Kapel en componeerde reeds op jeugdigen leeftijd,
zooals blijkt uit de 1664 gedrukte verzameling Divine Services and Anthems,
die o. a. vijf Anthems bevat, »composed by Pelham Hum fret', one of fhe Children of His 3lajesíies Chappel." In laatstgenoemd jaar begaf hij zich, op
kosten van koning K a r e 1 I I , naar Frankrijk en Italië, ten einde zijn muzikale studiën voort te zetten. Te Parijs studeerde hij onder leiding van L u 11 y,
werd 1667 tot ))gentleman" der Koninklijke Kapel en 1672 tot koordirecteur der kinderen van genoemde kapel aangesteld; ook verkreeg hij in laatst
jaar, te zamen met Thomas P u r c e l 1, een patent als C o m--genomd
poser in ordinary for the violins to His Majesty. Hij stierf reeds
14 Juli 1674 te Windsor. Zijn compositiën bestaan in Anthems, waarvan
zeven, zonder de orkestbegeleiding, zijn opgenomen in de verzameling Catheclral Music van Boyce; voorts in vele andere kerkelijke en wereldlijke ge
voor vele daarvan schreef hij zelf den tekst. Hij was de eerste die-zange;
den stijl van L u l l y in de Engelsche kerkmuziek aanwendde.
Lummel of Hummelchen, 'Hoogd. ; hommel of hommeltje, een verouderd
orgelregister, dat een gonzend geluid voorbracht. Ook noemt men aldus het
geluid der Russische B a 1 a 1 a i k a.
Hummel (C h r i s t i a n Gottlieb Emanuel) , organist te Hildburghausen,
waar hij 1799 stierf, schreef o. a. een werk, getiteld : Der Musicus ocler von
der grundliehen Erlernuny (Ier Afusik.
Huniniel (George Peter), hoornist, was omstreeks het midden der t 7e
eeuw lid der hof kapel van den keurvorst van Saksen te Dresden.
Hummel (Friedrich) , clarinetvirtuoos, geb. I8 Sept. '1800 te Memmingen bij Augsburg, was een leerling van B a Y- m a n n en werd 1833 leeraar in
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het clarinetspel aan de muziekvereeniging der Universiteit te Innsbruck. Hij
maakte 1836 een groote kunstreis door Duitschland. Latere berichten over
hem ontbreken.
Hummel (Johann J u 1 i u s) , muziek uitgever te Berlijn, aldaar geb. I 723
en gest. 27 Febr. 1798, behoorde tot de meest bekende uitgevers van zijn
tijd. — Zijn zoon, J o h a n n B e r n h a r d H., klavierspeler en componist, geb.
omstreeks 1 760 te Berlijn, was 1 797 muziekonderwijzer te Warschau en zette,
na zijns vaders dood, diens muziekhandel voort.
Hummel (J. J.) , muziekdrukker en uitgever te Amsterdam in de laatste
helft der 18e eeuw, bij wien in de jaren 1750-1780 verscheiden werken
gedrukt werden. In hoeverre hij familie was van den hierboven genoemden
Johann Julius H. , schijnt niet bekend te zijn. Volgens de Histoire et

.Bibliographie de la Typographie Musicale des Pays-Bas van A l p h o n s e
G o o v a e r t s (Antwerpen, 1880), behoorde hij tot de familie van den componist H. Te 's Gravenhage bestond een firma B. H u m m e 1 e n Z o o n,
die o. a. uitgaf Journal de la liage ou choix d'air$ Francais, cled e8 aux
dames, een werk dat in verschillende afleveringen tot omstreeks het jaar 1775
verscheen en stukken bevatte van Jean Jacques Rousseau., van C o1 i z z i, muziekmeester aan het hof van stadhouder Wil 1 e m V, van G r amagnac, van Gamier, van Fargere, van Gerlin e. a.
Hummel (Johann N e p o m u k) , klaviervirtuoos en componist, geb. '14 Nov.
1778 te Pressburg, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader,
die muziekmeester aan het instituut voor militairen te Wartenberg en later,
1785, orkestdirecteur aan het theater van S c h i k a n e d e r te Weenen was.
Het talent van den knaap maakte de aandacht van Mozart gaande, die hem
bij zich in huis nam en hem gedurende twee jaren onderricht in het klavierspel gaf. Van 1788 tot 1795 maakte de jonge H u m m e 1, vergezeld van zijn
vader, kunstreizen door Duitschland, Denemarken, Engeland en de Nederlanden
en zette, na zijn terugkomst te Weenen, zijn studiën voort onder leiding -van
Albrechtsberger; ook van Haydn en Salieri leerde hij veel. In1803
trad hij als kapelmeester in dienst van den vorst van E s z t e r h a z y en leverde
omstreeks denzelfden tijd zijn eerste proeven van kerkelijke muziek; o. a.
vervaardigde bij een Mis, die door Haydn zeer geprezen werd. Tot 181'1
bleef hij bij E s z t e r h a z y in dienst en begon zich in dat jaar bijzonder op
de compositie en het muziekonderwijs toe te leggen. Eerst '1816 trad hij
weder als solist op, en wel te Stuttgart, waar hij kapelmeester geworden was.
Zijn spel werd algemeen geroemd, en zijn improvisatietalent wekte groote
verbazing. Als componist had hij reeds met zijn Sonate in .Es, op. 13, met
de Fantaisie op. 18 en met het Rondo in A naam gemaakt. Zijn roem op
dat gebied vermeerderde nog na het verschijnen van zijn klavierconcert, zijn
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Septet, zijn Trio's en andere werken. Hij werd 1820 hofkapelmeester te
Weimar en reisde 1821 in het gevolg der Groothertogin M a r i a P a u 1 o w n a
naar Rusland, waar hij aan het hof en bij den hoogen adel grooten opgang
maakte. Vervolgens maakte hij op nieuw een kunstreis, concerteerde 1825
te Parijs, 1826 in Nederland, 1827 te Weenen, waar hij zijn schoon concert
in A$ voor het eerst voordroeg, 1828 te Warschau, 1829 -op nieuw in Frankrijk, 1830 en 1833 in Engeland en dirigeerde in laatstgenoemd jaar de Opera
te Londen; overal vierde hij groote triomfen. Na 1833 begon hij te sukkelen ; als kapelmeester moest hij zich dikwijls door anderen laten vervangen, zijn lessen moest hij verminderen, en in plaats van kunstreizen te maken
was hij genoodzaakt, tot herstel zijner gezondheid de badplaatsen te bezoeken.
Hij stierf 17 Oct. 1837 te Weimar.
H u m m e l behoort met Cramer en Fie 1 d tot de laatste vertegenwoordigers der klavierschool van K a r I Phil. E m. Bach. Zijn spel was korrekt,
glad, brillant, volkomen in overeenstemming met de licht gebouwde klavieren
uit de Weener school en van geheel anderen aard dan het spel van zijn grooten tijdgenoot Beethoven , op wiens aanraden de klavierfabrikanten, o. a.
S t r e i c h e r, zich beijverden, den toon hunner instrumenten krachtiger en plastischer te maken. ) Wer wie wir," (zegt A. B. Marx in zijn werk over
Beethoven) Hummel oftmals gehort, der damals neben Beethoven der
angesehenste Spieler war, durchaus fehlerlos, Blatt, zierlich, fein, leichtglänzend, oder wer Bich aus seinen Kompositionen eiti Bild von seiner Spielweise
macht, wird aus dem Gegensatze der Instrumente den Gegensatz zwischen
Beethovens and H u in m e 1 s Spielweise erkennen." Zijn compositiën, waarin
de invloed van Haydn en M o z a r t, soms ook die van B e e t h o v e n, merkbaar
is, bezitten zekere gemoedelijkheid; zij zijn met veel talent geschreven, doch
getuigen niet van groote inspiratie. Tot zijn beste en nog heden veel gespeelde werken behooren het Septet voor klavier, fluit, hobo, hoorn, alt, violoncel en contrabas ; de concerten in a en b kleine terts en de sonates in els
groote terts, Es groote terts en fis kleine terts; doch ook onder zijn overige
compositiën zijn vele goede stukken te vinden, en vooral te roemen is zijn
Kiaviermethode, te Weenen bij Has 1 i n g er verschenen en in het Fransch
vertaald door D. J e 1 e n s p er g e r. De werken van H. zijn ongeveer 125 in
getal ; daaronder bevinden. zich 4 opera's (Le vicende d'ainore, Mathilde - von
Guise, Das Raus is zu verkau f en, Die Ri c f ahrt der Kaiser) ; drie Missen
voor koor en orkest; het hierboven vermelde setet
p ; een ander septet (Sept militaire), voor klavier, fluit, viool, alt, clarinet, trompet en contrabas;
drie strijkquartetten ; drie trio's voor klavier, viool en violoncel ; een groote
menigte klaviermuziek; voorts cantates, pantomimes, ouvertures, serenades, kerk
muziek en liederen,
-
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Hummel (E d u a r d) , klavierspeler en componist, zoon van den vorige, geb.
'18I te Weenen, was orkestdirecteur aan verschillende theaters in Beieren
en in Oostenrijk, o. a. 1840 te Augsburg, tot 1872 te Troppau, vervolgens
te Brunn en '1874 aan de komische Opera te Weenen. Op dit oogenblik is
hij weder te Brunn gevestigd.
Hummer (R e i n h o 1 d) , violoncellist aan de Keizerlijke Opera en leeraar
aan het conservatorium te Weenen, werkte 1876, bij gelegenheid der eerste
opvoering van Der Ring des 11Tibelungen te Baireuth, in het orkest mede.
Humoreske, een door sommige componisten gebruikte b enaming van muziekstukken, o. a. door Schumann, voor zijn klavierstuk op. 20 en voor
het tweede gedeelte van zijn trio, op. 88 ; ook door H e 1 l e r , voor zijn op. 64;
door Grieg , voor zijn op. 9 en 16; door Liszt, voor zijn Gaucleanu$ igiíur,
en door Rubinstein, voor zijn Don Quichot. De benaming Caprice ware
wellicht voor al deze stukken passender geweest.

Humphrey, z. HUMFREY.
Humphries (J. S.). Van dezen componist vermeldt G r e g o i r , in zijn Bibliot héque musicale populaire (II, 106), 12 sonates for two violins, with a horough bass for the harpsichord. Op. I. (Londen).

fl ungaril

(Gotttried), Duitsch componist, geb. in de tweede helft der
17e eeuw te Rochlitz, was cantor te Weissensee en gaf, onder den titel Mu-

sikali$$che Kirchenlus1 (Gotha, 1690), geestelijke liederen en gezangen voor twee
tot vijf stemmen in het licht.
Hunger (Christoph Friedrich) , Duitsch instrumentmaker uit de '18e
eeuw, was een leerling van J a n g te Dresden en vestigde zijn werkplaats te
Leipzig, waar hij 1 787 op negen en zestigjarigen leeftijd stierf. Zijn alten en
violoncellen werden zeer geroemd.
Hungersberg • ( Felix), Duitsch mandolinevirtuoos uit den aanvang der
16e eeuw, was officier in dienst van keizer K a r e 1 V.
Hunn (Joseph), klavierfabrikant, leefde op het einde der 18e eeuw te
Berlijn en werd 1797 hofleverancier met een jaarlijksch inkomen van 400
Thaler.
Hunnis (William), Engelsch toonkunstenaar en dichter uit de 16e eeuw,
was van 1566 tot aan zijn dood, I597, directeur van het instituut voor koor
-knape
te Londen.
Hunnius (Christian), geb. in de laatste helft der 16e eeuw te Herbsleben in Thuringen, was hoforganist te Kronenburg in Denemarken en componeerde geestelijke gezangen.
iundt (Aline), Duitsche toonkunstenaresse, dirigeerde 1871 in de S i n ga k a d e m i e te Berlijn een door haar gecomponeerde symphonie in g kleine
terts en een grooten marsch.
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Hunt (A r a b e 11 a) , Engelsche zangeres en luitspeelster, was . de leermeesteres van prinses (later koningin) Anna. 0 ok bij koningin Maria van En.
geland stond zij in hoog aanzien. Vele der gezangen van P u r c e 11 en B 1 o w
waren met het oog op haar gecomponeerd. Zij stierf 26 Dec. •1705.
Hunt (T h o m a s) , componeerde voor de verzameling The Triumpher of
Oriana (1601) het zesstemmige Madrigaal » Hark, did you ever hear so smeet
a singinq ?" Ook B a r n a r d' s manuscripten -verzameling in de bibliotheek der
Sacred Harmony Society , bevat een Anthem van hem, beginnende met
de woorden >> Put me not to rebuke."
Hunten (Franz), klavierspeler en componist, geb. 26 Dec. 17 93 te Coblenz, waar zijn vader, Daniel H. , organist was. Van hem ontving hij het
eerste onderricht in de muziek en leerde de guitaar en het klavier bespelen.
Op tienjarigen leeftijd begon hij te componeeren, op zestienjarigen leeftijd gaf
hij reeds onderricht en ging 1819, op aanraden van Henri Herz , een leerling van zijn vader, naar Parijs, waar hij gedurende twee jaren aan het conservatoire, onder leiding van C h e r u b i n i, R e i c h a en P r a d h e r, studeerde.
Ten einde in zijn onderhoud te voorzien, gaf hij muziekles en schreef gemakkelij ke klaviermuziek, hoofdzakelijk variatiën, rondo's en phantasieën, voor twee
en voor vier handen. Deze soort van compositiën maakte in de klavierspelende wereld zoo grooten opgang, dat de muziekuitgevers van Frankrijk, Duitschland en Engeland hem bestellingen gaven en hem 200 franken voor elke blad
druks betaalden. In welvarende omstandigheden keerde hij x.837 naar-zijde
Coblenz terug, waar hij zich vestigde en voortging met het componeeren van
dergelijke muziek en het geven van onderricht. Hij stierf er Februari 1878.
Het getal zijner compositiën bedraagt ongeveer 300 stuks, onder welke vele
Etudes en een Méthocde nouvelle pour le piano. Zijn broeders, W i l h elm
en Peter Ernst H. , waren als muziekonderwijzers werkzaam, de eerste te
Coblenz; de tweede, geb. 1799, te Duisburg.
Hupfeld (B e r n h a r d) , vioolvirtuoos, geb. 24 Febr. 1717 te Kassel, was
een leerling van A g r e 11. De Zweedsche graaf v o n H o r n nam hem x. 734
met zich mede naar Weenen en Hongarije. In 1737 werd hij ` muziekdirecteur van den graaf von W i t g e n s t e i n en 1740 kapelmeester van het Oostenrijksche regiment »Waldeck". Een reis naar Italië, 1749 ondernomen, bracht
hem in kennis met Domenico Ferrari, Tranquillini en Barba,
onder wier leiding hij zijn studiën in het vioolspel en in de compositie voortzette.
'Vervolgens werd hij directeur der vorstelijke kapel te Arolsen, 1753 concertmeester van den graaf van S a y n en 1.775 muziekmeester aan de universiteit en concertmeester te Marburg; waar hij 1794 stierf. Zijn compositiën
bestaan in symphonieën, quartetten, vioolmuziek, liederen, enz.
Ilurdy Gurdy, Eng., lier ; (z. dit.)
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Hurka (Friedrich Franz) , een der beste tenoristen uit de 1 8e eeuw,
-ook als liederencomponist, zangmeester en violoncellist bekend, werd 23 Febr.
1762 te Merklin in Boheme geboren en zong als koorknaap in de Kruisheerenkerk te Praag. Omstreeks 1 784 kwam hij te Leipzig en werd lid van het
operagezelschap van B i o n d i ni. Als kamerzanger was hij 1788 te Schwedt,'
vervolgens te Dresden en 1789 te Berlijn werkzaam, in welke laatste stad
hij 1805 stierf. - Zijn compositiën bestaan in een menigte liederen en in een
opera, getiteld : Das - wuthende Heer.
Hurlebuseh (Heinrich Lorenz) , orgelvirtuoos, geb. 8 Juli 1666 te
Hannover, ontving zijn muzikale opleiding van K n i l l e r, C o b e r g en E hr e n s t e i n en was organist aan verschillende kerken te Brunswijk. Het jaar
van zijn dood is niet bekend.
Hurlebuseh (Konrad Friedrich) , zoon van den vorige, geb. 1696 te
Brunswijk, ontving zijn hoogere muzikale opleiding 1714 te Hamburg, twee
jaren later te Weenen. Reeds toen hij zich 1718 naar Italië begaf, werd hij
onder de beste klavierspelers van dien tijd genoemd. Gedurende zijn driejarig
verblijf in dat land vervaardigde hij een Harmonieleer, die hij echter eerst
1726 te Brunswijk voltooide. Van Italië begaf hij zich 172. naar Munchen
en vervolgens naar andere steden van Duitschland. Naar aanleiding van zijn
1722 te Stockholm opgevoerde opera L'innocenza dijesa bood men hem de
betrekking van hofkapelmeester en organist aldaar aan ; daar hij echter ten
slotte laatstgenoemde betrekking niet verkreeg, oni welke reden is niet bekend, keerde ,hij l725, na de opvoering zijner opera Armenio, naar Brunswijk terug. Een jaar later ging hij naar Bayreuth, vervolgens naar Dresden,
als kapelmeester, en E 727 naar Hamburg, waar hij als muziekonderwijzer werk
vlijtig componeerde, o. a. cantates, gelegenheidsmuziek, de opera-zamwsen
T{lavio Guniberto, tal van gezangen en vele instrumentaalmuziek. De betrek
aan de Petrus -kerk aldaar verkreeg hij niet, doordien hij-kingvaorst
weigerde, het voor die betrekking vvereischte examen af te leggen en bezoeken te maken bij de jury-leden. Daarentegen nam hij 1738 de betrekking
van organist aan de Hervormde kerk te Amsterdam aan, waar' hij 1765 (vol
anderen omstreeks t770) ) stierf. In zijn laatste levensjaren kon hij we--gens
gens de jicht zijn ambt niet meer waarnemen. Als organist en klavierspeler
werd hij zeer geroemd. — Van zijn compositiën kent men, behalve de • hierboven genoemde opera's : De 150 Psalmen Davids met derzelver Lo fgezanqen,
gemaakt voor het Clavier en Orgel, na hunne geqronde en ware harmoniën,
toon-aart, bassen, bec2j ferivgen, muziekale a f deelingen en kleine agrementen
(Amsterdam 1746 en 1766). De componist verzocht I746 octrooi om dit
werk en de volgende onder zijn naam te mogen drukken : 80 á 100 Itali-

aansche arias met instrumenten; 2 geheele Ilal. opera's, gemntiíuleerd : L'Ii-
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noccenza di f esa en .Flavio Cuniberto ; I2 Ral. cantaten met Violinen en andere
instrumenten ; 6 Clavier- Concerten met instrumenten ; 24 Fugen voor 't clavier
en orgel; 18 Sonaten of Suites voor het clavier, en laatstelijk een musicaal
traktaat, gemntituleerd . 7aststelling en Leere dat de oneindige veranderde musicq uit drie grondbeginselen of principia afkomstig is. Bij den uitgever Ger a r d F. W i t v o g e l te Amsterdam zag nog van hem het licht : Opera scelte
per it Clavecembalo del Famosissimo Signore Conrado F. Ilurlebusch. Opera
prima. — Er bestaat een portret van dezen kunstenaar, vervaardigd door
0 s w a 1 d W ij n e n. De dichter F. d e H a e s schreef hem t er eere een gedicht.
IIiirt (Theobald), fagotvirtuoos, geb. I793, was lid der keizerlijke hofkapel, solo-fagottist aan de Opera en leeraar aan het conservatorium te Weenen, waar hij I858 stierf.
ifurtado (Pierre), toonkunstenaar uit de 17e eeuw, blijkbaar van Spaan
afkomst (hij teekende zich : Pierre H u r t a d o y d e A v a 1 o s) , was-sche
gevestigd in de Nederlanden en misschien aldaar geboren. Volgens Arthur
P o u g i n, die zijn berichten aangaande dezen kunstenaar aan v a n der S t r a et e n ontleend schijnt te hebben, was H. de zoon van een kavalerie- officier in
dienst van den Koning(!) der Nederlanden en gedurende tien jaren koorknaap
aan de c h a p e l l e royale van Brussel. 'Vervolgens werd hij zangmeester
aan de S t. B a v o -kerk te Gent. In het archief der W al b u r g s -kerk te
Oudenaerde bevindt zich een lijst der omstreeks 1734 aan die kerk behoorende muziekstukken ; daarop komen de volgende werken van H. voor : Motet de choeur, á 4 voix et 3 instruments; 2° Motet de choeur, a 3 voix et
3 instruments; 30 Motet ce 3 voix ; 40 Te Deum a 6 voix et 3 instruments ;
50 Motet á 6 voix et 3 instruments.
$us-Desforges (Pierre Louis) , violoncelvirtuoos, geb. 14 Maart 1773
te Toulon, werd 1792 trompetter in militairen dienst en vier jaren later violoncellist in het schouwburgorkest te Lyon, studeerde vervolgens aan het conservatoire te Parijs. Op het einde van 1800 ging hij als orkestdirecteur van
een Fransch tooneelgezelschap naar Petersburg, waar hij verscheiden jaren
bleef. Omstreeks 4810 begon hij concertreizen door Frankrijk te maken en
vestigde zich '1817 te Parijs, waar hij eerste violoncellist aan den schouwburg
van Porte S t. Martin werd. Te Metz richtte hij 1820 een muziekschool
op, doch keerde, daar de school niet in bloei toenam, naar Parijs terug, waar
hij achtereenvolgens orkestdirecteur aan de theaters G. y m n a s e en P a l a i s
R o y a 1 was. In 1831 nam hij de betrekking van muziekonderwijzer aan een
school te Blois aan en stierf aldaar 20 Jan. '1838. Hij schreef zeer vele compositiën voor violoncel.
Hustaehe (Cla u d e T h é o d o r e) , componist en klavierspeler, geb. 16 Febr.
1821, studeerde 1838-184l aan het conservatoire te Parijs, waar hij . zich
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als muziekonderwijzer vestigde. Zijn compositiën bestaan in stukken voor klavi er en in romances.
Hutchinson (Francis), Engelsch componist uit de laatste helft der E 8e
eeuw, schreef onder den naam van Francis Ireland vele Glees en Catches
Hutchinson (John), organist aan de kathedraal te Durham, leefde . in de
eerste helft der 17e eeuw en componeerde Anthems.
Huth (Louis), componist, geb. omstreeks 18 .0 te Frankfort a. d. 0., was
1843 kapelmeester te Sondershausen, 1845 -4 849 schouwburgdirecteur te
Berlijn, en begaf zich later naar Londen, waar hij 1859 stierf. Van zijn vele
gezangen maakten vooral Das Hindumiidchen en Der Reiter and sein Liebehen
opgang. Ook schreef hij de opera's Golo and Genoveva en Bellarosa, alsmede
het oratorium .Die Apostel am Pfingstíage.
Huth (Waldemar), clarinettist en karnermusicus te Berlijn, werkte bij
de eerste opvoering van Der Rini des Nibelungen te Bayreutli (1876) als
eerste clarinettist mede.
Hutoy (Eugène), componist, geb. 2 Juli 1844 te Luik, ontving zijn opleiding aan de muziekschool aldaar en werd 1872 leeraar aan die school. Zijn
eerste compositiën (.11é1odies en Romances) verschenen x.865. In het jaar
1872 werd zijn opera Quiroco et Crisli met succes te Luik opgevoerd ; twee
jaar later zijn andere opera : La Posada ou Ge Souper dit Roi. H. is directeur van vele muziekgezelschappen te Luik.
Hutoy (Achille), fluitist, broeder van den vorige, geb. 2 April 1849 te
Doornik, behaalde 1869 den prijs in de fluitklasse aan de muziekschool te
Luik. Hij was achtereenvolgens fluitist te Luik, Ostende en Nizza en werd
1872 solist bij de kapel van B i l s e te Berlijn.
Hutschenruijter (Wouter), geb. 28 Dec. 1796 te Rotterdam, ontving
onderricht in het vioolspel van H. D a h m e n en leerde later ook de trompet
en den waldhoorn bespelen. Reeds als negenjarige knaap werd hij trompettist
bij de stedelijke schutterij in zijn geboortestad. Aanvankelijk ontbrak liet hem
geheel aan leiding bij de beoefening van de tlledrie der muziek ; doch later
volgde hij met vrucht de harmonielessen, hem door H u m m e l en R o ui b e r g
tijdens hun verblijf te Rotterdam gegeven, en de volgende door here gecomponeerde werken zagen in de jaren 1815 --'i840 liet licht : vijf concerten, vier
phantasieën en drie gevariëerde thema's met orkestbegeleiding, een ouverture
voor blaasinstrumenten ; een ouverture voor groot orkest en twee symphonieën ;
de Maatschappij t. b. d. Toonkunst schonk hem voor elk der vier laatst
een premie van 20 dukaten. In '1826 richtte H. een-genomdcpsitë
concertvereeniging op, die tot 1832 onder zijn leiding stond en toen ontbonden werd, daar zij de concurrentie met het 1829 opgerichte E r u dl i t i o
M u s 1 c a niet kon volhouden. Toen echter 1840, na het vertrek van M i h-
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lenfeidt uit Rotterdam, Eruditio door de Maatschappij t. b. d. T.
werd overgenomen, benoemde men H. tot directeur, en hij bekleedde die betrekking tot 1865, in welk jaar hij tevens zijn kapelmeesterspost bij de schut
naburig Schiedam richtte hij 183. het muziekgezel--terijndlg.Ih
schap Overeenstemming uit kunstgevoel op, dat later den naam
Euterpe aannam en door hem gedirigeerd werd. - Hij stierf 8 Nov. '1878
te Rotterdam. Behalve de reeds genoemde werken schreef hij nog een
derde symphonie, opgedragen aan L e o p o 1 d I van België ; drie vierstemmige
cantates met orkest; een vierstemmige Mis met begeleiding van orgel en blaas
een met begeleiding van orgel alleen ; een Missa solemnis-instrume
orkestbegeleiding;
vele andere kerkmuziek ; twaalf liederen ; twintig marmet
schen voor militaire muziek ; een concertino voor acht pauken ; verscheidene
arrangementen en phantasieën en een opera : Le roi cie Boheme. H. was
ridder van de Eikekroon en eerelid van de voornaamste Nederlandsche muziekvereenigingen,

i#utsehenruijter (H e 1 e n a) , zangeres, dochter van den vorige, geb. 29
Jan. 1832, ontving het eerste onderricht in de muziek van haar vader en
studeerde vervolgens aan de muziekschool te Rotterdam. Zij beloofde veel
voor de kunst, doch stierf reeds I859 in haar geboortestad.
Huttari (Jacob), violist uit de 18 e eeuw, geb. te Schüttenhofen in Boheme, behoorde tot de beste virtuozen van zijn land; ook zijn compositiën voor
viool werden geroemd. Hij stierf I787 te Praag.
Hiitteiibrenner (Anselm), componist, geb. I3 Oct. 1794 te Graz, ontving het eerste onderricht in de muziek van den organist M a t t h a e u s G e 11.
Hij was door zijn ouders voor den geestelijken stand bestemd en werd 1811
als novitius in de Orde der C i s t e r n i ë n s e r s opgenomen ; doch slechts twee
jaren droeg hij het ordekleed en begaf zich toen naar veeenen, waar hij in
de Rechten, doch tevens in de Muziek, studeerde. Beethoven, S c h ub e r t en anderen behoorden tot zijn vrienden. Nadat hij gepromoveerd was,
begaf hij zich in de militaire rechtspraktijk ; ook begon hij 1816 als klavierspeler en improvisator op te treden en gaf omstreeks denzelfden tijd zijn
- eerste compositiën in het licht. Na den dood zijns vaders, 1820, moest hij,
hoewel tegen zijn zin, de uitgebreide administratie der door hem en zijn broeders
en zusters geërfde goederen op zich nemen. Te Graz werd hij 1825 tot muziek
benoemd en bracht veel hij tot bevordering van het muzikale leven-tlirecu
daar ter stede. Hij stierf 5 Juni 1868 te Ober-A n dritz, waarheen hij zich
1865 begeven had. Van zijn compositiën is nauwelijks een vierde gedeelte,
hetzij door openbare uitvoeringen, hetzij door een afdruk in het door hem
gedurende twee j aren geredigeerde Musikaliscl e$ Hellermagazin, bekend geworden.
Be voornaamste dier compositiën zijn : de opera's Die Einquartierunq, Aramella
-
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oder die beiden Vicekoniginnen en Lenore; een Requiem, l825 voor het eerst
uitgevoerd en herhaald ter uitvaart van Beethoven , van keizer Fran s
I en van S c h u b e r t ; vijf groote Missen en andere kerkmuziek ; tien ouvertures, vijf symphonieën ; voorts quartetten, quintetten, sonates, klavierfuga's,
liederen enz. Een biographische schets van H., geschreven door K. Cr. v o n
L e i t n e r, verscheen 186.8 te Graz.
Rutter (J o h a n n G o t t f r i e d) , Duitsch toonkunstenaar, geb. 14 Febr. 1742
te Braunau in Silezië, was van x.767 tot aan zijn dood, omstreeks 1810,
cantor en organist te Kunzendorf bij Löwenberg. Hij maakte zich vooral verdienstelij k door . het oprichten van een orkest en een zangvereeniging.
Hiittner (Johann Baptist) , violoncelvirtuoos, geb. 1 Jan. I 79 te Graz,
was een leerling van Z i m m e r m a n n en eerste violoncellist aan het theater te
Pesth, later aan dat te Lemberg. Hij maakte 1820 een kunstreis door Polen
er. Rusland, werd I822 leeraar aan het conservatorium te Praag en stierf
aldaar 1 Maart 1839.
Huygens (Constantijn), Ridder, Heer van Zuylichem, Zeelhem en Monickeland, een der beste Nederlandsche dichters uit de 17e eeuw, geb. 4 Sept;
1596 te 's Gravenhage, aldaar gest. 28 Maart 1687, was eerste Raad en Rekenmeester van drie Prinsen van Oranje (Fred e r i k B e n d e r i k, Wille m I I
en Willem III). Op muzikaal gebied is hij bekend door de verhandeling

Gebruik en ongebruik van 't orgkel in de Kerken der Vereenigde Nederlanden
(Amsterdam, bij Arent G e r r i t z van den Heuvel, '1660) en door een ver
gecomponeerde psalmen voor cither, getiteld : Pathodia sacra,-zamelingdorh
et pro f ana occupati. (Pari8iis, ex o f fiicina . -Roberti Ballard, unici Regiae Husicae Typo rapki iW. DC.XI rII. Cum privilegio reyis). Van laatstgenoemd werk
is in de Koninklijke Bibliotheek te 's Hage een exemplaar voorhanden ; daarin bevinden zich brieven van Thomas G o b e r , kapelmeester van L o d e w ij k
X I V , die een gunstige recensie der Psalmen bevatten. Men vermoedt, dat
de volgende regels uit de Serrnones de vita propria van Huygens (ver
dit werk doelen :

-talingvLosj.e)p

't Gezangboek tuige van mijn werkzaam kunstvermogen
Waarin 'k de Liedren van den Vorstlijken Profeet,
Op nieuwe noten zoo behaaglijk vlocijen deed,
Dat 'k van toonkunstenaars, met kiesch geoefende oorren,
In Frankrijks school gekweekt, d'opregsten lof mogt hoorera.

H. schijnt ook een uitvoerend musicus geweest te zijn ; althans in de dedicatie van der Flu en Lusthof van J a c o b v a n E y c k (zie het supplement van
dit .Lexicon) wordt hij voorgesteld als iemand, »die niet alleen een groot Liefhebber ende voorstander der Musyckkonste is, maer ook met de levende
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stemme ende verscheyde speeltuigh, teregt een Phoenix geacht werd." H o o ft
zong van hem:
Hollandt heeft hem hooren slaen,
Hollandt hooren geven knipjes,
Met de teere vingertipjes.
Op 't getakel van de luyt,
Effen was zijn suygen uyt.

Of deze regelen echter wel, zooals sommigen meenen, op het luitspel van H.
betrekking hebben, mag betwijféld worden ; doch het schijnt zeker te zijn, dat
hij de luit met vaardigheid bespeelde en zich o. a. aan het Engelsche hof
twee malen (1618 en 1632) als solist liet hooren. Van der S t r a e t en
(La Musique aux Pays-.Bas, T. II) deelt de schets van een Ballet van H. uit
het jaar 1624 mede.
Huygens (Christiaan), zoon van den vorige, geb. 14 April 1629 te
's Hage, aldaar gest. 8 Juli t695. Deze beroemde wiskunstenaar is op muzikaal gebied bekend door de verhandeling Novus cyclus harmonieus, opgenomen
in de door v. G r a v e s a n d e bezorgde uitgave zijner werken (Leiden, 1724 ;
Amsterdam, I728) en door een hoofdstuk in zijn Cosmotheoros ('sGravenhage, I698), handelend over den grond van het quintenverbod, over de getemperde toonladders en over de muziek op andere planeten.
Huyn (Jacques), priester en zanger aan de collegiale kerk te Beaune,
leefde omstreeks het midden der á.7e eeuw en schreef o. a. een zessternmige Mis
ad imilationem moduli »Toga pulchra es ", die 1648 te Parijs in druk verscheen.
Hazier (Johann A. d a m) , hoornist, was omstreeks J 770 stadsmusicus te
Neurenberg, waar hij 1795 nog gevestigd was.
Huzler (Johann Sigmund) , hoornist, zoon van den vorige, geb. 1772
te Neurenberg, werd 1807 lid der hof kapel van den Koning van Westphalen
te Kassel en stierf 1808. Hij componeerde muziek voor hoorn, alsmede een
opera en cantates.
Huzler (Johann Ludwig) , broeder van den vorige, geb. l 780 te Neurenberg, was hoornist, evenals zijn vader en zijn broeder, doch legde zich later
meer op den hobo toe. Hij schijnt Neurenberg niet verlaten te hebben en
e

aldaar gestorven te zijn.
Hyagnis, de oudst bekende Grieksche fluitspeler, leefde omstreeks 1500
vóór Christus. Men houdt hem voor den uitvinder der dubbelfluit. Ook
moet hij aan de lier van Hermes de zesde snaar aangebracht hebben.
Hyde, Engelsch trompetvirtuoos, leefde op het einde der 18e en in het
begin der 19e eeuw en werd in zijn vaderland voor den grootsten meester
op zijn instrument gehouden,
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IIye (L o u i s e G e n e v i è v e de la), klavierspeelster, organiste en componiste, geb. 8 Maart 1810 te Charenton aan de Seine, was een achternicht van
J. J. Rousseau , ontving haar opleiding aan het conservatoire t.e Parijs en
werd 1830 leerares in de harmonie aan dat instituut. Zij stierf 17 Nov
t 838. Haar compositiën bestaan in stukken voor klavier, voor orgel, liederen, een Mélkode d'orgue expressi f, een leerboek der harmonie, dramatische
cantates, o. a. Le Songe de la Religieus, enz.
Hydraulos, Gr. ; HYDRAULIA of AQUATICA ORGANA, Lat. ; waterorgel. (z. ORGEL.)
Jlykaert (Bernard), ook Hycaert, Ycart, Ycaert, Ykaert en
I e a r t geschreven, Nederlandsch contrapuntist uit de 15e eeuw, vermoedelijk
een Brabander van geboorte, was I478, tegelijk met T i n c t o r i s en G u a rn e r i o , zanger aan de koninklijke kapel te Napels. In een Codex uit het Kar
klooster S t. Pau 1 te Ferrara, compositiën van G o e d e n d a g ,Hot h--melitn
b y (Ottobi) en Johannes d e E r f o r d i a bevattende, bevinden zich ook
eenige stukken van H.: een Kyrie, een El in. terra en twee wereldlijke liederen ))Tarde it mio cor" en Amor. Een Parijzer Codex bevat van hero het
lied »Non touchez a moi." Van zijn Lamentaliones, die te zamen met die van
T i n c t o r is bij Petrucci te Venetië gedrukt zijn, bevindt zich een exemplaar in het L i c e o f i l a r in 0 n i c o te Bologna.
Hymber (Werner), violist en componist, geb. 1734 te Jechnitz in Boheme, werd 1755 lid van de Orde der Barmhartige Broeders en was 1796
muziekdirecteur in het Boheemsche klooster Kukus. Zijn compositiën bestaan
in Missen en andere kerkmuziek, alsmede in symphonieën en vioolconcerten.
Hymenaeus (ôaiato ç ), Gr., bruiloftsgezang bij de oude Grieken.
Hymne, Ned., Fr., Hoogd. ; HYMNUS, Lat. ; v,uvo;, Gr. ; INNO, Ital. ; HYMN,
Eng. ; in algemeenen zin : 1 o f g e z a n g. Bij de oude Grieken werd de H y m n e
bij offerfeesten of andere plechtige gelegenheden, doorgaans vergezeld van snarenspel en dans, ter eere van een of anderen god of held aangeheven. Hun
-

-

Hymnen hadden eertijds een epischen, de latere (o. a. die van P i n d a r u s en
K al I i m a c h u s) meer een lyrischen vorm. De oudste Hymne waarvan de
Christelijke kerk gewaagt is die, welke de Zaligmaker en zijn Apostelen na
het Laatste Avondmaal aanhieven volgens algemeen gevoelen de 1 11 e Psalm,
die bij de Israëlieten nog heden het groote Halleluja heet en op het Paaschfeest pleegt gezongen te worden. Reeds in de eerste tijden van het Christendom kende men verschillende soorten van kerkgezangen ; zoo spreekt de apostel Paulus van Psalmen, Hymnen en Zangen die hun ontstaan aan de ingeving van het oogenblik te danken hebben (i'Ö'6at 7rvni .iarcxae), en nog heden
onderscheidt de Kerk tusschen Psalmen (die van D a v i d), Canlica, (de overige
Bijbelsche gezangen) en Hymnen (de sedert het apostolische tijdvak vervaar
lofzangen.
-dige
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Onder de eerste Hymnend.ichters der Oostersche (Grieksche) kerk behooren
A t h e n a g e n es (gest. I69), van wien de Hymne MMapó afkomstig Schijnt
te zijn, en Clemens van Alexandrië (gest. 218). In de 3e eeuw bestond
er reeds een schat van Hymnen, en als een der beste Hymnologen van dat
tijdvak wordt bisschop N e p o s genoemd ; onder de lateren behooren vermeld te worden Hierotheus, Chrysostomus, Ephraim van Edessa,
Gregorius van Nazianz, S y n es i u s, bisschop van Ptolemais (5e eeuw),
Andreas, aartsbisschop van Kreta (pest. 724) en Johannes D a m a se e n u s (gest. 760). In de Westersche (Latij nsche) kerk schij nt de H. H i 1 a
i u s van Poitiers de eerste Hymnoloog geweest te zijn ; doch de van hem-r
bestaande Hymnenverze meling houden velen voor het werk van anderen ; aan
hem toegeschreven worden de Hymnen »Luci$ largiíor eplenr ide'', » Deus
pater ingenite" en »Beata nobis gaiudia" ; den lofzang der Engelen » Gloria
in excelsis" vertaalde hij uit het Grieksch in het Latijn. De voornaamste
plaats onder de Hymnologen neemt ongetwijfeld de H. A m b r o s i u s (z. dezen)
in. Aan hem komt de eer toe, de Hyrnne bij de godsdienstoefening, en wel
het eerst bij die zijner kerk te Milaan, ingevoerd te hebben. Zijn gezag als
Hymnendichter was zoo groot, dat men niet alleen zijn Hymnen, maar ook die
van andere, hem navolgende dichters, Ambrosiaansche Hymnen noemde, en de
uil drukking Ambrosianus veelal in plaats van Hymnus gebezigd werd. Om die
reden is het moeilijk te bepalen, hoe vele Hymnen door A m b r o s i u s persoonlijk vervaardigd zijn ; een groot aantal wordt hem toegeschreven. Van
den H. Augustinus zegt men, dat hij voor Ad perennis vitae fonlemde
stof leverde (Medic. S. August., cap. 25), die later, wellicht door Pete r
D a m i a n i , verwerkt is. Met meer recht schrijft men hem het Praeconium
Paschale » Exultet jam angelicis chorie" toe, en de Paaschhymne » Cum rex
gloria" is geheel aan zijn geschriften ontleend. Van de Hymnologen der 5e
eeuw verdient bijzondere vermelding Aurelius P r u d e n t i u s Clemens
(gest. 412), uit wiens verzameling liederen voor alle dagen (Liber Cathemerinon) en gezangen op de heilige Martelaars (Liber Peristephanon) de kerk
ongeveer 14 Hymnen, zij het ook met eenige wijzigingen, heeft overgenomen.
Aan een werk an den Presbyter S e d u 1 i u s (gest. 430) zijn de Hymnen
»A solis ortus cardine" en »Hostis ierocdes impie" ontleend. In de 6e eeuw
muntte uit V e n an t i u s f o r t u n a t u s, gest. omstreeks 600 als bisschop van
Poitiers; van hem zijn o. a. de Hymrlen »Pange lingua gloriosi cerlaminis",

» 7'exilla regis prodeunt", » Salva f esta dies", » Quem terra pontus si driera" en
»Agnoscat omne saeculucm ". De groote hervormer op het gebied van het kerk
paus Gregorius d e G r o ot e (z. dezen), is ook als vervaardiger-gezan,
van Hymnen bekend ; van hem zijn o. a. »Audi benigne C'ondilor'', r Ecce

jam no;tis lenuatur umbra", » Prriino r.iierum omnium", )Noce surgenees vige10
II.

14(á
lernus o nnes'', )) l?e.e Ckriste factor omnium" en » Te lucis ante terminum".
Beda de Eerwaardige (venerabilis), geb. omstreeks 672 in Engeland,
wordt door W a 1 a fr. S t ra b o als dichter van geestelijke liederen vermeld;
van zijn elf Hymnen werd slechts eene: » Flymnum canamus qloriae" nog in
de 14e eeuw op Hemelvaartsdag gezongen. Paul W i n f r i d , ook bekend
onder den naam van Pau 1 Diaconus (gest. omstreeks 800 te Monte Cassino),
dichtte o. a. de Hymne » Ut queant laxis", waaraan Guido van A r e z z o
de solmisatie-syllaben ut, re, mi, fa sol en la ontleende. De bekende Hymne
» Veni Creator Spiritus" zou door K a r e 1 d e G r o o t e vervaardigd zijn, hetgeen echter betwijfeld wordt. In de 9e eeuw muntten als Hymnendichters
uit : A 1 c u i n (gest. 804), Pau 1 i n u s van Aquileja (gest. 804), W a l a f r i e d
S t r a b o van Reichenau (gest. 849), T u t i 1 o van St. Gallen (gest. 880),
Hrabanus Maurus (gest. 856) en Theodu1phus, bisschop van Orleans
(gest. 821) en vervaardiger van het op Palmzondag te zingen »Gloria, laud,
honor." In de IOe eeuw ontstonden de Sequentiae of Prosae (z. SEQUENTIAE),
welke bijzondere soort van kerkelijke gezangen, voornamelijk door N o t k e r,
abt van - St. Gallen (gest. 912) beoefend werd. In dezelfde eeuw schreven
0 d o, abt van Clugny (flest. 942), H u c b a 1 d (z. dezen), E k k e h a r d van
St. Gallen (pest. 966) en N o t k er de jonge (gest. 975). Uit de He eeuw
zijn te noemen Robert, koning van Frankrijk (gest.. 1O3'1); Herman u s
C o n t r a c t u s, vervaardiger van „Alma Redemptoris mater'' en „ Salve Regina'', en- P e t r u s D a m i a n i, een der vruchtbaarste kerkelijke dichters. Ook
de '12e eeuw leverde uitstekende hymnologen op, o. a. de H. B e r n a r d u s,
abt van Clairvaux (gest. 1153), bekend door zijn u Tesu dulcis memoria," en
van de J 3e eeuw verdient bij zondere vermelding de H. Thomas v a n
Aquino (gest. 174), die o. a. de schoone gezangen »Pange lingua gloriosi," ».Lauds Sion," »Verbum supernum prodiens" en »Adorn te devote"
dichtte. De H. Bonaventura (gest. 1274) bezong, evenals de H. B e rn a r d u s, bij voorkeur de H. Maagd. loog *zijn te noemen Thomas v a n
C e 1 a n o (omstreeks 1250), vervaardiger van »Dies irae" en J a c o p o n u s
(gest. x.306), vervaardiger van » Slabat mater."
Met de t 5e eeuw is de Latijnsche hymnographie eigenlijk afgesloten, hoewel nog eenige goede Hymnen na dien tijd voorkomen. De Hymnen verloren
meer en meer haar eigenaardig karakter en gingen in gekunstelde gezangen over.
Aanvankelijk waren de Hymnen op de metriek der Ouden gebouwd; later
namen zij, bij de Romaansche en Germaansche volken, het rijm op, en tegen
het einde der middeneeuwen werd de versbouw meer en meer gekunsteld.
Wat de muziek der H. betreft, zij moest de uitdrukking eener vrome stemming zijn en zich geheel naar het woord richten. De oudste Hymnen had-
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den in den regel slechts één noot op elke lettergreep, alleen op het einde van
den regel kwam een N e u m a (notengroep) voor.
De vraag, of de Hymnendichters ook de melodieën der Hymnen vervaardigden, is in verschillenden zin beantwoord. Volgens sommigen bediende de
kerk zich in de eerste tijden hoofdzakelijk van het Joodsche Tempelgezang;
volgens anderen waren - de eerste gezangen der Christenen aan de Grieksche
muziek ontleend. Weder anderen houden de christelijke muziek voor iets geheel nieuws en nemen aan, dat de meeste Hymnologen tekst en muziek der
Hymnen vervaardigden. Het best zal zijn, om met Am b r o s (Ge8chickte der
Musik, II, 11) aan te nemen »die Musik der erwten christlicken Zeilen sei

zuersf t olksgesanq gewesen, geqrundeí au f Art and JVeiee der gleiclizeitiqen
antiken Tonkunsi, aber durch drongen, qeh oben and qelragen vom neuen christlichen Geiste."
Behalve de hierboven genoemde Hymnendichters, bestaan er vele, wier werken niet in het 0 f f i c i u m der kerk opgenomen zijn ; van zeer vele Hymnen
kent men niet eens den auteur. Nog zij vermeld, dat Paus P i u s V het
Brevier liet omwerken en daarin de H y m n e n in haar oudsten vorm opnam.
U r b a n u s V III benoemde een Commissie van drie Jezuïeten, die den ouden
H y m n e n een meer dichterlijker vorm moesten geven; doch de gewijzigde
gezangen werden niet overal gunstig ontvangen. In Frankrijk ondernam men
in de 18e eeuw op eigen gezag een omwerking van het Brevier ; een groot
aantal door de kerk erkende H y m n e n werd door nieuwe vervangen; als dichters dier nieuwe gezangen worden genoemd J e a n B a p t i s t e d e S a n t e u 1
(geb. 1630 te Parijs) en Char 1 e s Coffin (geb. 1676 ter zelfder plaatse).
De benaming Hymne is ook toegepast op niet-kerkelijke lofzangen. Zoo
heeft men .I ymne aan de Vrijheul, hymne aan den Tlrede enz. In dien zin
is bij de Franschen het woord Hymne mannelijk; zoo wordt o. a. de Marseillaise bij hen un ll ymne, een kerkgezang one Hymne genoemd.
Tyner (J. A.), klavierspeler en componist, ontving zijn opleiding aan het
conservatorium te Leipzig omstreeks 1846 en vestigde zich te Zwolle, waar
hij o. a. 1849 een concert gaf. Hij componeerde ouvertures, koren, liederen
enz. en schreef '1858 in het tijdschrift Caecilia artikelen over de acoustiek.
Hypate, Gr., benaming van den laagsten toon in de beide laagste T e t r ac h o r d e n van het zoogenaamde „volmaakte' toonstelsel; namelijk : Hypafe
hypaton (Lat, : Principalis principalium), d. i. de toon B in het T e t r a chord
Hypaíon, laatste toon van het T e t r a c h o r d s y s t e e m; Hypate meson (Lat. :
Principali$ mediarum), d. i. de toon e in het Tetrachord Meson (z. TETRACHORD).
Hypatoïdes, Gr., heette de tragische stijl der Grieksche M e l o p o ï e , die
zich volgens oud gebruik in de lage tonen bewoog, ten einde ernst en droef
-heid
uit te drukken.
10*
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Hypaton, Gr., was de benaming van het onderste (eerste) T e tr a c ho r d
in het Grieksche toonstelstel en omvatte de tonen B-e. (z. TETRACHORD).
Hyper, Duitsch orgelmaker uit Saksen, waarschijnlijk uit de 17e eeuw, ver
-vardige
voor Pegau een orgel van 30 stemmen.
Hyper, Gr., over, boven.
Hyperbolaion, Gr., benaming van het vijfde of hoogste t e t r a c h o rd van
het Grieksche stelsel (ons eensgestreept e, f, q, a).
Hyperdiapason, Gr., de bovenoctaaf.
Hyperdiazeuxis, Gr., noemden de Grieken de afscheiding van twee T et r a c h o r d e n door het interval eener octaaf, zooals bij de T e t r a c h o r d e n
gd paíon en .Flyperbolaion voorkomt (z. TETRACHORD).
Hyperditonos, Gr., de boventerts.
Hyperdoriseh of m i x o 1 y d is c h heette bij de Grieken zoowel de octaaf
b c d e f g a b, als de op q—q" getransponeerde kleine terts -toonschaal.
,

(Z. TETRACHORD).

Hyperionisch, bij de Grieken de 12 e transpositie der a kleine terts-toonschaal op de octaaf q q 1 , werd ook het hoogere M i x o 1 y d i s c h genoemd.
Hyperlydisch heette bij de Grieken als octaafsoort ons g a b c d e f q
(met de h y p 0 p h r y g i s C h e of ionische samenvallend) en als toonsoort
de '15e, op b b 2 getransponeerde, kleine terts -toonsoort, die de een octaaf
hoogere herhaling van B b I , h y p o p h r y g i s c h (of i o n i s e h), was en eerst
in tateren tijd werd gebruikt.
Hypermixolydisch heette bij de Grieken de opa a 2 getransponeerde kleine
terts-schaal.
Hyperphrygisch noemden de Grieken de octaafsoort a b c d e f q a, die
met de h yp o d or i s c h e (aeolische) samenviel, en evenzeer de 13e toonsoort (ook h y p e r m i x o 1 y d i s c h geheeten), namelijk de in a.- a 2 getransponeerde kleine terts-toonsoort, de een octaaf hoogere herhaling van A—a'
(h y p o d o r is c h). In de kerkelijke toonkunst gaf men de benaming h y p e rp h r y g is c h aan de octaaf f g a b c d e f (plagaal), neventoon van b c de
f g a b (hyperaeol'isch au t h e n t is c h) , die echter evenmin als haar
hoofdtoon in gebruik is geweest.
Hypo, Gr., onder, beneden.
Hypo-aeolisch heette bij de Grieken de vierde transpositie der a kleine
terts-toonschaal op c--c 2 , oorspronkelijk laag H y p o l y d is c h genaamd. In de
middeneeuwsche kerkmuziek gaf men de benaming Hypo - a e o 1 i s c h of
aeolius remissus, aeolius plagalis, aan de 10e octaafsoort van het
systeem van G 1 a r e a n, namelijk e f g a b c d e.
Hypodiapason, Gr., de beneden-octaaf.
Hypodiapente, Gr., de benedenquint.

Hypodiatessaron, Gr., de » beneden-quart.
Hypodiazeuxis, Gr., beteekent in de Grieksche muziek de tusschenruimte
eener quint, die zich tusschen twee T e t r a c h o r d e n bevindt, welke door een
derde T e t r a c h o r d van elkander gescheiden zijn. Zoo maakt de laagste
toon van het tetrachord Meson (H y p a t e Meson , d. i. onze e) tegen den
laagsten toon van het tetrachord Diezeugmenon (Paramesos, d. i.
onze b) het interval eener quint uit, terwijl beide t e t r a c h o r d e n door het
tetrachord synemmenon verbonden zijn.
Meson Diezeugmenon

e f g a b e d bede
1
Synemmenon

Hypodorisch heette bij de Grieken als octaafsoort (ook a e o 1 i s c h genaamd) de reeks a b c d e f q a, als toonsoort daarentegen de op A--a1
getransponeerde kleine terts-schaal. In de christelijke kerk-muziek was H. als
octaafsoort a b c d e f g a p 1 a g a a 1 en voerde ook den naam T onus
Secundus , tweeden toon, of P 1 a g u s p r o t i. In de toonsoorten der 16e
eeuw is de Modus hypodorius of dorius remissus, dorius plaga1 i s, evenzeer de zoogenaamde tweede toon.
Hypo-Ionisch noemden de Grieken , de tweede transpositie der a kleine
terts- schaal op de octaven B b, ook H yp o p h ry g i s c h geheeten (z. TETRACHORD). In het oude Gregoriaansche systeem der acht tonen is de H y p o i o n i s c h e nog niet te vinden ; in het systeem van G 1 a r e an is deze m o d u s
de 1 2e octaafsoort, p lag ale van den hoofdtoon i o n i s c h (c—cI), namelijk

f g.
Hypolydisch noemden de Grieken als octaafsoort de reeks f g a b c d e f,

9abcde

als toonsoort de op c—c' getransponeerde kleine terts -schaal (z. TETRACHORD).
In de kerktoonsoorten beteekent het de P l a g a 1 e van den hoofdtoon L yd i s e h, derhalve de opvolging c cl e f g a b.
Hypomixolydisch noemt men in de kerktoonsoorten de octaaf d e f q a b c d
plagaal, neventoon van G----,g mixolydisch authentisch. De Modus
hypomixol ydisch is de achtste toon.
Hypophrygisch, bij de Grieken als octaaf de opvolging q a b c d e f q
en als toonsoort de op B—b getransponeerde kleine terts-schaal. In de kerk.toonsoorten beteekent M o d u s h y p o p h r y g i u s de octaaf b—b I, neventoon van
e—e z p h r y g i s c h a u t h e n t i s c h , en wordt aldaar de vierde toon genaamd.
iypoproslambanomenos beteekende bij de Grieken de onder den P r o s1 a rn b a n o m e n o s (onze tegenwoordige A) liggende toon G, die ook E p ipr o s l a m b a n o m e n o s genoemd werd.

Hyporchema, Gr., danslied bij de oude Grieken,

150
Hypo synaphe, Gr., beteekende in de Grieksche muziek de afscheiding
van twee T e t r a c h o r d e n door een derde, dat met elk der beide anderen
wederom een T e t r a c h o r d vormt. Dit komt voor bij de Tetrachorden H y p at o n en S y n e m m e n o n, gescheiden door het Tetrachord Meson :
Hypaton.synemmenon.

1
I
I
1
Bcde fgabc' d'.
Meson.

iyrtl (Jacob) , hobovirtuoos, geb. '1769 in Oostenrijk, was lid der kapel
van den vorst van E s z t e r h a z y, later van het Leopoldstadt-theater te "W eeneri, waar hij 17 April 1852 stierf.
Hysel (Frans E d u a r cl), zanger, geb. I 0 Sept. J 801 te Graz in Stiermarken, was de zoon van Franz H. , violist, klavierspeler en zangonder_
wijzer (gest. 1841), zong aan de theaters te Graz, Agram, Linz, Innsbruck,
Neurenberg en Praag en stierf 23 Sept. 1876. Zijn echtgenoote, geboren
K a f f k a, was een goede dramatische zangeres.

I.

I, Ital., meervoud van het lidwoord il, de; b. v. i fiauti, de fluiten.
Iambe, (^"agflo^, Gr. ; IAMBUS, Lat.) ; aldus noemt . men in de Metriek een
uit een korte en een lange lettergreep bestaanden versvoet ('—' ). Een uit
dergelijke voeten samengesteld vers heet i a m b i s c h vers. Als eerste Iambendichter 'der Grieken wordt A r c h i l o c h u s genoemd, die deze versmaat hoofdzakelijk voor spot- en smaadliederen gebruikte. In de muziek komt de jambische rhythmus zeer dikwijls voor.
Iambikon, Gr., een der vijf deelen van het lied, te zingen door diegenen,
welke in de Pythische spelen naar den prijs dongen.
lambliehus , philosoof uit de school van P 1 a t o , leefde in de 4e eeuw na
Christus. In keizer Juliaan den Afvallige vond hij een warm ver
zijn vele geschriften verdient hier een fragment van het leven-erd.Van
van Pythagoras, I813 door K i es s li n g te Leipzig uitgegeven, vermeld
te worden; het meeste dat uit de leer van Pythagoras over de toonverhoudingen bekend is geworden, is daaraan ontleend.
Iastisch (Lat. : IASTIUS MODUS) beteekent hetzelfde als i o n i s c h of i o n ic u s modus. Deze uitdrukking werd het eerst door A r i s t o x e n o s voor
de gewoonlijk i o ni s c h genoemde Grieksche toonsoort gebruikt. Ook de uit
i a s t i u s komen voor en beteekenen hetzelfde-drukingeIypoHr
als Hypo- en Hyperionicus.
Ibacli, orgel- en klavierrnakers te Bonn en te Barmen. De meest bekende
leden dezer familie zijn : 10 A d o l p h , 2° C. R u d o l p h , gest. 26 April 1863,
3 0 Gustav Adolph, 4o Richard, 5° Rudolph. Laatstgenoemde is
eigenaar eener groote klavierfabriek te Barmen, in welke jaarlijks 500 a 600
instrumenten vervaardigd worden.
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Ibn Aleha (11 o h a m m e d) , Arabisch zanger, gest. omstreeks 743, was
evenzeer wegens zijn buitengewoon schoone stem, als wegens zijn trotschheid
bekend. Wanneer men hem toejuichte, werd hij boos en zeide, dat hij geen
toejuiching noodig had. Men verhaalt van hem, dat hij, op zekeren dag te
Mekka een groote karavaan voorbij ziende komen, tot een vriend zeide: »Ik
ken iemand, die slechts den mond behoeft te openen, om dezen geheelen stoet
onbewegelijk te maken en den doortocht te belemmeren." — »Wie dan ?" vroeg
zijn vriend. ))Ik," antwoordde hij, en begon te zingen. Op het hooren van zijn
stem hield de geheele karavaan stil, tengevolge waarvan groote verwarring ontstond. Zijn trotschheid zou hem ook het leven gekost hebben. Toen hij
namelijk eens op het terras bovenop het paleis van E 1- G ha m r een stuk
gezongen had dat dien prins bijzonder beviel, en hij, hoe herhaaldelijk ook
verzocht het nog eens te zingen, trotsch bleef weigeren, greep E 1- G h a m r
hem aan en smeet hem naar beneden.
Ibn 11louhriz, Arabisch zanger uit de 7e eeuw, van wien C a u s s i n d e
P e r e e v a 1, in zijn .Woticee aneccdoíigzue$ sur les principau v musiciens arabe$
cles froi$ premiers Siècle$ cle ?'Islamisme, verhaalt, dat, toen hij zich had voor
een kunstreis door Irak te maken, een ander beroemd zanger, Ho--gestld
n a y n e 1 H i r y, in die provincie woonachtig, hem te gemoet reisde en hem
een schadevergoeding van 500 goudstukken aanbood, zoo hij zich niet - in Irak
liet hooren ; zoozeer was hij van de meerderheid van I b n M o u h r i z overtuigd.
Ibu-Souraydj, een der beroemdste Arabische zangers en componisten, werd
omstreeks het jaar 23 der Hegira (ongeveer 641 der Christelijke tijdrekening)
te Mekka geboren. Zijn zangmeester aldaar was I b n M o u c a d dj i h. Te
Medina, waar hij zich geruimen tijd ophield, leerde de zangeres A z z é - t e 1M e y 1 a hem eenige harer gezangen. Hij werd eerst laat beroemd, want in
zijn geboortestad trad hij, behalve als zanger bij begrafenisplechtigheden, zelden op. Toen hij echter de gelegenheid gevonden had, de aandacht van
het publiek op zijn talent te vestigen, werd hij terstond beroemd. De Kalif
W a 1 i d, zoon van A b d- e 1- M e 1 i k, beriep hem na zijn troonsbestijging naar
Damaskus en beloonde hem naar verdienste. Als componist was hij mede zeer
bekwaam en beroemd. Gedurende eenige jaren had hij in den zanger E 1 G h a r i d h een geduchten concurrent ; beiden componeerden en zongen hazadj
(teedere en eenvoudige gezangen) en ramal (levendige melodieën). Doch eindel ij k, toen I b n - S. de gedichten van 0 m ar op muziek gezet en een gezang
vervaardigd had dat tot de meesterstukken der Arabische muziek gerekend
wordt, verklaarde E 1- G h a r i d h zich overwonnen. I b n - S. had een onbehagelijk uiterlijk ; opdat de toehoorders daardoor niet ontstemd zouden worden,
droeg hij onder het zingen een ronden hoed en bedekte zijn gelaat met eery
sluier. Hij stierf 726 te Mekka.
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Iburg (J a c o b K a r e 1) , violist, geb. 'I 839 te Zutphen, ontving te Amsterdam onderricht van J. K o n i n g, B a s t i a a n s en H e i n z e, zette zijn studiën
voort aan het conservatoire te Brussel en behaalde 1855 den tweeden, 1856
den eersten prijs in het vioolspel. Hij was eenigen tijd als eerste violist
aan het Theatre d e 1 a M o n n a i e te Brussel verbonden, trad herhaalde
malen in zijn vaderland als solist op en reisde met het orkest van J u 1 i e n
door Engeland. In 1858 werd hij muziekdirecteur en organist te Kampen.
Ibyeus, Grieksch zanger en lyrisch dichter, tijdgenoot van An a k r eon,
was te Rhegium in Beneden-Italië geboren en kwam omstreeks het midden
der 6e eeuw v. Chr. aan het destijds schitterende hof van P o 1 y k r a t e s
van Samos. Later, nadat hij verscheiden reizen gemaakt had, keerde hij naar
zijn vaderland terug, waar hij ook gestorven is. Volgens een reeds in de
Oudheid bekend verhaal zou hij op een reis naar Korinthe door roovers vermoord, en de moord door kraanvogels aan het licht zijn gebracht; deze Sage
is door S c h i 11 e r behandeld in zijn schoone ballade Die Kraniche des Ibykus.
Icht is in de Indische muziek de benaming voor een toonteeken, door
hetwelk men twee gelijke noten in 4 -maat aanduidt, als:

=

ldwan is in de Indische muziek een teeken voor de volgende rhythmus : f ^
Ignanimus (A n g e 1 u s) , componist en schrijver over muziek, geb. omstreeks 1500 te Altamura in Calabrië, leefde als Dominicaner-monnik in
Opper-Italië en stierf 1543 als kerkkapelmeester te Venetië. Daar ter stede
zijn verscheiden bundels Missen, Motetten, Vespers, Lamentatiën en Madrigalen
van hem in druk verschenen. Een verhandeling van hem »De cantu plano"
moet in manuscript in het klooster Altamura voorhanden zijn.

Ignatius d e Heilig e, bisschop van Antiochië, na het jaar 46, was een leerling van den apostel J o hannes en droeg den bijnaam T h e o p h o r o s, d. i.
die »God in het hart draagt." Hij onderging 107, volgens anderen 116, te
Rome den marteldood. Men zegt, dat hij de A n t h i p o n e n bij de godsdienstoefening invoerde.
11, Ital., het bepalend lidwoord voor de mannelijke woorden, die niet met
een klinker, of met een s gevolgd door een p, beginnen ; b. v. it cloppio movimento, de dubbele beweging; it fine, het einde.
Ildefonso (Lat.: I 1 d e p h o n s u s), Spaansch geestelijke, geb. 607 te Toledo, stierf 669 als aartsbisschop aldaar. Hij wordt onder de Hymnologen

der R. C. kerk genoemd.
Ilinsky (Graaf Johann S t a n i s 1 a u s) , componist, geb 1795 op het slot
Romanow in Polen, ontving zijn muzikale opleiding te Weenen van Sa l i e r i
en K a u e r en componeerde symphonieën, ouvertures, strijkquartetten, liederen
en kerkmuziek.
Illgne,r (J o h a ti n G h r i s t i a n) , Duitsch organist, geb. 24 Juni '1800 te
.
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Louisdorf in Freistadt, werd 1837 organist aan de Jonkvrouwen-kerk te
Breslau.

Imbault (J. J.), violist en muziekuitgever, geb. 9 Maart x.753 te Parijs,
was een leerling van G a v i n i é s en trad in zijn geboortestad herhaaldelijk
als solist op. Drie malen speelde hij met V i o t t i voor Maria Antoinette
de $ympltonie$ concertante$ van dien meester. Omstreeks x.785 richtte hij een
muziekhandel op, die spoedig in bloei toenam ; vele uitmuntende muziekstukken werden bij hem uitgegeven. Tijdens het keizerrijk was hij ook violist
aan de hof kapel.

Imbert of Ymbert (Th.), Fransch componist, van wien 1861. in het
Theatre - L y r i q u e te Parijs een opera-comique, getiteld : Les deux Cculis,
werd opgevoerd. Voorts schreef hij de pastorale Bethléem en vele romances,
Imbert, geb. te Sens omstreeks het midden der 18e eeuw, ontving aldaar
onderricht in de muziek en vestigde zich vervolgens te Parijs, waar hij geruimen tijd serpentblazer aan de kerk Saint - Benoit was. Hij gaf een
werk in het licht, getiteld : Nouvelle Methode, ou principes raisonnés de plainchant clans la perfection, tires cles éléments rye la mu$ique (Parijs, 1780).
Imbimbo (E m a n u e l e) , leeraar in den zang, componist en schrijver over
muziek, geb. t765 te Napels, ontving zijn muzikale opleiding aan het conser
vatorium San 0 n o fr i o in zijn geboortestad en vestigde zich terzelfder plaatse
als muziekonderwijzer; later, 1808, begaf hij zich naar Parijs. Hij componeerde kerkmuziek, o. a. een Salve Regina met orkestbegeleiding, een motet : Popule meus, voor drie stemmen met orgelbegeleiding en een 0 Salularis
hostia; voorts zes Italiaansche arietta's en de dramatische scène Lo Speltro.
Van meer belang zijn echter zijn theoretische werken, en wel : l ° Partimenti

ou basses chijrée$ cle Fenaroli, clivisée$ en 6 livre8 cl'exemple$ (Parijs, C a rl i;
Milaan, R i e o r d i) ; 2° Suite Iles Parlimenti cle Fenaroli, ou exereiees d'harmonie
vocale el insirumentale sur des basses f uguées (Parijs, C a r 1 i) ; 30 Observations
spur l'enseignement mutuel appliqué i la inl1$ique et sur quelques abus intro(luits dans eet art ; préceclles d'une notice s u r les conservatoires de Naples
(Parijs, I821).

Imbroglio, Ital.,^ verwarring, verwikkeling; aldus noemt men in de muziek
een vereeniging van verschillende rhythmen, in diervoege, dat een vermenging van gelijke en ongelijke maatsoorten ontstaat, zonder dat de verschillende
stemmen in verschillende maatsoorten opgeteekend zijn. Zoo kan zich b. v.
bij een stem in 4 -maat een andere voegen, die tengevolge harer accenten en
verbindingen den indruk van een 4 -maat maakt. (z. MAAT.)
Imitatie (van het Latijnsche IMITATIO) ; IMITATION, Fr., Eng. ; IMITAZIONE,
Ital.; NACHAHMUNG, Hoogd. ; navolging, nabootsing. Onder dit woord verstaat
men in de muziek de herhaling eener muzikale gedachte, die door de eene
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stem is voorgedragen, door de andere. Het kenmerkend onderscheid tusschen
h er h a l i n g en i in i t a t i e, in de muziek, bestaat derhalve in de verscheidenheid der stemmen, van welke de een voordraagt, de andere navolgt.
Hieruit volgt ook, dat de imitatie met het voorbeeld onmiddelijk, of minstens bijna • onmiddelijk, verbonden moet zijn. Wanneer b. v. in een symphonic, na talrijke vreemde gedachten, het hoofdmotief weder optreedt, dan
is dit geen imitatie maar een herhaling , of beter een nieuw o p t r ed e n van dat motief. Evenmin kan er in de Fuga sprake zijn van een I m it a t i e , wanneer na een lang tusschenspel liet thema, of de Conies, weder
optreedt. De Imitatie is de kern van alle contrapuntische vormen.
In tegenstelling van' de Imitatie heet de eerst optredende stem T he m a;
ook wordt zij P r o p o s t a, voorzin, de Imitatie R i s p o s t a, antwoord, genoemd. Soms duidt men het thema, als onderwerp der Imitatie, met den naam
Subject (Ital.: S o g e t t o) aan, en in zooverre het de Imitatiën voorgaat,
heet het G u i d a, Dux (Hoogd.: F u r h e r) , aanvoerder; doch deze laatste
benamingen zijn uitsluitend hij de Fuga in gebruik. Er bestaan zeer vele
soorten van i m i t a t i ë n; de hoofdsoorten zijn deze : Io strenge e n vrije ;
20 tonale en niet - tonale; 3° vergi'oote en verkleinde; 4 imntatiën in rechte en in tegenbeweging; 50 in voor- en achter
beweging. Streng heet een imitatie, wanneer zij met-wartsche
chromatische nauwkeurigheid dezelfde intervallen weergeeft als het thema,
b. v. g r o o t e terts met g r o o t e terts, reine quint met reine quint beantwoordt:

In de vrij e. i in i t a t i e zijn een of meer intervallen anders gevormd dan in het
thema. Van alle soorten van imitatiën is de gewichtigste die tusschen grondtoon en quint, of omgekeerd : tusschen quint en grondtoon der toonsoort:
tonica en dominant, dominant en tonica ; zij vormt den grondslag voor den
volmaaktsten contrapuntischen vorm : de Fuga. Wanneer men in deze soort
van imitatie de tonica altijd dooi de quint, de quint altijd door de tonica
beantwoordt, en de overige 4;onen zich naar die behandeling voegen, verkrijgt
men de tonale imitatie. Tonaal heet zij, omdat zij de voornaamste
intervallen der toonsoort doet uitkomen, de imitatie tot de toonsoort van het
thema beperkt en dientengevolge de eenheid der toonsoort behoudt. Met betrekking tot de overige intervallen geldt de regel, dat men hen zooveel mogelijk binnen de grenzen der toonsoort van het thema moet houden. In de meeste
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gevallen is het t o n a 1 e antwoord in diervoege ingericht, dat de vijf eerste
tonen der schaal door de vier laatste beantwoord worden, en omgekeerd:
Thema.

Antwoord.

In de Fuga is de eerste imitatie van het thema, a n t w o o r 'd of co m es
genaamd, meest altijd tonaal ; althans voor zooverre dit mogelijk is, zonder
dat het thema misvormd worde. B. v.:

!

^-fit-

• ^-- •

iy

I

P •-
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J

l

enz.

Daar deze imitatie een quint hooger ligt dan het thema, moest de eerste
toon eigenlijk d zijn; ter wille van de tonaliteit echter moet de quint q door
de tonica e beantwoord worden. (z. FUGA).
Onder v e r g r o o t e imitatie IMITATIO PER AUGMENTATIONEM ) verstaat men
die, welke het thema in noten van langer duur ; onder verkleinde (PER DIMINUT IONEM) , die, welke het in noten van korter duur beantwoordt. B. v.,
Vergroot:

enz

Verkleind:

enz.

De imitatie in tegenbeweging (Lat .: IMITATIO PER MOTUM CONTRARIUM),
keert het thema in diervoege om, dat de opgaande intervallen in nedergaande
worden veranderd, en omgekeerd; zij heet streng (STRICTE REVERSA) , wanneer zij de intervallen van het thema volgens hun grootte wedergeeft, d. w. z.
wanneer zij b. v. een groote terts met een groote ters, een reine quint met

een reine quint beantwoordt, enz.
Strenge Imitatie in tegenbeweging.
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De achterwaartsche imitatie of zoogenaarnde k r e e ft e n.g a n g (Lat.: IMITATIO CANCRIZANS) beantwoordt het thema van de laatste noot tot de eerste;
haar vorm is zeer gekunsteld, en op muzikale waarde kan zij geen aanspraak
maken ; desniettemin komt zij bij vele groote componisten voor, o. a. (om
slechts een paar voorbeelden te noemen) bij B e e t h o v e n , in de finale zijner
sonate Op. 106, en bij Mozart in de finale zijner J'fupiter-symphonie.
Imitatiën die slechts een gedeelte van een voorafgaand motief nabootsen
worden p e r i o d i ek genoemd. Volgt daarentegen de eene stem de andere onafgebroken, en herhaalt zij de tonen steeds in dezelfde volgorde als haar voor
dan ontstaat de ca n o n is c h e imitatie -- de canon. Niet-ganster,
zelden vindt men imitatiën, waarin tegenbeweging, vergrooting, verkleining
en kreeftengang vereenigd voorkomen.
Voorbeelden van de vele soorten van imitatiën vindt men, behalve in de
werken der groote meesters, in de leerboeken van het contrapunt, voornamelijk in die van Marpurg, Fux, Cherubini, Marx, LobeenBussler.
Imitatio cancrizanís of retrogada of per • motum retrogadum (Ital. : IMiTAZIONE CONCHERIZANT, Fr. : IMITATION EN RETROGRADANT), kreeftengang of
teruggaande imitatie (z. IMITATIE) ; deze kan ook m o t u c o n t r a r i o (in tegen
zijn.
-bewgin)
Imitatio canoniea (ook t o t a 1 i s of 1 e g a ta) , Lat., de gebonden, canonische imitatie.
Imitatio homophona of in unisono, imitatie in de prime; IN HEPTACHORDO SUPERIORI of INFERIORI, in de boven- of onderseptime ; IN HEXACHORDO SUPERIORI Of INFERIORI, in de boven- of ondersext ; IN HYPERDITONO
Of HYPODITONO, in de boven- of onderterts; IN HYPERDIAPASON Of HYPODIAPASON,

in de boven- of onderoctaaf; IN HYPERDIAPENTE Of HYPODIAPENTE,

in de boven- of onderquint ; IN HYPERDIATESSARON of HYPODIATESSARON, in
de boven- of onderquart.
Imitatio per augmentationem, Lat., imitatie met vergroote notenwaarden. . (z. IMITATIE.)

Imitatio per diminutionem, Lat., imitatie met verkleinde notenwaarden.
Imitatio per motum contrarium of in moth contrario, Lat. ; IMITAZIONE
Ital. ; IMITATION RENFr. ; imitatie in tegenbeweging.
Imitatio per thesin et arsin, Lat., imitatie op goede en slechte maatdeelen.
Imitation, Fr. ; IMITAZIONE, Ital.; Z. IMITATIE.
Immenraet (M i c h e 1) , kiaviermaker, geb. te Keulen op liet einde der
16e eeuw, vestigde zich te Antwerpen, waar hij 1610 als burger werd ingeschreven. Hij was een tijdgenoot van den beroemden Antwerpschen klaviermaker Hans R u c k e r s den oude.

RIVERSA, ALLA RIVERSA Of PER MOVIMENTI CONTRARII,
VERSÈE

of

PAR MOUVEMENT CONTRAIRE,
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Immier, violoncellist en cantor te Koburg op het einde der 18e eeuw,
schreef vele kerkmuziek.
lmrnler (Johann W i 1 h e.1 rn) , muziekonderwijzer te Coiie in Zwitser
jaren 1825---1840, schreef o. a. een Pral tisc1 e Anleituni zum-land,.ie
-

Singen fur Lehrer and Lernende in Stads uncd Lanclscitulen (Coire, '1828).
Imrnutabilis (se. a c c e n t u s), ( Z. ACCENTUS F.CCLESIASTICI.)
Irnmyns (John), stichter der M a d ri g a 1 Society te Londen, leefde in
de 18e eeuw en was zanger aan de Academy of ancient music. De
door hem 1741 opgerichte Society bestond grootendeels uit werklieden, die
het onder zijn leiding zoo ver in de muziek brachten, dat zij in staat waren elk
Italiaansch of Engelsch madrigaal a vista te zingen. Van de nieuwe muziek
(o. a. die van Han de1) wilde hij niets weten. Op lateren leeftijd verkreeg hij den
post van luitenist aan de koninklijke kapel en stierf 15 April 1764 te Londen.
Impallomeni, Italiaansch componist, wiens opera Fatima 1872 te Palermo
ten gehoore werd gebracht.
Impazientemente, Ital., onrustig in de voordracht.
Impens, contrabassist, was in de jaren 1758-1773 lid der Chapelle
royale te Brussel.
Imperatori, Italiaansch componist,. wiens opera Bianca di Belmonte 1842
te Milaan ten gehoore werd gebracht.
Imperfect cadence of Half close, Eng. ; onvolkomen toonsluiting. (z. TooNSLUITING.)

Imperfectum, Lat., onvolmaakt; aldus noemde men in de m e n s u r a a lm u z i e k (z. dit) de tweedeelige maat, in tegenstelling van de driedeelige,
die perfectum heette. De verbinding eener lange noot (longa) met een
korte (brevis) vormde - een maat, en daar de lange in duur gelijk was aan
twee korte, volgde hieruit, dat de maat drieledig was. De middeneeuwsche
schrijvers, o. a. Franco v. Keulen, H. de Zeelandia en de Muris,
merkten naar aanleiding daarvan op, dat het getal drie de volmaaktheid in
zich sluit ; zij doelden op het Mysterie der H. Drieëenheid. Het t e m p u s
imperfectum, als zelfstandige maat, trad eerst in de 14e eeuw op ; van
de mogelijkheid eener zelfstandige tweedeelige maat hadden de oudste Mensuralisten geen begrip ; althans Franco zegt in zijn verhandeling 1Vusica et
caníu$ mensurabilis (Cap. IV), dat de L o n g a imperfecta niet zonder een
voorafgaande of volgende B r e v i s voorkomt. (z. MENSURAALMUZI, NOTEN SCU3RIFT en PERFECTUM).
Imperioso, Ital., gebiedend, fier in de voordracht.
Impetuoso of con impeto, Ital., onstuimig, woest, driftig in de voordracht.
Imponente, Ital. ; IMPOSANT, Fr. ; gebiedend, ontzagwekkend, vast beraden, nadrukkelijk in de voordracht.
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Impresario, Ital., ondernemer van publieke vermakelijkheden, voornamelijk
van concerten.

Impromptu, Fr., afgeleid van het Latijnse}ie in promptu, is de benaming
voor muziekstukken, die den indruk moeten maken, alsof zij voor de vuist
voorgedragen worden, en die derhalve vloeiend en in lossen vorm geschreven
moeten zijn.. Schubert , Schumann en Chopin hebben vele schoone
stukjes in dat genre vervaardigd.
Improviseeren heet in de muziek het te gelijker tijd componeeren en voor
een muziekstuk. Bach , H a ri d e l , Mozart , Beethoven en-dragenv
andere groote componisten waren meesters in die kunst. Van de latere toonkunstenaars verdient in dit opzicht vooral F r a n z L i s z t genoemd te worden. H u mm ei wijdt in zijn klaviermethode een hoofdstuk aan de kunst van improviseeren.
In canone, Ital., in den trant van een canon.
In concerto, Ital., in samenstemming, in overeenstemming.
In disparte, Ital., ter zijde te zingen.
In tempo, Ital., in de maat, zooals die in den aanvang van een muziekstuk
is opgegeven ; het staat gewoonlijk na een versnelling of vertraging der beweging.
ato, Ital., versnellen, verhaasten.
ando,
Inealzare,

Inchindi, Z. HDNNEKINDT.
Ineledon (C li a r l e s Benjamin) , Engelsch zanger en liederencomponist,
geb. 1763 te St. Kevern in Cornwallis, werd op achtjarigen leeftijd koorknaap aan de kathedraal te Exeter, waar hij zijn muzikale opleiding ontving van Richard Langdon en William Jackson. Nadat hij eenige
jaren bij de marine in dienst was geweest en tochten naar Indië had medegemaakt, verbond hij zich 1784 als zanger aan het theater te Southampton,
was het volgend jaar als zoodanig te Bath en x.786 te Londen, werkzaam.

In 1790 trad hij voor het eerst in het Covent Garden -theater op, en van
dat oogenblik werd hij onder de beste Engelsche zangers gerekend. Gedu
op de meeste . groote muziekfeesten te Londen en in-rendvljazoghi
de provincie. Omstreeks 48'17 maakte hij een kunstreis door de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, waar hij met bijval ontvangen werd, en trok gedurende zijn laatste levensjaren onder den naam van »the W a n d e r i n g
Melodist" door de provinciën van Engeland. Hij stierf 11 Febr. 1826
te Worcester.

Incollare,

ando, ---- ato, Ital., beleggen, bekleeden, al de tonen van

een accoord gelijktijdig aanslaan.
Inerociare, Ital., de handen kruisen, over elkander slaan, bij het klavierof harpspel.
Incrura buccina, Lat., kromme schalmei. (z. SCHALMEI).
Indebolire, lendo, lito, Ital., den toon verzwakken.
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Indeciso, Ital., onzeker in de voordracht.
Indifferenza (con), Ital., koel, onverschillig in de voordracht.
Indische muziek, z. MUZIEKGESCHIEDENIS.
Indy (Saint A n g e Wilfrid d'), componist, geb. 14 Dec. 1821 te Valence in het departement Dróme in Frankrijk, kwam 1839 te Parijs, waar hij van
A n t o i n e K o n t s k i onderricht in het klavierspel, van B a n d e ra 1 i in den
zang, ontving ; ook volgde hij aan het conservatoire den cursus in de harmonieleer bij C a r a fa. Zijn eerste compositiën waren strijkquartetten, stukken
voor klavier en een dramatische scene, getiteld : Charlofte Corday. Vervolgens schreef hij de opera Les deux Princesses, die 1 850 in de zaal van het
conservatoire ten gehoore werd gebracht, en Ie feu sous la neige, die 1860
in de Louvre vertoond werd. In het conservatoire bracht hij 1867 de »opras de salon" Méprise et Surprise en Dans le brouillard ten gehoore. Sedert
eenige jaren is hij in het arrondissement Bayeux (departement. Calvados) gevestigd.
Indy (Vincent d'), componist, neef van den vorige, is in de laatste jaren
bekend geworden door de ouvertures Les Piccolomini en Antoine eí Ciéopo re,
een Sympkonie chevaleresque en een koor, getiteld : La Chevauchée du Cid.
Inessehe (Cornelis), organist te Dordrecht omstreeks 1560.
Infantas (Fernando de los), Spaansch priester, muziekgeleerde en contrapuntist, leefde in de laatste helft der 16 e eeuw te Cordova. Hij schreef
o. a. Plura modulationum genera, quae vulgo conírapuncta appellanlur, super
eccel$o Gregoriani Cantu (Venetië, 1570) en Sacrarum varii styli cantionum
tzíuli spiritus Sancti lib. 1 et 2 cum 5 vocibus (Venetië, 1580). De door
hem gecomponeerde Hymne T ictimae paschali lauden is opgenomen in de door
D e h n uitgegeven Sammlung ?ilterer Musik au.c dem '16 und 17 Jahrhundert
(Berlijn, Gustav Cranz).
Infants. Onder dezen naam, die, volgens F e t i s , vermoedelijk de Latijnsche vertaling is van dien van Pierre l' E n fa n t , zanger aan de kapel
van koning Lodewijk X I I van Frankrijk, vindt men een vierstemmig motet, getiteld :.»Alba Columba", in het derde boek der verzameling ' Harmo niae
musicis Odhecaton (Venetië, Petrucci , 1503).
Infinitus canon, Lat., oneindige canon ; aldus noemt men een canon, die
zoo ingericht is, dat hij, zonder de imitatie ooit op te geven, van een bepaalde maat af altijd herhaald kan worden. Te dien einde moet men de
voorafgaande stem op een geschikte plaats weder in den aanvang terugleiden ; b. v.:
j
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Inflatilia (se. i n s t r u m e n t a) , Lat., bij de oude schrijvers over muziek
de algemeene benaming voor blaasinstrumenten.
-

Infrabass, z. SUBBASS.
Inganno of Cadenza d'inganno, Ital., hedriegelijke sluiting. (z. TOONSLUITING

en

TRUGSCHLUSS.)

Ingegneri (Marco Antonio), ook Ingigneri, Ingenierius en. Ing i gn e ri u s geschreven, een der beroemde Italiaansche kerkcomponisten uit
de tweede helft der 16e eeuw, geb. omstreeks x.545 te Pordenone in het Venetiaansche Friaul, zooals blijkt uit een bundel vijfstemmige Madrigalen, getiteld : 1Vlarei Antonii Ingignerii Pordenoni secundus liber Madrigalium (1576).
(Caffi noemt Venetië, F é t i s Cremona als zijn geboorteplaats.) Hij was kapelmeester aan de kathedraal in laatstgenoemde plaats. Van zijn werken zijn
te Venetië in druk verschenen : Misee lib. 1 e 2 ; Responsoriae heb(lomadae

sanctae; Cantiones sacrae 5 voc. (1576) ; Madriyali a 4 voci (1578, 1580
en 1592) en Motetti a 16 voci (1589). Eenige zijner werken bevinden zich
in de bibliotheek te Munchen. Ook komen in verschillende werken uit de
16e eeuw, o. a. in vele bij P h a 1 è s e te Antwerpen verschenen verzamelingen, Madrigalen van hem voor; de titels dier verzamelingen zijn te vinden
in de Histoire et Bibliographie de la T ypograpkie Musicale dans les PaysBaa van A I p h. G o o v a e r t s (Antwerpen, 1880).
Ingegneri (Pater To m m a s o Antonio) , Franciscaner-monnik en kerkcomponist, geb. in de tweede helft der I7e eeuw te Bologna, gaf I719 Salmi
vespertini di tulto l'anno a due cori in het licht.
Ingegneri, Venetiaansche orgelmakers uit de 16e eeuw. Een lid dier fa.
milie, T o m a s o I. , was organist aan de kerk van het eiland San Giorgio
maggiore, bij Venetië.
Inglott (William), geb. 1554, was organist aan de kathedraal te Norwich en stierf Dec. 1621. Volgens zijn grafschrift was hij een uitmuntend
kunstenaar.
Ingrain, Fransch orgelvirtuoos en componist voor zijn instrument, was
omstreeks 1753 organist aan de S t e p h a a n s -keek te Parijs en gaf orgelfuga's in het licht.
Ingrande (Edmond d'), organist en componist, geb. 19 Maart 1825 te
Parijs, ontving onderricht van W i 1 h e m en van T a s k i n, later van Z i m.m e r m a n n en van A d o 1 p h e A d a m. Hij werd leeraar in den zang aan
de gemeentescholen van Parijs en bekleedde achtereenvolgens de betrekkingen
van organist aan de kerken Saint-Ambroise en Notre-Dame-des
B Ia n c s - M a n t e a u x en kapelmeester te Saint-Leu, Als componist is hij in
Frankrijk bekend door gezangen voor gemengd koor, waarvan vele bekroond zijn;
ook zijn cantate Jeanne d'Ar', werd bekroond, en wel door de S o c i é t é li b re
II.
11
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des beaux arts, en twee zijner Missen voor mannenstemmen met orgelbegeleiding werden 1874 eervol vernield door de S o c i é t é d e s c o m p o s i t e u r s
d e m u s i q u e. Hij nam deel aan de redactie der tijdschriften l'Orphéon en

l' (1nion chorale.
Inio;uez, Spaansch organist uit dezen tijd, gaf bij Romero y A n d i a te
Madrid een verhandeling over het koorgezang en een practische en theoretische orgelschool in het licht.
Inno, Ital., Hymne ; z. dit.
Innoeentamente, Ital., naïef, eenvoudig voor te dragen.
Ino (vrouwelijk INA), Ital., verkleiningsuitgang, beteekent een kleiner soort
van hetgeen het stamwoord te kennen geeft , b. v. concertino , een klein
concert, v i o l i n o (de Italiaansche benaming der viool), een kleine viola ;
zoo ook andantino, een klein andante (z. ANDANTINO).
Inquieto, Ital., onrustig in de voordracht.
Insanguine (Giacomo), componist, geb. 1744 te Monopoli in het koninkrijk Napels, ontving zijn muzikale opleiding aan liet conservatorium van S a n
0 n o fr i o te Napels en was gedurende eenige jaren leeraar aan dat instituut.
Zijn eerste opera, La .1Vlatilcle generosa, werd 1764 opgevoerd, en in de jaren
1770-1782 schreef hij ongeveer I2 opera's, van welke de meest bekende zijn:
Medonte, Diclone, Adriano in Siria, Arianna e Teseo, Tilo helle Gallie en
Calipso. Ook schreef hij vele kerkmuziek, en als zijn beste werk op dat gebied
noemt men Psalm LXXI, met Italiaanschen tekst van Maffei , voor drie
stemmen met orkestbegeleiding. Hij stierf 1795, volgens anderen 1796, te Napels.
Inseriptio, Lat. ; MOTTO, Ital. ; opschrift; een motto, of teeken, of vereeniging van beide, aan het hoofd van een canon geplaatst, teneinde, min of
meer duidelijk, de wijze van oplossing aan te duiden.
Gedurende de tweede helft der '15e eeuw schenen de meeste contrapuntisten
der Nederlandsche school er behagen in te scheppen, de oplossing hunner
r aa d s e l c a n ons zoo moeilijk mogelijk te maken. Sommige dier canons waren
opgeteekend in den vorm van kruizen, cirkels, drie- en vierhoeken, regenbogen, schaakborden en andere figuren, zonder eenigen sleutel hoegenaamd
voor de oplossing. Meestal echter waren zij opgeteekend op een enkele lijn,
G u i d a genaamd, en voorzien van een of ander oud spreekwoord, of van een
aanhaling uit de H. Schrift, blijkbaar er bijgevoegd, om hem die den canon
trachtte op te lossen een vingerwijzing te geven, doch in den regel zoo duister, dat zij de oplossing nog moeilijker maakten. G l a r e an us noemt een
dezer inscriptiën »het raadsel der Sphinx."
Aan geestige opschriften ontbrak het niet. Zoo schreef J o s q u i n d es
P r é s in het tweede »Aynus Dei" zijner Mis l'Ami baudichon, om aan te
duiden, dat de Tenor zwijgen moest, de volgende woorden : »Agnus secun-
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dum non est cum grege." Op een andere plaats geeft hij dezelfde bedoeling
te kennen door de woorden : Blr,oaXos 'x Iept'Spou (de kikvorsch van Seriphos),
doelende op de getuigenis van A e 1 i a n u s , dat de kikvorschen op dat eiland
niet kwaakten. Andere componisten schreven : »Vox faucibus haesit."
Om aan te duiden, dat de tweede stem aan het einde beginnen en achterwaarts moet zingen, schrijft H o b r e c h t : »Ut prius, sed dicitur retrograde."
Pierre d e 1 a Rue roept ernstig uit : »Vade retro, Satanas." Een ander
componist schrijft bij een achterwaartschen canon : » Canit more Hebraeorum"
en J o s q u i n zegt eenvoudig : » Cancriza," d. i. »loop als een kreeft" In het
derde Agnus .Pei der Mis l' Omme armé van H o b r e c h t moeten in een stem
alle pauzen wegvallen; de componist drukt dit uit door ((Clama ne cesses,"
en in zijn Missa de Beata Virgine zegt hij » Vous Jeunerez les quatre temps",
hetgeen beteekent, dat de stem waarop die woorden doelen vier S e m i b r ev e s moet pauzeeren. Sommige inscriptiën van H o b r e c h t zijn minder duidelijk. »Accidens potest inesse et abesse praeter subjecti corruptionem," beteekent, dat de partij naar believen kan gezongen of weggelaten worden. » Decimas reddo omnia quae possideo" is een aanwijzing voor den bas, om een
decime lager dan de discant te zingen. »Tu tenor cancriza, et per antifrasin
canta" duidt aan dat de tenor in kreeftengang en in tegenbeweging moet
zingen. De woorden »Duo adversi adverse in unum", bij Mouton , beteekenen, dat de zangers over elkander moeten staan met den canon tusschen
zich, zoodat de een het muziekstuk van boven naar beneden, de ander van
beneden naar boven leest. Een ander componist drukt deze wijze van voordracht uit door de woorden : »Respice me, ostende mihi faciem tuam." Raad
zijn de woorden ))Justitia et Pax osculatae sunt," aanduidende, dat-selachtigr
de twee zangers van tegenovergestelde kanten moeten beginnen en elkaar in
het midden ontmoeten.
Wanneer zwarte noten in de tijdmaat van witte gezongen moeten worden,
leest men nu en dan : »Nigra sum, sed formosa;" of, »Noctem in diem vertere ;" of, »Dum habetis lucem credite in lucem."
De lijst dezer inscriptiën zoude nog met vele vermeerderd kunnen worden.
Genoeg zij het, te vermelden, dat in de meeste latere uitgaven der werken
van Nederlandsche contrapuntisten de Inscriptiën verdwenen en de canons voluit geschreven zijn.
Insensibilmente, Ital., onmerkbaar, van lieverlede (b. v. langzamer of sneller, zachter of sterker) ; meer gebruikelijk is poco a poco.
Insieme, Ital.; ENSEMBLE, Fr. ; te zamen, allen te gelijk.

lnsnede, z. CAESURA.
Instantemente of con instapza, Ital., dringend.
Instrument (Gr.: v,oyxvov; Lat.: INSTRUMENTUM ; Ital.: STROMENTOR betee11 y

164
kent op muzikaal gebied een werktuig tot het voortbrengen van tonen. Het
in de hedendaagsche Europeesche muziek gebruikelijk aantal instrumenten
vormt slechts een klein gedeelte van dat, hetwelk in den loop der tijden is
uitgevonden. K o e h , in zijn Musikalisches Lexicon, vermeldt 340 verschillende
soorten van muziekinstrumenten, van welke ongeveer 67 nog in gebruik zijn,
en zelfs onder dit laatste getal zijn vele instrumenten van dezelfde soort begrepen. Verschillende oorzaken hebben bijgedragen tot het behoud van sommige instrumenten en den ondergang van andere. Hoedanigheid van toon en
gemakkelijkheid van mechanisme brachten natuurlijk veel bij tot het algemeen
in gebruik komen van een of ander instrument ; doch behalve dat, leerde
men van lieverlede, door het vereenigen van verschillende instrumenten tot
een soort van orkest, welke instrumenten niet noodzakelijk waren en derhalve
gemist konden worden. Zoo was het b. v. in den tijd vóór L u 11 i- gewoonte,
om alleen instrumenten van dezelfde soort tot een massa te vereenigen ; wij
lezen b. v. van een »Concert voor violen," een »Concert voor fluiten" enz. Dientengevolge had men o. a. fluiten van verschillenden omvang noodig, en men
bezigde dan ook tenoor- en basfluiten. Ook andere instrumenten van dezelfde
soort werden tot een geheel (of, zooals men het noemde, tot een a c c o o r d
of stemwerk) vereenigd ; dit was met trompetten, hobo's, bazuinen e. a.
het geval. Toen evenwel de verbinding van instrum enten van verschillende
soort, en in het bijzonder van strijk- en blaasinstrumenten, tot een gunstig
gevolg had geleid, kwamen vele der tot een stemwerk behoorende instrumenten (o. a. de basfluit, de bashobo, de discantbazuin en andere, wier timbre
niet voldoende was, of wier mechaniek te wenschen overliet) van lieverlede
in onbruik.
Alle muzikale geluiden zijn het resultaat van de trilling der atmosfeer; en
die trillingen brengt men voort, hetzij direkt, door met de noodige kracht in
een buis te blazen, hetzij indirekt, door het in beweging brengen van een
elastisch lichaam (zooals een gespannen snaar), zoodat het in trilling geraakt en zijn eigen trillingen aan de lucht die het omringt mededeelt. Tot
een van deze twee soorten behoort elk muziekinstrument. Uit de geschiedenis
blijkt niet, welke soort ouder is, en in de Mythologie wordt de uitvinding
van den oudsten vorm der strijkinstrumenten, de Lier, aan Mercurius toegeschreven, terwijl P a n , A p o 11 o en O r p h e u s als uitvinders van het oudste
blaasinstrument, de Tibia of fluit, gelden.
De verschillende soorten van muziekinstrumenten zijn in dit Lexicon in
alphabetische volgorde behandeld. Hier zij alleen vermeld, dat de instrumen=
ten in drie hoofdsoorten verdeeld worden : 1 0 SNAARINSTRUMENTEN, 2° BLAAS INSTRUMENTEN, 3 0 SLAGINSTRUMENTEN.
De snaarinstrumenten worden verdeeld in drie klassen:
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a) instrumenten wier snaren met behulp van strijkstokken in trilling worden gebracht (strijkinstrumenten) : de viool, de altviool, de viole d'amour, de
violoncel, de contrabas e. a.
b) instrumenten wier snaren getokkeld worden : de harp, de guitaar, de
mandoline, de luit e. a.
c) instrumenten wier snaren met behulp van toetsen aangeslagen worden
het klavier in zijn verschillende gedaanten.
De blaasinstrumenten zijn:
a) met een rietje in het mondstuk : de hobo, de Engelsche hoorn, de fagot, de quint- en contrafagot, de clarinet, de bassethoorn, de basclarinet, de
saxophone enz.
b) zonder rietje : de fluiten.
c) met klavier : het orgel in zijn verschillende soorten.
d) met mondstuk en van koper : de hoorn, de trompet, de cornet, de bazuin, de ophicleïde, de bombardon, de tuba e. a.
e) met mondstuk en van hout : de bashoorn en de serpent.
De s l a g i n s t r u m e n t e n kan men onderscheiden in zoodanige, die een te
bepalen toonhoogte hebben en in zoodanige wier klank .onbepaald is. Tot de eerste
soort behooren de pauken, de antieke bekkens, (o. a. door B e r 1 i o z aangewend in zijn symphonie Romdo el J'ulietíe), de klokken en de klavierharmonica; tot de tweede, de trommels, de tamboerijn, de bekkens, de triangel,
de tamtam, de halve maan e. a.
Een groote lijst van instrumenten bij de verschillende volken in gebruik
vindt men o. a. in het Musikalisches conservations-Lexicon van Mendel,
onder het artikel INSTRUMENT.
Instrumenta, Lat., instrumenten.
Instrumenta cruomena, Lat., de instrumenten met klaviertoetsen.
Instrumenta empneusta of pneumatiea, Lat. ; andere benaming voor in
s t r u m e n t a i n f l a t i l i a, blaasinstrumenten.
Instrumenta enchorda of fidicinia, Lat., snaarinstrumenten.
Instrumenta pennata, Lat., de van pennen voorziene instrumenten, zooals
de oude vleugels.

Instrumenta percussa of pulsatilia, Lat., slaginstrumenten.
Instrumentale muziek, Ned. ; INSTRUMENTALM.USIK, Hoogd. ; MUSIQUE INFr. ; MUSIGA STROMENTALE, Ital. ; INSTRUMENTAL MUSIC, Eng.;
aldus noemt men alle uitsluitend door instrumenten uittevoeren muziek, in
tegenstelling van vocale muziek, die uitsluitend voor menschelijke stemmen
geschreven is.
De geschiedenis der instrumentale muziek is, in breede trekken, als volgt.
In de oudste tijden en bij alle volken was poëzie en muziek, of zang en
STRUMENTALE,
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instrumentale begeleiding onafscheidbaar vereenigd. Het eerste spoor harer
scheiding vindt men in de muziekgeschiedenis omstreeks 430 v. Chr., toen,
in de tweede Pythiade, de Grieksche fluitspeler S a k a d a s uit Argos voor het
eerst zonder gezang als solist op zijn instrument optrad en den prijs behaalde.
Niet lang daarna, omstreeks 400 v. Chr., bespeelde A g ei a u s uit Tegea de
K i t h a r a, zonder er bij te zingen, en het feit, dat de oude schrijvers hiervan melding maken, mag tot bewijs strekken, dat dit destijds als iets
buitengewoon nieuws gold. Met de ontwikkeling der muziek in het algemeen,
zoowel als met de uitvinding en verbetering der instrumenten, die hun virtuozen vonden, nam ook deze tak der toonkunst in bloei toe, en elke nieuwe
eeuw toonde een grooten vooruitgang op dit gebied. Desniettemin is de I ns t r u m e n t a l e muziek der oudheid en der middeneeuwen voor ons niet
van groote beteekenis. Eerst in de á.6e eeuw wordt haar geschiedenis belangrijk.
Tijdens de periode der groote Nederlandsche en Italiaansche contrapuntisten
was de instrumentale muziek nog in haar kindsheid. De mechaniek
der meeste instrumenten was nog zeer gebrekkig : violen, hobo's, fluiten en
bazuinen waren voor de ingewikkelde contrapuntische combinatiën van dien
tijd niet te gebruiken. Alleen bij dansen en feesten speelden de instrumenten
een rol, en concerten en symphonieën (d. i. een opvolging van danswijzen)
waren reeds in de 16e eeuw in gebruik. Ongelukkigerwijze zijn de instrumentale werken uit dien tijd verloren gegaan, zoodat het moeilijk is, zich
een denkbeeld van die muziek te vormen. Omstreeks denzelfden tijd ontstond
de kamermuziek, aanvankelijk bestaande uit Madrigalen en Ricercari (z. dit) met
of zonder begeleiding. Men componeerde canzonette da suonare e da cantare.
De instrumentale partijen speelden unisono met de vocale ; de viool, de mandore, of de fluit, gingen met den discant ; de luit en de viola verdubbelden
den alt of den tenor ; wederom de luit, de basviool, de basfluit en de bashobo, later de fagot, verdubbelden den bas.
In dezelfde eeuw bloeide gedurende vijftig jaren een soort van instrumentale muziek, ontleend aan den vocalen stijl, namelijk aan liet zoogenaamde
confrapucnto alla menie, welke soort van contrapunt hierin bestond, dat op
gegeven noten geïmproviseerd werd ; de zangers der Sixtijnsche kapel waren
meesters in die kunst. De instrumentalisten volgden den zangers na ; op
een gegeven bas improviseerden zij melodieën, figuraties, fiorituren enz. Die
improvisatiën werden echter weldra zoo slecht, dat op het einde der 4 6e eeuw
de componisten besloten, niet alleen de muziek die gespeeld moest worden volledig op te schrijven, maar ook den bas in diervoege van cijfers
te voorzien, dat er geen twijfel kon zijn aangaande de keuze der accoorden.
Het contrapunt alla menie geraakte omstreeks x.625 in onbruik. Belangrijke
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mededeelingen betreffende die soort van muziek vindt men in een werk van
G i u s e p p e B a i n i, getiteld : Memorie storico-crifiche Bella vita e deUle opere
di G. Pierluigi da Palestrina (Rome, 1828).
Een nieuwe periode van ontwikkeling ging de instrumentale muziek te gemoet, toen zij als orkestmuziek in de opera optrad. Aanvankelijk was die
orkestmuziek zeer gebrekkig, en eerst na de uitvinding van den Basso continuo werd zij beter. Enkele componisten uit den aanvang der Ile eeuw
schijnen zich reeds een vrij duidelijk begrip gevormd te hebben van de beteekenis der muziek in het drama. Zoo o. a. Gag 1 i a n o , in wiens opera
Dafne
ne de muziek een belangrijker rol speelt dan in de werken zijner voor
i en C a c c i n i. Over deze opera bestaat een 1608 te Florence-ganersP
gedrukt bericht, waarin o. a. het volgende gezegd wordt : »vooral geve men
acht, dat de instrumenten, die de enkele stemmen moeten begeleiden, zich
op een plaats bevinden, van waar zij den zanger in het gezicht kunnen zien,
zoodat zij elkander beter hooren en te zamen voortschrijden kunnen ; men
zorge, dat e de harmonie noch te sterk, noch te zwak zij, maar zoo, dat zij den zang
ondersteunt, zonder de woorden onverstaanbaar te maken. Voordat de gordijn valt (wij zouden zeggen : opgaat), moet, om den toeschouwer aandachtig
te maken, een symphonie gespeeld worden door verschillende instrumenten,
die tot begeleiding der koren en tot het spelen der ritornellen gebruikt worden. Na vijftien of twintig maatslagen treedt de proloog op, en wel met een
bij den klank der symphonie passenden tred ; niet gekunsteld, alsof hij danst,
maar met waardigheid, in diervoege, dat zijn passen niet van de muziek af
Voorts wordt gezegd : »Bij Apo 1 l o's woorden moeten voller klan--wijken."
ken dan gewoonlijk vernomen worden. Te dien einde moeten vier violisten
zich dicht bij een der uitgangen van het tooneel plaatsen, waar zij voor de

oogen der toeschouwers verborgen zijn, doch A polio zien kunnen, en zoo
vaak hij de Lyra aanstrijkt, spelen zij de drie voorgeschreven noten, terwijl
zij zorgen moeten, zoo gelijk te strijken, alsof er slechts met één strijkstok gespeeld werd." Volgens dit bericht zou dus in het werk van G a g 1 i a n o het
orkest reeds een min of meer zelfstandige rol spelen; dit schijnt echter niet
liet geval te zijn ; althans E. 0. Lindner verzekert in zijn werk Zur Tonkunst (blz. 21 29), dat de drie voornoemde noten der violen het eenige

zelfstandige instrumentale gedeelte van Dafne uitmaken en dat de begeleiding
dier opera op dezelfde leest geschoeid is, als die der werken van P e r i en
Caccini.
M o n t &v e r d e (gest. 1643) bracht nieuwe elementen in het orkest; in zijn
tijd bevatte het de clavicembalo, de fluiten en andere blaasinstrunnenten, de
verschillende soorten van strijkinstrumenten uit die dagen en de dubbele
harp. Zijn begeleidende basstem is niet, zooals die zijner voorgangers, slechts
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een eenvoudige basis voor den zanger ; zij neemt deel aan de beweging, en
M o n t e v e r d e schroomt niet, haar nu en dan, waar de dramatische voor
scherpe dissonanten te geven. Bij hem kan reeds van-drachteis,
karakteristiek der instrumenten sprake zijn. In zijn opera Orfeo zingt 0 rp h e u s onder begeleiding van fluiten en either ; cornetten klinken bij het koor
der hellegeesten, en Charon zinkt in slaap onder zachte muziek van violen
en bas. De componist L a n d i verbande de blaasinstrumenten uit het orkest,
doch vermeerderde het aantal strijkinstrumenten. Zijn opera San dlessio (1634)
wordt voorafgegaan door een in Madrigalen-stijl geschreven ouverture, wier
effect hoofdzakelijk in de tegenstellingen van piano en forte bestaat. C av a 11 i, leerling van M o n t e v e r d e, vertrouwde der instrumentale muziek in
zijn werken een groote rol toe ; hij maakte ook de toccata-ouverture en het ballet tot onmisbare bestanddeelen der opera.
De Italianen, 1647 door den kardinaal M a z a r i n naar Frankrijk geroepen,
maakten daar te lande hun instrumentale muziek bekend. Vooral L u 11 i en
C a m b e r t brachten veel bij tot de ontwikkeling dier muziek. Eerstgenoemde
schreef, als directeur der »petits violons" van L o d e w ij k X I V , een groot
aantal symphonieën (in de beteekenis van i n t r a d e s, inleidingsmuziekstukken),
marschen, dansen en andere muziekstukken ; volgens sommigen is hij de vader
van het menuet. Aanvankelijk componist van instrumentale muziek, ver
hij haar ook in zijn dramatische werken een groote rol toe : zijn-trouwde
opera's bevatten symphonieën, lange ritornellen en balletmuziek. Wat zijn symphonieën betreft, zij zijn navolgingen der Italiaansche o p er a - toccata (z. TOCCATA) en bestaan uit twee (Grave en dllegro), ook uit drie (Allegro, Grave,
Allegro) afdeelingen. Het strijkquartet was reeds bij L u 1 l i de basis van het
orkest . en is het tot den huidigen dag gebleven. Oorspronkelijk bestemd tot
ondersteuning der vier menschelijke stemmen, ontwikkelde het zich onder de
handen van groote componisten meer en meer tot eigen zelfstandigheid. De
techniek der 'strijkinstrumenten werd tot een groote hoogte gebracht door de
virtuozen, die niet alleen de werken der componisten uitvoerden, maar ook
stukken speelden die zij zelven vervaardigd en waarin zij de technische moeilijkheden opgestapeld hadden ; aan hen heeft men het concert (z. dit) te
danken, dat ten opzichte van zijn bouw met dé sonate (z. dit) gelijken
tred hield. De sonate onderscheidde zich aanvankelijk niet van de suit e
(z. dit), in zooverre zij een aaneenschakeling van verschillende toonstukken
was, en eerst in de 1 8e eeuw werd door de groote meesters in dien vorm het
onderscheid in diervoege vastgesteld, dat de verschillende afdeelingen eener
sonate een organisch geheel moesten vormen, dat echter de suite een
opeenvolging van danswijzen was slechts verbonden door de eenheid der toon
Toen eens de vorm was vastgesteld, werd de inhoud van lieverlede-sort.
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rijker. De concerteerende solist had een begeleider noodig, om ten minste
den bas aan te geven, zoo niet de harmonie aan te vullen; de solo's groeiden aan tot instrumentale duetten, die zich weldra tot trio's, quartetten, quintetten en andere ensemble-stukken uitbreidde.
De strijkinstrumenten vormden, zooals gezegd is, reeds in de 176 eeuw de
basis der instrumentale muziek, hetzij zij als quartet optraden, hetzij zij als
deel van het orkest in de s y m p h o n i e (z. dit) dienst deden. Als instrumentale componisten uit dat tijdvak verdienen bijzonder vermeld te worden, voor
de symphonie: Alessandro Scarlatti, Buononcini en Sammartini; voor het concert: Corelli, Tartini en Domenico Scarlatti;
voor het quartet : C o r e l 1 i, G e m i n i a n i en Vivaldi. De beste dezer
componisten was ongetwijfeld A l e s s a n d r o Scar 1 a t t i; doch ten opzichte
van de instrumentale muziek in het bijzonder is C o re 11 i de hoofdman; vooral
bracht hij veel bij tot ontwikkeling der kamermuziek, en zijn sonates . en concer^i grossi worden nog heden dikwijls gespeeld.
Den grootsten roem op liet gebied der instrumentale muziek behaalde Duitschland. Onder zijn eerste instrumentale componisten behoort H e i n r i c h
Schutz (1585 1672), die in Italië onder leiding van G a b r-i e1 i studeerde.
Wat de dramatische muziek betreft, stelde S c h ü t z zich de Italiaansche componisten van dien tijd tot voorbeeld, zooals blijkt uit zijn opera Dafne, door 0 p i tz
uit het Italiaansch vertaald ; doch ten opzichte van de instrumentale en de
kerkelijke muziek volgde hij een eigen richting en maakte rijkelijk gebruik van
de vele hulpmiddelen, die het Duitsche orkest in zijn tijd opleverde. Nevens
Schutz verdienen genoemd te worden J. H. Schein , J. R. A h 1 e , J. G.
A h le , P r a e to r i us e. a. De kamermuziek vond in dien tijd meer en meer
-

beoefenaars; onder velen zijn te noemen K u h n a u (1667-1722), wiens

Bibli8che .Historien neb$t dustegunq in Sonaten f orm f ivr vlas Clavier (Leipzig,
1700) als een der eerste proeven van programma-muziek te beschouwen is;
Joh. W a 1 t e r , violist in de kapel van den keurvorst van Saksen ; F. H. v o n
B i b e r, kapelmeester te Salzburg; voorts K o b r i c h, A g r e l, Came rloher, Janitsch en Ranegger.
Onder de Duitsche organisten die invloed uitoefenden op de ontwikkeling
der instrumentale muziek behoorden in de eerste plaats J a c o b P r a e t o r i u s
en Samuel Scheidt, beiden leerlingen van onzen beroemden J a n P i e t e r
S w e e 1 i n c k; hun phantasiëën, toccata's en variatiën muntten, evenzeer als
die van hun meester, door oorspronkelijkheid uit. Sw e e 1 i n c k was een van
de eersten, die de instrumentale muziek losmaakten van den vocalen stijl. Op
vele plaatsen in zijn werken is het contrapunt bewegelijker dan in de vocale
compositiën en draagt een bepaald instrumentaal karakter. Zijn leerlingen volgden hem na, en vooral Scheidt bracht het in de instrumentale polyphonie
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tot een voor zijn tijd ongekende hoogte, zooals blijkt uit zijn Tabulatura nova
(Hamburg, 1624), bevattende liederen en dansen voor orgel, in enkel en
dubbel contrapunt. Ook de organisten F r o b e r g e r, K e e r 1 en R e i n k e n
brachten veel bij tot ontwikkeling van het instrumentale contrapunt. Uit die
organistenschool trad een groot genie te voorschijn : Johann Sebastian
Bach. Wat deze meester, ook op het gebied der instrumentale muziek verricht
heeft, is bijna onbegrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat hij het grootste gedeelte
van zijn leven in kleine steden doorbracht, waar hij zoo goed als geen gelegenheid had, de instrumenten en het orkest te bestudeeren. Zijn hoofdinstrument was het orgel, maar ook met liet orkèst wist hij te tooveren. Hij was
van de Duitsche meesters de eerste die het klavier in verbinding met strijkinstrumenten bracht en klavierduetten, trio's, quartetten enz. schreef. Zijn
kinderen, vooral Phil. E m a n. Bach , hebben die verschillende soorten van
instrumentale muziek meer en meer ontwikkeld. Ook H a n d e 1 toonde zich
een meester in de instrumentale muziek, doch nam op dat gebied een minder hoog standpunt in dan op dat der dramatische en oratorische muziek.
Hetzelfde geldt voor Gluck. Van veel grooter beteekenis dan deze beide
meesters is het triumviraat Haydn , Mozart , Beethoven.
Haydn schreef zijn eerste instrumentale werken naar het voorbeeld der
sonates van Phil. E m. Bach, en hij bewerkte, dat de -sonatevorm de grond
voor. orkest- ;en kamermuziek werd en tot heden gebleven is. Wat hij-slag
in dien vorm schreef overtreft al hetgeen hem vooraf is gegaan zoozeer, dat
hij als de schepper eener nieuwe periode der instrumentale muziek wordt beschouwd, en de werken van de meeste zijner voorgangers nog slechts historische waarde hebben. Aan sonate, quartet en symphonie schonk hij een
nieuw leven.
Mozart zette het werk van Haydn voort. Daargelaten zijn buitengewoon
groote verdiensten op het gebied der dramatische muziek, kan men zeggen,
dat hij ook de instrumentale muziek tot een hooger trap van ontwikkeling
bracht, doordien hij haar tot draagster maakte van melodieën, zoo innig en
schoon, als zelfs H a y d n niet gezongen had. Zijn genie als componist van
instrumentale muziek komt het meest uit in zijn drie groote symphoniee*n,
in Es, in g kleine terts en in C (Jupiter-symphonie), en in zijn zes aan
Haydn opgedragen quartetten.
Beethoven eindelijk bracht de instrumentale muziek tot haar hoogsten
trap van ontwikkeling. Den door zijn voorgangers vastgestelden vorm verrijkte en verbeterde, de muzikale hulpmiddelen vermeerderde hij. Zijn vormen zijn ruimer, breeder, zijn stijl veelstemmiger, zijn gedachten dieper, ernstiger, zwaarwichtiger, zijn melodieën verhevener dan die zijner voorgangers.
De zoogenaamde »thematische arbeid," d. i. de kunst om een thema te
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ontleden en de verschillende leden met elkander, of met nieuwe motieven, te
verbinden, werd door geen meester vóór hem met zulk een groote genialiteit
aangewend. Zijn instrumentatie is voller en effektrijker dan die van H a y d n
en Mozart. In één woord : Beethoven was de grootste componist van
instrumentale muziek, dien de wereld heeft opgeleverd, en hij was de eerste
die duidelijk bewees, dat het orkest een eigenaardig spraakvermogen bezit:
het is het orgaan van het o n u i t s p r e k e 1 ij k e. Met B e e t h o v e n is de geschiedenis der instrumentale muziek ten einde. De na hem komende componisten
op dat gebied zijn voor de muziekgeschiedenis van geringe beteekenis, al bevinden zich onder hen talentvolle mannen, als S c h u b e r t, Mendelssohn, S c h um a n n e. a. Geen dezer componisten overschrijdt het standpunt door B e e th o v e n ingenomen, en de beteekenis der »negende symphonie," waarin de
tot haar hoogsten trap van ontwikkeling gebrachte instrumentale melodie zich
weder met de menschelíjke stem vereenigt, schijnt door hen niet gevat te zijn.
Een schijnbaar nieuw soort van instrumentale muziek zijn de symphonieën
van Berlioz. Deze componist legde aan zijn werken een programma te
gronde, dat hij meende in tonen te kunnen weergeven. De programmamuziek
is echter niets nieuws ; zij komt reeds in de 17e eeuw voor. En wat den
vorm betreft, volgde Berlioz geheel den ouden meesters. Alleen in het
gebruik van het orkest overtrof hij zijn voorgangers. Hij is derhalve niet als
een hervormer op het gebied der instrumentale muziek, maar wel op dat der
instrumentatie te beschouwen. (z. INSTRUMENTATIE elf ORKEST).
Merkwaardiger dan de symphonische werken van B e r l i o z zijn die van F r a n z
Liszt. Deze bepaalde zich -niet tot het componeeren van een programma,
maar trachtte den inhoud van een of ander gedicht in diervoege in tonen
weer te geven, dat de gevoelens en gewaarwordingen in zijn muziekstuk in
dezelfde volgorde voorkomen als in het gedicht, hetwelk derhalve in zekeren zin den vorm voor het muziekstuk aangeeft. De in dien vorm geschreven muziekstukken noemt Liszt Symphonieche Dichtungen. Zij verschillen
meer door inhoud dan door vorm van de instrumentale muziek der klassieken ; want bij nauwkeurige beschouwing hebben zij, behoudens enkele wijzigingen, denzelfden vorm als de ouverture en de eerste afdeeling eener symphonie. (z. OUVERTURE, SYMPHONIE en SYMPHONISCHE DICHTUNG.)

Instrumentatie of Orkestratie, Ned. ; INSTRUMENTATION of ORCHESTRATION,
Fr., Hoogd., Eng. ; de kunst om muzikale gedachten voor de verschillende in
de muziek gebruikelijke instrumenten geschikt te maken. Zij is voor den
componist, wat het koloriet voor den schilder is. Welk een rijkdom van
kleuren de vele, tot een orkest vereenigde instrumenten kunnen opleveren, bewijst de eerste beste orkestuitvoering. Elk instrument heeft een eigenaardig

timbre, en dikwijls meer dan een, naarmate het register waarin het aange.
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wend wordt. De hobo, b. v., is nu eens klagend en zacht, dan eens vroolijk
en naïef, dan weder eens schel en snijdend ; de fagot leent zich evenzeer tot
droevige als tot koddige muziek ; de clarinet bezit in haar drie registers drie
verschillende karaktérs; de fluit is schitterend in de hoogte, zingt weeke melodieën in het middenregister, of geeft eenige sombere lage tonen aan ; de
hoorn heeft nu eens een schetterenden en woesten, dan eens een weeken,
dweepachtigen klank ; trompetten en bazuinen laten zoowel oorlogsfanfares als
plechtige accoorden hooren ; het strijkquartet zingt de geheele toonladder van
menschelijk lijden en gevoelen, in het kort : de tot een orkest vereenigde
instrumenten zijn voor duizende combinatiën geschikt. -- De geschiedenis der
instrumentatie is vervat in de partituren der groote meesters. Geen onderdeel der muzikale compositie heeft in den loop der tijden zoo vele wijzigingen
ondergaan; een gevolg van de omstandigheid, dat het orkest telkens van gedaante veranderde (z. ORKEST), en de componisten telkens nieuwe instrumenten ter hunner beschikking vonden. Daar b. v. het hedendaagsch orkest geheel anders is samengesteld dan dat van H a n d e 1 en Bach , is ook de wijze
van instrumenteeren een geheel andere geworden. De werken dier meesters
hooren wij niet meer uitvoeren met de door hen geschreven instrumentatie,
maar met die van Mozart , Robert Franz en andere bewerkers. Ten
opzichte van de instrumentatie zijn Bach en H a n d e 1 slechts voor den geschiedvorscher nog belangrijk.
Haydn legde den grondslag voor de moderne instrumentatie. Vele instrumenten, die bij H a n d e 1 en B a c h in gebruik waren, schafte hij af en herleidde het orkest tot zijn eenvoudigsten vorm. Luit, guitaar, theorbe, oboe
da caccia, flute a bec, violino piccolo, viole marine, violette, cornet en andere
instrumenten die in de partituren zijner voorgangers voorkomen, zoekt men
in zijn orkest te vergeefs. Van de slaginstrumenten gebruikt hij alleen de
pauken. Daarentegen vindt enen bij hem nu en dan de clarinet ; doch eerst
M o'z art wist • van dat instrument partij te trekken. Haydn ' s orkest is gewoonlijk samengesteld uit eerste en tweede violen, alten, violoncellen, contrabassen, fluit, hobo's, nu en dan een of twee clarinetten, fagotten, twee hoorns,
twee trompetter) en pauken. In sommige zijner werken komen ook kleine fluit
en • contrafagot voor ; in die Scti ó p f ung en in die Jakreszeifen gebruikt hij drie
bazuinen, in laatstgenoemd werk ook vier hoorns. Het strijkquartet vormde
de basis van zijn orkest; de houten blaasinstrumenten dienden nu eens tot
ondersteuning der strijkinstrumenten, dan eens vormden zij een afzonderlijk
klein orkest ; het aandeel dat de twee hoorns aan de instrumentatie namen
was zeer gering; trompetten en pauken werden bijna uitsluitend in de nuance
forte gebruikt.
Mozart en Beethoven namen, ook wat de instrumentatie betreft, Haydn
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tot voorbeeld. Eerstgenoemde bracht een nieuwe kleur in het orkest, doordien hij, althans in zijn laatste werken, aan de clarinet, die bij Haydn een
zeer ondergeschikte rol had gespeeld, een eervolle plaats toekende. Overigens
verschilt zijn instrumentatie niet aanmerkelijk van die van Haydn ; het
onderscheid tusschen de instrumentale werken van beide meesters betreft meer
den inhoud dan den vorm. Een uitzondering op dezen regel maakt de finale
der Jupiter-symphonie, waarin Mozart's orkest een door Haydn ongekende zelfstandigheid ten toon spreidt.
Beethoven's instru mentatie was reeds in zijn eerste symphonie breeder
aangelegd dan die van Haydn en Mozart. Niet hobo's of clarinetten, maar
hobo's en clarinetten komen in al zijn symphonische werken voor. Het corps
houten blaasinstrumenten is bij hem achtstemmig; van de koperen instrumenten gebruikt hij twee, soms ook drie en vier, hoorns en twee trompettein.
Waar het noodig is versterkt hij zijn orkest door bazuinen (twee of drie),
kleine fluit, contrafagot en zelfs door groote trom, triangel en bekkens. De
blaasinstrumenten, die gezamenlijk een toonomvang van de contratonen tot
de viermaal gestreepte octaaf hebben, vormen bij hem een behoorlijk tegen
tegen het denzelfden omvang beheerschende strijkorkest, dat wel slechts-wicht
vier stemmen telt (of eigenlijk vijf, wanneer men violoncel en contralas als
afzonderlijke stemmen beschouwt), maar elke stem twee-, drie-, vier-, zes- en
meervoudig bezet heeft en bovendien door dubbele grepen meerstemmig gemaakt kan worden.
Bij Beethoven treden, in veel hooger mate dan bij zijn voorgangers,
blaas- en strijkorkest als twee van elkander onafhankelijke massa's op; reeds
in zijn eerste symphonie is dit merkbaar; veel meer echter nog in zijn latere
werken, die ook voor de studie der instrumentatie van het hoogste belang zijn.
Twee orkestinstrumenten zijn in Beethoven's orkest nog niet tot vol
gekomen : de hoorn en de trompet. De aard dier natuurinstru--maktheid
bracht
mede, dat zij niet alle tonen der schaal bezaten ; niet zelden
menten
kwam het derhalve voor, dat de componist die instrumenten moest laten zwijgen, en dit geschiedde vaak op oogenblikken, dat hun medewerking noodzakelijk geweest ware; niet zelden ook werden hun natuurtonen, zoo goed en zoo
kwaad het ging, tot aanvulling der harmonie gebezigd, hetgeen dikwijls aan
gaf, dat de harmonie oversterk werd en de melodie overvleugelde.-leidng
Voorbeelden van een dergelijke min gelukkige aanwending, of niet- aanwending,
van hoorns en trompetten vindt men in vele partituren der klassieke meesters.
Een groot voordeel voor de componisten van instrumentale muziek was het
derhalve, toen omstreeks x.825 de ventielhoorns en ventieltrompetten uitgevonden werden. Met dat tijdstip begint een nieuwe periode in de geschiedenis der instrumentatie. De koperen instrumenten konden zich vrijer bewe.
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gen en vormden van lieverlede een afzonderlijk corps, even zelfstandig als het
orkest der houten blaasinstrumenten en het strijkorkest ; de omvang van het
orkest breidde zich in de hoogte en in de laagte uit ; nieuwe instrumenten,
als de basclarinet en de tuba, werden tot verfraaiing van het koloriet aan
enkele oude instrumenten, als de harp en de Engelsche hoorn, wer--gewnd;
den weder ingevoerd, en het orkest verkreeg een schat van nieuwe kleuren ; virtuozen brachten de techniek der instrumenten tot een verbazingwekkende
hoogte; in het kort: de hulpmiddelen die den componist ten dienste stonden
waren veel talrijker dan die, waarover de klassieke meesters te • beschikken
hadden, en dientengevolge waren zij, wat de instrumentatie betreft, vrijer in
hun bewegingen. De groote meester op het gebied der moderne instrumentatie is Hector Berlioz; zijn partituren bevatten wonderen van klank
zelfs aan zijn groote voorgangers onbekend waren. Componisten als-efkt,di
M e y e r b e e r , Wagner , Liszt en anderen, wier werken door schoone instrumentatie uitmunten, zijn in dit opzicht bij hem ter schole gegaan en hebben de
middelen tot verkrijging van een schoon koloriet grootendeels uit zijn werken geput.
Slechts tot zekere hoogte kan men de kunst van instrumentatie uit boeken
leeren. Van haar poëtische zijde is zij evenmin aan te leeren, als de kunst
van schoone melodieën, schoone harmonieën en origineele krachtige rhythmische vormen te scheppen. De leerboeken kunnen alleen vermelden, wat
voor de verschillende instrumenten geschikt, wat uitvoerbaar of niet uitvoeraar, wat gemakkelijk of moeilijk is, wat dof of helder, zwak of krachtig,
week of scherp klinkt ; ook bevatten zij mededeelingen aangaande den omvang
en het karakter der instrumenten ; doch wat het moeilijkste gedeelte der in.
strurnentatie-leer betreft, namelijk de kunst om de instrumenten tot verschillende welluidende groepen te vereenigen en hun klanken in diervoege te vermengen, dat de toon van het eene instrument door dien van het andere gewijzigd
wordt, en dientengevolge een bijzondere toonkleur ontstaat, die geen instrument
alleen, of met instrumenten van dezelfde soort vereenigd, zou kunnen voort
kunst is slechts te leeren uit het aanhooren van de werken-breng,di
der groote meesters en het onderzoeken van de middelen, waardoor een of
ander effekt verkregen is. Toch zijn er boeken, die ook voor dat gedeelte
der instrumentatie -leer een vingerwijzing geven; in de eerste plaats verdienen
.

genoemd te worden de werken van A. B. M a r x (Compo8^tionslehre, deel IV)
en J. C. L o b e (Composition,91ekre, deel II). Wat aangaat de karakteristiek
der instrumenten bestaat er tot heden geen beter werk dan het Traitë d'in,trumentation et d'orchestration van B e r 1 i o z , en voor de geschiedenis van
dit belangrijke gedeelte der toonkunst raadplege men de Hisíoire de I'Instrumentation depuis le 8eizi?me siéele ju^qu'« nos jours van H. L a v o i x (Parijs,
Firmin -Didot & Co., 1878).
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Instrumenteeren, Ned. ; Instrumentiren, Hoogd. ; INSTRUMENTER, Fr.

;

(Z. INSTRUMENTATIE.)

Instruments a eorde, Fr., strijkinstrumenten (z. dit).
Instruments a vent, Fr., blaasinstrumenten.
Instruments de percussion, Fr., slaginstrumenten.
Intabuleeren, van het Latijnsche Intabulare, in tabulatuur brengen (z. TABULATUUR).

Intavolatura, Lat., tabulatuur.
Integer valor notarum, Lat., was in de mensuraalmuziek de benaming
voor den eigenlijken duur der noten onder het gewone maatteeken, in tegen
auugmentatio of climinutio vergroote of verkleinde noten-stelingvador waarden. (z. MENSURAALMUZIEK.)
Intendant de musique, Fr., iemand die het oppertoezicht of de directie
over het muziekwezen ten hove heeft.
Intenso of intensivo, Ital., met vermeerderde kracht, ook met innigheid.,
met hevigheid, voor te dragen.
Interludium, Lat. ; INTERLUDE, Fr. ; tusschenspel (z. dit).
Intermezzo, Ital. ; INTERMÉDE, Fr. ; INTERMEDIUM, Lat. ; tusschenspel of
tusschenvoorstelling, beteekent een kleine dramatische voorstelling, meestal in
den vorm v_n een zangspel of van een ballet, die gewoonlijk tusschen de
bedrijven van een tooneelstuk gegeven werd. In die beteekenis heeft het
Intermezzo in den loop der eeuwen verschillende vormen gehad. Reeds
de Ouden hebben het gekend : op het Romeinsche tooneel komt het in den
vorm van Saíira voor. In de middeneeuwsche Passie - spe 1 e n had het den
vorm eener Hymne , of eener Caro 1 a (z. dit), die door het koor, of door
den Angelo n u n z i o , gezongen werd. De Italiaansche tooneelstukken uit
den Renaissance-tijd waren meest allen van Intermezzi voorzien, die aan
uit Madrigalen , met of zonder begeleiding, bestonden, doch zich-vankelij
later tot groote muziekstukken ontwikkelden. Bij gelegenheid van het huwelijk van den groothertog Ferdinand met Christina van Lotharingen ver
Bardi een tooneelstuk met Intermezzi á grand spec--vardigeGon
een
orkest van violen en alten, luiten en lieren van ver
a.
waarbij
o.
tacle,
vorm, harpen, bazuinen en houtera orgels (o r g a n i di 1 e g n o) dienst-schilend
deden. G u a r i n i (1537---1612) schreef I n t e r m e z z i bij zijn Paslor fido,
in den vorm van M a d r i g a 1 e n. In 1623 werd te Bologna vertoond L'2mo-

rosa Innocenza, vergezeld van Intermezzi Bella coronazione di 4pollo, per
.Da f ne convertita in Lauro, op muziek gezet door 0 t t a v i o V e r n i z i. Dit
werk brengt ons in een nieuw tijdperk der geschiedenis van den hier bedoelden tak van dramatische kunst. Trapsgewijze werden de Intermezzi
tot zelfstandige tooneelstukken ontwikkeld. Hun onderwerp, altijd verschillend
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van dat van het drama waarmede zij verbonden waren, werd met meer zorg
behandeld, dan vroeger het geval was geweest. Van lieverlede namen zij
toe in vastheid van bouw en in belangrijkheid en voegden hun te voren
losse deelen tot een geheel samen. Dientengevolge werden, in den loop der
tijden, in dén tooneelstuk twee verschillende drama's vertoond ; doch het karak.,
ter van het Intermezzo was steeds losser dan dat van het stuk, tusschen
welks bedrijven het gespeeld werd. De volgende periode van ontwikkeling
van het I. bestond in zijn geheele afscheiding van het stuk, van hetwelk
het vroeger een onderdeel uitmaakte. Deze hervorming is voornamelijk te
danken aan P e r g o 1 e s e. Zijn eerste belangrijke compositie, een gewijd drama,
getiteld : San Guglielmo d'Aquitania, was doorvlochten met Intermezzi ;
doch zijn voornaamste werk op het gebied der dramatische muziek, La Serva
Paclrona, was een zelfstandig Intermezzo. Dit werk, 1734 voor het eerst
in Italië, tusschen de bedrijven van een tooneelstuk, ten gehoore gebracht, vond
zijn weg naar de voornaamste steden van Europa. Alleen te Parijs,' waar het
1746 voor het eerst werd opgevoerd, maakte het aanvankelijk geen opgang;
doch toen het aldaar 1752 tusschen de bedrijven der opera .cis et Galathee
van L u 11 i gespeeld werd, maakte het furore en verwekte tusschen de „Lul
een strijd, weinig minder hevig dan die, welke-liste"nd»Bouf
later terzelfder plaatse tusschen de Gluckisten en Piccinisten gestreden werd.
Het was eigenlijk een strijd tusschen Fransche en Italiaansche muziek. R o u ss e a u vocht aan de zijde der Italianen en verklaarde de Fransche opera voor
onmogelijk, doch leverde het bewijs tegen zijn bewering, door de vervaardiging
van een Fransch Intermezzo : Le devin du village. De strijd eindigde met
de volkomen overwinning der Serva Padrona, welk stuk grooten invloed
op de ontwikkeling der dramatische muziek in Frankrijk uitoefende en tot
heden zijn plaats op het tooneel van sommige landen behouden heeft, niet als
aanvulsel der tusschenbedrijven eener opera, maar als zelfstandig werk. Uit
het Intermezzo ontstond de OPERA SUFFA (z. dit).
Sommigen geven ook den naam I n t e r m ez z o aan de instrumentale muziek,
die nog in vele schouwburgen tusschen de bedrijven van een tooneelstuk gespeeld wordt; juister is het evenwel, deze soort van muziek met den naam
van entre - acte - muziek te bestempelen.
Ook is de benaming I. herhaaldelijk toegepast op losse muziekstukken, die
hoegenaamd in geen verband met eenig drama staan ; zij komt o. a. bij M e ndeissohn en Schumann nu en dan voor.
Interrogativus, (se . a c c e n t u s). Z. ACCENTUS ECCLESIASTICI,
Interrotto, Ital., afgebroken; teeken van voordracht.
Interrupted cadence, Eng., bedriegel"ke toonsluiting. (z. TOONSLUITING en
,

TRUGSCHLUSS).
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Interruption, Fr., Eng. ; INTERRUZIONE, Ital. ; afbreking, b. v. van een
stern, die een toongang begint en aan een andere stem ter voleindiging overlaat. Senza interruzione beteekent »zonder ophouden".
Interval, Ned., Eng. ; INTERVALL, Hoogd. ; INTERVALLE, Fr. ; INTERVALLO,
Ital. (van liet Latijnsche iníervallum, dat oorspronkelijk »de ruimte tusschen de
palissaden" en in algemeenen zin »tusschenruimte", »afstand" beteekent). In
de muziek verstaat men er onder den afstand tusschen twee tonen, of, zooals
de Grieken het uitdrukten : oca rz rpa -a U$oriro9 xaè j apOTiroc (het onderscheid
der tonen naar de hoogte en laagte).
Er zijn eigenlijk slechts zeven hoofdintervallen, namelijk:
Prime. Secunde Terts.

Quart.

Quint.

Sext.

Septime.

Alle intervallen boven de septime zijn tot een dezer zeven te herleiden.
Zoo is de octaaf ontstaan uit de prime, de none uit de secunde, enz.
De intervallen kunnen door middel van verplaatsingsteekens
ge
seeunde;
is
een
doch
ook
c-des,
en
evenzoo c -dis. Om-wijzgd
worden. C-d
deze verschillende soorten uit te drukken, gebruikt men de bijvoegsels, »klein,"
»groot ", »rein", »verminderd ", »overmatig." In navolging van de Duitschers
maken wij onderscheid tusschen »reine" en »groote" intervallen. »Rein" heeten die consoneerende intervallen, wier tonen geen chromatische verandering
toelaten, zonder dat zij ophouden consonanten te zijn ; zooals P r i m e,
Quart, Quint en Octaaf. Alle andere consoneerende intervallen hee(,

fr,

)

ten »groot" of »klein ".

Wordt een groot interval een halven toon vernauwd, dan ontstaat een »klein"
interval. Op dezelfde wijze ontstaat .uit een »klein" of een »rein" een »ver
uitbreiding van een »groot" of een »rein" ontstaat-minder"tval.Do
een »overmatig" interval.

Tafel van Hoofdintervallen.
AARD DER
INTERVALLEN.

PRIME.

TERTS.

QUART.

QUINT.

SEXT.

SEPTIME.

klein

1 c-des

c-es

c-as

c -bes

groot

±

c-e

c-a

c-b

rein

c-c

verminderd

c -ces

overmatig

c-cis

II.

SEC LINDE.

c-dis

c-f

cg

cis-es

cis- f

c-yes

c -eis

c-f 8

c ,qis

cis -bes
C

-ais

12
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Van deze intervallen zijn consonanten : de reine prime, quart, quint
cpn octaaf; de groote en kleine terts en de groote en kleine sext ; de overige
zijn dissonanten. Elke hoogste toon van een interval kan een octaaf lager,
elke laagste toon een octaaf hooger geplaatst worden. Brengt men b. v. den
toon c van het secunde-interval c-d een octaaf hooger, terwijl d op zijn plaats
blijft, dan is het interval omgekeerd. Door een zoodanige omkeering ontstaat
een andere verhouding; uit de secunde is namelijk door omkeering een sep
ontstaan. Ten einde de verhouding van de omkeering der hoofdinter--time
vallen gemakkelijk te kunnen overzien, plaatse men de getallen der toontrap
opwaarts en afwaarts tegen elkander, op deze wijze:
-pen
12345678
87654321
Hieruit blijkt , dat de prime door omkeering tot octaaf, de secunde tot
septime, de terts tot sext, de quart tot quint, de quint tot quart, de sext tot
terts, de octaaf tot prime wordt.
Bij die omkeering houde men het volgende in liet oog : 1° Reine i n t e rv all e n blijven door omkeering rein ; uit de reine quint c,' b. v. ontstaat
door omkeering de reine quart g-e.
2° Groote intervallen worden door omkeering klein, kleine groot.
Zoo wordt de groote terts c-e tot kleine sext e-c, de kleine terts c-es tot groote
sext es-c.
3 0 Uit overmatige intervallen ontstaan ver - minderde, uit ver m i n d e r d e overmatige. De overmatige quint c-gis b. v. vormt de ver
dis -c, de verminderde quint c-yes de overmatige quart qes-c.-minderquat
Sommige intervallen hadden, of hebben nog, bijzondere namen. De prime
als grondtoon der toonsoort heet tonica , de terts der toonsoort m e d i a n t e,
de, quint dominante, de quart onderdominante, de groote septime
geleitoon (LEITTON, Hoogd. ; SUBSEMITONIUM MODI, Lat. ; NOTE SENSIBLE, Fr.);
de overmatige quart t r i t o n u s (uit drie groote secunden bestaande). In de
oude geschriften over muziek hebben de Intervallen nog andere, aan de Griek
muziek ontleende namen:
-sche
Octaaf = Diapason.
reine Quint = Diapente.
reine Quart •-- Diatessaron.
groote Terts = Ditonus.
kleine Terts — Semiditonus.
groote Secunde = Tonus.
kleine Sext — Diapente cum semitono.
gruote Sext = Diatessaron cum ditono
of Diapente cum tono.
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Wat betreft de berekening der intervallen leze men de artikelen TEMPERATUUR en TOONSYSTEE1.
Intimo, Ital., teken van voordracht, beteekent innig, gevoelvol ; b. v. con
intimo sentiniento, met innigheid voor te dragen.
Intonare, Ital., Lat. ; ENTONNER, Fr. ; ANSTIMMEN, Hoogd. ; aanheffen, beginnen te zingen of te spelen. In de kerkmuziek verstaat men onder dit
,woord het voorzingen van den aanvang eener antiphoon, of van een ander
gezang, hetgeen door den cantor of den ce I eb rant geschiedt; een andere
uitdrukking daarvoor is antiphonam importere.
Intonatie, . Ned. ; INTONATION, Fr., Hoogd., Eng. ; in het algemeen de wijze
waarop de toon door de menschelijke stem, of door een of ander instrument,
gevormd wordt. De vereischten voor een goede intonatie zijn juistheid en schoonheid van toon; ontbreekt een van deze beiden, dan is de intonatie slecht.
Van den zanger, wiens aanzetten van den toon aan juistheid te wenschen overlaat, zegt men, dat hij detoneert.
Intoneeren, Ned., z. INTONARE.
Intoneerijzer heet in de orgelbouwkunde een instrument in den vorm van
een meslemmer, doch zonder snede, dat tot het stemmen van het orgel ge
wordt.
-bruikt
intoning, Eng., z. INTONARE.
Intrada (ook ENTRADA en ENTRATA geschreven), Ital. ; ENTREE, Fr. Inleiding van een instrumentaal muziekstuk, oorspronkelijk alleen door trompetten
uit te voeren, die eenige losse figuren bliezen, eindigend met een accoord op
de dominant. Van lieverlede werden aan de trompetten andere instrumenten
toegevoegd, en verkreeg de I n t r a d a den vorm eener Introductie. Beethoven gaf deze benaming aan het inleidingsstuk zijner Schlachí lei Tlittoria
en aan het eerste gedeelte zijner Sereiu cie, op. 25 ; Mozart aan zijn ouverture Bastian; Bach schreef een Intrada o C'oncerio. In de oorspronkelijke
beteekenis van - het woord komt de I. nog voor in moderne marschen, o. a.
in den Hochzeitsmarsch uit Sommernaclktraum van M e n d e l s s o li n en in
den marsch uit 7_'annhBuser.
Intrepido of con intrepidezza, Ital., onverschrokken, met vastheid en zekerheid voor te dragen.
Introductie, Ned. ; INTRODUCTION, Fr., Hoogd., Eng.; INTRODUZIONE, Ital.
(van het Latijnsche INTRODUCTIO); inleiding van een muziekstuk, b. v. van
een ouverture, van een fuga, van een symphonie-afdeeling, van een wals of
van een rondo. In den regel onderscheidt zij zich van het voorspe 1 of
pre 1 u d i u m hierin, dat zij geen afgesloten geheel vormt en slechts tot voor
voor het onmiddelijk op haar volgend muziekstuk is, met hetwelk-beridng
zij nu eens in thematisch verband staat (zie o. a. de symphonie in Es -dur
12*
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van M o z a r t, de sonate pathétique en vele der latere werken van B e e th o v en , de Faust- ouverture van W a g n e r, e. a.), dan eens niets gemeen heeft.
In de opera heet I. het eerste stuk na de ouverture, die soms in haar overgaat,
zooals b. v. in Iphigenia in Aulis van Gluck, ldomeneo, cie E^Lt f uhrung
aus slem Serail en Don Juan, van Mozart , en in Robert le liable en les
luguenots van M e y e r b e e r.
Introduction en Introduzione, z. INTRODUCTIE .
Introitus, Lat. ; INTROITO, Ital. ; INTROIT, Fr., Eng., letterlijk : ingang,
intrede; in de R. K. kerk een antiphoon, door het koor bij den aanvang der
Hoogmis te zingen, en wel op het oogenblik dat de celebrant uit de sacristij
komt. In de Ambrosiaansche liturgie heet deze antiphoon I n g r e s s a , hetgeen hetzelfde beteekent als Introitus. Volgens vrij algemeen gevoelen
werd de I. door paus Co e l e st i u s I (gest. 432) ingevoerd, doch welken
vorm dit gezang vóór Gregorius den g r o o t e gehad heeft, schijnt niet
bekend te zijn ; alleen weet men, dat vóór den aanvang der H. Mis de psalmen van David » antiphonatim* gezongen werden ; dit toch had C o e lest i n u s vastgesteld. Gregorius bepaalde, dat voor en na den psalm een uit
dezen genomen vers (a n t i p h o o n) gezongen moest worden en gaf tevens
voor eiken dag en voor elk feest een bepaald vers aan. Omstreeks de 8e
eeuw, zoo niet vroeger, ontstond het gebruik om, in plaats van een geheelen
psalm tusschen de antiphoon, slechts een enkel vers, met » Gloria Patri" aan
het slot, te zingen. Aanvankelijk werd de antiphoon aan dezen of genen psalm
ontleend; later koos men toepasselijke plaatsen uit den Bijbel ; doch sommige I.,

o. a. » Salve sancta paren8" en » Gaudeamus omngs in domino", behooren ook
niet tot de H. Schrift.
In de oude Missalen is de I. niet te vinden, maar wel in de Graduaal- of
gezangboeken. Eerst in de I4e eeuw begon de priester den I. in stilte
mede te spreken. In de lie eeuw kwam in Frankrijk en in de kloosters
de gewoonte, om den I. door Tropen (z. dit) te versieren. In het
hedendaagsche Missale is voor elke Mis een bepaalde Introitus voorgeschreven ; alleen op den zaterdag vóór Paschen en op dien vóór Pinksteren
ontbreekt hij.
De Introitus is een beurtgezang en wordt, naarmate de plechtigheid van
het feest, door een, twee of vier cantoren geïntoneerd, vervolgens door het
geheele koor tot aan het psalmvers ten einde gezongen ; daarop zingen de
cantoren de eerste helft van het psalmvers als solo, en het koor antwoordt
met de tweede helft. Hetzelfde geschiedt bij de doxologie » Gloria Patri."
Eindelijk intoneeren de cantoren nog eens den aanvang van den I., dien het
koor ten einde zingt. Naar de eerste woorden van den I. worden ook
eenige zondagen genoemd, b. v. »Laetare " (de vierde zondag in de Vasten),
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»Quasimodo" (de eerste zondag na Paschen), »Exaudi" (de zesde zondag na
Paschen) e. a.
H á n d e l heeft het woord Introitus in de beteekenis van Introductie
gebruikt. Het handschrift van zijn Israel in Egypt bevat de woorden : Moses
song. Evodus, Chap. 15. Introitus.
Intus canere, Lat., binnensmonds zingen.
Inventie-hoorn, Ned. ; INVENTIONSHORN, Hoogd. ; aldus noemt men een
van zetstukken of beugels voorziene hoorn, op welken uit verschillende toon
kan geblazen worden. Als uitvinder van dit instrument wordt de-sorten
hoornist Hampel genoemd. (z. HOORN).
Inventie-trompet, Ned. ; INVENTIONSTROMPETE, een van zetstukken of beugels voorziene trompet, uitgevonden volgens sommigen door M i c h a e 1 V og el te Karlsruhe, volgens anderen door H a 1 t e n h o f f. (z. TROMPET.
Invention, Fr. (van het Latijnsche i n v e n t i o) , bij Joh. S e b. Bach de
benaming voor kleine klavierstukken in den vorm van Impromptu's.
Inversio of Evolutio, Lat., omkeering. Dit woord beteekent in de muziek
Io het plaatsen van twee stemmen in dubbel contrapunt, in diervoege, dat
de bovenstem onderstem wordt, en omgekeerd ; 2° de herhaling eener muzikale gedachte met omgekeerde intervallen. De i n v e r s i o heet s t r i c t a,
wanneer haar intervallen in dezelfde volgorde als in het thema voorkomen (wanneer b. v. een groote secunde door een groote secunde, een kleine terts door
een kleine terts wordt wedergegeven, enz.). Zij heet simp 1 e x , wanneer die
volgorde niet nauwkeurig in acht is genomen. (z. IMITATIE en OMKEERING.)
Ook noemt men I n v e r s i o de willekeurige herhaling en verplaatsing van
enkele tekstwoorden.
Inverted turn, Eng., in omgekeerde volgorde.
Invitatorium, Lat., heet in de R. K. kerk een vers, dat bij den aanvang
der vroegmis, afgewisseld door telkens twee verzen van den 94n Psalm:
» Venite exulíemuus Domino," gezongen of gebeden wordt. Elk feest en elk
O f f i c i u m van den dag heeft zijn bijzonder I n v i t a t o r i u m, welks laatste
woorden gewoonlijk » Venite adoremus" zijn.
Invoeatio, Lat.; INVOCAzIONE 7 Ital.; INVOCATION Fr.; gebed, aanroeping,
een muziekstuk van een godsdienstig karakter, in langzame beweging.
Inzenga (Josg), Spaansch klavierspeler en componist, sedert 1860 leeraar
aan het conservatorium te Madrid, componeerde vele Zarzuela's en gaf een
bundel nationale zangen en dansen in het licht, getiteld: Ecos d'Espána
(Barcelona, V 1 d a 1& B e r n a z e g g i). Ook schreef hij Quelques observations
sur l'arl d'accompayner au piano (Madrid, R o m e r o y An d i a) en Impresionas cle un artiste en Italia.
Ionisch of Ionische toonsoort (Lat.: MODUS IONICUS), bij de Grieken
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de zesde octaafsoort, ook I a s t i s c h genaamd; zij bestond uit de volgende
tetrachorden :
g a b c d e f g.

Sedert het Alexandrijnsche tijdvak werd de Ionische toonsoort ook h ypophrygisch genoemd.
In de Christelijke kerkmuziek is de M o d u s i o n i c u s de elfde toon en bestaat uit de volgende opvolgingen:
ccle f g a b e.
Daar in deze schaal de kleine secuunden tusschen den derden en vierden en
tusschen den zevenden en achtsteg toontrap liggen, komt de Ionische toonsoort het meest van alle kerktonen met onze tegenwoordige groote terts-toonsoort overeen. In de middeneeuwen bestond er vooroordeel tegen deze toonsoort, en wegens de weekheid harer intervallen werd zij Modus 1 a s c i v u s
genoemd en door de contrapuntisten zooveel mogelijk vermeden. Doch met
de ontwikkeling der muziek kwam ook de onuitputtelijke rijkdom der Ion i
-sche
toonsoort aan het licht. (Z. KERKTOONSOORTEN.)
Iperen (J o s u a van), geb. 1726 te Middelburg, was 1748 64 predikant
te Lillo, 1766-78 te Veere en ging 1779 naar Batavia, waar hij 1780 stierf.
Op muzikaal gebied is hij bekend door zijn Verhandelingen over cle gewijde
beurígezan, en (Middelburg, P. G i l l i s s e n , 1773) en door de Kerkelijke his-

torie van het Psalm- Gezang der Christenen, van de dagen der Apostelen af,
íoí op onzen tegenwoordiqen tijd toe ; en inzonderheid van onze verbeterde
nederduitsche Psalmberijmingen uit echte stukken samengebragt door Josua van
]peren, Meester der Vrije Kunsten, Doctor in (le Wijsbegeerte, Medelid der
Hollandsehe en Zeeuwsche Maatschappij van Wetenschappen, der Leidsake en
Haagsclie Genootschappen, en Predikant te Teere. .Met kunstplaaten (Amsterdam, - Wed. L o v e r i n g h en A 11 a r t, 1777—E 778). Dit werk, in twee
deelen, is opgedragen aan stadhouder Willem V. Het eerste deel bevat
een portret van den schrijver, door J. H o u b raken.
Irak heet in de Perzische muziek een toonsoort, overeenkomende met onze
toonopvolging a bes c d e f g gis a.
Irato of Con ira, Ital., toornig, met een ' uitdrukking van gramschap voor
te dragen.

Iremonger (Michel), componist van een kleine opera, una .\Tolte di novembre, die 1869 te Milaan vertoond werd, stierf aldaar 6 Jan. 1871.
Irgang (David), orgel- en klavierspeler uit de 'I 8e eeuvg, geb. 4 Dec.
1707 te Rottenburg aan de Oder, gest. 22 April 1776 te Kaiserswaldau,
waar hij sedert 1742 cantor en organist was. Zijn spel werd zeer geroemd.
Irgang (W i 1h e 1 m) , muziekonderwijzer en componist, geb. 23 Febr. 1836
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te Hirschberg in Silezië, ontving zijn muzikale opleiding van A . W. B a c h en
van G r e 11. Omstreeks 1860 werd hij leeraar aan de school van P r o c k s c h
te Praag en richtte 1863 een muziekschool te Górlitz op. Zijn werken bestaan in stukken voor klavier, liederen en een Leitf alen der all
Musiklehre fur Musikinstitute, Seminare und zum Selbstunterricht (Gorlitz,
1865; 3e editie 1867).
Irgang (A.), alleen vermeld bij F é t i s , was muziekonderwijzer te Glogau
en 186. nog in leven. Hij componeerde een Rondo voor klavier en 6 liederen en schreef een Gesanglekre fur fiöhere Schulen and Singehóre (Glogau,
Gunther, 1819).
Irish pipe of Bagpipe, Eng., zakpijp ; z. dit.
Irmer (Wilhelm Heinrich) , leeraar in de muziek, geb. 26 Maart 1803
te Berlijn, ontving onderricht van A. W. Bach , B e r n h. K 1 e i n en E d.
G r e l l en was sedert 1830 in zijn geboortestad in verschillende betrekkingen
werkzaam. Hij schreef een kleine Gesangschule fur Scholen (Berlijn, 1844)
en gaf gele bundels school- en volksliederen in het licht.
Irresoluto, Ital., besluiteloos, onzeker in de voordracht.
Irrig (S e b a s t i e n) , componist van Duitsche af komst, leefde omstreeks
het midden der 18e eeuw te Parijs en gaf aldaar 1756 twaalf klaviersonates
in het licht.
Is, een woordje dat, achter de namen der noten c, d, e, f, q, a, b geplaatst, aanduidt, dat die noten een halven toon verhoogd zijn : cis, dis, eis,
ƒ8, gis, ais, bis. De uitgang isis duidt een dubbele verhooging aan : cisis,
clisi$ enz.
Isaac (A d é 1 e) , zangeres, geb. te Calais, studeerde te Parijs onder leiding
van D u p r e z , was van 1872-74 aan den Muntschouwburg te Brussel verbonden en werd in laatstgenoemd jaar c h a n te u s e 1 é g ë r e aan den schouw
-burg
te Luik.
Isaacxz (Abraham), notendrukker te Hoorn in de laatste helft der
17e eeuw.
Isaak (Heinrich), ook Isac, Isak, Isaac en Ysac geschreven, een
der grootste Duitsche componisten vóór Ludwig S e n- f. Bij de Italianen
werd hij Arrig o Tedesco (Henderik de Duitscher) genoemd. Zijn
geboorteplaats is niet met zekerheid bekend; sommigen leiden uit zijn bijnaam
I s a a von P r a g af, dat hij in Bohemens hoofdstad het licht zag. Evenmin is zijn geboortejaar bekend; waarschijnlijk was het omstreeks de helft
der 15e eeuw. In de jaren 1475-1480 bevond hij zich te Florence, waar
hij bij Lorenzo de Medicis, bijgenaamd magnifico, in hoog aanzien
stond en vele canti carnecialeschi (carnevalsliederen), Asmede de gezangen
voor een door L o r e n z o vervaardigd geestelijk tooneelspel, S. Giovanni e Paolo,

184

componeerde. Uit het manuscript van laatstgenoemd werk, dat heden aan
de universiteit van Oxford behoort, blijkt, dat I. kapelmeester aan S. G i ov a n n i en leermeester van L o r e n z o' s kinderen was. De bewering,. dat hij
een leerling van J o s q u i n zou zijn, schijnt op een misverstand te berusten;
wel was zijn omgang met Josquin, Hobrecht en Agricola, die zich
gelijktijdig met hem te Florence bevonden, van grooten invloed op den stijl
zijner compositiën. Ook was hij niet, zooals men vroeger meende, hofkapelmeester van keizer Maximiliaan, maar wel symphonista regius van
dien vorst en een sieraad der kapel (z. A m b r o s , Geschichte der Musik,
III, 389). Het jaar van zijn dood is niet bekend. De voornaamste zijner
werken zijn : t ° Misse Henrici Yzac charge de deul ; Misericordia Domini;
quant yay au cor (quand j'ai au coeur) ; La Spagna ; comme feme (comme
une femme) (Venetië, Petrucci , l 506) , 20 twee Missen, Salva nos en
Frohlich Wesen, in de verzameling Mis8ae tredecim quatuor vocum a praesfantissimis arti/icibus compositie (Neurenberg, i 539) ; — 30 de Mis 0 Praeclara,
voor 4 stemmen, in de verzameling Liber quindecim 11128sarum a praestantis-

simi$ mzcsicis cornpo$iíarum (Neurenberg, P e t r e j u s, 1538) ; 4° Ghoradi$
eonsíaftini, Wit vi yo vocant, opus insigne et praeclarum, vereque coelesíis har
-moniae,uthrq$fi8ladíoMucHenrIsa,divquom
Maximiliani Symphonista Regio, Opus inquam illusíri$ Isaci, o„ kina diqnum
et proper eompositionis arti ficium of cygneam vetueeatem acleo ut ex f oeeundissimo íantii art cis pectore vere ,emanasse videatur (Neurenberg, For ms c h n e i d e r, 1 555). Dit opus is een bewerking der Officia voor de zonen feestdagen van het kerkelijk jaar, volgens den c a n t u s fir m u s (die hier
in den bas optreedt). P r o s k e noemt het een der kostbaarste monumenten
uit het verleden ' der toonkunst, dat een schat van leerrijke voorbeelden voor
de beoefening van het Gregoriaansche gezang en van het gefigureerde contrapunt bevat.
Een volledige lijst der overige werken van I s a a k vindt men bij F é ti s
(Bio^qr,yhie univ. des mus., IV, 402).
Is ehak, een toonschaal der Perzische muziek, ongeveer overeenkomende
met onze toonopvolging a bes cis d es fis q a.
Is sahan, Perzische toonschaal, eenigszins overeenkomende met onze toonopvolging a b cis d e fis q qis a.
Isham (J o h n) , Engelsch toonkunstenaar, geb. in de tweede helft der 17e
eeuw, volgde J 711 W i 1 l i a m C r o f t op als organist aan de S t. A n n a-kerk
te Londen, werd 1 7J 3 baccalaureus aan de universiteit te Oxford, 17'18
organist aan de S t - Andreas-kerk en J 726 aan de Margaretha-kerk te
Londen. - Hij stierf Juni x.726. Van zijn compositiën was vooral een tweemy rovinq ede" zeer geliefd. In vei,
stemmig gezang : Bury deli
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eeniging met W i 11 i a m M o r l e y gaf hij een verzameling liederen in
het licht.
Isidorus, bijgenaamd H i s p a 1 e n s i s , naar de stad Hispalis (Sevilla), waar
hij bisschop was, werd omstreeks 570 te Carthagena in Murcia geb. en stierf
4 April 636. Het derde boek van zijn Originum seu eiymologiarum libri XX
(eerste uitgave 1472 te Augsburg, bij Gunther Z a ui e r) bevat een verhandeling over de muziek, volgens het Grieksche toonstelsel. F o r k e 1 deelt den
inhoud der verhandeling mede in zijn Allgemeine Literator der Musik, G e rb e r t in zijn Script. eccles. I. 19, onder den titel Sententiae de musica.
Isis, z. is.
Iske (Rudolph), Duitsch orgelmaker, geb. 1809 te Halle a. d. Saaie,
had zijn werkplaats te Sprottau.
Ismdël (Jean Vita 1 I sm a e 1 J a u n n e s, genaamd), Fransch zanger, geb.
28 April x.827 te Agen, was de zoon van een armen kleerenmaker en kon
van zijn ouders niet de minste ondersteuning tot ontwikkeling van zijn muzikaal talent verkrijgen. Op zestienjarigen leeftijd verliet hij zijn geboortestad,
ging te voet naar Bordeaux en van daar naar Nantes, waar hij aan den
schouwburg een plaats als korist verkreeg. In het conservatoire van Parijs
werd hij niet toegelaten, derhalve was hij genoodzaakt, zijn eigen leermeester te
zijn. Nadat hij in vele andere steden van Frankrijk gezongen had, werd hij ook
te Parijs bekend, en C a r v a 1 h o engageerde hem 1863 voor het T h é á t r, e
L y r i q u e aldaar. Ook in de 0 p é r a C o m i q u e zong hij eenigen tijd met
goed gevolg. Hij muntte uit door een sympathiek geluid en een gevoelvolle
voordracht. Omstreeks 1871 was hij, tengevolge eener keelziekte, genood
te verlaten en werd toen leeraar aan het conservatoire. -zakt,heonl
Ismard, door sommigen ook I s n a r d genoemd, monnik uit de 18e eeuw,
leefde te Toulouse en hield zich met het vervaardigen van orgels onledig. Tot
zijn beste werken behoorden de orgels in de Petrus-kerk te Toulouse en in
de M a x i m i n i u s -kerk in het departement Var.
Ismenias, fluitspeler uit Thebe, leefde ten tijde van P e r i k 1 e s en was
een leerling van A n t i g e n a s. Anecdoten aangaande zijn kunstenaarsleven
zijn te vinden bij Aulus Gellius, Lucianus en Boethius.
i

Isnard, z. ISMARD.
Isnardi (Paolo), ook I s i n a r d i geschreven, Italiaansch dichter en componist, geb. in de eerste helft der 16e eeuw te Ferrara, was monnik in het
klooster Monte-Cassino, vervolgens prior van dat klooster en kapelhneester
aan de kathedraal te Ferrara. Hij stierf in den ouderdom van 60 jaren.
Missen, Motetten, Magnificats en Falsibordoni van hem zijn in de jaren 156I-94
te Venetië in druk verschenen. De titels dier werken zijn vermeld bij F e t i s
(Biogi-. Univ., IV, 404).
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Iso, Fransch componist, leefde in de tweede helft der 18e eeuw. In de
Opera te Parijs werden x.759 zijn opera's Phaéfu8e en Zérnide, twee onder
zijn Fragmente héroïques, ten gehoore gebracht. Voorts is hij be--delnva
kend door een proces, dat hij den koninklijken kamercomponist d e L a g a r d e
aandeed, wiens compositiën door hem (Iso) vervaardigd waren ; althans zoo
beweerde hij. : Le sieur de Lagard'e s'en est approprié la gloire et le profit,"
zeide hij in zijn Mémoires. De rechtbank, en later het Parlement, stelden hem
echter in het ongelijk. Volgens P o u g i n is hij dezelfde, die bij F e t i s onder
den naam Y z o voorkomt. (z. zo.)
Isola (G a e t a n o) , Italiaansch componist, geb. 176'1 te Genua, ontving zijn
opleiding te Palermo. Hij schreef veel voor het tooneel, o. a. 179 E voor
Turijn de opera La conquista del velo d'oro. Van zijn kerk- en kamercompositiën is niets bekend geworden. Na 1 8'12, toen hij accompagnateur aan
den schouwburg in zijn geboorteplaats was, ontbreken de berichten aangaande
gijn leven.
Isouard (Nieolo), ook alleen Nico 1 o genaamd, operacomponist, geb. 6
Dec. 1775 op Malta, van Fransche ouders. Op jeugdigen leeftijd werd hij
naar Parijs gezonden, om zich voor de marine voor te bereiden; doch tengevolge der Revolutie keerde hij 1790 naar Malta terug. Daarop bestemde
zijn vader hem voor den handel; doch in zijn vrijen tijd beoefende hij vlijtig
de muziek en ontving onderricht in die kunst van V e 11 a en van A z o p a r d i
kapelmeester der Maltezer-orde. Te Palermo en te Napels, waar hij bediende
bij een bankiershuis was, zette hij zijn studiën voort, in laatstgenoemde stad
onder leiding van S a l a en G u g 1 i e 1 m i, verliet t 795 zijn betrekking en
begaf zich naar Florence, waar zijn opera Avviso ai marilaíi, volgens sommigen met veel, volgens anderen met weinig succes, vertoond werd ; ook zijn
opera drlaeerse werd te Livorno, gunstig ontvangen. De grootmeester der
Maltezer-orde beriep hem naar Malta, benoemde hem tot kapelmeester der
orde en schonk hem het Maltezerkruis. Na de opheffing der orde, '1.798,
bleef hij nog eenigen tijd te La Valetta, hoofdstad van Malta, wonen en schreef
voor het theater aldaar de volgende opera's : Rinaldo d'Asti, L'improvisata in
campagna, Ii tonneliere en Ii barbiere rli Seviylia. In 1799 begaf hij zich
naar 'Parijs, volgens sommigen in gezelschap van den generaal V a u b o i s , als
diens secretaris; hetgeen door anderen tegengesproken wordt, daar V a u b o i s
1798--1800 op Malta bleef. Te Parijs maakte hij kennis met R. K r e u tz e r, met wien hij gezamenlijk de opera's Le petit .Page en I'laminius a Goring/th vervaardigde; met M é h u 1, B o i e 1 d i e u en K r e u t z e r werkte hij mede
aan Le baiser et la quittance. Kort na zijn aankomst te Parijs stelde hij zich
in verbinding met Hoffmann en É t i e n ne , die vele operateksten voor
hem vervaardigden. Zijn eerste werken maakten te Parijs weinig opgang, doch
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met Michel Ange (1802) behaalde hij een groot succes. Zijn volgende werken : Les confidences, Le med ecin turc, Leonce, Les Rendez-vous bourgeois, Le
billet cle loterie, Lclli et Quinault en J$intrigue aux f ené re$, werden niet minder gunstig opgenomen, en van 1805 tot 1811 was hij alleenheerscher op
het gebied der 0 p é r a c o m i q u e. Vooral zijn Cendrillon (1810), te Parijs honderdmaal achter elkaar gegeven, werd een lieveling van het publiek ; ook in het buitenland voerde men deze opera herhaalde malen op. Het
jaar 1811. bracht hem een geduchten mededinger op het gebied der Opera
comique: B o i e l d i e u keerde uit Rusland terug. Beide componisten, naijverig
op elkaar, spanden hun beste krachten in om elkaar te overtreffen ; Is o u a r d
schreef in dien tijd zijn beste werken : Toconde en Teannot el Colin; zij
bevestigden zijn 'roem en verschaften hem groote sommen. In zijn laatste
levensjaren gaf hij zich over aan uitspattingen en verloor zijn lust tot werken.
Hij stierf 23 Maart 1818 en liet een onvoltooide opera : Aladin ou la lamps
merveilleuse, na, die voor eeg , zijner beste werken wordt gehouden ; Beni ne or i legde er de laatste hand aan.
Behalve zijn opera's heeft I. kerk- en kamermuziek geschreven. Een volledige lijst zijner werken vindt men bij F é t i s (Biogr. univ.)
Istesso of stesso, Ital., dezelfde ; b. v. l'istesso tempo of to stesso tempo;
dezelfde tijdmaat. Het beteekent nu eens, dat de waarde der noten dezelfde
blijft bij veranderde beweging, dan eens dat de beweging dezelfde blijft bij
veranderde (vergroote of verkleinde) notenwaarde.
Italiaansche fluit, Z. FLAUTO ITALICO.
Italiaansche instrumenten, z. VIOOL en VIOLENMAKERS.
Italiaansclie muziek, Z. MUZIEKGESCHIEDENIS.

Italiaansche tabulatuur, Z. TABULATUUR.
Italian sixth, Eng., aldus noemen de Engelschen het accoord met de overmatige sext, vergezeld van de groote terts ; b. v.
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Itasse, zangonderwijzer te Parijs, leefde in de tweede helft der 18e eeuw
en gaf een Recueil d'airs el duos avec accompagnement de violon el alto, ou
avec la quilare of basso in het licht.
Itier (L é o n a r d) , luitenist uit de tweede helft der 17e en de eerste helft
der 18e eeuw. Reeds onder de regeering van Lodewijk X I V (161'54) was
hij ))maitre de luth ordinaire des pages de la musique de la Chapelle du roi"
en bekleedde die betrekking gedurende niet minder dan zeven en zestig jaren, -Zij
Zijn zoon, G a s to n I. , volgde hem op.
lthymbos, Gr., een door Hymnes begeleide dans bij de oude Grieken, ter
eere van Bacchus.
Ivanoff (Nieolas), Russisch zanger, geb. 1809 in Klein- Rusland, bezat
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een schoone tenorstem en begaf zich op jeugdigen leeftijd naar Milaan, waar
hij zangonderricht nam bij E 1 i o d o r o Bianchi. Omstreeks 1830 trad hij
te Napels voor het eerst op en ging vervolgens naar Parijs, waar hij zich
nevens R u b i n i met groot succes liet hoorera. Ook te Londen, waar hij 1834
optrad, werd zijn stem algemeen bewonderd ; doch het schijnt, dat zijn wijze
van zingen te sentimenteel was en op den duur vervelend werd; althans zijn
naam gaf den Engelschen aanleiding tot de woordspeling »I've enough." Van
Engeland keerde hij naar Italië terug en vestigde zich 1850 te Bologna, waar
hij vermoedelijk nog heden leeft.
Ivery (John), muziekonderwijzer te Northam in het graafschap Hertford
in Engeland, leefde in de tweede helft der 18e eeuw en gaf een verzameling
oude kerkgezangen in het licht, getiteld : The Hert f oralshire Melody, or Psalm

singer's recreation, being a valuable collection of Psalms, hymns, Anthems etc.
(London, 1773).
Ives (Simon), cantor aan de S t. Paulus -kerk te Londen, geb. in de
tweede helft der 16e eeuw, gest. 1662, componeerde vele gezangen, die opgenomen zijn in de verzamelingen Catch that catch can van H i 1 t o n (1652)
en .Musical Companion van P 1 a y f o r d (1672); ook in de Vocal scores van
H u 11 a h komen compositiën van hem voor. Tijdens het protectoraat van
C r o m w e 11 verloor hij zijn betrekking van cantor en vestigde zich als muziekonderwijzer te Londen.
Ivo, abt te Clugny, schreef een Historia (musicae) fiqurali8, die, volgens
oude berichten, in manuscript in de bibliotheek van het klooster St. Gallen
voorhanden moet zijn. -- In het orgeltabulatuurboek van J a c o b P a i x (Lauingen, 1583) komt een lied van zekeren Ivo voor, getiteld : » Der Liendel

alle 4aq."

J.

Jaalinck (Joost D i r c k) , orgelmaker te Deventer omstreeks 1712.
Jacchini (Giuseppe), Italiaansch violoncellist, was in den aanvang der
18e eeuw als instrumentalist aan de kerk San P e t r o n i o te Bologna aan
Academia filarmonica aldaar. Hij heeft o. a. Concerti da-gestldnri
camera a 3 e 4 $tromenli con violoncello obligalo (Bologna, 1701) gecomponeerd.
Jachet of Jacquet, z. BERCHEM, BIJUS (Jacob d e) , DE PONT, VAET en
DE WEERT. Al deze toonkunstenaars droegen den voornaam J a c h e t of J a cquet (soms komt de naam ook voor als Jacques, Jacob en Giacchez),
hetgeen reeds bij hun leven aanleiding tot verwarring gaf. (z. A m b r o s , Geschichte d. Mus., III, 316.)
Jachmann-Wagner, z. WAGNER.
Jachthoorn, Ned. ; JAGDHORN, Hoogd. ; COR DE CHASSE, Fr. ; CORNO DA
CACCIA, Ital. ; Z. HOORN.
Jack, Eng., z. SAUTEREAU.
Jackson (John), Engelsch toonkunstenaar, was 1669 »Instructor in Music" aan de kathedraal te Ely. Zijn compositiën zijn meest alle verloren gegaan, met uitzondering van het Anthem »The Lord said unlo my Lord," dat
in de verzameling T u d w a y (Hari. MS. 7338) opgenomen is ; voorts bevindt
zich een Service van hem in de koorboeken van Wells, en vier zijner gezangen zijn voorhanden in de bibliotheek der Sacred iarmonic Socielj te Londen.
Jackson (William), violist en componist, geb. 1730 te Exeter, ontving
het eerste onderricht in de muziek van John S i 1 v es t e r, organist aan de
kathedraal in zijn geboorteplaats en zette 1748 zijn studiën te Londen voort
onder leiding van John Travers. Te Exeter teruggekeerd, vestigde hij er
zich als onderwijzer en stierf 1803. Als violist was hij een leerling van

190
G e m i ni a n i en had volkomen dezelfde manier van spelen als zijn meester.
Als componist trad hij op met de opera's the Lord of eke Manor (1780) en
The Metamorphosis (x.783) en met vele instrumentale . muziek en liederen.
Ook met schilderkunst en letterkunde hield hij zich bezig; van zijn geschriften verdienen vermelding : Z'hzrt,y leíter$ on various subjects (1782) en Obser-

vation$ on the present stale of music in London (1791).
Jackson (William), bijgenaamd M a s h a m, naar zijn geboorteplaats, was
organist en componist, geb. 9 Jan. 1816, en toonde reeds op jeugdigen leeftijd grooten aanleg voor de muziek. Hij vervaardigde orgels, leerde bijna alle orkest
bespelen en oefende zich, zonder de hulp van een meester, in-instrume
de harmonie en het contrapunt. Hij werd 1832 organist in zijn geboorte
te Bradford, waar hij ook, na het vertrek van Winn , de-platsen1852
betrekking van directeur der C h o r a 1 Union verkreeg. Van zijn talrijke
compositiën verdienen vermelding I$aiah en The Deliverance of Israel from
Babylon. Zijn laatste werk was de cantate The Praise of Music. Hij stierf
15 April 1866.
Jacob. Van dezen naam zijn in de Nederlandsche muziekgeschiedenis bekend drie organisten : een te Utrecht (1429), een ander terzelfder plaatse
(1464--.j68) en een te Leiden (gest. l559); voorts een hoornist te Utrecht
(1430-1441), een zangmeester te 's Hage (1538) en een koormeester te
Amsterdam. Van geen dezer musici zijn de voornamen bekend. Jaco b
J a n s z. is de naam van twee orgelbouwers.; de een woonde 1 528 te Hoorn,
of te Kampen, de ander 1603 te 'Utrecht. Een andere J a c o b, bijgenaamd
die P a e p , was 1A39-4II luitenist en pijper te Utrecht.
Jacob, orgelmaker, leefde in den aanvang der á.7e eeuw en vervaardigde
1606 te Lubeck een orgel van 30 stemmen.
Jacob, Fransch violist, leerling van G a v i n i è s , maakte 1765 deel uit van
het orkest der Opera te Parijs. Op het Concert s p i r i t u e 1 aldaar werden
eenige zijner motetten uitgevoerd; voorts is hij bekend door een Méthod e de
musique sur un nouveau plan (Parijs, 4769). Hij stierf vermoedelijk 1772.
Jacob (Benjamin), orgelvirtuoos, geb. 1778 te Londen, ontving het
eerste onderricht in de muziek van zijn vader. Door W i 11 i a m S li r u b s o 1 e
en Matthew Cooke werd hij in het orgelspel onderwezen en bekleedde
reeds op tienjarigen leeftijd de betrekking van organist aan eenige kapellen
te Londen. Omstreeks x.796 bestudeerde hij de harmonieleer onder leiding
van Dr. Arnold en dirigeerde 1800 een reeks oratorium-concerten. Van
1809 tot 1814 behoorde hij, met W e f l e y en Crotch, tot de beste organisten van Londen ; met beide collega's gaf hij concerten in de Surrey kapel. dij stierf 24 Aug. 1829. Zijn compositiën zijn niet talrijk; zij bestaan in Psalmen en Glees.
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Jacob (Friedrich August Leberecht), Duitsch componist en zanger,
geb. 1 803 te Kroitzch bij Liegnitz, werd 1824 cantor, organist en onderwijzer te Konradsdorf, welke betrekkingen hij nog x.850 bekleedde. Hij heeft
mannengezangen, schoolliederen en zangboeken vervaardigd.
Jacob (Gunther) , Benedictijner-monnik in het S t. Nico 1 a a s -klooster
te Praag, leefde in den aanvang der á.8e eeuw en schreef vele kerkmuziek,
die in de jaren t74-26 in druk verscheen.
Jacob de Eerste, koning van Schotland, geb. 1393, regeerde 1424-1A37
en werd 20 Febr. van laatstgenoemd jaar vermoord. Zijn tijdgenooten spreken
met grooten lof over zijn geleerdheid en zijn kunstkennis. Ook in de muziek
muntte hij uit : hij was virtuoos op acht instrumenten, vooral op de harp, en
moet ook een der beste componisten van zijn tijd geweest zijn ; dit althans zegt
Alessandro T a s s on i in zijn Pensieri cdiver$i (Venetië, 1646). Een verhandeling over muziek, die '1430 door hem geschreven zou zijn, is verloren geraakt.
Jacobelli (Giovanni B a t t i s t a) , kapelaan der koningin van Polen, gaf
een 1643 door hem gecomponeerden canon in het licht, die door G e r e r
»sonderbar in der Erfindung" wordt genoemd.
Jaeobello, Italiaansch orgelmaker, leefde omstreeks de helft der 14e eeuw
te Venetië en vervaardigde 1364 het eerste orgel in de S t. Marcuskerk aldaar.
Jacobetti (Pietro), Italiaansch geestelijke en componist, geb. in de nabijheid van Cremona in de tweede helft der 16e eeuw, was priester te Ripatransone in den Kerkelijken Staat. Van zijn compositiën zijn bekend : Lamen-

tatione$ cum omnibus resvon$oriie in hebclomade sancta eí passionie in missis
dominicae Palmarum el Paraseeve quaíuor vocibus en Liber primus mutetorum
4, 5 ei 6 vocibu$ (Venetië, 1589).
Jacobi, Duitsch luitvirtuoos uit Meissen, leefde in den aanvang der E8e
eeuw en was in dien tijd vooral wegens zijn compositiën voor de luit bekend.
Jacobi (Adam . Friedrich Ernst) , theoloog en schrij ver over muziek,
geb. 27 Oct. 1733 te Ichtershausen in Thuringen, maakte 1770 deel uit van
het regiment Saksen-Gotha, in Hollandschen dienst, en stierf 1807 als consistoriale raad te Cranichfeld in Gotha. Onder zijn werken bevindt zich de
verhandeling Nackricht von den Glockenspielen in Holland (Leipzig, x.790).
Jacobi (Christian G o t t h i 1 f) , orgel- en klaviervirtuoos, geb. 26 Jan.
1696 te Maagdenburg, werd reeds op jeugdigen leeftijd blind, hetgeen heul
echter niet belette, met grooten ijver de muziek te beoefenen. Hij was 1720
organist aan de Petrus-kerk en 1726 aan de Katharina-kerk te Maagdenburg, waar hij omstreeks 1750 stierf. Geen enkele zijner compositiën is tot
ons gekomen.
Jacobi (F r i e d r i c h W i 1 h e 1 m), fabrikant van koperen instrumenten,
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geb. 1754 te Oschatz, was een leerling van L e u t h o 1 d en vestigde zich
1788 te Dresden. Zijn instrumenten werden zeer geroemd. Een omstreeks
1800 door hem vervaardigden zilveren hoorn noemt G e r b e r een der schoonste
instrumenten van dien tijd.
Jacobi (Johann Christian) , hobovirtuoos, geb. 1719 te Filse in Littauen, was 1746 68 kamermusicus en eerste hoboïst der kapel van den
markgraaf Kar 1 te Berlijn en vervolgens directeur der boboïstenschool te
Potsdam, waar hij 12 Juli x.784 stierf.
Jacobi (Karl), Duitsch fagotvirtuoos, geb. in den aanvang der 19e eeuw,
was gedurende vele jaren stadsmuziekdirecteur te Gottingen.
Jacobi (Konrad), violist, geb. 1756 te Mainz, waar zijn vader concertmeester was, gold voor een der beste violisten van zijn tijd. Hij stierf 11
Juli 1811 als muziekdirecteur der hofkapel te Dessau.
Jacobi (M i c h a e 1) , violist, luitenist, fluitist en een der vruchtbaarste liederencomponisten uit de 17e eeuw, geb. in Brandenburg, maakte reizen door
Duitsehland, Frankrijk en Italië, en diende o. a. in het Venetiaansche leger,
bij gelegenheid van den oorlog dezer republiek tegen den paus. Overal maakte
zijn virtuositeit grooten opgang. Van Kiel, waar hij zich 1651 bevond, werd
hij als cantor aan de Johannes -school naar Luneburg beroepen, en het was
daar, dat hij wegens zijn schoone compositiën voor zang den bijnaam van
»Duitschlands Amphion" verkreeg. W a l t h e r en Gerber vermelden de
titels van eenige zijner verzamelingen liederen, die in de jaren I651-53 in
druk verschenen. Talrijk zijn de door hem gecomponeerde kerkelijke liederen
van Joh. Rist ; ook zette hij 1653 het zangspel Das friedejauchzende Teuíschland, van denzelfden dichter, op muziek. Hij stierf 1670 te Luneburg.
Jacobi (Tobias) ., componist uit Hirschberg in Silezië, was in de laatste
helft der l7 e eeuw notaris en schoolmeester te Seidenberg in de Boven-Lausitz
en schreef vele motetten, die hem beroemd maakten. Zij verschenen 1664
in het licht, onder den titel: Scala toeli musics &i et spiritualis, order die
.

geistliche musikali$che Himmele-Leiter, von 20 Sprossen odor Spriichen Altes
and Neues Testamení (Zittau, 1674).

Jaeobitus (Petrus Amicus), Latijnsche naam van Pietro Jacobetti
(z. dezen).
Jacobi (Georg), geb. 1739 te Mannheim, was baszanger aan den Dom
te Straatsburg en een zoo degelijk toonkunstenaar, dat men hem 1791, in
plaats van P f e f f i n g e r, tot kapelmeester benoemde. Toen 15 Oct. 1793
alle kerken te Straatsburg gesloten werden, trok J. zich uit het kunstenaarsleven terug en stierf 7 Jan. 1805. Zijn geraamte wordt wegens zijn buitengewone lengte in het anatomisch museum te Straatsburg bewaard, Hij schreef
vele compositiën, die echter niet in druk zijn verschenen.
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Jacobs of Jacobsz (Hendrik), violenmaker te Amsterdam, werkte van
1690 tot 1740. Volgens sommigen was hij een stiefbroeder van H i e r o n ym u s Amati en bracht het eerste gedeelte van zijn leven te Cremona door.
Zijn violen zijn vervaardigd naar het groote model van Nico 1 a a s A m a t i
en worden niet zelden voor instrumenten van dien Italiaanschen meester
gehouden. In sommige opzichten echter is Jacobs bij zijn voorbeeld ten
achteren gebleven ; vooral wat betreft de krul, die bij Amati sierlijker gesneden is. 'The scroll," zegt George Hart in zijn uitmuntend boekje
The Violin (popular edition: London, D u l a u & Co., 1880), )has ever proved the most troublesome portion of the violin to the imitator. It is here,
if anywhere, that he must drop the mask and show his individuality." Een
tweede punt van verschil tusschen Amati en Jacobs is, dat de violen van
laatstgenoemde, evenals die van de meeste Nederlandsche violenmakers, met
balein zijn ingelegd. Ook het lak van Amati is schooner.
Jacobs (A.) , violenmaker, vermoedelijk een zoon van den vorige, geb. te
Amsterdam in den aanvang der 18e eeuw. Zijn violen munten uit door
een donkerrood, doorschijnend lak, doch laten aan netheid te wenschen
over. In het supplement van M e n d e l' s Husik. Lexicon wordt, in
navolging van P o u g i n (Supplémen1 cle la biogr. univ. de Fétis), melding
gemaakt van zekeren Peter J., een vlaamsch violenmaker, die op het einde
der 17e en in het begin der 18e eeuw te Amsterdam geleefd zou hebben.
Jacobs (Jan), orgelmaker te Utrecht, stierf omstreeks 1630.
Jacobsen (Jac o b) , violist, geb. J 6 Oct. 1764 te Amsterdam, maakte
geruimen tijd deel uit van de orkesten van Felix M'eritis, Harmonica en van
den stadsschouwburg en was vooral als quartetspeler gunstig bekend. Hij stierf
1835. Zijn zoon, A b r a h a m J., geb. •1 Mei 1802 te Amsterdam, was
violoncellist en muziekonderwijzer aldaar. Hij stierf 1871.
Jacobson (Simon E.), violist, geb. 24 Dec. 1839 te Milau in Koerland,
studeerde te Riga onder leiding van den concertmeester Weller, zette
1858 zijn studiën aan het conservatorium te Leipzig voort en trad reeds het
daarop volgend jaar als solist in een G e w a n d ha u s -concert op. Vervolgens
maakte hij een kunstreis door zijn vaderland en werd -1860 concertmeester
te Bremen, welke betrekking hij tot 1872 bekleedde ; in dit jaar begaf hij
zich naar Amerika, waar hij nog heden, als concertmeester van het orkest
van T h o m a s te Nieuw-York, werkzaam is.
Jacobsz (C 1 a e s) , notendrukker te Amsterdam, wiens eerste werk, een
nieuwe uitgave - van de Souter Liedeken$, t613 verscheen. — Een ander
notendrukker, T h e u n i s J., leefde omstreeks 1650 te Amsterdam.
Jacoby (Georges), violist en componist, geb. 13 Febr. 1840 te Berlijn,
kwam op jeugdigen leeftijd te Parijs, ontving zijn muzikale opleiding aan het
H.13
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conservatoire, behaalde 1861 den eersten prijs in het vioolspel en kwam omstreeks denzelfden tijd in het orkest der Opera. Van 1868 tot x.870 dirigeerde
hij het orkest der Boufes-Pari8ien8 en begaf zich vervolgens naar Konden, waar hij nog 'heden orkestdirecteur aan het A 1 h a m b r a is. Zijn compositiën bestaan in operettes, balletten en vioolmuziek.
Jacopo di Bologna, Italiaansch componist, leefde op het einde der 14e
eeuw en was een tijdgenoot van Francesco L an d i n o, bijgenaamd ii
c i e Co. Een manuscript van hem, bevattende twee- en driestemmige gezangen,
in het zwarte notenschrift van Franco , is in de bibliotheek te Parijs voorhanden.
Jacopone of Jacopo Benedetto, in het Latijn J a c o b u s d e B e n e d i c t is
genaamd, Hyrnnendichter uit de '13e eeuw, geb. te Todi in Spoleto, studeerde
in de Rechten en werd een der beste advocaten van Rome. De plotselinge
dood zijner jonge schoone vrouw, • die bij het instorten eener zaal om het
leven kwam, greep hem zeozeer aan, dat hij, in lompen gehuld, geheel Italië
doortrok, het wereldlijk leven vaarwel zeide en Franciscaner-monnik werd.
Vervolgens trad hij als boetprediker op en hield scherpe redevoeringen, zelfs
tegen paus B o n i f a c i u s VIII , die hem dientengevolge in de gevangenis liet
werpen. Eerst 1 303 werd hij weder vrij, trok zich toen in de eenzaamheid
van het klooster terug en stierf 1306. Zijn flymni el prosae sacrae zijn
herhaaldelijk gedrukt. Groote beroemdheid heeft hij verkregen door zijn hymne
»Stabal Mater," die hij in de gevangenis dichtte en, volgens sommigen, ook
op muziek zette.
Jaeotin, Vlaamsch contrapuntist, geb. tusschen 1440 en1450. Men heeft
hein dikwijls verward met Jacob B e re h e m. Zijn familienaam was G od e b r y e, en hij noemt zichzelven in een geschrift : »J a c o p e Go d e b r y e
alias J a c o t ij n." Hij behoorde tot de beroemde componisten van het einde
der 15e en het begin der t6e eeuw. Zijn compositiën komen in verschillende
verzamelingen voor, o. a. in de 1519 door Petrucci uitgegeven Motetli
delta corona, in den Concenlus van S a 1 b 1 i n g e r en in de verzamelingen
van A d r i e n 1 e Roy en van Ballard. Zesstemmige Missen van hem bevinden zich in de bibliotheek van den abbé Santini te Rome.
Jaegmin (Frangois), hoornist, geb. 28 Juli 1793 te Rouaan, ontving
zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs, van D a u p r a t , werd 18I9 eerste
hoornist in het orkest der Italiaansche Opera en 1826 in dat der 0 p é r a
C o mi qu e; laatstgenoemde betrekking bekleedde hij meer dan vijf en twintig
jaren. Zijn compositiën bestaan in duetten voor twee hoorns, phantasieën
voor hoorn en harp, variatiën voor hoorn en een methode voor dat instrument.
Jacgmin (Jean Baptiste Francois) , harpspeler, van dezelfde familie
als de vorige, geb. 27 September x.799 te Rouaan, was een leerling van
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Nadermann en harpist aan de Opéra Comique te Parijs,waarhíj 1834
stierf. Hij heeft compositiën voor zijn instrument geschreven.
Jacquard (L é on J e a n) , violoncellist, geb. 3 Nov. 1826 te Parijs, genoot
het eerste onderricht in de muziek te Pont-le-Roy, nabij Blois, van H u s D e s f o r g e s en L e v a c q, en zette zijn studiën voort op het conservatoire
van Parijs, onder leiding van N o r b 1 i n. Hij behaalde 1844 den eersten
prijs in de violoncelklasse. Van dat oogenblik af trad hij herhaaldelijk in het
publiek op, en zijn spel werd zeer geroemd. Omstreeks 1855 richtte hij niet
A r m i n g a u d, M a s en S a b a t i e r een vereeniging voor kamermuziek op,
en na den dood van C h e v i l 1 a r d (1877) werd hij leeraar in het violoncel spel aan het conservatoire. Van zijn compositiën zijn stukken voor violoncel
-

in het licht verschenen.
Jacquard (Louis Auguste) , violoncellist, broeder van den vorige, geb.
26 December 1832 te Pont-le-Roy, was een leerling van F r a n c h o m m e en
behaalde 1852 den eersten prijs in de violoncelklasse van het conservatoire.
Jacquart (Jean) , klavierfabrikant, leefde in de eerste helft der 17e eeuw
te Parijs. De in zijn fabriek vervaardigde klavieren en spinetten waren destijds zeer gezocht.
Jacques (C h a r 1 o t t e) , kcavier•speelster en componiste te Parijs, liet aldaar
1862 in het theater D ej a z e t een operette, getiteld La Veillée, opvoeren.
Jaequier (Mlie), toonkunstenaresse uit den tijd van M o 1 i è r e. In de
Recherches Bur te • thédtre wordt van haar gezegd : „Mlle Ja c q ui e r• touchait
le clavecin dans la pièce Annd roméne, opera, musique de Molière et ch anté
chez lui en novembre 1678."
Jaequin, Fransch componist uit de laatste jaren der 17e eeuw, is bekend
geworden door een Mis en door Airs en Chansons.
Jacquot (Charles Jean Baptiste) , schrijver, bekend onder den pseudoniem Eugène d e M i r e c o u r t, geb. 1820 te Mirecourt, gest. J 860 te
Petersburg, gaf in zijn biographisch werk Lee Confemporains levensschetsen
van Rossini, Meyerbeer, Auber, Félicien David en anderen.
Jacquot (Charles), violenmaker te Parijs, geb. 1808 te Mirecourt.
Zijai instrumenten werden geroemd ; op verschillende tentoonstellingen behaalden zij eerste en tweede prijzen. Zijn zoon, mede C h a r 1 e s genaamd, geb.
1828 te Nancy, is violenmaker in zijn geboortestad.
Jadassohn (Salomon), componist, geb. 15 Sept. 1831 te Breslau, ontving het eerste onderricht in de muziek in zijn vaderstad, kwam 1848 aan
het conservatorium te Leipzig, studeerde te Weimar klavier bij Liszt, te
Leipzig harmonieleer bij Hauptmann , en vestigde zich 1852 als muziekonderwijzer in laatstgenoemde stad. Van 1867 tot 1869 was hij directeur
der nnuziekvereeniging Euterpe en werd later leeraar in de harmonie en
13*
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het contrapunt aan het conservatorium. Zijn compositiën bestaan in symphonieën, sonates, stukken in canonischen vorm voor orkest, trio's, duo's, sonates, liederen enz.

Jadin (Georges) , fagotvirtuoos, was omstreeks het midden der 18e eeuw
lid der kapel van L o d e w ij k X V te Versailles.
Jadin (J e a ri) , broeder van den vorige, was violist in de kapel van den
aartshertog-stadhouder der Zuidelijke Nederlanden, te Brussel, en kwam later
in de koninklijke kapel te Versailles. Hij stierf in het begin der Fransche
Revolutie. Eenige symphonieën, vioolquartetten en trio's van herre zagen te
Brussel het licht.
Jadin (Louis E m a n u e 1), oudste zoon van den vorige, geb. 21 Sept.
1768, ontving het eerste onderricht in het klavier- en vioolspel van zijn vader.
Hij werd muziekpage van Lodewijk X V I en zette later zijn studiën in het
klavierspel onder leiding van zijn broeder H y ac i n t h e (z. hieronder) voort.
In het t h e á t r e d e Monsieur werd hij 1789 tweede, 1791 eerste cernbalist en bleef in die betrekking werkzaam tot aan het vertrek der Italiaan
zangers, in 1792. „ Evenals vele andere uitstekende musici nam hij dienst-sche
bij het muziekcorps der Nationale Garde en schreef in die betrekking vele
cantates, liederen en hymnes voor de toenmalige patriotische feesten. In 1.802
werd hij tot leeraar aan het conservatoire en tevens tot orkestdirecteur aan
het theater M o 1 i è r e benoemd. Tijdens de Restauratie van 1814 was hij gouverneur • der muziekpages en vervulde dien post tot 1830, in welk jaar hij
gepensionneerd werd. Hij stierf IA April 1853 te Parijs. Onder zijn talrijke
compositiën bevinden zich 42 opera's, vele cantates, symphonieën, quintetten,
quartetten enz.
Jadin (H y a c i n t h e) , klavierspeler en componist, broeder van den vorige,
werd 1769 te • Versailles geboren, genoot onderricht in de muziek van zijn
vader, later van H u 11 m a n d e 1, en werd bij de oprichting van het conservatoire te Parijs leeraar in het kiavierspel aan die school. Hij stierf in October 1800 te Parijs. Zijn compositiën, zoowel als zijn didaktische werken,
worden met lof vermeld.
Jadin (Georges), jongste broeder van de beide vorigen, geb. '1 771 te
Versailles, ontving onderricht in den zang van Richer en was tot x.817
zangonderwijzer te Parijs. Hij componeerde vele Romances.
Jaell (Alfred), klaviervirtuoos, geb. 5 Maart 1832 te Triëst, ontving
van zijn vader onderricht in het vioolspel, doch toonde reeds vroegtijdig groote
voorliefde voor het klavier en bracht het op dat instrument in korten tijd
tot een zoo groote hoogte, dat hij reeds 1843 zijn kunstreizen kon beginnen
en overal als wonderkind toegejuicht werd. Op het einde van 1845 begaf
hij zich naar Brussel, waar hij, eenige uitstapjes naar Nederland - niet -mede-
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gerekend, twee jaren bleef. Van 1847 tot 1848 bevond hij zich te Parijs,
dat hij bij het uitbreken der Februari-revolutie van dat jaar verliet, om zich
naar Amerika te begeven. Tot 1854 doorreisde hij de Vereenigde Staten,
keerde toen naar Europa terug en maakte nieuwe kunstreizen door Duitsch-

land, Polen en Rusland. Tusschen 1860 en 1864 vertoefde hij afwisselend
te Parijs en in Nederland en maakte 1864-65 een kunstreis met Car1otta Patti. In Duitschland had hij weinig succes, daar hij door andere,
grootere klavierspelers in de schaduw werd gesteld ; doch in andere landen,
vooral in Frankrijk en Engeland, werd zijn talent zeer op prijs gesteld. Zijn
spel is brillant en sierlijk, degelijkheid ontbreekt echter; vandaar dat hij beter
tehuis is in de zoogenaamde »salon- muziek ", dan in de werken der groote
meesters. Zijn compositiën zijn, geheel in overeenstemming met zijn manier
van spelen, glad en brillant ; hij heeft er ongeveer 200 geschreven. — De

echtgenoote van •J., Marie T r a u t m a n n , met wie hij 1864 in het huwelijk trad, is een uitstekende klavierspeelster, geboortig uit den Elzas. Zij ontving haar muzikale opleiding aan het conservatoire te Parijs, behaalde er 1862
den eersten prijs en maakte vele kunstreizen niet haar echtgenoot.
Jaffé (Moritz), violist en componist, geb. 3 Jan. 1835 te Posen, was de
zoon van een grondbezitter en door dezen voor de landhuishoudkunde bestemd.
Ter studie naar Berlijn gezonden, ontving hij er onderricht in de muziek, in
het vioolspel van H. Ries, in de compositie van C. B ë h m e r. Zijn familie
gedoogde echter niet, dat hij zich aan de muziek wijdde en noodzaakte hem,
te Berlijn op een kantoor te gaan. Heimelijk begaf hij zich 1858 naar Parijs,
waar hij zijn vioolspel onder leiding van M a u r i n en M a s sa r d ontwikkelde;
zijn compositie - studiën zette hij bij H a u p t n e r voort. Naar Berlijn teruggebracht, was hij weder genoodzaakt, zich met het voor hem bestemde vak bezig
te houden, hetgeen hem niet belette, zijn studiën in het vioolspel onder leiding
van F. Laub te voltooien ; zich in het openbaar te laten hooren was hem
evenwel niet vergund. Ofschoon hij zeer gelukkig was in zijn handelsondernemingen, deed het hem leed, zich niet geheel en al met zijn geliefde kunst
te kunnen bezighouden; daarom deed hij 1870 zijn zaken aan kant, nadat
hij onder leiding van R. W u e r s t en L. B u s s i e r ijverig het contrapunt en
de compositie bestudeerd had. Zijn opera Das KiUchen von Heilbronn was
reeds 1866 onder den pseudoniem M o r j a te Augsburg en te Praag vertoond;
1875 verscheen zijn opera Ekkeka-rd te Berlijn ten tooneele. Voorts bestaan
zijn compositiën its een strijkquartet, prijsliederen voor het deutsches Iiederbuch en stukken voor viool. J. munt uit als qu.rtetspeler en kent bijna alle
quartetten van Mozart , Beethoven e. a. van buiten.
Jagarte (Manoel), Spaansch componist en violist, geb. omstreeks 1798,
stierf reeds 1819 te St. Sebastien, Te Bordeaux had hij zijn muzikale op-
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leiding ontvangen. Van zijn cornpositiën worden met lof vermeld een Requiem
en een opera : L'Inf ante de Zamora.
Jagdhorn, Hoogd., jachthoorn ; z. HOORN.
Jaegher (L. de), organist aan de kathedraal te Brugge, geb. te Oostroosebeke in West-Vlaanderen, ontving 1840 zijn muzikale opleiding te Gent. Zijn
eerste betrekking als organist was te Tourcoing. Hij heeft vele kerkmuziek
gecomponeerd.
Jagemann (Karoline), zangeres, geb. 1778 te Weimar, was de doch
een geleerde en bibliothecaris van hertogin-tervanChisJop.,
A to a 1 i a , die op muzikaal gebied bekend is geworden door zijn levensschets
van S a c c h i n i (Deu18che Herkur, 1796). Zij ontving onderricht in den zang
van liet echtpaar Beck te Mannheim en was geruimen tijd een sieraad van
het theater te Weimar. Men zegt, dat zij de oorzaak was, dat G o e t h e
zich 182'1 aan de leiding van het tooneel onttrok. Zij was de geliefde van
den groothertog K a r e 1 Augustus en ontving van hem het landgoed Hei
Zij stierf 1847 te Dresden.
-gendorftschk.
Schlitz
in
het
Jager (Joliannes), violoncellist, geb. 31 Aug. 1748 te
graafschap Görtz in Silezië, was in zijn jongelingsjaren waldhoornist bij een
regiment in Hollandschen dienst en kwam later aan het hertogelijk hof te
Stuttgart, waar hij zich op het violoncelspel toelegde. Omstreeks 1776 werd
hij kamervirtuoos en later muziekdirecteur van den markgraaf van AnspachBayreuth. Hij vestigde zich 1798 te Breslau. Het jaar van zijn dood is
niet bekend ; 1825 leefde hij nog.
Jager (Johann Zacharias Leopold), zoon van den vorige, geb. 1777
te Anspach, werd reeds op negenjarigen leeftijd als violoncellist bewonderd
en ontving van de Koningin van Pruisen een jaarlijksche toelage van 100
Thaler. Hij maakte vele kunstreizen met zijn vader en vestigde zich 1798
met hem te Breslau, waar beiden als virtuozen en leeraren ir. het violoncel spel zeer gezien waren.
Jager (Ernst), broeder van den vorige, geb. 1800 te Breslau, was een
leerling van Bern. Romberg en overtrof zijn vader en zijn broeder als
violoncellist. Met beiden woonde hij te Breslau tot 1825, in welk jaar hij
kamerniusicus en solo-violoncellist der koninklijke kapel te Munchen werd.
Jitger (Franz), tenoorzanger, geb. 1796 te Weenen, betrad 1817 het
tooneel, was 1820-1824 de lieveling van het Weener publiek, ging vervolgens naar Berlijn, 1828 naar Stuttgart en van daar weder naar Berlijn. Omstreeks 1831 verloor hij zijn stem. Hij wijdde zich vervolgens aan het zang
stierf 10 Mei 1852 als zangmeester aan het hoftheater te-onderwijs
Stuttgart.

Jager (Charles), klavierspeler en componist te Berlijn in de eerste helft
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der 19e eeuw, gaf eenige door hem gecomponeerde stukken voor klavier in
het licht.
Jahn (Otto), philoloog, archaeoloog en schrijver over muziek, geb. 16
Juni 1813 te Kiel, is op muzikaal gebied bekend door zijn omvangrijke en
terecht geroemde biographie van M o z a r t. De eerste druk van dit werk
verscheen 1856-59 te Leipzig, in 4 deelen; de tweede, op nieuw bewerkte
druk zag 1867 het licht. Eenige andere, voor verschillende tijdschriften vervaardigde opstellen over muziek gaf hij 1866 te Leipzig onder den titel Ge
ober Huik in het licht ; in deze verzameling komen arti--sameltAufiz
kelen over de Nederrij nsche muziekfeesten van 1855 en 1856, over de uitgave
van Beethovens gezamenlijke werken en over Paulus van M e n d e l s s o h n
voor ; ook bevatten zij aanvallen tegen B e r 1 i o z en Richard Wagner.
Jaha (August W i l h e 1 m Friedrich) , geb. omstreeks 1780 te Arnstadt in het prinsdom Schwarzburg, was bekend wegens zijn keurig klavier spel en wegens zijn vaardigheid op de viool, de violoncel, de fluit en den
hobo. Hij was 1804 onderwijzer bij graaf Sievers in Livonië ; latere berichten aangaande zijra leven ontbreken. Vijf door hem gecomponeerde sonates zijn bij B r e i t k o p f& H a r t ei in druk verschenen.
Jahu (Wilhelm), geb. 24 November 1835 te Hof, op de grenzen van
Silezië en Moravië, bezocht het gymnasium te 011mutz en verkreeg vervolgens
een administratieve betrekking, doch begon zich 1852 aan de toonkunst te
wijden en kwam in genoemd jaar te Temesvar aan het theater; vandaar ging
hij naar Pesth, 1855 naar Agram er was 1856-57 kapelmeester van het
Hoogduitsche opera-gezelschap van J. Eduard d e Vries te Amsterdam. In
laatstgenoemd jaar ging hij naar Praag, waar hij tot 1864 bleef ; vervolgens
was hij ills kapelmeester te Wiesbaden werkzaan en werd 1881 aan de hofopera te Weenen beroepen.
Johns (Friedrich W i 1 h e 1 m), koninklijk Pruisisch muziekdirecteur, geb.
2 Jan. 1809 te Berlijn, zong op jeugdigen leeftijd als sopraan in het koor
der koninklijke Opera aldaar en toonde reeds vroegtijdig grooten aanleg voor
de muziek. De eerste belangrijke gebeurtenis in zijn leven was de eerste
voorstelling van der Freáschutz (18 Juni '182 1), die hem met onbegrensde
bewondering voor het genie van K a r l M a r i a v o n W e b e r vervulde en
zijn liefde voor de kunst aanwakkerde. Hij besloot echter, de tooneelwereld
vaarwel te zeggen en zich voor de concertzaal en het zangonderwijs voor te
bereiden. Nadat hij zich eenigen tijd onder leiding van Louis H o r z i z k y ,
een leerling van Berger en Z e 1 t e r , in het klavierspel en in de theorie
der muziek geoefend en zijn studiën in de zangkunst ijverig voortgezet had,
trad hij als concertzanger en zangonderwijzer op en maakte als zoodanig te
Berlijn grooten opgang. Tot heden telt hij ongeveer 900 leerlingen, onder
.
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welke de prinses Louise van Pruisen, dochter van prins Kar 1. In 1845
richtte hij een zangvereeniging op, • van welke hij tot x.870 directeur was;
1849 werd hij tot koninklijk muziekdirecteur, 1.871 tot professor benoemd,
en vele onderscheidingen vielen hem ten deel. Hij heeft veel gecomponeerd
en gearrangeerd. Zijn voornaamste werk is echter van bibliographischen aard;
het is een boek van 500 bladzijden en draagt ten titel: C. M. von Weber

in seinen IVerken. Chronologisch-thematimhes Verzeichniss seiner sa-mmilicken
Compositionen nebst d ngabe der unvvoll8t ndigen, verloren gegangenen, zwei f elha f ien and untergeechobenen, mit Beschreibung der Autograppen, Ikgaóe der
Ausgaben, and Arrangements, kritischen, kunsthistoriechen und biographi$chen
.dnmerkungen, unter Benulzung von Weber'e Brie fen and Tagebiichern and
iner Beigabe von Ncwhbild.ungen seiner Handschrift (Berlijn, 1871. Ook
schreef hij : C. M. v. IVeber. Fijne Lebensskizze hack autkeníischen Quellen
(Leipzig, 1873). Belangrijk is de bibliotheek van J. ; zij is een ware leberiana en bevat ongeveer 3500 stukken van Weber , waaronder het handschrift der schets van Euryanthe, van de Auforderunq zum Tanz, ' van de
iederen-collectie Leger and Schwert en van de Mis in Es ; voorts vele compositiën uit 's meesters jeugd, 300 eigenhandig geschreven en 700 gekopiëerde
brieven. Na J.'s dood zal deze verzameling in een staatsbibliotheek komen.
Jaillet (J. B.), organist te Rennes, gaf aldaar omstreeks 1857 in het licht:
J.féíhode nouvelle pour apprendre f acilement l'aceonapagnement du plain-chant.
Jana, een soort van fluit, bij de Indianen van het westelijk gedeelte van
Zuid-Amerika in gebruik.
Jakubowski (Samson) , virtuoos op de hout- en stroo-harmonica, geb.
1801 te Kowno in Litthauen, trad 1826 voor het eerst in het openbaar op
en bereisde vervolgens vele landen. Hij, zoowel als G u s i k o w , brachten
groote verbeteringen aan de hout- en stroo-harmonica aan; doch geen van
beiden kan als uitvinder van dit instrument beschouwd worden, daar het als
S t r o h f i e d e 1 reeds lang hij vele volken in gebruik was.
Jaladhamala, een rhythmus van 52 syllaben in de Indische muziek.
Jaleo de Xeres, Sp., een Spaansche danswijze.

Jalousie-zweller, z. ZWELLER.
Jainard, Fransch geestelijke en mathematicus, geb. omstreeks 1720, prior
van Roquefort, is op muzikaal gebied bekend door zijn geschrift Recherches sur
la théorie (le la mucique (Parijs en Rouaan, 1769).
Jambe-de-Fer (Philibert), Fransch contrapuntist uit de 16e eeuw, geb.
te Lyon, ging tot de leer van C a 1 v ij n over en zette diens bewerking der
Psalmen op muziek. Hij schijnt ook eenigen tijd te Poitiers en te Parijs geleefd te hebben en is 1572 in laatstgenoemde stad overleden. Van zijn werken kent men ; .des cent .psalmes de David mis en franrois par Jean Poictevin,
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à quatre parties (eerste uitgave : Poitiers, N i co 1 a s P e 1 e t i e r, 1549 ; tweede:
155 I bij denzelfden uitgever ; derde : Parijs, Nico 1 a s D u C h e in i n, 1558) ;
Les vingt-deux octonnaire$ du p$alme 1 E 9 cle David, fraduits par .lean Poicíevin, en musique á quatre parties (Lyon, T h o in as d e St r a t o n, 1561) ; Les
cent et cinquante psaumes cle David, mis en rimes f rancoises ' par Clémen t
Marot et Theodore de Béze, a quatre et cinq parties (Paris, 1561 ; Lyon, 1564).
James (J o h n) , Engelsch organist uit de eerste helft der 18e eeuw, was
beroemd wegens zijn phantaseeren op het orgel. Nadat hij langen tijd naar
een vaste betrekking gezocht had werd hij organist aan S t. O 1 a e -kerk,
Southwark, 1738 aan St. George, Middlesex. Hij stierf 1745 en werd
plechtig begraven, daar tal van toonkunstenaars zich vereenigd hadden, om een
door hem gecomponeerde Treurhymne uit te voeren. Zijn overige compositiën
bestaan in phantasieën en capriccio's voor orgel, in den stijl van H a n d e 1,
alsmede in gezangen.
James (Williarn N.), Engelsch fluitist, leerling van Ni c h o 1 s o n , schreef
o. a. een werk, getiteld : A word or two on the .Flute ('1826), waarin hij een
beschrijving gaf van de verschillende soorten van fluiten, oude en nieuwe,
alsmede biographische schetsen van de voornaamste fluitisten van alle tijden
De vertaling van een uittreksel van dit werk bevindt zich in de Leipziyer allgem. musik. Zeitunq van 1800.
Jan0 Deze naam, komt in de Nederlandsche muziekgeschiedenis herhaalde
naalen voor. Te Utrecht had men 1462--66 een pijper, 1472 een trompetter,
1494 een zanger, 1515-35 nog een zanger van dien naam. Ter zelfder plaatse
kende men J a n A 1 b e r t s z, hoornist (1427-36); Jan C o r n e 1 i s z, zanger (1580)_; een anderen Jan C o r n e 1 i s z, instrumentmaker ; J a n D e r c k szoon (1430); Jan Gelysz, speelman (f427); Jan Gherytsz, orgelbouwer (1453) en vele anderen. (Z. het Tweede jaarboek der Bouwsteenen van de
Vereeniginq voor Ned. Muziekgeschiedenis, blz. 29.) Te Haarlem woonde een
orgelbouwer J a n , overleden 1521 ; ook andere steden hadden kunstenaars
van dien naam. Bijzondere vermelding verdient Martin David Jan , die
de 150 Psalmen van David , naar melodieën der gereformeerde kerk, voor
vier tot acht stemmen gezet, in het licht gaf. De titel van dit werk luidt
.Psalmgezang, waarin de CL Psalmen Davids mitsgaders verscheiden Lofzangen
met IV, Y, YI, TIII en 1III stemmen te hooren zijn (Amsterdam, 1600).
Jan (Martin), van Merseburgk, geb. omstreeks 1620. Zijn oudste werk
is in de bibliotheek te Koningsbergen voorhanden ; het is getiteld : Musikalisc/ie Jubelfreude
rende mil 7, 10, 15, 20, 22, 24 und mehr Stimmen, nebst dem
Basso continuo auf ! , 2, 3, 4, 5 and 6 Chore, naeb italienischer Invention
gesetzet and ubergeben (Koningsbergen, Paschen M e n s e). Hij was cantor
en muziekdirecteur aan de beide kerken te Sorau en later (1653) rector der
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evangelische school in de stad Sagan, residentie van den vorst L o b k o w i t z,
waar hij 1654 een graflied voor vier stemmen liet drukken. Na acht of
tien jaren verkreeg hij de betrekking van predikant in genoemde stad, doch
werd 1668 met de andere Luthersche geestelijken uit het vorstendom Sagan
verdreven en tot cantor te Ohlau benoemd, waar hij 1682 stierf. Behalve
het hierboven vermelde werk schreef hij : Cantional mil 50 deutscken Pasions-

liedern, hack Dichtungen von verschiedenen Dicktern, mil neuer vier$timmiger
Bearbeitung, theils eigener, theils fremder Melodien (1652). Een vermeerderde uitgave van dit werk verscheen, onder den titel Passionate melicum, 1663
te Sagan. Zijn lied : »Ju meiner Seelen Wonne", 1668 gedicht, is nog
heden bij het Luthersch kerkgezang in gebruik.
Janacconi (Giuseppe), ook J a n n a c o n i en J a n n a c c o n i geschreven,
kerkcomponist uit de Romeinsche school, geb. 1741 te Rome. Zijn eerste leermeester in den zang, in 'iet accompagnement en in de beginselen van het contrapunt was S o c c o r s o R i n a 1 d i n i , zanger aan de pauselijke kapel ; bij G a et a n o C a r p i n i, kapelmeester aan verscheiden kerken te Rome, zette hij zijn
studiën voort. In vereeniging met zijn vriend Pasquale P i sa r i bracht hij
een groot gedeelte der werken van Pal e s t r i n a in partituur en gaf bij die
bewerking zulke bewijzen van groote bekwaamheid, dat P is a r i verklaarde, dat
niemand waardiger was, de traditiën der oude Romeinsche school voort te
planten. Inderdaad richtte ook J. te Rome een school voor de compositie op,
welke leerlingen als B a s i 1 i en B a i n i opleverde. In het jaar 1811 volgde hij
Z in g a r e 11 i op als kapelmeester aan het Vatikaan en aan de S t. Pieter s.
kerk en stierf 16 Maart 1816. Hij was een groot meester in het contrapunt
en ontwikkelde voornamelijk in zestienstemmige stukken een door latere kerkcomponisten ongeëvenaarde genialiteit. Zijn werken bestaan in Missen voor
4, 8 en 16 stemmen, deels met begeleiding van orgel, deels met die van orkest;
voorts in Motetten, Psalmen, Canons en andere kerkmuziek. De collectie
Santini te Rome bevat vele werken van hem ; zij zijn vermeld in de Biographie universelle des Musiciens van F é t is (IV, 421).
Janatka (Johann N e p o m u k) , hoornvirtuoos, geb. 29 April 1800 te
Trzeboratitz in Boheme, kwam 1813 op het conservatorium te Praag, waar
hij tot 1819 bleef. In 1822 werd hij hoornist aan de hofopera. te Weenen,
1828 aan het theater a n der Wien en 1832 leeraar aan het conservatorium
te Praag, waar hij tevens in het stadsorkest medewerkte en directeur der
toonkunstenaarsvereeniging voor weduwen en weezen werd. Hij heeft vele
goede leerlingen gevormd, o. a. H. Gottwald, A. Taux, Joh. Lewy en
Joh. K o 1 e s c h o w s k y. Een door hem geschreven leerboek voor den hoorn
wordt zeer geroemd.
Jaucourt (Louis Marie Eugene), fagotvirtuoos, geb. 15 Sept. 1815
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te Chateau Thierry, kwam 1835 op het conservatoire te Parijs en behaalde
er 1836 den eersten prijs voor het fagotspel. Hij was lid -van het orkest
der Italiaansche Opera aldaar, werd 184 5 , tot leeraar aan het conservatoire
te Brussel benoemd, doch keerde reeds na acht maanden naar Parijs terug,
waar hij eerste fagottist aan de groote Opera, later aan de 0 p é r a C o m i q u e
en aan de S o c i é t é des concerts werd. In 1867 benoemde men hem
tot »capitaine de musique" van de 5e subdivisie der Nationale Garde van de
Seine, en 1875, na den dood . van C o k k e n , werd hem de betrekking van
leeraar aan het conservatoire aangeboden. Aan de 0 p e r a C o m i q u e en
de S o ci é t e des concerts werkt hij sedert x.869 niet meer mede. Hij
heeft vele verbeteringen aan het mechanisme der fagot aangebracht en vele
compositiën voor dat instrument geschreven.

Janequin, Z. JANNEQUIN.
Jan! (Johann), klavierspeler en componist, geb. omstreeks het midden
der 17 1 eeuw te Gottingen, ontving zijn wetenschappelijke en muzikale opleiding te Brunswijk, later te Helmstedt, waar hij in de theologie studeerde.
Hij was achtereenvolgens leeraar in talen en muziek te Hamburg, stadscantor
te Aurich en hoforganist aldaar. Hij stierf in laatstgenoemde stad. Van zijn
kerkmuziek is niets in druk verschenen.
Janiewicz of Yaniewiez (Felix), Poolsch violist, geb. 1762 te Wilna,
kwam 1783 te Weenen, waar hij plan had, onder Haydn ' s leiding de compositie te beoefenen. Een Poolsche prinses bood echter aan, hem voor haar
kosten naar Italië te laten reizen. Hij nam dit aanbod aan en bracht drie
j aren in Italië door, waar hij de beste violisten, als N a rd i n i en P u g n a n i,
en de beste zangers van dien tijd hoorde. Vervolgens begaf hij zich naar
Parijs, waar hij in de Concerts s p i r i t u e 1 s optrad en, op aanbeveling
van Mad. d e Gen 1 i s , lid der kapel van den hertog van Orleans werd.
Na de opheffing dier kapel, 1 790, verliet hij Parijs, maakte kunstreizen en
kwam 1792 te Londen, waar hij met grooten bijval in de concerten van
S a l o m o n en van R a uz z i n i speelde. Ook bezocht hij Ierland en dirigeerde
geruimen tijd de abonnementsconcerten te Manchester en te Liverpool. Hij
was een der 30 leden die te Londen de Phi 1 h a r in o n i c Society oprichtten en behoorde in het eerste jaar van haar bestaan tot de directeuren dier
vereeniging. Hij vestigde. zich 1815 te Edinburg en stierf aldaar 1848. Te
Parijs verschenen vijf zijner vioolconcerten, te Londen drie Trio's voor 2 violen en bas.
Janina (Olga de), klavierspeelster, geb. 17 Mei 1847 te Lemberg, was
een leerlinge van Franz Liszt en liet zich, na de voltooiing harer studiën,
met grooten bijval te Weimar, Leipzig en Berlijn hooren, waar zij vooral als
vertolkster der compositiën van Chopin geroemd werd. Op het einde van
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1872 gaf zij een reeks concerten te Parijs en maakte 1873 een reis naar
Amerika. Den goeden naam, dien zij in de kunstwereld had, heeft zij grootendeels bedorven door het schrijven eener soort van autobiographie, getiteld:
Souvenirs dune eosaque, die zij 1874 te Parijs in het licht gaf en waarin zij
mededeelingen doet, die haar niet zeer tot eer strekken.
Janitsch (Anton), vioolvirtuoos en componist, geb. 1753 in Zwitserland,
begon reeds op zijn vierde jaar viool te spelen en was op zijn zevende als
wonderkind bekend. Toen hij twaalf jaar oud was, zond zijn vader hem naar
P u g n a n i te Turijn, onder wiens leiding hij zijn studiën voltooide. Omstreeks
1769 was hij keurvorstelijk concert[neester te Trier, kwam vervolgens in
dienst bij den graaf v o n 0 e t t i n g e n - W a 11 e n s t e i n en werd eindelijk muziek
directeur aan het theater van G r o ss m a n n te Hanover, welke betrekking hij
tot 1794 vervulde. Op het punt om naar Engeland te gaan, liet hij zich
overhalen, om bij den graaf van B u r g s t e i n f u r t h kapelmeester te worden
en behield dien post tot aan zijn dood, 12 Maart 1812. Van zijn met lof
-1

vermelde compositiën is geen enkele in druk verschenen.
Janitseh (Johann Gott 1 i e b) , contrabassist, geb. I9 Juni 1708 te
Schweidnitz, studeerde te Frankfort a. d. 0. in de rechtsgeleerdheid, was
1736 kamermusicus aan de kroonprinselijke kapel te Ruppin en Rheinsberg
en ging 1740 met Frederik I I naar Berlijn, waar hij tot zijn dood, 4 763,
met de leiding der R e d o u t e-concerten belast was. Zijn compositiën, bestaande in Cantates, Quartetten, Serenades en Krooningsmuziek, zijn in den
stijl van G r a u n geschreven.

Janitsarenmuziek, Turksche muziek, aldus genoemd naar de Janitsaren,
een in de 14e eeuw opgerichte er. 1826 opgeheven bevoorrechte klasse van
soldaten, die langen tijd de kern van het Turksche voetvolk was. De muziek
van dit corps was samengesteld uit de volgende instrumenten : a) 3 kleine
hobo's, 2 groote hobo's en t dwarsfluit, alle met een scherp, doordringend
geluid ; b) 1 groote pauke, 2 kleine pauken, 3 kleine trommels en 1 groote
trom ; c) 2 Gymbalen, elk met twee kleine Gymbalen, bekkens, - 1 Gymbaal
met twee .groote bekkens en twee triangels. Deze instrumenten vormden te
zamen een orkest, waarin de onbepaalde, geraasmakende geluiden der slaginstrumenten den boventoon voerden en de hobo's en fluiten snelle loopen erg
doordringende kreten lieten hooren. De Janitsarenmuziek was in het leger
opgesteld ter plaatse, waar de aanvoerder (P a c h a) zich bevond, die, ten teeken zijner waardigheid, in zijn nabijheid een stang liet plaatsen, versierd
met een halve maan, aan wier uiteinden zoovele paardenstaarten hingen, als
des Pacha's rang veroorloofde. Naarmate de Turken met de Europeesche
volken in aanraking kwamen, werd hun krijgsmuziek een voorwerp van aan
aan de Polen en de Oostenrijkers gaven zij, ten einde ben te vriend-dacht;
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te houders, Janitsarenmu ziek ten geschenke. Aug u s t u s I I van Polen,
tevens keurvorst van Saksen (x.699—x.730), was de eerste die in Duitschland
een dergelijk muziekcorps liet hooren. Ook de Russen, onder K a t h a r i n a
I (1725-1727), voerden deze muziek in, en E l i s a b e t h (I 730-1741)
zond haar muziekdirecteur S c h i r m fe i 1 naar Konstantinopel, ten einde aldaar
de samenstelling der Janitsarenorkesten nauwkeurig op te nemen en de Russische muziekcorpsen daarnaar te hervormen. In Pruisen werd deze muziek
onder F r e d e r i k I ingevoerd, in Frankrijk eerst omstreeks 1770 ; in beide
landen wendde men echter de daar gebruikelijke blaasinstrumenten, in plaats
van de Turksche, aan. Van lieverlede ging in het avondland de zelfstandige
Janitsarenmuziek verloren ; de slaginstrumenten alleen werden behouden en
bleven als onderdeel der militaire muziekcorpsen in gebruik. Behalve de
trommels, bekkens en triangels behield men ook het veldteeken van den aanvoerder, dat wel is waar van karakter veranderde, daar het bij de heden
militaire muziek met klokjes of schellen behangen is, die naar de-dagsche
maat der muziek geschud worden, maar nog van zijn oorspronkelijke beteekenis getuigt door de halve maan en de twee paardenstaarten. Toen 1826
in Turkije het corps Janitsaren werd opgeheven, geraakte ook daar deze eigen
soort van muziek in onbruik ; de hedendaagsche militaire muziek-ardige
in Turkije is nagenoeg op dezelfde wijze ingericht als die van de volken in
het avondland. Nabootsing van Janitsarenmuziek vindt men in de werken
van vele meesters, o. a. in de finale der negende symphonie van B e e t li ov e n en in diens Turkschen marsch uit Die Ruinen von d t hen.
Janitzek (Johann), eigenlijk J a n e t z e k geheeten, violist, geb. 1768 te
Koschentin in Opper-Silezië, was J 794 muziekdirecteur te Breslau, waar hij
8 April 1806 overleed.
Janke (Gustav), klavierspeler en violist, geb. 22 Nov. J 838 te Berlijn,
ontving aldaar zijn muzikale opleiding aan het conservatorium van Stern,
aan welk instituut hij 1861 leeraar in het klavierspel werd. In de concerten
van Stern heeft hij zich als solospeler en orkestdirecteur van een gunstige
zijde doen kennen. Zijn compositiën bestaan in stukken voor klavier, in koren ten behoeve van het Domkoor te Berlijn en in liederen. Ook zette hij
eenige werken van klassieke meesters voor orkest.

Jannaconi, z. JANACONI.
Jannequin (Clément)., ook Janequin, Janecquin, Jannecquin
en J e n n e c q u i n geschreven, Fransch contrapuntist uit de 16e eeuw, leefde
ten tijde van Frans I. Van zijn levensomstandigheden is weinig of niets
bekend. Grove leidt uit de omstandigheid, dat eenige zijner Missen in de
pauselijke kapel voorhanden zijn, af, dat J. lid dier kapel was. F é t i s meent,
dat hij kapelmeester was te Lyon, waar eenige zijner werken in druk zijn
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verschenen. Ook vermoedt men, dat hij eerst Katholiek, later Calvinist was,
daar hij in zijn eerste periode een Mis en Motetten componeerde en later
Fransche gezangen der hervormde kerk en de psalmen van Marot op muziek zette. Van zijn werken zijn o. a. te Parijs in druk verschenen : Sacrae

cantiones seu motecfae quatuor votum (I533), Chansons de la guerre et de la
cka8$e etc. (1537) en Vingtquatre chansons musicales á quatre parties (1533).
Te Venetië verschenen 1538 zijn Canzoni france8 2 in het licht, te Lyon 1544
zijn merkwaardige Inventions musicales, die een reeks descriptieve zangstukken bevatten, als : Le eaquef des femmes, Le chant du rossiynol, Le chant
de l'alouette, La chasse au cerf, La bataille ou défaiíe des Suisses d la journée de 1Ylarignan e. a. Een latere uitgave van die stukken verscheen 1559
te Parijs, onder den titel : Verger de mu$ique, contenanf partie cie$ plus excellens labeur$ de maatre C. Jannequin a 4 el 5 parties. Omstreeks denzelf len
tijd verschenen zijn op muziek gezette spreuken van Salomo en 82 Psalmen
van David. Zijn meerstemmige gezangen ' alleen omvatten 17 boekdeelen,
elk van 25 tot 30 nommers; vele daarvan getuigen van groote oorspronkelijkheid en vindingskracht. »Das richtigste Weltkind'', zegt A m b ro s
(III, 335) „ist C 1 e m e n t J a n n e q u i n (obwohl er auch Motetten and Psalmen componirt hat) and ein seltsam geistreicher Genremaler dazu, ein Tonsetzer von lebhafter Phantasie, frischem Geist and grosser Originalitát, dabei
in der Ausfuhrung äusserst geschickt and von feiner Durchbildung." Naar
aanleiding van de hierboven vermelde Mis deelt dezelfde schrijver mede:
)J a n n e qu i n hat den hóchst sonderbaren Einfall gehabt, sein Bataillenstuck
zu einer Messe zu verarbeiten, welche er gleichfalls La bafaille betitelt (sie
ist in Jacob M o d e r n u s Liber decem missarum gedruckt). Nach denselben
Motiven, wie dort das nescoutez tous gentils galloys la victoire" erklingt hier
das Kyrie eleyson; in trompetenmassigen Fanfaren verkonden die Stimmen
aet ascendit." Ob wohl der Eindruk ein besonders erbaulicher gewesen ? !"
Een volledige lijst der van J. bekende werken is te vinden bij F é t i s
(Bioar. Univ., IV, 424). Volgens dezen schrijver verscheen 1559 te Parijs
een tweede uitgave, van sommige werken van J., »reveuz et corrigez par lui
meme", waaruit blijkt, dat hij in genoemd jaar nog in leven was. In hetzelfde jaar gaf hij zijn 82 psalmen in het licht, voorafgegaan van een opdracht aan de koningin van Frankrijk, waarin hij spreekt van zijn armoede
en zijn ouderdom. De dichter R o n s a r d schreef . 1560, in een voorrede voor
een bundel chansons (Parijs, L e R o y en B a 11 a r d) , over J. en noemde hem
een leerling van J o s q u i n.
Joni, Italiaansch componist, liet 1807 op het 8 c a l a -tooneel te Milaan
zijn opera Paolo Emilio opvoeren.
Jsuiotha (N a t h a 1 i e) , klavierspeelster, geb. 8 Juni 1856 te Warschau,
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ontving onderricht in de muziek van haar vader, leeraar aan het conservatorium aldaar. Zij liet zich 1867 in haar geboortestad voor het eerst in het
openbaar hooren en zette aan de H o c h s c h u 1 e te Berlijn haar studiën voort,
onder leiding van Rudorff en Clara Schumann. In het jaar 1874
begon zij kunstreizen te maken en behaalde in Engeland, hier te lande en
elders groot succes.
Janowka (Thomas Bal t h a s a r) , schrijver over muziek, licentiaat in de
philosophie en organist te Praag, geb. 1 660 te Kuttenberg in Boheme, is
bekend als vervaardiger van het eerste muziekwoordenboek uit den nieuweren
tijd. Dit boek, 324 bladzijden bevattend, diende slechts tot inleiding van een
omvangrijker werk, dat echter niet verschenen is. De . titel luidt : Clavis ad

Thesaurum magnae artis muaicae, seu elucicdarium omnium fere rerum ac ver
-boruminscafqtvoli,umnsretaobvium,nsíens poli88imum in definitionibus el divisionibus; quibusdam recentioribue de
Scala, Tono, Canlu, et qenere Xueicae, etc., eententiia; variiaque exqui$itis
observationibus in gra€iam cupidorum hu^ jus artia sludioaorum c ligeníer, fideliter ac f undamentaliter alphabetico ordine compositum (hetero- Pragae, in magno
Collegio Carolino, ypis Georgii Laubaun, 1701).
Jansa (L e o p o 1 d) , . vioolvirtuoos en componist, geb. 1794 (en niet 1797,
zooals bij sommigen vermeld staat) te Wildenschwert in Boheme, ontving het
eerste onderricht in de muziek van een schoolmeester op zijn geboorteplaats.
Hij was te Weenen student in de Rechten, doch de bijval, dien hij met zijn
viool- en orgelspel oogstte, deed hem besluiten, zich geheel aan de muziek te
wijden, en hij nam bij E m a n. Fó r s t e r les in de harmonie- en compositieleer. Als virtuoos werd hij weldra nevens M a y s e d e r en B o h m geroemd,
en 1823 was hij kamermusicus van den hertog van Brunswijk. Een jaar later
werd hij aan de keizerlijke hofkapel te Weenen verbonden, en 1834 verkreeg
hij de betrekking van muziekdirecteur aan de universiteit aldaar. Na den dood
van S c h u p p a n zi g h zette hij diens quartetavonden tot 1849 voort ; H e is s1 e r, Durst en Schlesinger waren zijn medespelers. In laatstgenoemd
jaar begaf hij zich naar Londen en werkte aldaar o. a. mede op een concert
ten voordeele der uit Oostenrijk verdreven Hongaren. Het gevolg van zijn
menschlievendheid was echter, dat de Oostenrijksche regeering hem uit zijn
land verbande, zoodat hij zich genoodzaakt zag, te Londen te blijven. Eerst
1867 werd hij geamnestiëerd en keerde 1868 naar Weenen terug, waar hij
met eerbewijzen ontvangen werd. Het besluit om zich te Salzburg te vestigen
schijnt hij niet volvoerd te hebben ; althans hij zocht, na een kort oponthoud in
die stad, Weenen weder op en liet zich 1872 nog eens in het openbaar hooren.
Hij stierf 25 Jan. 1875. --- Zijn compositiën bestaan in vioolconcerten, strijk
strijktrio's en duetten, ook in kerkmuziek en vele solo's voor viool.-quarten,
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Jansen (A n s e m) vas 1607 organist te Middelburg en stierf aldaar 1612.
Jansen (Arent) , omstreeks 1604 organist te Kampen.
Jansen (Gustav), geb. 18 l 7 te Dortmund, ontving het eerste onderricht
in de muziek van zijn vader en liet zich reeds op jeugdigen leeftijd als klavierspeler en fluitist hooren. Omstreeks 1840 ging hij als muziekonderwijzer
naar Berlijn en, op aanraden van graaf Westmoreland, naar Londen. Na
eenige jaren keerde hij naar Berlijn terug, waar hij nog heden werkzaam is.
Zijn compositiën bestaan in liederen, waaronder een . Goethe -album in zes
afleveringen, en in een 4nkang zu Beethoven's Clavier- Sonaten (1861).
Jansen (Gustav F.) , componist en klavierspeler, geb. 15 Dec. 183 I te
Jever in Hanover, ontving zijn muzikale opleiding te Leipzig, waar C o c c i u s
hem in het klavierspel en R i c c i u s in de harmonieleer onderwees. Hij begaf zich
vervolgens als muziekonderwijzer naar Gottingen en werd x.855 organist te
Verden. De koning van Hanover benoemde hem 1861 tot muziekdirecteur.
Zijn compositiën worden met lof vermeld, doch meer naam heeft hij verkregen door • zijn klavierarrangementen van verschillende compositiën.
Jansen (Jan), omstreeks 1601 organist te Middelburg, stierf aldaar 1.606.
Jansen (Johann A. n t o n Friedrich) , componist, kiavierspeler en violist, geb. in Duitschland uit Deensche ouders, ontving te Weenen onderricht
in de muziek, vestigde zich als muziekonderwijzer te Venetië en later, 1817,
te Milaan, waar hij vele militaire en andere muziek componeerde, die zeer
geroemd werd. Hij stierf 1827 in kommervolle omstandigheden. Onder zijn
in druk verschenen compositiën bevinden zich stukken voor blaasinstrumenten,
sonates voor viool en klavier, variatiën, rondo's, polonaises en andere stuk-

_

ken voor klavier.
Jansen (Johann Heinrich Friedrich Ludwig), geb. 31 Mei X785
te Salstheynessu m bij Hildesheim, gest. 1832 als cantor te Rhede in Westphalen, liet een werk in manuscript na, getiteld : Evangelische Kirchengesangskunde, dat 1838 te Jena in druk verschenen is.
Jansen (T h e u n i s), notendrukker te Haarlem omstreeks 1634.
Jansenne (Louis), zanger, geb. te Parijs in den aanvang der 49e eeuw,
ontving zijn opleiding aan de muziekschool van C h o r o n en liet zich 1832
voor het eerst in het openbaar hooren. Nadat hij in vele steden van Frankrijk gezongen had, werd hij 1839 eerste tenoor aan de 0 p é r a C o m i q u e
te Brussel, 1840 aan den grooten schouwburg te Lyon, en trok zich eenige
jaren later van het tooneel terug, om te Parijs als, zangonderwijzer werkzaam
te blijven. Hij schreef zangstudiën ter voorbereiding voor de school van
Bordogni.
Janson (Johan H.) , organist, geb. 1832 te Amsterdam, ontving enderricht in de muziek van D ij k h u ij z e n en B o e r s - , zette 1 853 zijn • studiën.
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voort aan het conservatorium te Leipzig en nam ook eenige lessen in het
orgelspel bij Schneider te Dresden. Hij werd 1856 organist te Kampen, x.858
te Delft en 1862 aan de Willerskerk te 's Hage.
Janson (Jean Baptiste Aim é Joseph), genaamd Jan s o*n. l' ain é,
violoncelvirtuoos, geb. x.742 te Valenciennes, was een leerling van B e r t h a u t.
Hij liet zich 1766 te Parijs op een concert s p i r i t u e 1 hooren en reisde
1767 met den erfprins van Brunswijk naar Italië, waar hij grooten opgang
maakte. Van Parijs, waar hij 177. weder concerteerde, maakte hij kunst
naar Duitschiand, Denemarken, Zweden en Polen en vestigde zich 1789-reizn
in Frankrijks hoofdstad, waar hij later leeraar aan het conservatoire werd.
Toen dit instituut I802 een verandering onderging, verloor hij zijn post ; uit
verdriet hierover stierf hij (2 Sept. x.803). Zijn compositiën bestaan in strijk
concerten voor violoncel en sonates voor violoncel en contrabas. -quarten,

Janson (Louis Auguste Joseph) , broeder van den vorige en, evenals
deze, violoncellist, geb. 8 Juli 1749 te Valenciennes, ontving onderricht in de
muziek van zijn vader en van zijn broeder. Hij vestigde zich 1783 te Parijs
en was van 1789 tot x.815 lid van het orkest der Groote Opera aldaar.
Eenige jaren later stierf hij. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen sonates voor violoncel en contrabas en zes trio's voor viool, alt en
violoncel.
Janssen (C é s a r) , clarinettist, geb. 1. I April 1781 te Parijs, was 1814
J 835 lid van het orkest der 0 p e r a C o m i q u e aldaar. Zijn voornaamste
verdiensten bestaan in het aanbrengen van verbeteringen aan de constructie
der clarinet.
Janssen (N. A.), priester en toonkunstenaar, geb. te 's Hertogenbosch,
legde zich vroegtijdig op de kerkmuziek toe. Hij was organist te Leuven
en vervolgens zangonderwijzer aan het seminarie te Mechelen, waar hij een
warm voorstander werd van het Gregoriaansch gezang, in dat diocees ingevoerd door hem, den abbé D e Vocht en E d. Duval d' E n g li i e n. Omstreeks 1845 begaf hij zich in een Kartuizers-klooster, dat hij echter eenjaar
later weder verliet; hij ging toen als seculier priester naar zijn vaderland.
Te 's Hage was hij 185. organist aan de Spaansche kapel, later aan de Jezuïeten-kerk. Op dit oogenblik leeft hij als rustend pastoor te Gennep in
Noord-Braband.
J. is een man van onschatbare verdiensten op. het gebied van den Gregoriaanschen zang. Reeds I845 had hij een werk in het licht gegeven, getiteld:
„Les vrais principes du chant gr4iorien (Mechelen, H a n i cq). Een scherpe
kritiek van dit werk was vervat in de brochure Réflexions sur la méthocde de
plain-chant (Antwerpen, 1847). Ook F é t is beoordeelde het werk ongunstig;
zijn gemotiveerde kritiek is te vinden in de Biographie univ., IV, 426. Het
II.
14
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oordeel van anderen luidde echter gunstiger. Zoo wordt J. door D r. F r. Wit t,
den baanbreker voor de verbetering der kerkmuziek, genoemd : »der beste der
neuesten Theoretiker." Een Hoogduitsche vertaling van bovengenoemd werk,
vervaardigd door M. J. E. B. S m e d d i n c k , verscheen onder den titel
-

!ahre Grundregeln des Gregorianischen oiler Choralgesanges (Mainz, S c h o t t,
1846). Nog schreef J. De Gregorian, Handleerboek van den Gregoriaanschen zany (2e druk : 's Bosch, 1860) en Een woord over het Gregoriaansch,
Kritisch overzigt van zangboeken ('s Bosch en Amsterdam, '1 868). Van zijn
compositiën zijn gedrukt driestemmige Missen ; De Cantor, een bundel drie
gezangen; een bundel gewijde gezangen voor verschillende stemmen,-stemig
in 10 afleveringen ; eenige motetten, opgenomen in het Rdpertoire de musique
d'dglise van Schott te Brussel, en 17 stukken voor orgel. In deze stukken
trachtte hij de in zijn geschriften verkondigde theorieën in praktijk te brengen ; zij zijn rustig en godsdienstig, maar voldoen toch niet geheel aan de
eischen, die men aan dergelijke kerkmuziek mag stellen.
Janssen (Jan), notendrukker te Amsterdam omstreeks 1647.
Janssens (Cornelis), klokkegieter te Antwerpen, omstreeks 1590, ver vaardigde o. a. klokken voor de kerk te Lokeren.
Janssens (Josse), omstreeks 1649 notendrukker te Amsterdam.
Janssens (J e a n F r a n o i s J o s e p h) , notaris en componist, geb. 29 Jan.
1801 te Antwerpen, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader, F r a n coi s Bernard Joseph Antoine J., die muziekdirecteur aan
de Karelskerk aldaar was. Later nam hij bij D e Leeuw , muziekmeester
aan de . Pauluskerk, onderricht in de harmonie en behaalde 1817, bij gelegenheid van een door het K o n i n k 1 ijk N e d e r 1 a n d s c h I n s t i t u u t te Amsterdam
uitgeschreven prijsvraag, den tweeden prijs ; de bekroonde compositie was een
door H. K 1 ij n gedichte cantate. Aangemoedigd door dit succes, besloot J.,
zijn studiën in de muziek voort te zetten en begaf zich te dien einde naar
Parijs, waar hij gedurende twee jaren bij L e s u e u r in de leer was. Te Antwerpen teruggekeerd, besloot hij, op verlangen zijner familie, een betrekking
te zoeken en de kunst slechts in zijn vrijen tijd te beoefenen. Hij legde zijn
examen als candidaat-notaris af en werd 1826 tot notaris te Hoboken, bij
Antwerpen, benoemd. Deze betrekking verhinderde hem echter niet, zich met
ijver op de muziek toe te leggen. Reeds 1821 was zijn eerste Mis, voor
koor en orkest, te Antwerpen uitgevoerd, en ook op het gebied der dramatische muziek had hij zijn sporen verdiend : zijn opera's Le Père rival en La
folie Fiancée waren 1824 vertoond en met bijval begroet. Een tweede Mis
(in D) volgde 1825, en korten tijd daarna een derde (in A), die voor zijn
beste werk gehouden wordt. De omstandigheid, dat hij tot directeur der
S 0 c i é t é d' h a r m o n i e te Antwerpen werd benoemd, had ten gevolge, dat
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hij zich bijzonder op de instrumentale muziek begon toe te leggen. Zijn
symphonie Le Lever du soleil en eenige andere stukken strekken tot bewijs, dat zijn studiën op dat gebied niet zonder vrucht zijn geweest.
In het jaar 1829 was J. notaris te Berchem en twee jaren later te Antwerpen. Tijdens de omwenteling van 1831 verliet hij zijn door den oorlog
geteisterd vaderland en begaf zich naar Keulen, waar, tengevolge van een
brand in het door hem bewoonde logement, al zijn papieren en goederen een
prooi der vlammen werden. Bij zijn vriend., den schilder Vi eili e v o ye, te
Verviers, zocht hij een onderkomen. Nadat hij te Antwerpen was teruggekeerd, vertoonden zich bij hem sporen van geestverzwakking. Weldra werd
hij volslagen krankzinnig en stierf, na een langdurig lijden, 3 Febr. 1835. -V a n d e r S t ra et e n heeft een belangrijke levensschets van dezen kunstenaar
gegeven, getiteld : T. F. J. eTanssen$, compo$iteur de musique (Brussel, S a un es, 1866) ; zij bevat ook een volledige lijst zijner compositiën.
Janssens (Constance P. F. H.) , zangeres, geb. omstreeks J 816 te
s Gravenhage, ontving 1824—J 832 onderricht in den zang van J. H. Lub e c k en zette haar studiën voort aan het conservatoire te Parijs. Zoowel
in Nederland als in het buitenland liet zij zich met veel bijval hooren en
vierde vooral in Italië, waar zij 184I en 1843 onder den naam van Mari a
C o r i n i zong, groote triomfen. In 1844 liet zij 'zich op een hofconcert te
's Hage hooren en trad in hetzelfde jaar met den zanger D é r i v i s in het
huwelijk. Het echtpaar zong 1845 te Marseille, 1846 in het T h e á t r e I t a1 i e n te Parijs en gaf in hetzelfde jaar gastvoorstellingen te Bordeaux.
Jansone, Janszoon of Janson (Jan) , notendrukker, woonde 1600-1612
te Arnhem en later te Amsterdam, waar hij tot 1637 werkzaam was in het
huis genaamd In den vergulden Bijbel. Hij gaf o. a. een muziekstuk uit
van V r e d e m a n, dat den volgenden zonderlingen titel droeg : .Der triolen Cyther
mil vijf Snaren, en niewe Sorte meloclieuse inventie, we Naturen hebbende,
vier Fart/yen $pele cle, licht te leergin, half Triolen, half Cyther, zijnen Naem
met brengende, om aladerley .M usicke te speelen, ?oncder eene Note van de
Music te verstaen, so wel voor die Violen$, als voor die Cfiher, etlelicken
Musick Síueken opgesett, ende in Tablatuer ghebrackt. Tot Arnkeim, by Jan
Janson 1612.
Jansz. (Broer), notendrukker te Amsterdam, van 160! tot 1653.
-

Japansche muziek, z. MUZIEKGESCHIEDENIS.
Japart (Jean), Belgisch toonkunstenaar uit de 15e eeuw, leefde in Italië.
Hij schijnt zanger aan het hof van Ferrara geweest te zijn, waar hij waarschijnlijkk met J o s q u i n D e s p r e s bekend was. De eerste twee boeken van
de verzameling Harmonice musices Odhecaton, gedrukt bij Petrucci (Venetië, 1501-1503) bevatten eenige stukken van Japart. Ook in het derde
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boek, voorhanden in de keizerlijke bibliotheek te Weenen, bevinden zich chansons van hem.
Japha (Georg Joseph) , violist, geb. 1832 te Koningsbergen, ontving
1 850 1853 zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig en
werd tweede concertmeester aan den stadschouwburg en de G ü r z e n i c h-concerten
te Keulen. Ook is hij leeraar aan het conservatorium in genoemde stad.

Japona, een Spaansche danswijze uit de 16e eeuw.
Japsen (Paul), Duitsch violist, geb. 9 September 1843 te Berlijn, ontving onderricht in het vioolspel van F e r d. L a u b , - in het contrapunt van
Friedrich Kie 1. Hij legde zich bijzonder op het onderwijs toe en schreef
vele vioolstudiën. Sedert 1872 is hij koninklijk kamermusicus te Berlijn.
Jaraba, een Spaansche danswijze.
Jardini, zangeres, zuster van den gevierden danser Vestris , was 1760
1770 aan de Groote Opera te Parijs verbonden. Met haar broeder maakte
zij 1763 een kunstreis door Duitschland. Haar hoofdrollen waren de heldinnen in de opera's van G 1 u c k.
Jarmusiewiez, Poolsch toonkunstenaar, gest. 184-1 te Zaczersk, een slot in
Galicië, schreef een verhandeling over melodie en harmonie, volgens een eigen
nieuw systeem, en een boek over den Gregoriaanschen zang, dat in het-ardig,
Poolsch, bij Strauss te Weenen, in druk verschenen is.
Jarnowiek, Jarnowieki of Giornowichi (J e a n M'ar i e) , z. GIORNOVICHI.
Jasiuska, Poolsche zangeres, was 1785--1800 aan de nationale opera te
Warschau en aan den schouwburg te Krakau verbonden en behoorde tot de

beste zangeressen van haar tijd. - Zij stierf 1800 op jeugdigen leeftijd.
Jaspar (André), componist, geb. 18 Dec. 1794 te Luik, was x.840—1 856
orkestdirecteur in zijn geboortestad en stierf 17 Juni 1863 te Angleur. Onder
zijn vele compositiën bevinden zich symphonieën, kerkmuziek en stukken
voor viool.

Jaspers (Jan), luitenmaker, geb. in de eerste helft der 16e eeuw te
Koesfelt, oefende zijn beroep uit te Antwerpen en werd 1568 als burger van
die stad ingeschreven.
Jauch (Johann N e p o in u k) , klavierspeler en componist, geb. 25 Jan.
1 793 te Straatsburg. In de compositie ontving hij onderricht van S p i n d l e r
en werd 1814 leeraar in de muziek aan een normaalschool in zijn geboortestad. Ter zelfder plaatse opende hij 1830 een klavierschool, waaruit vele goede
leerlingen te voorschijn kwamen. Zijn compositiën, bestaande in kerkmuziek,
concerten, sonates en phantasieën voor klavier, zijn te Parijs en te Str-aatsburg in druk verschenen.
Jauch, violenmaker, leefde in de 18e eeuw te Dresden. Zijn instrumenten
werden zeer geroemd.
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Jaugtzer, hoboïst en componist voor zijn instrument, was in den aanvang
der 19e eeuw lid der kapel van den bisschop van Wurzburg.
Jausserand, Fransch zanger, was 1799 aan het theater F e y d e a u te Parijs verbonden en gaf 1813 eenige gastvoorstellingen te Antwerpen. De dagbladen
van dien tijd spreken met veel lof o'er hem en roemen om strijd zijn schoone
voordracht. In laatstgenoemde stad bracht hij het publiek in verrukking met
de romances Les deux mnots, Le Médecin et l'amour, le jour en La veille el
le lendemain.

Javaansche muziek, Z. MUZIEKGESCIJIEDENIS.
Javault (L o u i s) , Fransch componist uit het einde der 18e en den aanvang
der 19e eeuw, bespeelde vele blaasinstrumenten, was bij verschillende militaire
muziekcorpsen in dienst en werd later onderdirecteur van de muziek der keizerlijke
garde. Zijn compositiën bestaan grootendeels in muziek voor blaasinstrumenten.
Javault (L o u i s M a r i e C h a r 1 e s) , zoon van den vorige, geb. 17 December 1808 te Parijs, ontving onderricht in het vioolspel van Ba i 11 ot en was
geruimen tijd eerste violist aan de 0 p e r a co m i q u e in zijn geboortestad.
Jawureek (Constance), zangeres, geb. 1803 te Parijs, ontving haar opleiding aan het conservatoire en was gedurende vijftien jaren aan de Groote
Opera verbonden. Van 1.837 tot 1840 zong zij aan den koninklijken schouw
te Brussel, waar zij, evenals vroeger te Parijs, grooten opgang maakte.-burg
In laatstgenoemd jaar trok zij zich uit het kunstenaarsleven terug en stierf
1858 te Brussel.
Javurek, ook J a w u r e k geschreven. Onder dezen naam zijn vier toonkunstenaars bekend. De eerste, Pater Vin cent J. , geb. 7 Dec. 1730 te Ledecz,
bij Kuttenberg in Boheme, was een goed violist en dirigeerde gedurende
twintig jaren het koor van het M a g d a 1 e n a- klooster. Na de opheffing van dit
klooster begaf hij zich in dat van S t. E g i d i u s en stierf aldaar in de laatste
jaren der 18e eeuw. Zijn voor het kloosterkoor geschreven compositiën zijn
alle in manuscript gebleven. Zijn broeder, J o s e p h J. ; geb. 16 Aug. 1741
te Benesov in Boheme, was Benedictijner- monnik in het klooster S a z o n a en
dirigeerde er de muziek. Na de opheffing van zijn klooster werd hij priester
op zijn geboorteplaats, waar hij 1803 nou in leven was. Van zijn coinpositiën zijn bekend sonates voor viool en prélucles, fuga's en andere stukken
voor orgel. -- Een andere Joseph J. , broeder van de vorigen, geb. 21
Sept. 1749 te Ledecz, wijdde zich geheel aan de toonkunst, was aan den
schouwburg te Praag en aan de Karmelieterkerk aldaar als . violist verbonden
en werd later muziekdirecteur aan het Karthuizersklooster van S t. Joseph.
Hij stierf 1805 en liet eenige concerten en sonates voor viool in manuscript
na. --- Zijn zoon, mede Joseph genaamd, geb. 1787 te Praag, ontving van
zijn vader en van kapelmeester Zenner onderricht in de muziek en vestigde
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zich in den aanvang der 19e eeuw te Warschau, waar hij later muziekdirecteur en leeraar aan de muziekschool werd. Op een 1825 door hem gegeven
concert werkte ook zijn leerling, F r e d e r i k C h o p i n, mede. Hij stierf 1 840,
volgens anderen 1846.
Jay, violenmaker uit de 17e eeuw.
Jay (John), violist en componist, geb. in de laatste helft der 18e eeuw,
ontving onderricht in de muziek van Hind .m a r s c h en van Francis P h i
i p p u s , zette zijn studiën voort op het vasteland en vestigde zich 1800 als-1
muziekonderwijzer te Londen, waar hij 1838 nog in leven was. Omstreeks
1809 verkreeg hij den graad van, baccalaureus, later dien van doctor in de
muziek. Van zijn compositiën zijn sonates, variatiën, gezangen en een ouverture voor orkest in druk verschenen.
Jaye (H e n r y) , Engelsch violenmaker, leefde in de 1 7e eeuw te Londen.
Zijn instrumenten werden zeer geroemd. In het museum van het conservatoire te Parijs is een door hem vervaardigde b a s s e d e v i o 1 e van het jaar
1624 voorhanden.

Jean, z. JOHANNES.
Jean de Bourgogne, in het Latijn Johannes de B u r g u n d i a, wordt
door Hieronymus van Moravië aangehaald als een zijner muziekmeesters; waaruit volgt, dat hij in de laatste jaren der 12e of in het begin
der 13e eeuw leefde.
Jean de Neuville of Jean le Neuveliois, dichter en componist, geb. op
het kasteel Neuville in Champagne, leefde omstreeks 1193. In de bibliotheek
te Parijs bevinden zich negentien door hem gecomponeerde chansons.

Jean de Chartreux, z. JOHANNES MANTU ANUS.
Jean 1'Orguenneur of 1'Organneur, d. i. de organist, leefde in de 13e
eeuw in Frankrijk.

Jean-Pierre (Jean N i c o la s) , orgelmaker, geb. 181 1 te Ventron in het
departement der Vogesen, vervaardigde vele • goede orgels en vond een van
groote scherpzinnigheid getuigend mechanismus uit, Metroton genaamd.
Jeandel (Pierre Napo 1 é o n) , violenmaker, geb. 1812 te Courcellessous-Vaudenmont (Meurthe) , werkte sedert 1835 te Rouaan en vervaardigde
vele goede instrumenten, die op verschillende tentoonstellingen bekroond werden.
Jeaunon, lid der A c a d é in i e van Lyon, leefde in de eerste helft der
18e eeuw en hield aldaar een Discours sur l'harnzonie. Het manuscript dier
verhandeling, gedateerd van 1739, is in de bibliotheek van Lyon voorhanden.
Jeep (Johann), ook J e p p geschreven, Duitsch componist, geb. 1582 te
Dransfeld, bij Gottingen, werd 1625 kapelmeester van den graaf van Hohenlohe, te Weikersheim, en stierf omstreeks 1650 te Ulm. Hij behoorde tot de
beste componisten van zijn tijd. Van zijn werken zijn bekend : Geistlické
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Fealme and Kircñe1zge8cïnge Dr. Martin Luiher'$ and anderer frommerChristen, mil vier Stimmen, dem Choral Hach componiret (Neurenberg, x.607) ;
Sehöne auserlesene liebliche Tricinia, so von Laurentio Medico in welscker
Sprache ausgegangen (Neurenberg, 1610 en 161 E) ; Studenten- G rtleins ersíer
Theil, newer lustiger wel€licher Liedlein mil drei, vier, f un f Stimmen zu szngen und zu spielen (Neurenberg, t 607) ; &udenlen-Giirlleins anderer Theil u. s. w.
(Neurenberg, 1609) en Christliches Gesang-Buchlein (Ulm, x.648). Vooral het
Studenten -G^rtlein was zeer geliefd en beleefde van 1607 tot 162I zes uit
bibliotheek der universiteit van Gottingen is zelfs een zevende-gaven.Id
druk van het eerste deel voorhanden.
Jeffries (Matthew), Engelsch toonkunstenaar, leefde op het einde der
J 6e eeuw en werd tot B a c c a l a u r e u s aan de universiteit te Oxford benoemd.
Jelensperger (D a n i e 1) , geb. 1 797 te Mtihlhausen a. d. R., begon op
jeugdigen leeftijd de muziek te beoefenen en was later op noten- en steendrukkerijen te Mainz en te Offenbach werkzaam. Toen een dergelijke drukkerij te Parijs werd opgericht, trok hij met eenige jongelieden daarheen. Doch
de onderneming mislukte, en J. zag zich genoodzaakt, als klavierstemmer zijn
kost te verdienen. Tegelijkertijd nam hij onderricht in de harmonie bij
R e i c h a, die hem de betrekking van repetitor der harmonieklasse en later
die van assistent-leeraar aan het conservatoire bezorgde. De vereeniging van
Parijzer componisten, die zich 1820 gevormd had, met het doel om de compositiën harer leden uit te geven, benoemde hem tot haar administrateur.
Vele goede werken zagen onder zijn leiding het licht; van hemzelven ver
verhandeling L'harmonie au commencement du 19e siècle et methode-schend
pour l'étudier (Parijs, '1830), een werk dat ook, in het Duitsch vertaald, te
Leipzig het licht zag. Hij stierf 30 Maart I831 te Muhlhausen.
Jelich (V i n c e n z) , contrapuntist uit de 17e eeuw, geb. te St. Veit aan
de Glan, is bekend door de volgende werken : , Parnassia militia concentuum,
1, 2, 3 et 4 votum (Straatsburg, 1623) ; drion primus en drion secundus
(Straatsburg, 1623 en 1628), bevattende Motetten, Psalmen en Vespers.
Jelineh (Franz X a v er), hobovirtuoos en componist, geb. 3 Dec. 18 18
te Kaurim in Boheme, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Praag
en werd I844 leeraar in het hobospel en in de compositie te Salzburg en
archivaris aan het M o z a r t e u. m aldaar. Van zijn compositiën worden vooral
de kerkmuziekstukken en de mannenkoren geroemd.
Jeliotte (Pierre), ook J é l y o t t e geschreven, zanger en componist, geb.
1711 nabij Toulouse, ontving zijn muzikale opleiding als koorknaap aan de
kathedraal aldaar, was 1733-1755 aan de Groote Opera te Parijs verbonden en stierf aldaar 1782. Van zijn compositiën kent men vele chansons
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en de muziek voor het ballet Zelisca, 1 745 ter gelegenheid van het huwelijk
des dauphijns van Frankrijk door hem gecomponeerd.
Jenicke (Johann), Duitsch componist en dichter uit de 17e eeuw, leefde
te Maagdenburg en gaf aldaar 1667 vier door 'hem gecomponeerde Sarabandes en Balletten in druk.
Jenike (Emile), Poolsch klavierspeler en componist, gaf een bundel liederen, getiteld Dziewine Pies'ni, alsmede een treurmarsch ter gelegenheid van
den dood van C h o p i rl, in het licht. Hij stierf x.852.
Jenkins (Joh n) , virtuoos op de viola da gamba en componist, geb. 1592
te Maidstone in het graafschap Kent, gest. 1671 te Kimberley. Zijn talrijke
compositiën voor viola da gamba zijn niet in druk verschenen ;. doch enkele
komen voor in de verzameling Engels Speel Threeoor van 200 der nieuwste

Alleenancien, Couranten, Sarabanden, Ayres, etc:, gesteld door elf der Kon
violisten dezer í2jd in England, voor bass en viool, en ander $peel--stighfe
geree€$chap, mede 67 spelstukken als dlllemanden, Couranten, etc., voor €we
violen en bass, als mede een baslus eontinuus ad plaeitum (Amsterdam, 1664).
Van zijn overige werken zagen het licht een gezang, getiteld : Theophila or
love's sacr ce en Twelve sonafae for two violins and a bass (Londen, 1666).

Jennequin, z. JANNEQUIN.
Jennyn (Philippe,„ priester en componist, vermoedelijk 1620 te Brugge
geboren. In het tijdschrift voor kerkmuziek Caecilia, jaargang 1 849, komt
een 1651 door hem gecomponeerd kerstlied met begeleiding van orgel voor.
Jensen (Adolph), componist, geb. 12 Jan. 1.837 te Koningsbergen, toonde
reeds op jeugdigen leeftijd grooten aanleg voor de muziek. De beginselen
dier kunst leerde hij door eigen oefening; later ontving hij onderricht van
L. E h 1 e r t en F r. M a r p u r g. Nadat hij twee jaren bij . deze toonkunstenaars in de leer was geweest, verlieten zij Koningsbergen. J. had • het in dien
tijd zoo ver gebracht, dat hij in staat was, zonder hulp van anderen zijn
studiën te voltooien ; de vruchten dier studiën bestonden in ouvertures, in een
strijkquartet, in sonates en in vele liederen en gezangen. De zorg voor zijn
bestaan dreef hem 1856 naar Rusland ; hij keerde echter reeds 1857 naar
Duitschland terug en werd, rya een kort verblijf te Berlijn, Leipzig, Weimar
en Dresden, in hetzelfde jaar tot kapelmeester aan den stadsschouwburg te
Posen benoemd. Nadat hij in deze betrekking korten tijd werkzaam geweest
was, begaf hij zich naar Kopenhagen, ten einde kennis te maken met Niels
Gade. Twee jaren bleef hij aldaar wonen en keerde toen naar Konings
terug, waar hij zich als muziekonderwijzer vestigde. Als componist-bergn
begon hij meer en meer bekend te worden, en vooral zijn liederen vonden
vele bewonderaars. In den aanvang van 1866 nam hij de betrekkink van
leeraar aan de klavierschool van Tau si g te Berlijn aan, was tot 1868 aan die
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inrichting werkzaam, begaf zich vervolgens naar Dresden en van daar 1870
naar Graz. Ook in laatstgenoemde plaats scheen hij geen werkkring naar zijn
smaak te kunnen vinden; althans hij vestigde zich eenige jaren later te BadenBaden, waar hij echter reeds 23 Januari '1879 overleed. — Zijn compositiën,
waarin nu en dan de invloed van S c h u m a n Yi en van G a d e niet te miskennen is, kunnen onder de beste Duitsche muziek van den laatsten tijd gerekend worden. Zij bestaan voor liet grootste gedeelte in liederen en klavierstukken; doch ook op het gebied van instrumentale muziek en koorgezang is
J. geen vreemdeling. Zijn meest bekende werken zijn de liederenbundels
Op. ,, 6, 22 en de cyclus Dolorosa; de bundel kh vierstukken, getiteld Ero-

tikon; de koren J ephía's Tochíer en Nonnenge$ang en zijn orkeststuk Der
Gang nach Emmaus. Een volledige lijst zijner werken geeft P o u g i n (Supplém. cle la Bioyr. univ.)
Jensen (Gustav), violist, broeder van den vorige, bezocht 1871 de muziekschool van Joachim , te Berlijn, en werd 1872 leeraar in de harmonie
aan het conservatorium te Keulen. Ook van hein zijn liederen en klavierstukken in druk verschenen ; een concertouverture van hem werd 1875 op
een G u r z e n i c h-concert te Keulen uitgevoerd.
Jensen (J. Peter) , fluitist aan de koninklijke kapel te Kopenhagen, gaf
compositiën voor fluit bij Lose te Kopenhagen en bij C r a n z te Hamburg
in het licht.
Jeronimo (Pater Francisco de), Portugeesch monnik en muziekgeleerde, geb. 1692 te Evora, was kapelmeester in het klooster te Belem en
componeerde vele kerkmuziek. Eenige zijner werken worden in de bibliotheek te Lissabon bewaard.
Jervolino (Arcangelo), Italiaansch priester en componist, leefde in de
eerste helft der 18 e eeuw en was leeraar aan het conservatorium Sant a
Maria d i Loreto , te Napels. Hij schreef o. a. de muziek voor een intermezzo, getiteld Lo Pinto Remita e to Sfroccione, dat '1737 op het tooneel
van het conservatorium werd vertoond.
Jesser, hoornvirtuoos uit de tweede helft der 18e eeuw, geboortig uit Boheme, bevond zich 1784 aan de Kaap de Goede Hoop. Hij schijnt niet weder
naar Europa teruggekeerd te zijn.
Jester (Ernst Friedrich) , componist, geb. 1745 te Koningsbergen,
schreef vele opera's.
Jesus (Antonio de), Portugeesch monnik, was van 1636 tot zijn dood,
i15 April 1682, leeraar in de muziek aan de universiteit te Coimbra. In de
bibliotheek te Lissabon worden nog compositiën van hem bewaard.
Jesus (B e r n a r d i n o de), genaamd S e n a, geb. 1599 te Lissabon, trad 1615
te Viana in de Franciscaner-orde en was een voortreffelijk zanger en componist.
-
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Jesus-Maria (Don Car 1 o s de), schrijver over muziek, geb. 1713 te Lissabon, gest. 1747 als monnik te Coimbra, schreef onder den naam Lui z
d a Maya C r o e c e r een verhandeling, getiteld : Arte de canto chap (Coimbra, 1741).

Jesus (G a b r i e 1 de), geb. te Leyria omstreeks het midden der 1 7e eeuw,
kwam x.676 in een klooster te Alcobaca, in Estramadura. Hij was organist,
harpist en contrapuntist. Zijn voornaamste werk bestaat uit vijftien motetten
en is getiteld : Quinze moteíes par as quinze esíaronee da via eagra, corn as

letras da eseritura sagrada.

Jetze (Pau 1) , Duitsch toonkunstenaar, leefde omstreeks 1684 als professor
in de muziek en cantor te Stettin.

Jeu, Fr., beteekent in het algemeen elke registersoort in het orgel, b. v.
Jeu d'anche, Jeu de flutes enz.
Jeu d'anche, Fr., tongwerk in het orgel.
Jeu d'ange of jeu céleste, Fr., engelenstem in het orgel.
Jeu de buffle, Fr., aldus noemde B a 1 b a s t r e in de 1 8e eeuw een door hem
uitgevonden demper aan het clavecimbaal en aan. den P a n t a 1 o n (z. d.)
Jeu de flutes, fluitwerk in het orgel.
Jeu de violes, Fr., een s t e m w e r k van violen, d. i. een vereeniging van
vier of vijf strijkinstrumenten van verschillende soort en grootte.
Jeune (Claude le), Z. LEJEUNE.
Jeves (Simon), Engelsch geestelijke en componist, was in de eerste helft
der I 7e eeuw vicaris aan de S t. Pau 1 s k e r k te Londen en componeerde,
te zamen met H e n r y L a w e s, de aria's en gezangen, die voor koning K a r e 1 I
in Whitehall uitgevoerd werden. Hij stierf 1662 te Londen.
Jewit (R a n d al of R a n d o 1 p h) , Engelsch toonkunstenaar en leerling van
0 r 1 a n d o Gibbons, was eerst organist te Dublin, doch verliet deze plaats
1639, om naar Engeland te gaan, waar hij organist te Winchester werd.
Korten tijd daarna stierf hij. Hawkins noemt hem een goed componist.
Jimenez, een muzikale negerfamilie, afkomstig van het eiland Trinidad.
De vader, José Juliano is een uitstekend violist ; zijn oudste zoon, Man u el , bespeelt met • veel talent het klavier ; zijn jongste, N i c a s i o , de violon cel. Het drietal maakte reizen door Duitschiand en begaf zich 1875
naar Parijs.

Jimenez flugalde of Ugalde (C i r i a c o) , Spaansch priester, componist en
organist, geb. 5 Febr. 1828 te Pampelune, ontving onderricht in de muziek
van zijn vader en van Jose G u e 1 b e n z u en zette zijn studiën voort aan
het conservatorium te Madrid. Hij bekleedde achtereenvolgens de betrekkingen van kapelmeester te Jaca (1857), te Valencia (1861) en te Toledo (1865).
Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek.
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Jimmerthal (Hermann), geb. 14 Aug. 1809 te Lubeck, was een leerling van M e n d e 1 s a o h n en werd 1845 organist aan de M a r i a -kerk in zijn
geboortestad. Hij behoort tot de beste Duitsche orgelspelers van dezen tijd
en geldt ook voor een kennet op het gebied der orgelbouwkunde. Hij maakte
o. a. de dispositie voor het nieuwe orgel in de M a r i a -kerk (80 stemmen),
dat door Schultze u n d S ó h n e, uit Paulinzelle, vervaardigd werd.

Joachim, ook J o a c h i n u s en G i o v a c c h i n o geschreven, Italiaansch
monnik en abt van het door hem gestichte klooster Flora, geb. omstreeks
1150 in Calabrië, Best. 1202, is op muzikaal gebied bekend door zijn werk

Psalterium deeem chordaruum libris III, in guibzus de umma trinzitafe eiusque
distinetionce, de numero psalmorum et eorum arcanis ac mystiek sensibus, de
psalmodia, de modo el usu psallendi simul et peallentium (Venetië, 1519;
een andere uitgave, 4529.
Joachim von Magdeburg', Duitsch componist, leefde in de tweede helft
der 16e eeuw en was, naar liet schijnt, cantor in Thuringen. Van zijn compositiën is een verzameling gezangen bekend, getiteld : Christliche and íróstliche 1'i$chge& nge, mit 4 Slimmen (Erfurt, 1572).
Joachim (Joseph), vioolvirtuoos, geb. 15 Juli I 83 te Kittsee, nabij
Pressburg, in Hongarije. Reeds op jeugdigen leeftijd toonde hij een zoo grooten aanleg voor de muziek, dat zijn ouders besloten, hem op het conservatorium te Weenen te brengen. Hij ontving aldaar onderricht in het vioolspel
van Joseph B ö h m en maakte zulke snelle vorderingen, dat zijn meester
hem reeds 1843 voor een volmaakt violist verklaarde en hem toestond, in
het openbaar op te treden. In het G e w a n d h a u s te Leipzig liet de twaalf
knaap zich voor het eerst hooren, en wel met grooten bijval. Hij bleef-jarige
daar ter stede bij een oom wonen en zette zijn studiën onder leiding van
Ferdinand David en vanMorilz Hauptmann voort. Mendelssohn
nam hem 1845 naar Londen mede, waar hij in een concert der philharmonic
society voor de eerste maal het vioolconcert van Beethoven voordroeg; ook
als quartetspeler deed hij zich aldaar van een gunstige zijde kennen. Op het
einde van genoemd jaar speelde hij te Leipzig met goed gevolg een door hem
gecomponeerd Adagio en Rondo. Nog eenige jaren bleef hij in die stad, waar
men hem door de benoeming tot leeraar aan het conservatorium trachtte te
behouden, totdat 1850 L i s z t hem overhaalde, om concertmeester te Weimar
te worden. Zijn dagelijkschen omgang met dezen meester was van grooten
invloed op zijn muzikale ontwikkeling, en ongetwijfeld is hij hem voor een
groot gedeelte zijn schoone voordracht verschuldigd. Tot 1854 bleef hij te
Weimar en begaf zich vervolgens naar Hanover, waar hij den voor hem in
het leven geroepen post van »Concertdirektor" verkreeg, dien hij tot het jaar
der inlijving van Hanover bij Pruisen, 1866, vervulde. Vervolgens vestigde
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hij zich te Berlijn en werd aldaar 1869 lid van den senaat der K ó n i gliche Akademie der Künste en directeur der Konigliche akadem i s c h e H o c h s c h u l e der M u s i k. Zijn werkkring te Berlijn belette hem
evenwel niet, eenige kunstreizen te maken ; o. a. bezocht hij jaarlijks Enge
waar hij zich in de meeste steden met veel bijval liet hooren. Een-land,
blijk van waardeering van zijn talent gaven de Engelschen hein x.877: de
universiteit van Oxford benoemde hem in dat jaar tot doctor in de muziek.
Ook in Duitschland, Frankrijk en Nederland liet hij zich herhaaldelijk met
veel bijval hooren, en op de programma's van vele Nederrijnsche muziek
komt hij als solist, 1875 ook als orkestdirecteur voor ; in laatstge--festn'
noemde hoedanigheid was hij ook op het feest ter herinnering van S c h um a n n , te Bonn, en op het eerste Sleeswijk-Holsteinsche muziekfeest, te
Kiel, werkzaam.
Als componist is J. bekend door instrumentale muziek. Bijzondere verm elding verdient zijn Concert in ungarischer Weise (op. 11) ; van zijn overige
compositiën zijn te noemen : twee marschen voor orkest ; drie stukken voor
viool en klavier (op. 2) ; concert voor viool (op. 3) ; ouverture Hamlef ; drie
stukken voor viool en klavier (op. 5); Hebrcdiche 1!?elodien, voor alt en klavier (op. 9) en variatiën voor alt en klavier (op. 10). Als leeraar aan de
H o c h s c h u 1 e heeft J. vele uitstekende leerlingen gevormd.
Joachim-Weiss (A m a 1 i e), zangeres, geb. '10 Mei J 839 te Marburg, is
de dochter van den magistraatpersoon S c h n e e w e i s s aldaar ; later veranderde
zij haar naam in dien van Weiss. Zij betrad in September 1855 te Troppau het tooneel, zong een half jaar daarna te Hermannstadt en wederom een
half jaar later aan het Kä r n t n e r t h o r-theater te Weenen. In laatstgenoemde stad bleef zij tot 1862 en ging toen naar Hanover, waar zij J o a c h i m
leerde kennen, met wien zij 10 Juni 1863 in het huwelijk trad. Zij nam
toen afscheid van het tooneel en trad voortaan alleen als concert- en oratoriumzangeres op. Zij vergezelde haar echtgenoot op vele zijner reizen en liet
zich o. a. ook hier te lande herhaalde malen hooren.
Joanelli of Jóannelli (P i e t r o) , Italiaansch contrapuntist uit de 16e eeuw,
geb. te Gandino nabij BergamQ, gaf o. a. 1568 bij Antonius G a r d anus
een verzameling motetten in het licht, getiteld: Novi Thesauri musici lib. I,
II, III, IJ et F, quo $electissime planeque novae, nee unquam in lucem editae

cantione$ saerae (qua8 vulgo moteta vocant) continentur 4-8 votum a praestantissiris
ac hujuus aetati$ praecipuis S,ymphoniaci$ compositae, quae in sacra eccleia
catholica, rummis solemnibueque festivitatibu$, canunlur, ad omnis generi$ insírumenta mu$ica accomodatae. F é t i s ( Biovr. univ., IV, 412)), geeft een
beschrijving van deze verzameling, die een meesterstuk van drukwerk schijnt
te zijn en cornpositiën bevat van de beste meesters uit de á.6e eeuw.

-
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Joanini, bijgenaamd de 1 v i o 1 o n c e I 10 , daar hij een der beste violoncel virtuozen van zijn tijd was, bekleedde omstreeks het midden der 18e eeuw,
ongeveer tot 1760, de betrekking van kapelmeester aan de St. Pieters
kerk te Rome. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek - en in stukken voor
klavier en voor violoncel.

Joannes, z. JOHANNES.
Joao IV, koning van Portugal, van 1640 tot 1656, geb. 1604, schreef
eenige verhandelingen over muziek, o. a.: De f ensa de la musica moderna
contra la errada opinion del obispo Cirilo Franco, (waarschijnlijk I649 in
druk verschenen), waarin (le koninklijke schrijver de muziek van zijn tijd
verdedigt tegen de aanvallen van bisschop C i r i 1 o Franco van Loreto;

voorts : Respuestas a las dudas que se puaieron a la mica »Pani8 quem ego
dabo" cde .Palesírina. Onuitgegeven bleef de verhandeling Concorcdancia cle la
mu 8ica y pasos de la . colleccionacda de los mejores pro f essor. s de are" en
Prineipios cle la musiea, que hicieron sus primero8 autorel y proyresos que íuvo.
Als componist - is hij bekend door twee Motetten, die 1674 in druk verschenen. Hij bezat een rijke muziekbibliotheek, die 1756, tengevolge van de
aardbeving te Lissabon, vernield werd.
Jobel, metalen blaasinstrument der oude Hebreeërs.
Jobin (Bernhardt), luitenist uit de 16e eeuw, leefde geruimen tijd te
Straatsburg en gaf een boek met stukken voor luit in het licht, getiteld:
Bernhardt Jobini leutsehe Tabulatur au/' die Lakten, darinn viel aril the
Fanteseyen, T. euische, Frantzosisehe and Ilaliáni$che Liecler, Laleinische Mutelen mil 4 vnd 5 Simmen .zusammengetragen (Straatsburg, 1572).
Jocolet (C 1 a u d i u s) , componist uit den aanvang der 17e eeuw, vervaardigde Allerley Art Frantzósischer, Teutscher, Hispanischer uncl TYelscher Tiine,
mil 5 vvncd 6 Slimmen yesetze vnd Iheils zusammengelesen (Jena, 1622).
Jocosus, Lat., teeken van voordracht ; schertsend, vroolijk.
Jodeln, Hoogd., een eigenaardige manier van zingen, bestaande in . het snel
overspringen der borsttonen in de hoogere falsettonen. Het j o d e 1 n is vooral
bij de Alpenbewoners in zwang ; vele hunner liederen eindigen met een zoogenaamden J o d 1 e r.
Jodler, refrein van een Alpenlied ; z. JODELN.

Jodocus Pratensis, Z. JOSQUIN DESPREZ.
Johan IV, z. JoAó.
Johann Georg II, keurvorst van Saksen, geb. 31 Mei 1613, componeerde
vele kerkrnuziek, o. a. den 117e4 Psalm. Hij stierf 22 Aug. 1680 te
Freiberg.
Johann Ernst, prins van Saksen-Weimar, geb. 29 Dec. 1696, was een
der beste viool- en klavierspelers van zijn tijd. Hij schreef ongeveer 19 corn-
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positiën ; slechts 6 klavierconcerten zijn in druk verschenen. Hij stierf reeds
1 Aug. 1715.
Johannes, toonkunstenaar uit de 7e eeuw, droeg den titel van arch ic a n t o r en was omstreeks 670 p r a e c e n t o r aan de P i e t e r s-kerk te Rome. Hij
-

schreef een sterhandeling, getiteld : De modulandz ac Tegendi ritu.
Johannes Caesar Augastanus, een der oudste kerkcomponisten, leefde
omstreeks 621.

Johannes Chrysorrhoas van Damascus, gewoonlijk J o a n n e s D a m a sc e n u s genaamd, werd geboren omstreeks 676, volgens anderen omstreeks
700. Hij was schatmeester van den kalif Abdul M e l e k en heette als
zoodanig A 1 Mansur. In deze betrekking beschermde hij openlijk de christenen. Omstreeks 730 zeide hij het wereldlijk leven vaarwel en werd monnik in het klooster Saba bij Jeruzalem, waar hij omstreeks 760 stierf, na
veel voor de verbreiding van het Christelijke geloof gedaan te hebben. Hij
wordt hier slechts vermeld wegens zijn verdiensten op het gebied der kerk
schrijft hem de uitvinding van een nieuw notenschrift toe.-muziek.Mn
Ook moet hij vele kerkmelodieën vervaardigd en in het algemeen veel bijgedragen hebben tot de ontwikkeling der muziek in de Grieksche kerk, zooals
blijkt uit een door hem geschreven verhandeling, opgenomen in het tweede
deel van het werk De canto el musica sacra, van G e rb e rt.
Johannes Lang'us, monnik te St. Gallen, leefde in de 10e eeuw en zette
vele Prosae en Sequenfiae zijner kloosterbroeders op muziek.

Johannes de iuris, z. MURIS.
Johannes Mantuanus of Johannes Carthausius, muziekgeleerde uit de
14e eeuw, geb. te Namen, ontving het eerste onderricht in de muziek in zijn
geboortestad en zette in Italië zijn studiën voort onder leiding van Vitt or i n o F e 1 t r i. Te Mantua trad hij in een Karthuizersklooster, tengevolge
waarvan hij de bijnamen M a n t u a nu s en C a r t h a u s i u s. verkreeg. Hij
schreef een uitstekende verhandeling over muziek, getiteld : Libellus musicales
de ritu eanendi veíusíissimo et, novo, pr. omnium quidem artium eisi varia
sit introductio ducif. Dit werk, handelend over het gezang, het monochord,
de consonanten, de solmisatie en het contrapunt, verscheen omstreeks 1380
in druk.
Johannes Paduanus, Italiaansch geleerde uit de l6e eeuw, heeft, behalve
vele andere werken,. ook Institutiones mueicae (Verona, 1578) geschreven.
Johannes Presbyter, een priester uit de lie eeuw, schreef een Latijnsche
verhandeling : De musica anliqu.a el nova, die in manuscript in het klooster
Monte Cassino bewaard wordt.
Johannes Salisburlensis, een der geleerdste theologen nit de 12e eeuw,
geb. 1110 te Salisbury, is op muzikaal gebied bekend door zijn verhandeling
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De musica et instru1nentis et modis et f ructw eoruna, een onderdeel van zijn
werk Polycratium seu de nugis curialium et vestigiis philosophorum libr. 8 (1513).
Johannes von Cleve, toonkunstenaar uit de tweede helft der 16e eeuw,
geb. te Kleef, was lid der kapel van keizer M a x i m i l i a a n I. Van zijn
compositiën worden twee bundels gezangen vermeld ; de eerste is getiteld
Cantiones sacrae quatuor, quinque et sex vocum (.dugustae Vindelicorum, apud
(Ihlardum, 1559), de tweede Cantione$ sen harrnoniae (quao vulgo moteta
vocaní) quatuor, quinque, sex, septem, octo et decem vocum jam primum in
lucem emissae („dugu8tae Vinclelicorum, .1579). In de verzameling Novus Thesaurus musicus van J o a nel 1 i zijn eenige Motetten en een zevenstemmig grafschrift voor keizer Ferdinand I, door Johannes v. C. , opgenomen.
John (Karl W i 1 h e 1 m) , klavierspeler, geb. 9 Jan. 1821 te Berlijn, ontving het eerste onderricht in de muziek van M o o s en R u n g e n h a g e n en
kwam 1845, op voorspraak van M e y e r b e e r, op het conservatoire te Parijs,
waar hij zijn studiën onder leiding van K a 1 k b r e n n e r, Prudent , T h a 1b e r g en H a 1 é v y voortzette. Hij trad zelden in het openbaar op, doch zij
die hein gehoord hadden roemden om het zeerst zijn buitengewone techniek en zijn schoonen aanslag. Ongeveer 30 zoogenaamde »salonstukken"
voor klavier zijn van hem in druk verschenen. Hij stierf 4 Sept. 1875 te
Berlijn, waar hij zich 1863 gevestigd had.
Johnson (Robert), Engelsch geestelijke en componist, leefde omstreeks
1500 en was wegens zijn vaardigheid in het contrapunt beroemd. Een tweede
uitgave van zijn bundel orgelfuga's verscheen omstreeks 1770 te Amsterdam.
Johnson (Edward), componist, leefde in den aanvang der 17e eeuw te
Londen. Enkele vijfstemmige gezangen van hem zijn opgenomen in de verzameling Triumph of Oriana (Londen, 1601).
Johnson (Heinrich Philipp) , kwam op jeugdigen leeftijd in Zweden,
werd 1753 hofmusicus te Stockholm, 1755 organist aan de C 1 a r a -kerk en
1763 hofkapelmeester daar ter stede. Zijn opera's Eyle en Neptunus e Amphi&ite werden 177k en 1775 te Stockholm vertoond. Hij heeft ook fuga's
voor orgel gecomponeerd en voor H u 1 p h e r s historische verhandeling over
muziek een voorrede, alsmede een korte beschrijving van het orgel gegeven.
Johnson (B a r t h o 1 o m a e u s) , Engelsch violoncellist uit de 18 e eeuw, bereikte een zeer hoogen ouderdom, daar hij nog 1810, bij gelegenheid van zijn
honderdjarigen geboortedag, in een door hem gecomponeerd Menuet medewerkte.
Jokisch (0 t t o m a r) , violist, geb. 15 Nov. 18M te Neustadt in Silezië,
ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader en zette zijn studiën te Aken, onder leiding van W i p p 1 i n g e r , later te Brussel, onder leiding van L e on a r d en V i e u x t e m p s, voort. Hij behaalde 1860 aan het
conservatoire in laatstgenoemde stad den eersten prijs in het vioolspel, maakte
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een kunstreis door België en werd violist aan den Muntschouwburg en aan
de vereeniging der Concerts p o p u l a i r e s. Een door hem gecomponeerde
ouverture werd te Brussel uitgevoerd.
Jolage (Charles Alexandre) , omstreeks 1 751 organist aan de kerk
des Petits - Pères te Parijs, stierf aldaar 1778. Van zijn compositiën is
in druk verschenen Premier livre de pie'ce$ de elavecin.
Jolivet, componist, leefde te Dyon in de eerste helft der á.8e eeuw en
schreef de muziek voor de volgende werken : Cantate sur la naissance de

Monseigneur le Dauphin, exécuteé á Dyon let 4 Se fembre 1729 ; Idylle hé
rozque en deux scenes, avec prologue et épiloque, chantde par les ecoliers du
College de Dyon le 6 Mai 1730 en Divertissement pour la f ele cle Al. te
Comle cle Tavannes (Dyon, 1 730.
Joly, violist, componist en muziekhandelaar, leefde op het einde der 18e
en in het begin dei 19e eeuw te Parijs, waar hij 1819 stierf. Zijn compositiën bestaan in stukken voor viool en voor guitaar, ook schreef hij handleidingen voor het fluit- • en guitaarspel.
Jomelli (Nicolò), componist uit de Napolitaansche school, geb. 17 April
(volgens F ét i s 11 September) 1714 te Aversa in het koninkrijk Napels,
ontving het eerste onderricht in den zang van den kanunnik M o z z i 11 o en
werd op zestienjarigen leeftijd leerling van het conservatorium dei poveri di
Giese Cristo, te Napels, vervolgens van de school Bella pietá dei Turehini;
op het eerste instituut was D u r a n t e , op het tweede waren P o r t a , M a nc i n i , F e o en Leo zijn leermeesters. Het onderwijs dat hij van deze mees
genoten had scheen echter niet spoedig vruchten te dragen ; althans zijn-ters
, eerste compositiën, bestaande in balletten, waren zeer middelmatig en maakten
geen opgang; beter voldeden zijn cantates, die hij, na het bestudeeren der
groote meesters uit de Romeinsche school, vervaardigd had, en zelfs de
strenge - Leo voorspelde hein een schoone toekomst. Op drie en twintigjarigen
leeftijd schreef J. zijn eerste opera : l'Errore amoroso, die hij onder den pseudoniem V a 1 e n t i n o liet vertoonen ; zij vond veel bij val, en de componist
besloot, zich met ijver op de dramatische muziek toe te leggen. Een jaar
later, 1738, verscheen zijn opera 0doardo in het T e a t r o F i o r e n ti n o ten
tooneele, die nog grooter bijval vond en binnen korten tijd door eenige andere
opera's gevolgd werd. De componist werd meer en meer bekend .; 1740 riep
men hem naar Rome, waar hij de opera's Ii Ricimero, L'Aslianaete, I/igenia
en Cajo Mario componeerde en een machtig beschermer vond in den kardinaal Hertog van York. Langen tijd bleef hij niet te Rome : reeds 1741
begaf hij zich naar Bologna, waar hij kennis maakte met den geleerden pater
Martini , die grooten invloed uitoefende op den stijl zijner kerkmuziek.
Nadat hij te Bologna zijn opera Lazio had laten vertoonen, ging hij over Rome
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naar Napels terug, waar zijn .Eumene in het C a r 1 o -theater grooten bijval ver
Ook te Venetië werd hij bewonderd : zijn opera Merope werd er luide-wierf.
toegejuicht, en men benoemde hem tot directeur van het Conservatorio deal'

Incurabili. Daar ter stede liet hij zijn eerste kerkmuziek hooren, o. a. een
achtstemmig Laudate, dat tot zijn beste werken behoort. Van Venetië ging
J. naar Weenen (1745) en maakte er kennis met den dichter M e t a s t a s i o,
die operateksten voor hem schreef en hem vele nuttige wenken gaf betreffende
de dramatische muziek ; de opera's Ackille in Sciro en Didone waren de
vruchten van zijn verblijf in de keizerstad. Het jaar 1748 riep hem weder
naar Rome terug, waar hij de opera Arta8er8e schreef en 1749 op voorspraak
van kardinaal A 1 b a n i tot pauselijk kapelmeester benoemd werd. Dezen post
bekleedde hij tot 1754, toen hij, op verlangen van den hertog van Wurtemberg, naar Stuttgart kwam, waar hij tot 1768 als hofkapelmeester werkzaam
bleef. Zijn stijl onderging daar ter stede een aanmerkelijke wijziging en begon zich door degelijkheid van harmonie en van instrumentatie te onderschei
eigenschappen die de Italiaansche compositiën van zijn tijd misten.-den,tw
Gedurende zijn verblijf te Stuttgart schreef hij niet minder dan 20 groote en
kleine opera's, benevens vele kerkmuziek en gezangen; al deze werken werden
luide toegejuicht, en hij geraakte in eer en aanzien. Doch in Italië, waarheen hij 1768, na ontbinding der door hem gedirigeerde kapel, terugkeerde,
vonden zijn nieuwe werken weinig bijval; het publiek scheen niet in staat,
de schoonheden zijner opera's Armida, Demo foonte en Ifigenia te vatten; at
deze werken maakten fiasco. Dit verdroot den componist; het verlies zijner
populariteit trok hij zich zoozeer aan, dat hij een beroerte kreeg (1773). Hij
herstelde evenwel en schreef nog een cantate voor het geboortefeest van een
Napolitaanschen prins, alsmede een Miserere met orkestbegeleiding, dat zeer
geroemd werd. Een uitnoodiging van den koning van Portugal, om aan
diens hof te komen wees hij van de hand en stierf 28 Aug. 1774 op zijn
landgoed te Aversa, waar hij sedert zijn terugkomst uit Stuttgart woonde.
De catalogus zijner werken bevat compositiën van alle soorten ; o. a. vijftig
opera's, vier oratoria en een groot aantal kerkmuziekstukken. Zijn opera's
werden langen tijd als modellen beschouwd, en vooral wat den vorm der
aria's betreft overvleugelde hij al zijn Italiaansche tijdgenooten. Van zijn kerkmuziek verdienen, behalve het reeds genoemde Miserere, een Benedictu$, een
Requiem en een Passie- oratorium genoemd te worden ; op dit gebied echter
wordt hij door vele zijner tijdgenooten, die zich nauwer bij de Romeinsche
school aansloten, overtroffen.
Een vrij uitvoerige lijst der werken van J. vindt men bij F ét i s (Bioar.
van P o u g i n, II, 27).
univ., IV, 446 en Sup
toonkunstenaar,
geb. omstreeks 17 70 te Berlijnn
Duitsch
Jonas (Karl),
II.
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waas. als klavierspeler en componist gunstig bekend en gaf 1793 eenige Ariette
mit 15 Variationen fiAr Klavier, later ook een bundel liederen en gezangen
in het licht; overigens is niets van hem bekend.
Jonas (É ►n i 1 e) , componist, geb. 5 Maart 1827 te Parijs, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te dier stede en schreef vele kleine opera's, die
door het publiek zeer gunstig werden ontvangen. Ook zijn compositiën voor
militaire muziek worden zeer geroemd. Hij werd 1847 tot leeraar aan het
conservatoire benoemd en was l867, bij gelegenheid der tentoonstelling te
Parijs, secretaris van het Comité d'organieation des f esíival8 militaire$.
Joneières (Felix Ludger, genaamd Victorin de), componisten schrijver over muziek, geb. 12 April 1839 te Parijs, ontving zijn opleiding aan
liet conservatoire te dier stede en schreef o. a. drie opera's : Sardanapale,
Le Dernier jour de Pompéi en Dimitri; laatstgenoemd werk vond, vooral bij
de kunstenaars en bij de pers, veel bijval. Voorts componeerde J. vele
instrumentale muziek, o. a. een Symphonie romantique. Sedert 1871 is
hij muziekrecensent van het dagblad La Liberld.
Joneck (Michael), klavierfabrikant, geb. 14 Mei '1 748 te Würzburg,
had reeds omstreeks 1770 meer dan 200 klavieren gebouwd, die tot de besten
van dien tijd behoorden. Zijn zoon en leerling, Joseph J. , zette 1807
de fabriek voort.
Jones (Edward), Engelsch harpspeler en muziekgeleerde, geb. 1752 te
Llanderfel in het graafschap Merioneth, in Wales, ontving, evenals zijn broeders, onderricht in de muziek van zijn ,vader. Dij kwam omstreeks 1775 te
Londen en werd 1783 »bard" van den prins van Wales. In 1786 gaf hij
een werk in het licht, getiteld : Musical and Poetical Relicks of the 1Vel8h

Bards, with a General History of the Bards and Druids, and a Dissertation
on the Musical Instruments of the Aborigenal Britons. Een tweede uitgave
van dit werk verscheen 1794, en 1802 zag een tweede deel het licht, getiteld : The Bardic Museum. Een derde deel belette de dood hem te voltooien.
Het geheele werk bevat 225 liederen en is van groot belang voor de Engelsche muziekgeschiedenis. Hij stierf 14 April 1824.
Jones (G r i f f i t h) , Engelsch litterator, leefde in den aanvang der 19e eeuw
te Londen en schreef o. a. A history of the origin and progress of theoretical
and practical muuuic (Londen, 1819). Een Duitsche vertaling van dit werk,
door Mos e 1, verscheen 1821 te Weenen onder den titel : Geschichte der Tonkunsí.
Jones (John), organist aan de Middle Temple, Charterhouse en
S t. Pauls -kerk te Londen, stierf aldaar 25 Dec. 1799. Hij componeerde
o. a. Sixty Chants Single en Double. Haydn , die 1791 een dezer gezangen
hoorde, schreef de melodie er van in zijn dagboek op en getuigde, dat geen
muziek hem in langen tijd zoo getroffen had, als dat eenvoudig en vroom gezang.
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Jones (Phillip), klavierfabrikant, leefde omstreeks 1 700 te Londen en
was in zijn vaderland gunstig bekend.
Jones (Robert), Engelsen luitenist en b a c c a l a u r e u s in de muziek, leefde
in den aanvang der 17e eeuw te Londen en gaf aldaar vele zijner compositiën in het licht. In zijn verzameling The First Booke of Ayres (1601)
komt het gezang »Farewell deere love" voor, waarop Shakespeare in zijn
Twel f íh Nighf, zinspeelt ; het is ook opgenomen in de verzameling Musica
aníiqua van J. S. Smith. De namen zijner overige compositiën zijn te vinden in Grove's Dictionary of Music and Musicians (IT, 40).
Jones (William), genaamd Jones o f Nay 1 a n d , geb. 30 Juli I 72 te
Lowick in Northamptonshire, was priester der Engelsche kerk en een ijverig
beoefenaar der muziek. Hij schreef o. a. een verhandeling, getiteld : Treatise
on the Ar of Music, die zeer geroemd werd. Dit werk wordt door F é t i s
toegeschreven aan een anderen W i 11 i a m J. , die omstreeks 1740 te Londen
geboren en aldaar 1798 gestorven zou zijn. Ook Mende 1 en anderen zijn
der meening van F é t i s toegedaan. Doch Grove („4 Dictionary of Music and
Musicians), de landsman van W i 11 i a m Jones , vermeldt slechts één kunstenaar van dien naam. Volgens hem componeerde J. ook ten Church Pieces
for the Organ, with Four Anthems in score (1789). Hij stierf 6 Jan. 1800.
Een tweede uitgave van zijn Treatise on Music verscheen 1827 te Sudbury.
Jongleurs, Fr. (van het Latijnsche j o c u 1 a t o r; Provencaalsch : joglar,
jog 1 a d o r). Aldus noemde men in Provence en in noordelijk Frankrijk de
speellieden, in tegenstelling van de geleerde T r o u v è r e s. Deze laatsten hadden meestal Jo n g 1 e u r s in hun dienst, om hun liederen voor te dragen, en op
een instrument te begeleiden. Was een jongleur tevens dichter, dan ver
hij den naam van M é n e s t r e 1. Uitvoerige mededeelingen aangaande-kreg
de jongleurs zijn te vinden bij Ambros (Ge-schichie der Musik, II 216
en vv.).
Jordan, Engelsch orgelmaker, leefde omstreeks 1740 en vervaardigde in
dien tijd de meeste orgels voor het koninkrijk, totdat hij door S m e t z 1 e r meer
en meer verdrongen werd.
Jorian (Jan), geb. omstreeks 1550, was 1595 zanger aan de kathedraal
van Antwerpen.
Joseph of Joseph! (Georg), componist van geestelijke liederen, was omstreeks het midden der I7e eeuw kapelmeester van den bisschop van Breslau.
Hij gaf een bundel gezangen in het licht, getiteld: Heilige Seelenlust, oiler

.qei$ iche Hirtenlieder der in ihrem Tesu verliet en Psyche (Breslau, 1668 ;
tweede uitgave 1697). Hij behoorde tot de beste Duitsche componisten van
zijn tijd.
Josephson (Jacob Axe 1) , Zweedsch componist, geb. 27 Maart 1818 te
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Stockholm, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Leipzig en werd
1848 muziekdirecteur aan de universiteit te Upsala. Zijn compositiën bestaan
hoofdzakelijk in gezangen, die ook buiten zijn vaderland bekend zijn geworden. Hij stierf 29 Maart 1880.
Josephus, Hymnendichter, leefde omstreeks 850 te Konstantinopel. Hij
schreef, naar men vermoedt, zoowel de muziek, als de woorden zijner
Hymnes.
Josquin Desprez of des Prés, z. DESPREZ. Tot aanvulling van dat artikel
diene, dat sommigen (o. a. A m b r o s) zijn geboortejaar omstreeks 1445
stellen. Hij bevond zich 1480 te Florence en behoorde reeds toen tot de
beroemdheden van zijn tijd. Hij werd in korten tijd het ideaal van geheel
Europa, en zijn compositiën verdrongen uit de kapellen al wat vóór hem
geschreven was. Dat hij niet, zooals sommigen meenen, reeds 1501 stierf,
blijkt hieruit, dat hij een grafschrift voor zijn leermeester 0 c k e g h e m , die
1512 nog leefde, vervaardigde. Veel dat aangaande zijn leven wordt medegedeeld berust op gissingen. De volledigste lijst zijner compositiën wordt
opgegeven door F é t i s (Bioar. Univer8, I).
Josse (Jean Marie) , componist, geb. 23 Febr. 1815 te Toulouse, ontving zijn muzikale opleiding eerst te Bordeaux, later te Parijs, waar hij de
leerling van R e i c h a en van L e s u e u r was. Hij bekleedde achtereenvolgens
de betrekkingen van tweeden violist aan het T h é a t r e N a ut i q u e , altist aan
de 0 p é r a C o m i q u e en vice- orkestdirecteur aan laatstgenoemd theater.
Zijn oratorium La Tentation werd 1848, zijn opera Le Talisman 1849 te
Parijs uitgevoerd. Nadat hij 1850--1861 te Petersburg als orkestdirecteur
aan een theater was werkzaam geweest, keerde hij naar Frankrijk terug en
vestigde zich te Marseille, waar hij zich uitsluitend met de compositie bezig hield.
Zijn voornaamste werk is de opera La Vega, die 1876 te Milaan vertoond werd.
Josselin (N.), Fransch kerkcomponist uit de tweede helft der 17e eeuw,
vervaardigde o. a. een Te Deum, dat 1682 te Parijs werd uitgevoerd.
Jost, componist te Weenen, schreef omstreeks 1780 twee opera's : Der
Ook componeerde hij eenige balletten.
Aep f eldieb en Der Barbier von Benzin
Jota arragonesa noemden de Spanjaarden nog op het einde der 17e eeuw een
nationalen dans, die door drie personen uitgevoerd werd. Gedurende den dans
zongen de uitvoerenden liederen.
Joubert, Fransch componist, was in de tweede helft der 18e eeuw organist
aan de kathedraal te Nantes en componeerde o. a. het oratorium La ruine de
Jérusalem en de operette La force de l'habilude. Een gelijknamige toon
orkest der Groote Opera te Parijs en een-kunstearw1690violnhet
leerling van L u 11 i.
Jouglet, zanger en speelman in dienst van keizer K o n r a d I V , leefde
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omstreeks het midden der 14e eeuw. Hij muntte uit in het spel op de v i e 11 e
(v i o 1 a) en als liederencomponist.
Joung (N. W i 11 i a m) , Engelsch componist in dienst van den aartshertog
Ferdinand Kar 1, stadhouder der Zuidelijke Nederlanden, leefde omstreeks
het midden der 17e eeuw. Hij schreef Sonates el chansons a 3, 4 el 5 instruments en Ballei a tre, die 1653 te Antwerpen het licht zagen.
Jouret (Pierre), notendrukker te Antwerpen omstreeks 1716.
Jouret (Léon), componist, geb. 17 October 1828 te Ath in België, ontving het eerste onderricht in de muziek op zijn geboorteplaats en kwam 1840
op het conservatoire 'te Brussel. Zijn eerste compositiën verschenen 1848.
Hij legde zich bijzonder op het schrijven van vocale muziek toe en componeerde Missen, Psalmen, Cantates, Liederen en twee Opera's: Quenlin Matsys
en Le Tricorne enchanté. Sedert 1874 is J. leeraar aan het conservatoire
te Brussel.
Journet (Fran^oise), een der beste Fransche zangeressen uit de 18e
eeuw, geb. omstreeks 1680 te Lyon, volgens anderen te Macon, zong 17O51720 met groot . succes in de Groote Opera te Parijs, waar zij 1722 stierf.
F. M a r p u r g zegt van haar : »Sie hatte eine schone Stimme, ein edles Ansehen, vortreffliche Action and etwas so einnehmend ruhrendes, dass sie in
zärtlichen Rollen die Thränen aus den Augen lockte."
Joiisse, (J.), muziekonderwijzer te Londen, geb. 1760 te Orleans, had bij
het uitbreken der Revolutie van 1789 zijn vaderland verlaten en zich naar
Engeland begeven. Hij stierf '19 Jan. 1837 te Londen. Van zijn didaktische
werken verdienen vermelding Introduction to the art of Pinging; .Arcana
.M usicae, een verzameling muzikale problema's ; ]éclure$ on Thorough Bass erg
:

M

Compendious .Dicíionary of Italian and other. terms used in music.
Jouve (E 1 z é a r M a r i e) , Fransch componist, geb. 1 2 Febr. I 80 te Apt,
in het departement Vaucluse, ontving aldaar het eerste onderricht in de muziek en kwam later aan het conservatoire te Parijs, waar F é t i s en B e r t o n
zijn leermeesters werden. Na voltooiing zijner studiën werd hij orkestdirecteur te Straatsburg, waar hij 1827 zijn opera Le dissipaeur sans argent liet
vertoonen en 1829 een Mis ten gehoore bracht. Later werd hij kapelmeester
te Carpentras, ging vervolgens naar Avignon en vestigde zich eindelijk als
muziekonderwijzer te Apt. Van zijn compositiën verdient nog vermelding zijn
muziek voor het drama Le seigneur et l'intendanl.
Jouve (Esprit Gustave) , kanunnik te Valencia, archaeoloog, componist
en schrijver over muziek, geb. 1 Juni 1805 te Buis in het departement
Dróme. Zijn compositiën bestaan in driesternmige Missen. Van meer belang
zijn echter zijn geschriften over muziek, namelijk : Étude historique et philosophique sur les principales écoles de composition musicale en Europe, de 1350
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az la premiére moitié du dix-seplième siéele (Rennes, 1855) ; Philosophie du
clean/, (Bennes,.1855); Dietionnaire d'Esthélique cllrélienne, etc. (Parijs, 1856)
en Leftres sur le mouvement lifurgique romrzin en France (met betrekking tot
den zang) duranl le dive-neuuviènie szècle (Parijs, 1858).
Jouy (V i c t o r J o s e p h Etienne de) , schrijver van operateksten, geb. 1769
te Jouy (Seine-et-Oise). Hij vervaardigde o. a. voor Sp o n t i ni La 1 estate
en .Fernand Cortez, voor C h e r u b i -n i Les .4bencerage$, voor. Rossini , in
vereeniging met Bis , Guillaume Tell. Hij stierf 1846 te Saint-Germainen-Laye.
Jov anelli, z. GIOVANELLI.

Jozzi (Giuseppe), Italiaansch zanger en kiavierspeler, geb. omstreeks
'1720 te Rome, zong 1746 te Londen, waar hij o. a. in La caduka de' ,gi,ianti
van G 1 u ck optrad. Hij maakte evenwel meer opgang als klavierspeler dan
als zanger. Hij had sonates van Alberti medegebracht en liet er eenige
onder zijn naam drukken ; doch dit bedrog werd ontdekt, dientengevolge achtte
J. het geraden, Londen te verlaten. Hij begaf zich naar Amsterdam en vestigde zich aldaar 1760 als muziekonderwijzer. Ook daar gaf hij 1761 eenige
sonates in het licht, onder den titel : Otto sonate per cembalo. Volgens F é, t i s
is dit werk niets anders dan een tweede uitgave der te Londen door hem
uitgegeven sonates van A l b e r t i.
Juarranz (Eduardo Lopez) , Spaansch toonkunstenaar uit dezen tijd,
ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Madrid en behaalde er den
eersten prijs in de compositie. Hij redigeert met G o n z a le z M a r t i n e z de verzameling El canto sacro, publication religioea-musical, dedicada a S. S. Pio IX
(Madrid, Andres Vidal).
Jubal, Jubala, Jubalflu : u of Jubelfluit, een fluitregister van 8 of 4 voet.
De naam schijnt afgeleid van Juba 1, volgens Gen. IV : 21b »den vader van
allen, die harpen en orgels 'handelen."
Jubiloso (eigenlijk G i u b i 1 o s o) , Ital., jubelend, juichend.
Jubin (L e F r è r e Marie) , priester en toonkunstenaar, schreef anoniem
de volgende werkjes : Principe,9 de plain-chant, Frincipe$ de mu$ique el de
chant en Recueil d'azirs ,a 1, 2 ou 3 voi^r égale$, adaptés aux cantiques. Zij
zijn bij P e r i, s s e te Lyon in druk verschenen.
Judenkunig of Judenkónig (Hans), luitenist en schrijver over muziek,
geb. te G miind omstreeks het einde der 15° eeuw, was te Weenen gevestigd
en schreef o. a. een werk, getiteld : (]iii, et compendaria introduclio, qua
ut fundamentum jaeloque facillime musicuum exerc'Ltium , ivaslrumenlum et luíinae, et quod vulgo Geygen nominant, addiscitur (1523). Een exemplaar van
dit werk is voorhanden in de keizerlijke bibliotheek te Weenen.
Jue (Edouard) , Fransch toonkunstenaar, geb. 1794 te Parijs, ontving
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zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en was een groot voorstander
van het systeem, om de muziek met behulp van den M e t o p 1 a s t e (z. dit)
te onderwijzen. Hij werd een leerling van Ga 1 i n , die hem tot leeraar aan
zijn school benoemde, en zette na diens dood de school voort. Ook vond
hij een nieuw notenschrift uit, dat hij »notation monogammique" noemde en
in de plaats stelde van het cijferschrift van G a 1 i n. Omstreeks 1827 bevond
hij zich in Engeland, doch zijn methode vond er zoo weinig bijval, dat hij
naar Parijs terugkeerde. Ook daar echter heeft zijn systeem hem riet overleefd.
Juffersregaal, Juffersstem, ook Vox Virginea genaamd, een verouderd
tongwerk in het orgel, hetwelk, overeenkomstig zijn naam, een zeer aangename
en teedere intonatie moet hebben. Men vindt het van 4 en van 8 vt. ; van de
laatste grootte schijnt het tot het pedaal te behooren, waarin het onder den
naam van J u f f e r s r e g a a l b a s voorkomt.
Jahorunot is de naam van een oud Finlandsch gezang, dat vóór de invoering der molens in dat land door de vrouwen gezongen werd bij het
wrijven van het koren.
Juillet of Juliet, Fransch zanger, geb. 1755 te Parijs, zong 1790 —479I
aan het theater F e y d e au , kwam vervolgens aan het theater van »Monsieur"
en werd 1801 deelhebber van de 0 p é r a C o m i q u e. Hij was een lieveling
van het Parijzer publiek. Het jaar van zijn dood is 1825.
Jula, benaming voor de spitsfluit in het orgel. J u 1 a q u i n t is dezelfde
stem met de quint 53 of 23.

Jules de Riez of Julius .legiensis, Provencaalsch zanger uit de eerste
helft der á.6e eeuw, is bekend door twee vierstemmige Fransche gezangen,
die opgenomen zijn in de verzameling Selecfissiniae nee non f amiliarissimae
cantiones etc., van S a 1 b 1 i n g e r (Augsburg, 1540).
Julien (Pierre), Fransch toonkunstenaar uit de 16e eeuw, geb. te Carpentras, schreef een leerboek, getiteld : Le vrai chernin pour apprencdre á chanter toute sorte de musique (Lyon, I570).
Julien (G.), organist aan de kathedraal te Chartres, omstreeks het einde
der á.7e eeuw, gaf een bundel orgelstukken voor de acht tonen in het licht.
Julien (Guillaume), genaamd N a v o i g i l l e, geb. 1715 te Givet, was een
uitstekend violist en orkestdirecteur, die te Parijs een school voor violisten
oprichtte en langen tijd de concerten der Loge o 1 y m p i q u e aldaar dirigeerde, voor welke Haydn zes symphonieën componeerde. Later was hij
hier te lande lid der kapel van koning Lodewijk , doch keerde 1810 naar
Parijs terug en stierf aldaar 1811 in kommervolle omstandigheden.
Julien (Nicolas), was omstreeks 1780 violoncellist in het orkest der
Italiaansche Opera te Parijs en gaf aldaar een bundel 4iiet#es pour 2 violoncelles in het licht.
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Julien (Pau 1) , vioolvirtuoos, geb. -12 Febr. 184'1 te Brest, ontving zijn
muzikale opleiding aan het conservatoire te Parijs en maakte 1853—I857
kunstreizen door Noord-Amerika. Hij stierf reeds 1860.
Julien (Louis Antoine) , ook J u 11 i e n geschreven, orkestdirecteur, componist en ondernemer van publieke vermakelijkheden, geb. 23 April 18I2 te
Sisteron in het departement der Beneden-Alpen. Zijn vader, een regimentsmuzikant, leerde hem de fluit en eenige andere instrumenten bespelen. Op
een en twintigjarigen leeftijd kwam hij op het conservatoire te Parijs en begon onder leiding van L e c a r p e n t i e r, later onder die van H a 1 é v y , de compositie te beoefenen. Doch in plaats van zich bezig te houden met de oefeningen in de harmonie en het contrapunt, schreef hij walzen en galoppen en
verliet 1836 het conservatoire, zonder zijn studiën volbracht te hebben. Hij
bood den directeur van den Ja r d i n T u r c te Parijs zijn diensten aan en gaf
er gedurende de zomermaanden concerten, die door een zeer talrijk publiek
werden bijgewoond. De volgende mededeeling van een dagblad uit die dagen
geeft een staaltje van de excentriciteit van J u 1 i en en tevens van de wijze,
waarop hij die concerten aantrekkelijk wist te maken:
„La foule se presse aux concerts du Jardin Turc pour entendre un nouveau quadrille de
M. Julien, sur les principaux motifs des Huquenofs, Ii semble que le nom de ce chef-d'oeuvre
soit un talisman que doive infailliblement porter avec lui la vogue. Disons, au reste, que
M. Julien, en homme habile, a eu fart de remplacer en quelque sorte le prestige de la scène,
en combinant des effets de surprise doet l'impression est un mélange de plaisir et de frayeur.
Au moment ou le public se laisse délicieusement beroer par les ravissantes mélodies des premiers actes, tout á coup, a la cinquième figure du quadrille, bourdonne le son lugubre des
cloches, accompagnant le beau choral; puis, pour figurer aux yeux comme aux oreilles le massacre des protestants, le kiosque, le pavillon, les arbres, tout s'embrase en même temps d'un
rapide incendie, doet les lueurs prennent successivement des couleurs différentes, tandis qu'on entend la
mousqueterie retentir de touter parts. Les amateurs étonnés et enchants a la fois redemandent
á grands cris ce magique quadrille, et chaque soir M. Julien le répète à la fin du concert."

Omstreeks denzelfden tijd richtte hij te Parijs een tijdschrift voor muziek
op, doch verloor bij die onderneming, evenals bij zijn concerten, groote sommen en stond 1838 op het punt om wegens schulden in hechtenis genomen
te worden. Hij vluchtte naar Londen en zette daar zijn concertondernemingen met afwisselend geluk voort. Zijn eerste optreden te Londen geschiedde
in de zomerconcerten van het theater Drury Lane ; later, 1842, begonnen
zijn Annual series o f concerts in het gebouw der Groote Opera, die
.hij tot 1859 onafgebroken voortzette. Zijn orkest bestond uit uitstekende
musici: Sivori, Wieniawsky, Vieuxtemps, Bottesini, Vivier en
andere virtuozen werkten er in mede. Geen wonder, dat het samenspel dezer
kunstenaars uitmuntend werd genoemd. De programma's bestonden deels uit
klassieke, deels uit niet - klassieke muziek. Voor de symphonieën van Bee t h o v e n trok Julien witte handschoenen aan, die hij zich op een zilveren
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blad liet brengen, en dirigeerde met een rijkelijk van diamanten voorzienen
maatstok. Ook de dansmuziek was goed vertegenwoordigd op zijn concerten, en hijzelf componeerde voor elk jaar een nieuwe quadrille, voorzien van
een op de tijdsomstandigheden passenden titel; zoo schreef hij tijdens den
Krimoorlog, t854, een Allied Armies Quadrille; tijdens het oproer in Indië,
1857, Indian Quadrille en Havelock'$ March. Niet alleen te Londen, maar
ook in de provincie gaf hij concerten, die echter, tengevolge van de groote
reiskosten, hem finantiëel meer schaadden dan baatten. Ook richtte hij 18 46
te Londen een muziekhandel op en maakte met den verkoop zijner dansmuziek goede zaken. Het volgend jaar pachtte hij het theater Drury Lane ,
met het voornemen, er een Engelsche opera te laten spelen. Berlioz was
orkestdirecteur, Sims Reeves eerste tenoor en Sir Henry Bishop inspector van het operagezelschap ; aan koor en orkest werden schatten ten
koste gelegd. Het gevolg van deze onderneming was — het bankroet van
J u 1 i e n , dat zelfs door het verkoopen van zijn muziekhandel, voor 2 8000,
niet vermeden had kunnen worden. In 1849 kwam hij met een nieuwe
onderneming voor den dag: hij gaf toen in Exeter Hall en in Surrey
Gardens concerten, aangekondigd als Concert monstre and Congrés musical,

six grand musical f éstivals wit /i 400 instrumentalists, 3 distinct ehorusses and
2 military bands; doch ook hiermede had hij geen geluk. Vervolgens vatte
hij het voornemen op om operacomponist te worden en begaf zich naar
Brussel, waar. hij gedurende een maand les nam bij F e t i s. Toen deze hem
zeide, dat hij geen tijd had, een geregelden cursus met hem door te maken,
antwoordde J u 1 i e n : »Aassi n'est -ce pas un cours que je vlens vous demander,
mais des eonseils sur le caracfére et la coupe des morceaux cl'un opera, sur
l'instrumentation, et sur les formules pour des modulations inaattencluues; car eest
un opera que je veux faire." Inderdaad vervaardigde hij, zonder nauwkeurig
bekend te zijn met de regels, een opera : Pietro it Grande. Dit werk werd,
op kosten van den componist, 1852 met groote pracht in de Italiaansche
Opera vertoond, doch maakte fiasco; dientengevolge was J. wederom eenige
duizende ponden kwijt. Hij begaf zich nu met een orkest naar Amerika,
waar hij tot 1854 bleef, keerde vervolgens naar Engeland terug en maakte
van daar reizen naar België en Nederland. Te Amsterdam o. a. maakten zijn
concerten grooten opgang. In Engeland echter begon zijn roem te tanen ; op
nieuw verloor hij geld in verschillende ondernemingen en was eindelijk ge-.
noodzaakt, Londen te verlaten en naar Parijs te vluchten. Doch ook daar liet
men hem geen rust : hij werd er J 859 wegens schulden gevangen gezet en
kwam eerst een paar maanden later weder op vrije voeten. Niet lang daarna
vertoonden zich bij hem sporen van krankzinnigheid. Hij werd in het voor
aar van 1860 naar een gesticht - gebracht en stierf aldaar '14 Maart van-j
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hetzelfde jaar. Weinige kunstenaars onzer eeuw hebben een zoo groote populariteit genoten, als deze zonderlinge, rustelooze maar onloochenbaar talentvolle man. De Musical ' World, die een artikel aan zijn nagedachtenis wijdde,
zeide daarin o. a.: His name was a household word and his face and figure
household shapes, during a period of nearly 20 years.... By his frequent
performances of the music of Mozart, Beethoven, Mendelssohn,and
other great masters, and by the constant engagement of the most eminent
performers, he elicited at first the unconscious attention and then the enthusiastic appreciation of the vast multitudes that besieged his concerts."
Julien (Toussaint Fortune) , geb. 1 November 1837 te Autheron
in Frankrijk, componeerde o. a. een opera : Le lis de Thé$ee, die 1864 te
Aix vertoond werd. Ook schreef hij een driestemmige Mis met orkestbegeleiding.
Jullien (Marcel Bernard) , leeraar in de oude talen, geb. 2 Febr. 1798
te Parijs, is op muzikaal gebied bekend door eenige verhandelingen, die op de
muziek der Ouden betrekking hebben, namelijk : De qu-:'lque$ points des sciences
dans l'antiquiUU (Physique, mé' rique, musique) (Parijs, L. Hachette , 1854)
en Théses tupplénientaires (le métrique el (ie musique aiacienne$, de grammaire
et de littérature (Parijs, 1861)..
Jullien (Jean Lucien Ado 1 p h e) , schrijver over muziek, zoon van den
vorige, geb. 1 Juni 1845 te Parijs, is bekend door de volgende geschriften
over muziek: L' Opera en 1788 (Parijs, Pottier de L a l a i n e , 1873) ;
La Mneique et les Fhilo$ophes aux XVIIIe siècle (Parijs, B a u r , 1874) ; Un

potentat musical. Papillon cie la Ferie, son re:gne a 1' Opéra (le 1780 a 1790
(Parijs, Detaille, 4876); L'. ^glise et G' Opéra en 1735 (Parijs, Detaille,
1877) ; Weber a Paris ; on voyage de Drescle a .I.ondree par la France ; la
musique et les Ikéátres, "le Monde et la Presse pendant son séeour (Parijs,
Detaille, 1877) ; Airs variés, Histoire, critique, biographie musicales et
clramatique$ (Parijs, C h a r p e n t i e r, I 877) en La Cour et Z' Opéra sous
Louis X171 . Marie Antoinette et Sacchini (Parijs, Didier, 1878).
Jumentier (Bernard), componist, was door zijn ouders voor den geestelijken stand bestemd, doch wijdde zich geheel aan de muziek en ontving
onderricht in die kunst van D e 1 a 1 an d e , kapelmeester aan de kathedraal te
Chartres. Hij werd 1776 kapelmeester aan het koninklijk kapittel van
St. Quentin en bekleedde die betrekking tot zijn dood, 17 Dec. 18?9. Hij
schreef vele kerkmuziek, drie symphonieën, de opera Chloris et Médor en een
verhandeling over kerkmuziek. Zijn werken bevinden zich in manuscript in
-

de bibliotheek te St. Quentin.
Jumilhae (Pierre Benoit de), monnik en muziekgeleerde, geb. 1611 op
het kasteel St. Jean de Ligoure, nabij Limoges, en werd 1629 Benedictijner monnik in het klooster S t. R é m i te Rheims. Zijn voornaamste werk op
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het gebied van muziek droeg oorspronkelijk den volgenden titel: La Science

el la Praeique dit plainchant, ou tout ce qui apparfient a' la pratiQue est
Étably par les principes de la science, et con firmé par le témoignage cle$ anciens
philo8ophes, des Peres de l'Eylise, et des plas illustres musiciens ; entre autres
de Guy d'Arelin el Jean des Mur$. Par zin religieux bénédictin cle la comgréyalion de Saint -Maur (Parijs, 1673). Dit werk is in deze eeuw te Parijs
herdrukt. J. stierf 1682 in de abdij St. Germain-des-Près.
Jungbauer (Ferdinand C o e l es t i n u s) , Duitsch kerkcomponist, geb.
6 Juli 1747 te Grattersdorf in Beieren, gest. 1811 als pastoor te Grossmehring bij Ingolstadt, componeerde Missen, kerkliederen, koralen en ook vele
Duitsche liederen niet klavierbegeleiding.
Junge (Christoph), orgelmaker uit de 17e eeuw, kwam 1675 uit de
Lausitz te Sondershausen, waar hij een schoon orgel voor de D r i e v u 1 d i g h e i d s kerk vervaardigde, begaf zich vervolgens naar Weimar en van daar naar
Erfurt ; ook in deze beide steden bouwde hij orgels. Hij stierf 1683 te Erfurt.
Jungersen (Johann C h r i s to p h) , klavierfabrikant, geb. omstreeks 1754
te Sleeswijk, richtte aldaar 1 780 een fabriek op. Hij was de uitvinder
van het zoogenaarnde Clavecin royal, welks tonen op twaalf verschillende
manieren gewijzigd . konden worden. Hij stierf 1815 te Sleeswijk.
Jungfernregal, Hoogd., z. JUFFERSREGAAL.
Junghans (J. A.), organist te Arnstadt in Thuringen omstreeks 1745,
schreef vele compositiën voor. klavier, die echter niet in druk verschenen zijn.
Jungmann (A 1 b e r t) , klavierspeler en componist van »salonmuziek,"
geb. 14 Nov. 1824 te Langensalza, wijdde zich aan de muziek en aan den
muziekhandel en was op de kantoren van G. W. K ó r n e r te Erfurt en van
C. A. Spina te Weenen werkzaam. In 1853 werd hij procuratiehouder
bij laatstgenoemde. Ongeveer 350 compositiën van hem zijn in druk verschenen.
Jungmann (Louis), klavierspeler en componist van instrumentale muziek,
geb. I832 te Weimar, ontving onderricht in liet hoogere klavierspel van
L i s z t en beoefende de muziektheorie en het orgelspel onder leiding van den
organist T ö p f er. Hij vestigde zich als muziekonderwijzer te Weimar en
werd aldaar 1869 leeraar aan de Sophia -school. Van zijn compositiën zijn
stukken voor klavier en liederen verschenen ; hij heeft echter ook instrumentale muziek gecomponeerd.
Junguickel (Johann), Duitsch organist uit de '. 7e eeuw, gaf een werk
voor orgel in het licht, getiteld : Fugen in Pedal and Manual durch alle
T.ono$ zu tractiren (Frankfort, 1676).
Jungwirth (Anton), kerkcomponist, geb. 17 Jan. 1756 te Munchen,
werd 1796 koordirecteur aan de Peterskerk in zijn geboortestad. Zijn compositiën waren in Beieren zeer geliefd.
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Junius (A. d r i a n•u s) , arts, philosoof en dichter, geb. 1 Juli 1 512 te Hoorn,
is op muzikaal gebied bekend door zijn geschrift isTomenclator omnium rerun,
waarin hij ook over muziekinstrumenten spreekt. Hij stierf 1575 te Arnemuiden, of te Middelburg.
Junker (Kar 1 Ludwig) , Duitsch geestelijke, componist en schrijver over
muziek, geb. omstreeks 1740 te Oehringen, schreef de volgende werken:
Zwanzig Componisten (Bern, x.778), Dle Tonkunst (1779), Einige der vornehmsten Piichten eines Kapellmeieier$ Oder Musikdirektor$ (Winterthur, 1782),
Ueber den Werk der Tonkunst (1786) en vele opstellen in verschillende tijd
Ook componeerde hij stukken voor klavier en eenige Melodrama's.-schriften.
Jupin (C h a r 1 e s F r a n 9 o i s) , vioolvirtuoos, g eb. 30 Nov. 1805 te Chamberg in Savoie, kwam op jeugdigen leeftijd te Turijn en ontving aldaar onderricht van M o n t i c e 11 i, later van G i o r g i s. Hij voltooide zijn studiën op
het conservatoire te Parijs, onder leiding van B a i 11 ot. Omstreeks 1823
werd hij solo-violist in het orkest van het theater 0 d e o n te Parijs en bekleedde die betrekking gedurende achttien maanden. Vervolgens ging hij een
kunstreis maken, doch ontving te Turijn een uitnoodiging uit Straatsburg, om
zich aldaar als leeraar in het vioolspel en als orkestdirecteur te komen vestigen. Hij nam de uitnoodiging aan, bleef te Straatsburg tot 1835 werkzaam en keerde toen naar Parijs terug, waar hij tweede orkestdirecteur aan
de 0 p é r a C o m i q u e werd. Hij stierf '1839. - Als violist onderscheidde hij
zich door een schoonen toon en een degelijke voordracht. Van zijn compositiën verdienen vermelding een vioolconcert, een trio voor klavier, viool en
violoncel en een phantasie voor dezelfde instrumenten.
Juriewiez (Con rad) , Pooisch componist, schreef o. a. een lyrisch drama,
Pietro Calabrese, dat 1867 te Odessa vertoond werd.
Jurrus (J. F.), organist en schrijver over muziek, schreef een werk, getiteld : Grondi,q onderwijs in de Gregoriaansche koorzang of chooraal.
Jusdorf, Duitsch fluitvirtuoos en componist voor . zijn instrument, leefde
omstreeks 1800 te Gottingen.
Just (Johan August) , klavierspeler, geb. in de tweede helft der 18e
eeuw te Groningen. F é t i s geeft als zijn geboortejaar op 1760, G r e g o i r
1758, het tweede jaarboek der Bouwsteenen voor Nederl. Muziekgesch.1750.
Volgens v. d. S t r a e t e n is waarschijnlijk geen dezer data juist, daar J. reeds
1773 zijn zevende werk uitgaf. Hij studeerde te Berlijn onder leiding. van
K i r n her g e r en te 's Hage onder leiding van S c h w i n d e 1 n. Van 1770 tot
1782 was hij lid der kapel van den Prins van Oranje. Tijdens den inval
der Franschen in ons land begaf hij zich naar Berlijn en werd later door
W i 11 e m V naar Engeland geroepen; waar hij grooten opgang maakte. Onder
zijn compositiën, die deels in Nederland, deels in Frankrijk en in Engeland
-

-

237
het licht zagen, bevinden zich twee opera's : .De koopman van Smyrna en .fie
Page. Voorts kent men van hem de volgende werken : Six sonates pour le

clavecin ou le piano-forte, avec accompagnement de violon ou flute el violoncelle
ad libitum, composees par J. A. Just, mcz re de musique de 8. A. R. Madame
la Princesse d' Orange et de Nassau (op. 2) ; Six p etites sonates pour le clavecin avec violon ad libitum (op. 3) ; Six divertissements pour le clavecin, avec
violon (op. 6) en Six sonates pour le clavecin, avec un violon oblige' (op. 7).
Laatstgenoemd werk is opgedragen aan de hertogin van Saksen- Gotha. V a n
d e r S t r a e t e n (La Musique aux Pays-Bas, IV, 390) deelt een stuk van een
dezer sonates mede. F é t i s vermeldt ook nog eenige in Engeland gedrukte
of herdrukte werken van dezen componist, o. a. New and complefe Instructions
for playing the harpsichord or piano-forte, etc. ; to wkich is added the italian
methode of fingering, also Ike art of tuning and playing Thoro' Bass.
Just (Johann), componist te Frankfort a. d. M., aldaar geb. 1792,
vierde 1853 zijn vijf en twintigjarig feest als directeur van de mannenzang
i e d e r k r a n z. Hij was ook cantor aan de Catharina -kerk.-vernigL
Hij componeerde vele gezangen, hoofdzakelijk quartetten voor mannenstemmen .
Justinlano (Antonio d e S. J e r o n y m o) , Portugeesch toonkunstenaar,
geb. 1675 te Lissabon, was kapelmeester aan het Benedictijner-klooster te
Enxabregas.
Justiniano (I'Abbé), omstreeks 1822 een der beste klavierspelers te
Rio de Janeiro, componeerde vele kerkmuziek, die echter niet in druk verschenen is.
Justinius a Despoils, kloosternaam van een Duitsch componist, die 1711
1723 organist in het Karmelieterklooster te Würzburg was. Hij gaf een
orgelschool in het licht, getiteld : Chirologia orranico-musica (Neurenberg,
1711), alsmede Musikali$che Arbeit uncd Rurtzweil, d. i. kurtze uncd pule
Regeln der Componir- and Scklagekunsí, etc. (Dillingen, 1723).
Juvigny, Fransch toonkunstenaar uit de tweede helft der 16e eeuw, leefde
aan het hof te Parijs. Men houdt hem voor den uitvinder der F 1 a g e o 1 e t,
welk instrument x.581 bij de vertooning van het Ballet de la Reine door
hem bespeeld werd.

S.

Kaa (Franciscus Ignatius) , Nederlandsch componist, leefde '1780 te
'S Hage en werd 1.781 Domkapelmeester te Keulen, welken post hij nog 1792
bekleedde. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen 12 symphonieën
voor strijkquartet, fluit, twee hobo's en twee hoorns; 6 trio's voor klavier,
viool en bas en 12 strijkquartetten ('sHage,1777). Ook door C o r n o u a i 1 te,
te Parijs, zijn 1780 drie symphonieën van hem uitgegeven.
Kabaro, benaming van zekere kleine trommel in Egypte en Abyssinië.

K berle,

Duitsch hoboïst uit de 18 e eeuw, leefde omstreeks 1740 te

Beuthen aan de Oder ; hij schreef ook eenige compositiën voor zijn instrument.
Kabinet-fortepiano, een staande fortepiano in den vorm van een kabinet.
(Z. KLAVIER.)

Kaczkowsky (Joseph), vioolvirtuoos en componist voor zijn instrument,
geb. in de tweede helft der 18 e eeuw te Tabor in Boheme, maakte vele
kunstreizen door Duitschland.
Kadans, Ned. ; KAD ENZ, Hoogd. ; z. CADANS.
Kade (0 t t o) , geb. 1825 te Dresden, ontving onderricht in de muziek van
Johann Schneider, van Julius Otto en van Moritz Hauptmann.
In de gelegenheid gesteld, een reis naar Italië te maken, beoefende hij daar
te lande de oude kerkmuziek en richtte bij zijn terugkomst te Dresden den
Cä c, i 1 i e n ver e i n op, die het uitvoeren van kerkmuziek ten doel had. Gedurende tien jaren leidde hij deze vereeniging en was tevens leeraar in den zang aan
het gymnasium van V i t z t h u in en cantor aan de kerk te Neustadt-Dresden. De
groothertog van Mecklenburg beriep hem 1860 naar Schwerin, waar hij directeur
van het slotkoor en leeraar in den zang aan het gymnasium werd; deze betrekkingen bekleedt hij nog heden. Van zijn werken verdienen vermelding
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een'door de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst bekroonde
verhandeling over L e M a i s t r e en Das Cantionale fur die Landeskirche des
Gro$sherzogthum$ Mecklenburg-,Schwerin. In de verhandeling komen vele vergis
voor, die op overtuigende wijze zijn aangetoond door den Domkapel--singe
meester Haber 1 uit Regensburg, in zijn studie over Matthias Herma n
W err e c o r e n s i s (Honatskefte fir Musikgesckich te, efahrg. III en ITT). Van
het Cantiona'e zijn drie deelen verschenen (1867, 1875 en 1880) ; het vierde
is nog in bewerking. Voorts is K. bekend door een nieuwe uitgave van Das
lalthersche Gesangbuch vom lapre J 524, te vinden in de Publicationen
i tterer praktischer and íheoreíischer Huik (Bd. VII, I878).
Kadelbach (Karl Gott 1 o b) , Duitsch componist, geb. 1761 te Rudolstadt
in Silezië, was van 1785 tot aan zijn dood, 16 Nov. 1829, cantor te Bol
zijn compositiën kent men stukken voor orgel en de cantate-kenhai.V

»Lobe den lerrn."
Kadenz, Hoogd., z. CADANZ.
Kadlécek (L. H.), violist, geb. omstreeks 1820 te Soutic in Boheme, is
leeraar in de muziek aan verschillende scholen te Leitmeritz en koormeester
der zangvereeniging aldaar.
Kaferle (Karl Heinrich) , klavierfabrikant, geb. 1768 te Waiblingen
in Wurtemberg, werd op jeugdigen leeftijd blind en leg le zich met ijver op
de muziek toe. Te Ludwigsburg hoorde hij een P a n t a 1 o n (z. dit), liet het
instrument uit elkander nemen, betastte de deelen en begon met het beste
gevolg een soortgelijk instrument te vervaardigen. Daarop vatte hij het besluit, klavierfabrikant te worden, en richtte te Ludwigsburg een fabriek op.
Zijn klavieren waren naar het model van Stein vervaardigd. Hij stierf
28 Febr. 1834. Zijn zoon, Ferdinand K. , geb. 1801, nam 1827 de
fabriek over.
Kaffka (Joseph), ook K aw k a geschreven, vioolvirtuoos, geb. omstreeks
1720 in Boheme, kwam J 743 als violist in de kapel van den vorst van Thurn
en Taxis te Regensburg, waar hij J 796 stierf.
Kaffka (W i 1 h e 1 m) , zoon van den vorige, overtrof zijn vader in virtuositeit. Hij werd f1788 lid en 1806 concertmeester der kapel van den vorst
van Thurn en Taxis. Zijn compositiën bestaan in Missen en in stukken
voor viool.
Kaffka (Johann C h r i s to p h) , broeder van den vorige, geb. 1759 te
Regensburg, ontving onderricht van zijn vader en werd, evenals deze, violist
in de kapel van den vorst van Thurn en Taxis, doch legde zich later op de
dramatische kunst toe en trad te Berlijn en te Breslau als tooneelspeler en
zanger op. Ook als componist maakte hij naam. Hij schreef symphonieën
en andere instrumentale muziek, de oratoria Der Tod Ludwig's XVI en
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1e8us leidend and sterbend, Missen, een Requiem en Vespers, het Melodrama
Ro8amunde en vele Opera's, als : Das M-ilchm dchen, Lucas and H nncken,
Die Zigeuner, Der Ap f eldieb, Antonius and Kleopatra, Das wuekencde Heer,
So prellt man Riick8e, Das Fesl der Brennen, Billen and Erkrung, Die Feier
der Gnade des Kónigs, Der blinde Ehemann en Der Talisman. Omstreeks
1 800 verliet hij Breslau en ging naar het hoftheater te Dessau. In de ze stad
zette - hij een reeds vroeger door hem begonnen periodiek werk, ll1u8ikali8cher
Bejtraq fur Liebkaber des deulscken Singspiels beym Clavier, voort. Drie jaren
later vestigde hij zich als boekhandelaar te Riga en beoefende van dien tijd
af de muziek nog slechts als liefhebber.
Kafka (Johann N e p o m u k) , klavierspeler en componist van »salonmuziek`, geb. 17 Mei 1819 te Neustadt aan de Mettau, , in Boheme, gaf
ongeveer 200 compositiën in het licht. Een zijner meest bekende stukjes is
Erinnerunq an Steinbach.
Kahl, Duitsch toonkunstenaar, was cantor aan de Maria Magda 1 e na kerk te Breslau, waar hij 1828 stierf. Zijn zoon : Theodor K. , volgde
hem op en was ook directeur van de akademische zangvèreeniging te Breslau.
Kahl (Gotthard W i 1 h e 1 m) , orgelvirtuoos, geb. 1762 te Conradswaldau
in Silezië, was organist aan de Kruiskerk te Hirschberg, waar hij 1824 stierf.
Van zijn compositiën kent men zes klaviersonates (Leipzig, 1796).
Kahl (Heinrich) , geb. 31 Jan. 1840 te Munchen, was soloviolist te
Wiesbaden, later kapelmeester te Riga, Stettin en Aken, werd 1872 koordirecteur aan de koninklijke Opera te Berlijn en 1880 koninklijk kapelmeester.
Kahle (Karl Hermann Traugott), klavier- en orgelspeler, geb. 1806
te Dessau, was aldaar als muziekonderwijzer werkzaam en werd 1831 organist te Koningsbergen. Hij is de vervaardiger van een korte harmonieleer
voor orgelspelers.
Kohler (Moritz Friedrich August), componist, geb. 20 Juli 1781
te Sommerfeld in Silezië, was muziekdirecteur van den graaf v o n D o h n a u , te
Mallmutz, leefde vervolgens te Breslau, werd 181 2 organist en schoolmeester
te Peterswaldau bij Reichenbach en 1815 muziekdirecteur te Zullichau, waar
hij 1834 stierf. Zijn compositiën bestaan in geestelijke en wereldlijke liederen, cantates, motetten, concerten en sonates voor klavier, stukken voor viool
en voor orgel. Ook schreef hij een leerboekje : Die do f ang8yriinde der Musik.
Kahlert (K a r 1 A u g u s t T i m o t h e u s) , professor in de philosophie aan
de universiteit van Breslau, aldaar geb. 5 Maart 1807, is op muzikaal gebied
bekend door de volgende geschriften : BlUter aus der Brie f fasche eines . lusikers (Breslau, 1832) en Tonleben (1838), alsmede door vele opstellen in de
Leipxiger allgemeine musikalieCke Zeitung en in Cácilia. Hij stierf 29 Maart
-

-

1864 te Breslau.
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Kahnt (Christian Friedrich) , muziekhandelaar te Leipzig, geb. '10
Mei 1823, begon zijn zaak 1851. Hij is sedert 1868 redacteur van de Nezce
Zeieec/ i f t fier 1 Musik.
Kaifer (J. P.) , organist te Neurenberg omstreeks 1680, componeerde vele
cantates. De bibliotheek te Berlijn bezit het manuscript van een zijner motetten voor vier stemmen met instrumenten.
Kail (Joseph) , hoornist, geb. 11 Maart '1795 te Gottesgab in Boheme,
ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Praag, werd 1819 eerste
hoornist aan den schouwburg te Pesth, 1825 aan de hofopera te Weenen en
1 826 leeraar aan het conservatorium te Praag. Hij bracht verbeteringen aan
de constructie der koperen instrumenten aan.
Kainz (Marianne), Duitsche zangeres, geb. omstreeks 1800 te Weenen,
ontving daar ter stede haar opleiding in de muziek. Zij trad 1817 voor het
eerst op, maakte vele kunstreizen, o. a. ook '1821--1825 door Italië, en zong
vervolgens tot 1828 aan de Opera's van Kassel, Hanover en Stuttgart. Latere
berichten over haar ontbreken.
Kainz, Duitsche zangeres, was 1862 aar. de Hoogduitsche Opera te Rotterdam verbonden. Zij werd later koninklijke karnerzangeres te Dresden.
Kaiser of Kayser (P. L.), componist en klavierspeler, geb. '1756 te Frankfort a. d. M., leefde te Winterthur in Zwitserland. Men kent van hem tal
liederen en gezangen, alsmede klaviersonates met en zonder begeleiding-rijke
van andere instrumenten, waarin de invloed van G 1 u c k, voor wien hij groote
vereering koesterde, niet te miskennen valt. Hij schreef over dezen meester
een verhandeling, getiteld : Empfcncdungen eines Jufager$ in der Kun sl- vor dein
Bilde de$ Ritters Christopk vors Gluck, die in de Deictscher Merkur van 1776
opgenomen werd.
Kaiser (Ji s t r i d) , was omstreeks 1750 monnik in een klooster in Zwaben
en behoorde onder de goede kerkcomponisten uit dien tijd.
Kaiser (Martin), Duitsch luitenmaker, leefde in de eerste jaren der 17e
eeuw te Venetië. Een door hem vervaardigde luit bevindt zich in het instrumentenmuseum van het conservatoire te Parijs.
Kaiser of Kaizer, orgelmaker te Greulich in Boheme, leefde omstreeks 1780.
Kaiser (E 1 i s a b e t h) , Duitsche zangeres uit de 18e eeuw, bekend wegens
haar talent, haar schoonheid en haar groot aantal kinderen, zong reeds op vijf
leeftijd met grooten bijval in de Opera te Dresden. Zij was ge--tienjarg
huwd met den tooneelspeler Kar 1 Kaiser en had bij hem niet minder dan
23 kinderen, waaronder vier paar tweelingen. Van Dresden ging zij naar Stockholm. De koning van Zweden vond deze moeder van drie en twintig kinderen
nog zoo schoon, dat hij haar tot zijn geliefde maakte; bij hem kreeg zij
een vier en twintigste kind, aan hetwelk zij den naam H e s e n s t e i ti gaf.
IL
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Kaiser (Fr.), Duitsch componist, liet 1867 te Weenen zijn opera Mónch
and Soldat vertoonen.
Kaiserly-Krikuhr, Armenisch zanger, leefde op het einde der 18e en in
het begin der 19e eeuw, vermoedelijk te Konstantinopel. Hij schreef een werk
over de Armenische kerkmuziek, getiteld Nuwakaranan (Konstantinopel, 1803).
Een ander in denzelfden tijd verschenen boek over hetzelfde onderwerp, getiteld
Aerkarann, wordt hem ook toegeschreven.
Kaizer, Z. KAISER.
Kakophonie (xaxoio£uy.ta), Gr., wanklank, het tegenovergestelde van E u p h o n i e.
Kalamaika, een Hongaarsche danswijze in 4 -maat.
Kalb (Franz), orgel- en klaviermaker te Praag, gest. 27 Oct. 1813.
Kalbitz (Karl), geb. omstreeks 1800 te Grossneuhausen in Thuringen,
werd 1824 cantor te Buttstädt en x.828 directeur der zangvereeniging te Jena.
Hij was de redacteur van het dreltiv fur Kirchenmusik.
Kalbitz (Kar 1 August) , broeder van den vorige, geb. 1802, werd 1826
cantor te Dornburg aan de Saaie en 1832 directeur der keizerlijke muziekschool te Odessa.
Kaleher (Johann N e p o m u k) , organist en klavierspeler, geb. 1766 te
Freising, werd 1798 hoforganist te Munchen, waar hij 1826 stierf. Van zijn compositiën zijn concerten en sonates voor klavier, Missen, syniphonieën, liederen
en gezangen bekend. Tot zijn leerlingen behoort K a r 1 M a r i a v o n W e b e r,
die op dertienjarigen leeftijd tot hem kwam en hem zijn tweede in druk ver
werk, namelijk Sechs t ariationen fur's Clavier oder Piano-forte liber-schen
ein Original -Thema (1800) opdroeg. In de voorrede van dit door den jeugdigen
componist zelf gelithographeerd werk zegt hij : „Ihnen, verehrungswürdiger Mann!
Ihnen and Ihrer grossen Kunst habe ' ich die Erweiterung meines kleinen Talents einzig and waterhaft zu danken and nehme mir daher die Freiheit,
dieses kleine Werk von meiner Arbeit Ihnen zu widmen. Nehmen Sie es
gtttig auf, mit der wahren Versicherung, dass ich Ihre grosse Leitung niemals vergessen, and ewig mit wahrer Achtung, Liebe and Verehrung seyn
and bleiben werde lhr wahrer Freund and Diener K. M. v. Weber."
Kaldenbach (C h i i s to p h) , dichter en zanger aan de door E c c a r d gestichte Pruisische muziekschool, geb. 1613 te Schwiebus, . gest. 1698 te Tubingen als professor in de dichtkunst en de welsprekendheid.
Kalergy (Marie), gravin van Nesse 1 r o d e, klavierspeelster, geb. 1824
te Petersburg, was een leerling van Liszt en bereikte een hoogen trap van
virtuoziteit. Ten tweeden male gehuwd, met den minister van politie v o n
Mu c h a no w, leefde zij meestal te Warschau, waar zij 1874 stierf. Aan haar
richtte Richard Wagner zijn brochure Das Judenthum in der Muszk.
Kalick, vermoedelijk een fluitist, leefde in den aanvang der 18e eeuw te
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Weenen en gaf aldaar een Cassazione voor vier fluiten en zes Terzetti voor
fluiten in het licht.
Kalidasas, Indisch zanger en dichter, leefde omstreeks het einde der 1e
eeuw vóór Christus aan het hof van koning V i k r a m a d i t j a. Hij is
vooral bekend geworden door zijn drama Sakunta la.
Kalkar (Heinrich von, in het Latijn Henricus Calcarensis genaamd, geb. 1368 te Kleef, gest. 1448 als prior van een Karthuizersklooster,
is op muzikaal gebied. bekend door zijn geschrift Cantuagium de musica.
Kalkbrenner (Christian), componist en schrijver over muziek, geb. 22
Sept. 1755 te Monden in Hessen-Kassel, ontving onderricht in de muziek van
Becker , hof- en stadsorganist te Kassel, en had als korist aan de Opera
aldaar gelegenheid, met de dramatische muziek bekend te worden. Reeds op
jeugdigen leeftijd muntte hij in de compositie uit en wilde een vierstemmige
Mis aan den landgraaf opdragen, ten einde een stipendium voor. een reis naar
Frankrijk en Italië te verkrijgen ; doch afgunstigen wisten dit plan te ver
zond zijn Mis naar de A c a d e m i a f i 1 a r m o n i c a te Bologna, die-ijdeln,K.
hem daarop tot eerelid benoemde. Toen 1785 de kapel te Kassel ontbonden
werd, wist K. niet, wat te beginnen; hij werd echter 1788 door de koningin
van Pruisen als kapelmeester naar Berlijn geroepen en ging 1790 uit haar
dienst over in dien van prins H e n d e r i k van Pruisen. Van 1 796 tot
1797 leefde hij te Napels en ging vervolgens naar Parijs, waar hij 1799 tot
koordirecteur en zangonderwijzer aan de Groote Opera benoemd werd en 1 0
Aug. 1806 stierf. Zijn compositiën bestaan in opera's, cantates, kerk- en
kamermuziek. Als schrijver is hij bekend door de volgende werken : Kurzer

Abriss der Geschichte der Tonkun$t, zum Vergnuqen der .Liebhaber der Musk
(Berlijn, I792); iistoire de la mu$igue (Parijs, 1802), eigenlijk een nieuwe
bewerking van het vorige boek, en Traifé d'harmonie el de composition par
Fr. Xay. Richter, revu, corrige, augmenté etc. par C. Kalkbrenner. Geen dezer
geschriften munt door degelijkheid uit; vooral de bewerking van het boek van
Richter laat veel te wenschen over.
Kalkbrenner (Friedrich Wilhelm Michael) , klaviervirtuoos, zoon
van den vorige, geb. 1788 in de nabijheid van Berlijn (op de reis van Kassel daarheen) en niet, zooals F é t i s zegt, 1784 te Kassel. Hij ontving het
eerste onderricht in de muziek van zijn vader en kwam 1798 op het conservatoire te Parijs, waar Louis Adam en Cate 1 zijn leermeesters waren.
Nadat hij 1802 den eersten prijs in het klavierspel en in de harmonie behaald had, verliet hij het conservatoire en gaf zijn eerste compositiën in het
licht. Een jaar later bezocht hij Duitschland en liet zich met bijval te Berlijn, te Weenen en in andere groote steden hooren. Op deze reis hoorde hij
Cl em e n t i spelen, maakte kennis met H u m m e l en Haydn en werd door
16*
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laatstgenoemde in kennis gebracht met A 1 b r e c h t s b e r g e r, bij wien hij
eenige lessen in het contrapunt nam. Te Parijs teruggekeerd maakte hij zich
met de wijze van spelen van C 1 e m e n t i vertrouwd en hield zich voor het
overige bezig met het geven van onderricht en het vervaardigen van compositiën; slechts zelden trad hij in dien tijd in het openbaar als solist op. Van
I81A tot 1823 bevond hij zich te Londen, waar hij grooten opgang maakte
en een groot vermogen verzamelde. Met den harpist D i z i maakte hij in
laatstgenoemd jaar een kunstreis door Duitschland en vierde er nieuwe triomfen. ' Te Parijs werd hij 1824 deelhebber der klavierfabriek van P 1 e y e l en
won met deze onderneming veel geld. Op nieuw maakte hij, '1833 en 1834,
kunstreizen naar Duitschland en liet zich x.836 ook in België hooren. Sinds
dat jaar echter bleef hij in Frankrijk en werd een der eerste klavieronderwijzers van dat land. Tot zijn leerlingen behooren Camille Pl e y e 1, K athinka v. Diez, Stamaty en Ch. W. John. Chopin , die bij hem
eenige lessen had willen nemen, zag van dat voornemen af, toen K. wenschte,
dat hij zich verbinden zou, gedurende drie jaren zijn leerling te zijn.
K. stierf 10 Juni x.849 te Enghien. Zijn spel was een vereeniging der scholen van C 1 e m e n t i en Hum m ei ; zijn techniek was onberispelijk, zijn voordracht brillant; diepte en gevoel ontbraken echter. Hij schreef ongeveer x.20
compositiën, die voor het grootste gedeelte in virtuozenmuziek bestaan. Een zijner
beste werken is de Hilhocle pour ápprenclre le piano-forte a l'aide cdu quide-

mains, contenant les principes de musique, un système complete de doigter, la
classification des auteurs á étudier, etc., suivie de douze dtudes, op. 108
(Parijs, Pl e y e 1). Ook schreef hij een Trailé d'Iiarmonie du pianiste (Parijs, 1849).
Kalkbrenner (Arthur), klavierspeler en componist, zoon van den vorige,
gest. 24 Jan. 1869 te Parijs, schreef o. a. een opera, getiteld : l'Amour, als
vele compositiën voor klavier. Hij liet aan de As s o c i a t i o n d e s-med
artistes musiciens de France een som van 120,000 franken na.
Dalkus (Joseph) , componist van dansmuziek, geb. te Böhmisch-Brod in
de tweede helft der 17e eeuw, woonde te Weenen en maakte vooral met
zijn I anther (z. dit) grooten opgang.
Kallaus (Ferdinand), zanger, componist en zangonderwijzer, geb. omstreeks het midden der 18e eeuw in Boheme, was J 788 aan de kapel van
den bisschop van Passau verbonden. Nog 1812 was hij als zangonderwijzer
te Praag werkzaam. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek.
K.allenbaeh (Georg Ernst Gott 1 i e b) , componist, leefde op het einde
der 18e en in het begin der 19e eeuw en was organist aan de Heilige
Geest -kerk te Maagdenburg. Vooral zijn liederen van vroolijken aard waren
destijds zeer gezocht. Al zijn tot 1796 gecomponeerde gezangen vereenigde
hij in een bundel, getiteld : Oden una Lieder zum Singen beym Clavier fur
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ungeuble and qeu* blere &anger and Spieler (Maagdenburg, 1796). Voorts gaf
hij in het licht : Fro/ie bieder zur Unferlaaltung en Zwerch(ellerschiitterungen
zend Liecler der Freucle (Halle, 1800), ook een koraalboek met melodieën
van zijn vader (gest. 1777 als cantor te Potsdam.) Op dramatisch gebied
is hij bekend door de opera 'Das Schatténspiel an der Wand en het Intermezzo Eheslznd$scenen. Hij stierf 1832 te Maagdenburg.
Kallenberg (Wilhelm), componist, werd 1 831 cantor te Erfurt en schreef
liederen en kerkmuziek .
Kallinikos, Gr., een Grieksche hymne ter eere van H e r k u 1 e s.
Kalliwoda (Johann W e n z e 1) , violist en componist, geb. 21 Maart 1800
te Praag, ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium aldaar, waar hij
door Pi xis in het vioolspel onderwezen werd. Nadat hij 1817 het conservatorium verlaten had was hij tot 1822 werkzaam in het stadsorkest te Praag
en maakte vervolgens een kunstreis. Te Munchen kwam hij in kennis met
den kunstlievenden vorst von F11 r s t en b e r g, die hem tot directeur zijner
kapel te Donaueschingen benoemde, waar K. tot 1853 onafgebroken werk
bleef. In genoemd jaar verkreeg hij zijn pensioen en stierf 3 Dec. 1866-zam
te Karlsruhe. Zijn vioolspel was niet grootsch en breed, doch liefelijk en gemoedelijk, evenals zijn compositiën, van welke vooral zes symphonieën en
eenige concertouvertures gedurende het tweede kwartaal der '19e eeuw op vele
programma's voorkwamen. Zijn overige werken bestaan in concerten voor
verschillende instrumenten, stukken voor viool en voor klavier, liederen en
eenige opera's, o. a. Christine en Bianca.
Kalliwoda (W i 1 h e 1 m) , zoon van den vorige, klavierspeler en componist,
geb. 19 Juli 1827 te Donaueschingen, studeerde te Leipzig onder leiding van
M e n d e l s s o h n , werd 1859 kapelmeester aan de R. C. kerk te Karlsruhe en
later aan het hoftheater aldaar. Ook dirigeerde hij er de concerten der philharmonische vereeniging. Zijn zwakke gezondheid noodzaakte hem, 1875 zijn
pensioen te vragen. Zijn compositiën bestaan in een symphonie, een ouverture, stukken voor klavier en liederen.
Kam, Ned.; STEG Of SATTEL, Hoogd.; CHEVALET, Fr.; PONTIGELLO, Ital.;
BRIDGE, Eng. ; een stukje hout in den vorm van een brugje, over hetwelk de
snaren der strijkinstrumenten gespannen worden. De kam dient om de tril
rustende snaren aan het lichaam van het instrument mede-lingedrophm
te deelera. Zijn vorm, die schijnbaar willekeurig is kan niet zonder groot
nadeel voor den toon veranderd worden. Vervangt men den k a m b. v. door
een stukje hout van denzelfden omvang, doch zonder de gewone insnijdingen,
dan heeft het instrument bijna geen toon; deze komt eerst te voorschijn, wanneer men de pootjes van den k a m uitsnijdt, en rriet elke toenadering tot den
algemeen gebruikeljken vorm neemt de toon in kracht en schoonheid toe.
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Natuurlijk is men er eerst van lieverlede toe gekomen, den kam zijn tegen
gedaante te geven ; dit blijkt o. a. uit de verschillende vormen die-wordige
dit kleine, doch hoogst gewichtige onderdeel der strijkinstrumenten op oude
monumenten en teekeningen heeft.
De kam is in den regel uit ahornhout vervaardigd ; zijn hoogte, breedte
en zwaarte moeten in verhouding staan tot de kracht van het instrument. Als
algemeene regel geldt, dat de kam niet hooger mag zijn dan 3 van den st ap e 1 (z. dit) ; slechts zeer gewelfde violen, zooals die van Stainer , kunnen
een hoogeren kam verdragen. Van nog meer belang dan de hoogte is de
zwaarte van den kam , daar deze van grooten invloed op den toon is. Is
namelijk de kam te zwaar, dan is hij ook te moeilijk in trilling te brengen,
en . dit nadeel geldt ook voor het geheele instrument ; is hij daarentegen te
licht, dan ontstaat het tegenovergestelde nadeel. Beide pootjes van den k a m
moeten op gelijken afstand van de f-gaten staan.
Kambaeh, cantor te Schweidnitz in Pruisen, gaf aldaar 1818 een bundel
koralen en 1822 eenige orgelcompositiën in het licht.
Kambra, Duitsch muziekgeleerde, klavierspeler en componist, leefde op het
einde der 18e eeuw, maakte groote reizen door Azië en vestigde zich 17 96
te Londen. Die vruchten van zijn zwerftochten zijn o. a. een Chineesch Blocmenlied, in Europeesch notenschrift gebracht en van een voorrede voorzien
(Deut-scher Merkur, I 796) en 2 original chinese songs for the Piano fore
(Londen, 1800). Zijn compositiën bestaan in sonates, rondo's en variatiën
voor klavier.

Kamermuziek (Hoogd ., KAMMERMUSIK; Fr ., MUSIQI^E DB CHAMBRE; Ital.,
Eng., CHAMBRE-MUSIC) is de benaming van een soort
van muziek, die bestemd is om in een kleine ruimte en door slechts weinige
personen uitgevoerd te worden. Zij is ontstaan aan de hoven der vorsten
en edelen. Dezen lieten, wanneer zij zich uit het openbare leven in hun
afzonderlijk vertrek (camera) hadden teruggetrokken, zangers en speellieden
tot zich komen ; deze lieden ontvingen dan den naam van k a m e r m u z i k a n t e n,
kamerzangers,kamervirtuozen. Deontwikkelingderkamermuziekgaat
hand aan hand met de ontwikkeling der instrumentale muziek (z. dit) in het
algemeen. Aanvankelijk uit zang, of uit zang met begeleiding van instrumenten
bestaande, verdeelde zij zich, met de ontwikkeling der instrumentatie, in vocale
en instrumentale muziek. Bij L o d e w ij k X I V vinden wij een M a i t r e d e
1 a M u s i q u e d e 1 a C ha m b r e d u Roy , en in Italië vervaardigden in den
aanvang der l 7e eeuw P e r i, C a c c i n i en andere componisten een groot
aantal Cantate da Camera, Maurigali da Camera, Canzonelte da suonare . e da
cantare. De vocale muziek speelde in die stukken nog de hoofdrol, doch van
lieverlede werd de instrumentale muziek zelfstandiger, en heden verstaat men
MUSICA DA CAMERA;
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onder kamermuziek wel is waar ook vocale muziek, voornamelijk liederen of
andere gezangen voor een of slechts weinige stemmen, doch de benaming
wordt bij uitstek toegepast op de muziek van een of meer instrumenten.
De oudste vorm der zelfstandige kamermuziek, evenals die van alle andere
instrumentale muziek, was de danswijze, en uit de vereeniging van danswijzen
ontstond de suite en de sonate. (z. deze woorden.) De benaming s o n a t e
wordt tegenwoordig uitsluitend gegeven aan stukken voor klavier, of voor klavier en één ander instrument ; doch de eerste sonates waren voor verschillende instrumenten, hoofdzakelijk voor strijkinstrumenten, geschreven, en beroemde componisten, o. a. C o r e l l i , hebben in die soort vele schoone
werken geleverd. Later werden de kamercompositiën betiteld naar het aantal
instrumenten waarvoor zij geschreven waren ; zoo ontstonden duo's, trio's,
quartetten, quintetten enz. De drie meesters die, ook op dit gebied, onverwelkbaren roem hebben verworven, zijn : Haydn , M o z a r t en B e e t h o v e n.
Vooral het strijkquartet brachten zij tot groote volmaaktheid. (z. STRIJKQUARTET).
In den laatsten tijd komt de instrumentale kamermuziek het meest voor in den
vorm van klaviertrio's, quartetten en quintetten.
Kamerregister, Ned. ; KAMMERREGISTER, Hoogd. Men heeft twee soorten
van stemming ; de eene heet k o o r t o o n of o rg e l to o n; de andere k a m e r toon.
De koortoon staat (of beter stond) één, een halven of wel drie vierden toon
hooger dan de kamertoon. Daar nu bij het uitvoeren van kerkmuziek de
organist zijn partij een heelen of halven toon lager moest transponeeren, om
in verbinding met orkestinstrumenten zuiver te spelen, en dit toch soms niet
kon geschieden, als het verschil minder dan een halven toon bedroeg, kwamen eenige orgelmakers op het denkbeeld, om bijzondere registers, k a m err e g i s t e r s geheeten, te maken, ten einde dezen bij samenwerking met het orkest
te gebruiken. Daarom vindt men in enkele orgels op de registerlijst deze
stemmen met het voorvoegsel kamer aangeduidt ; b. v. kamerfluit,
kameroctaaf enz., voor het manuaal; kamersubbas,kameroctavenb a s enz., voor het pedaal. Het is duidelijk, dat deze kamerregisters niet met
de in koortoon gestemde gebruikt konden worden.
Kamerstijl, z. KAMERMUZIEK en STIJL.
Kamertoon, Ned. ; KAMMERTON, Hoogd. Sedert het midden dier á.8e eeuw
pleegden de voor kamermuziek vereischte instrumenten een toon lager gestemd
te worden dan de orgels. Dientengevolge onderscheidde men tusschen K am e r to o n en Koortoon. Men ging daarbij van de onderstelling uit, dat
de kamermuziek wegens het beperkte lokaal niet zoo scherp en ' doordringend
behoefde te zijn als de stemming van het orgel, dat een veel grootere ruimte
moest doorklinken. Gewoonlijk moest men derhalve bij kerkmuziek het orgel
een toon lager laten spelen dan de begeleidende instrumenten. Eerst in late-
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ren tijd werden ook de orgels doorgaande in kamertoon gestemd. Deze kwam
van lieverlede den ouden koortoon nabij. De oorzaak van dit hooger worden
van den toon moet gezocht worden in de omstandigheid, dat de strijkinstrumenten bij hooge stemming helderder en schooner klinken. Eindelijk
steeg de kamertoon boven den koortoon. S c h e i b 1 er (z. dezen) had omstreeks
1832 de toonhoogte van a' op 400 trillingen in de secunde bepaald. Doch
reeds 1850 werd deze toon in de Groote Opera te Parijs op 431, in de Opera
te Berlijn op 437 trillingen berekend, en het orkest van bijna elke stad hield
er een afzonderlijke stemming op na. In Frankrijk werd 1859 de toonhoogte
van a op 435 trillingen bepaald, en deze stemming, onder de benaming
Diapason n o r m a 1, voor het geheele rijk verbindend gemaakt. Ook andere
landen volgden Frankrijk, maar nog op dit oogenblik bestaat er groot ver
orkesten in vele landen. (Zie voor liet overige-schiltuendmgr
de

artikelen

STEMMING en TEMPERATUUR.)

Kamerzanger en Kamermusicus, Ned .; KAMMERSaNGER en KAMMERMUSIKER, Hoogd. ; aldus noemt men een toonkunstenaar in dienst van een hofkapel. In Duitschland onderscheidt men tusschen K a m in e r m u s i k e r en
H o f m u s i k e r; eerstgenoemde titel duidt een hoogeren rang aan en wordt
eerst na zeker aantal dienstjaren, of door bijzondere gunst, verkregen. Aan
oorsprong van de woorden k a m e r z anger en k m e r m u s i c u s-gande
leze men het artikel KAMERMUZIEK .

Kamervirtuoos , Z. KAMERZANGER.
Kamiensky ( Poolsch operacomponist van Hongaarsche afkomst, geb. 13 Oct. 1734 te Oedenburg in Hongarije, studeerde te Weenen
en vestigde zich te Warschau, waar I778 zijn eerste nationale opera : Nendza
Uszeze$liwiona (Duitsch : Das Gluck im Ungluck) met grooten bijval vertoond
werd. Niet minder voorspoedig was hij met zijn volgende opera's, wier Duit
titels luiden : Sophie oiler (lie Lieb$cha f t au f dem Lande, DZe tugendha f fe-sche
Ein fall, Der Ball a-u f dew Lande, Die Naclitigall en Die Uebergabe. Hij
stierf 25 Jan. 182I te Warschau.
Karamel (Anton), vioolvirtuoos uit de tweede helft der 18e eeuw, geboortig uit het graafschap Waldstein in Boheme. De kunstlievende graaf van
W a l d s t e i n zond hem naar Italië, waar hij onder leiding van T a r t i ni
studeerde. Naar Praag teruggekeerd maakte hij als solist grooten opgang.
Vervolgens begaf hij zich naar Engeland, waar hij aanvankelijk weinig vol
doch later grooten bijval verwierf en koninklijk kamermusicus werd.-de,
Hij stierf omstreeks 1788 te Londen. Zijn compositiën bestaan in symphonieën, Missen, strijkquartetten en stukken voor viool.

Kammer, Hoogti.,' z . KAMER .
Kan^luuer 1an1er (K a r l) , Duitsch organist en componist, geb. 27 April 1828
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te Weissenborn in Zwaben, ontving onderricht van C. K e m p t e r te Augsburg en werd aldaar 1853 koordirecteur aan de kerk van S t. Max , 1867
aan die van S t. Moritz. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek, gezangen
voor gemengd en voor mannenkoor en in liederen.
Kammermusik, Hoogd. , z. KAMERMUZIEK.
Kammerstinger, Kammermusiker, Hoogd., z.

KAMERZANGER, KAMER -

MUSICUS.

Kamp (Jan Harms) , orgelmaker te Berlicum in Noord-Braband, omstreeks 1712.
Kampen (A u k e) , organist te Koudum, omstreeks 1754.
IKámpfer (Joseph), een der beste contrabassisten uit de I8e eeuw, geb.
in Hongarije, was eerst Oostenrijksch officier in Kroatië en trok zich later
uit den dienst terug, met het doel om in de muzikale wereld roem te behalen . Het instrument dat hij koos was de contrabas, omdat hij . als contrabassist de minste concurrenten zou hebben en zijn doel spoediger hoopte te bereiken. Hij verkreeg groote technische vaardigheid op zijn instrument, maakte
te Weenen grooten opgang en werd lid der door Haydn gedirigeerde kapel
van den vorst van E s z t e r h a z y. Bij gelegenheid van een kunstreis naar
Rusland, 1775 door hem ondernomen, liet hij, ten einde geen moeite te
hebben met het overbrengen van zijn instrument, een contrabas vervaardigen,
welks deelen uit elkaar genomen konden worden. Hij begaf zich 1783 naar
Engeland en behaalde o. a. op de A b i n g t o n -concerten te Londen groot succes.
Na dat jaar ontbreken de berichten over hem.
Kanaalventielen, Ned. ; KANALVENTILE, Hoogd.; kleppen in de windkanalen
van een orgel. (z. KANALEN.)
Kanalen noemt men in de orgelbouwkunde vierkante houten buizen, welker lengte en wijdte afhangt van dé inrichting en grootte van het orgel.
Om de kanalen volkomen winddicht te maken, worden zij inwendig met bolus,
in lijm gemengd, bestreken. Men onderscheidt de K. in h o o f d - en n e v e n of l e i d k a n a 1 e n. Het hoofdkanaal bevindt zich aan het voorste gedeelte
van - den blaasbalg en staat door den mond met dezen in verband. Zoo neemt
dan het hoofdkanaal den wind, uit den blaasbalg stroomende, het eerst op.
De wind in het hoofdkanaal wordt door de nevenkanalen naar het werk gevoerd. De wijdte der kanalen schikt zich naar de grootte van het werk
en wordt naar de hoeveelheid wind, die zij moeten bevatten, berekend en ingericht. Zoo moet b. v. het hoofdmanuaal van een orgel, dat vele en groote
stemmen heeft, een ruimer kanaal hebben, dan het bovenwerk, hetwelk minder en kleiner stemmen bevat. Bij verdeelde windladen zijn ook onderscheiden nevenkanalen noodzakelijk.
In elk nevenkanaal van de meeste orgels is een ventiel, welke door een
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registerknop open of toegehaald kan worden, zoodat men den wind daardoor
den toegang tot het orgel opent of belet. Het doel dezer ventielen is, het
huilen en voortklinken van tonen, hetwelk onverwachts kan ontstaan, door
het wegsteken van dien registerknop terstond te bedwingen. De inrichting
hiervan is als volgt. In het kanaal bevindt zich een plankje, dat er juist in
past, met zijn belederde zijde op een belederd raam rustend en door één of
meer veeren van geel koper vastgehouden. Het plankje sluit dientengevolge
nauwkeurig aan, en de wind kan er' niet doorsluipen. Wordt nu de registerknop, die met dat plankje in verband staat, uitgetrokken, dan wordt dit van
het raam getrokken, en den wind is daardoor de ingang in liet kanaal, en
zoo tot de pijpen, ontsloten. Steekt men dat register weder weg, dan gebeurt het omgekeerde. Deze ventielen noemt men afsluitingen of afsluitingsventielen.

Kanalventile, Hoogd., z. kanaalventielen.
Kande,le, een snaarinstrument van de grootte eener viool, welks snaren met
de vingers geknipt worden; het was vroeger in Finland bij de voordracht
van tooverliederen gebruikelijk.
Kandler (Franz S a 1 e s) , muziekgeleerde, geb. 23 Aug. 1792 te KlosterNeuburg in Beneden-Oostenrijk, schreef o. a. Cenno storico-critico inlorno alla

vita ed alle opere del celebre eomposiíore G. Ad. Hasse, deíto it Sassone
(Venetië, 1820 ; 2e druk : Napels, 1820) en Ueber das Leben and die IVerke Paleatrina's, nagelaten werk, van een voorrede en van aanmerkingen voorzien door
R. G. K i e s e w e t t e r (1834). Gedurende een tienjarig verblijf in Italië verzamelde hij de stoffen voor een geschiedenis van Italië's bloeitijd in de muziek.
De dood belette hem echter, dit werk te voltooien. Hij stierf 26 Sept. 1831
te Baden bij Weenen. Behalve bovengenoemde werken schreef hij vele opstellen in tijdschriften voor muziek.
Kantre (Friedrich August) , dichter en componist, geb. 8 Maart 1778
te Delitzsch in Saksen, was aanvankelijk voor de rechtsgeleerdheid bestemd,
doch wijdde zich later aan de muziek en studeerde de compositie onder leiding van den cantor W e i n 1 i g te Dresden. Hij begaf zich 1801 naar Leipzig, waar hij vele gezangen, hoofdzakelijk ballades, in het licht gaf. Omstreeks 1806 bevond hij zich te Weenen in het paleis van den vorst L o bk b w i t z. Hij dichtte en componeerde aldaar zijn eerste opera : Orpheus, die
J1807 te Weenen voor het eerst vertoond en gunstig ontvangen werd. Een
tweede opera, Fernando, bevestigde zijn roem en gaf aanleiding tot zijn benoeming als kapelmeester te Pressburg. Deze goede betrekking verliet hij
echter spoedig weder, evenals vele andere, die invloedrijke vrienden hem bezorgden. Hij keerde telkens naar Weenen terug, leidde een zeer ongeregeld
leven en stierf aan de gevolgen daarvan, 1.6 Dec. 1833. -- Behalve de boven-
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genoemde werken schreef hij de volgende opera's, zangspelen en drama's:
Die El f enkouigin, Die Belagerten, Deutscher Sinn, Sappho, Die eiserve Junqf rau, Linclana, Malwina, Schloss Tkeben, Der Unt erganq des Feenreichs en
Die Zauber$ckminke; voorts vele liederen, ballades, cantates, een Mis, symphonieën en strijkquartetten.. Vele dezer werken zijn in druk verschenen.
Kannegiesser of hainengiesser (Justus Jacob) , violist en componist,
geb. 1732 . te Hanover, was omstreeks 1755 kamermusicus van den prins van
Wurtembe1g te Berlijn en kwam '1786 in de koninklijke kapel aldaar. Ook
als leeraar in den zang was hij er zeer gezien. Hij stierf I5 Febr. 1805 te
Berlijn. Van zijn compositiën, waaronder zich vele stukken voor viool bevonden, zijn slechts duetten voor sopranen en eenige romances in druk ver
-schen.
Kanon (xay£'Y), Gr., heette bij de Grieken elke rechte stang of staaf, dienende om een voorwerp recht of overeind te houden ; in overdrachtelijken zin
beteekende het richtsnoer, regel. In de Grieksche muziek heet Kanon 1.0 de
toets der K i t h a r a, 2o het antiphonisch gedeelte van het M o n o c h o r d, dat
tusschen de beide vaste kammen ligt. (z. MONOCHORD .)
Kanoniek (Gr.: xavovex rép^) heette bij de Grieken de leer van de mathematische verdeeling der klanken en intervallen. (z. GRIEKSCHE MUZIEK en
MONOCHORD).

Kant (Immanuel). Deze groote wijsgeer, geb. 22 April 1724 te Ko
Pruisen, aldaar gest. 12 Febr. 1804, wordt hier slechts ver-nigsber
wegens zijn Kritik der Urtheilskra f t (1788) in welk geschrift (§ 14, 22,-meld
51-54) scherpzinnige opmerkingen over muziek voorkomen.
Kamellen, Hoogd ., Z. CANCELLEN.
Kanzler (J o s e p h i n e) , klavierspeelster en componiste, geb. 1780 te MarktTölz in Beieren, was gehuwd met den hobovirtuoos A n t o n F 1 a d t. Van
haar compositiën zijn in druk verschenen : sonates voor klavier, quartetten
voor klavier, viool, alt en violoncel en eenige liederen.
Kapel, Ned . , KAPELLE, Hoogd. ; CHAPELLE, Fr CAPELLA, Ital. ; CHAPEL,
Eng. Onder dit woord verstaat men eigenlijk een klein kerkje, of een zaal
waarin godsdienstoefeningen gehouden worden. Men vermoedt, dat het woord
afkomstig is van Cape, kap, muts of helm ten tijde der Frankische koningen, en wel in het bijzonder van de Sint Maartens -kap , die men bij
het afleggen van een eed moest aanraken. De bewaarplaats van die kap zou
cape 11 a genoemd zijn, welke benaming later overgegaan zou zijn op elk,
voor bijzondere godsdienstige handelingen bestemd vertrek. Daar in de kapellen ook dikwijls geestelijke muziek ten gehoore werd gebracht, werd de
naam ook gegeven aan de vereeniging van toonkunstenaars, die bij die uit
medewerkten. Bij de kapellen aan vorstelijke hoven was altijd zeker-voering
. ;
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getal geestelijken voor de godsdienstoefening en voor den zang aangesteld;
men noemde hen kapelaans (c a p e 11 a n i), welke naam later uitsluitend aan
die geestelijken werd toegekend, die den pastoor in zijn ambt bijstaan, of
den huiselijken godsdienst besturen. Reeds in het Karolingische tijdvak werd
de geheele c 1 er u s ten hove met den naam h o f k a p e l bestempeld.
In de 44e en Ise eeuw ging de benaming ook over op het zangerskoor,
dat de vorsten tot eigen vermaak in hun dienst hadden. Toen de kapelmeesters en musici niet meer uitsluitend in deze hofkapellen en kerken,
maar ook in de kamer en op het tooneel werkzaam waren, werd de benaming
kapel en kapelmeester ook op muziekgezelschappen en orkesten toegepast ; zoo
wordt nog in onze dagen een militair muziekcorps, of een opera-orkest, kapel
genoemd.
In de vorige eeuw had bijna ieder welgesteld graaf of vorst in Duitschland, voor zooverre hij muziekliefhebber was, een eigen kapel in zijn dienst;
een der meest beroemde dezer kapellen was van den vorst van E s z t e r h a z y.
Tegenwoordig zijn zij bijna uitsluitend aan de hoven der regeerende vorsten
te vinden, en slechts bij uitzondering hoort men van een edelman, die op
eigen kosten een kapel onderhoudt, zooals de Russische baron v o n D e rw i e s , die te Lugano een orkest van 50 man in zijn dienst heeft, onder leiding van Karl Muller-Be rghaus.

Kapelmeester, Ned. , KAPELLMEISTER, Hoogd. ; MAITRE DE CHAPELLE, Fr.;
; oorspronkelijk de toonkunstenaar die met de leiding der kerkmuziek belast was (z. KAPEL ; later ook de . leider van een hofof militaire kapel, of van een stadsorkest. De titel is bijna uitsluitend in
Duitschland in gebruik. Aangaande den aard der werkzaamheden van den
kapelmeester vindt men mededeelingen in het artikel ORKESTDIRECTEUR.
Kapeistijl (a cape 11 a of alla cape 11 a). Dit woord duidt aan : l ° een
levendiger, vlugger stijl dan de koraalstijl (z. ALLA BREVE); 20 het
zingen zonder begeleiding van instrumenten, zooals o. a. in de pauselijke
kapel gebruikelijk is ; 3 0 het unisono voortschrijden van stemmen en instrumenten.
MAESTRO DI CAPELLA, It.

Kapler (Karl Benjamin) , geb. 9 Aug. 180. te Voigtsdorf in Silezië,
werd x.829 cantor te Steinau en componeerde o. a. den l8en Psalm en de
Cantate „Preis ihm".

Kapp (F. Karl) , organist, klavierspeler en componist, geb. 1772 te
Schwansee in Thuringen, werd 1795 organist aan de Luthersche kerk te
Pruisisch Minden. Zijn compositiën bestaan in stukken voor orgel en voor
klavier.
Kappe, Hoogd., hoed, deksel eener orgelpijp. (z. GEDAKT.)
Kappelen (N.) , Duitsch toonkunstenaar, was omstreeks 1650 medescholier
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van F r o h b e r g e r, bij F r e s c o b a l d i te Rome. Later ging hij tot de Protestantsche kerk over en bekleedde het ambt van hoforganist bij de landgravinweduwe van Hessen-Darmstadt.
Kappeler (Johann N e p o m u k) , fluitist en guitaarspeler, leefde in den
aanvang der á.9e eeuw en gaf bij B r e i t k o p f& H á r te 1 te Leipzig eenige
compositiën voor fluit, guitaar en viool in het licht.
Kappey, Engelsch componist, was x.872 orkestdirecteur aan het G a i t y theater te Londen, en liet op dat tooneel zijn komische opera The IVager
vertoonen.
Kaps (Ernst Kar 1 W i 1 h e 1 m) , klavierfabrikant, geb. 6 Dec. 1826 te
Dóbeln in het koninkrijk Saksen, was eerst in de fabriek van P e t e r s e n
te Kopenhagen werkzaam, ging daarop naar Stockholm en vervolgens naar
Parijs, waar hij in de werkplaatsen van Herz, P 1 e y e 1 en É r a r d zijn studiën voortzette. Later werkte hij nog te Napels, bij B o i s s e 1 o t , te Rome
en te Turijn, te Madrid, bij L a r o u, te Lissabon en te Londen, en keerde
eindelijk, rijk aan ervaring, naar zijn vaderland terug. De Saksische regeering
bood hem I859 de middelen aan om te Dresden een fabriek op te richten.
Hij legde zich bijzonder op de vervaardiging van vleugels toe, leverde voor
instrumenten van die soort en behaalde reeds 1862 op de Londen -treflijk
tentoonstelling den tweeden prijs. Ook legde hij er zich op toe, den-sche
vorm van den vleugel, met behoud van de kracht en schoonheid van toon,
zoo beknopt mogelijk te maken en vervaardigde x868 zijn eersten Mini at u r v l e u g e 1, die de vergelijking met elken grooteren veilig kon doorstaan.
Hij richtte 1871 in een voorstad van Dresden een groote fabriek op, doch
zag zich het volgend jaar genoodzaakt, er nog een tweede bij te voegen.
K. behoort met B e c h s t e i n, B l u t h n e r en B ö s e n d o r f e r tot de beste
Duitsche klavierfabrikanten van dezen tijd. Hij heeft ongeveer 300 arbeiders
in zijn dienst en verzendt 's wekelijks omstreeks 15 vleugels.
Kapsberger (G i o v a n n i G e r o n i m o) , verbeteraar en bespeler der T h eo rb e (z. dit) en componist, was een Duitscher van geboorte, doch leefde omstreeks 1600-1633 te Rome. Hij componeerde zeer veel en moet zelfs
pogingen gedaan hebben, om in de pauselijke kapel de muziek van P a 1 e s t r i n a
door de zijne te laten vervangen; hetgeen hem echter niet gelukte. Don i
stelt hem in zijn Dialogu$ de praeslantia musicae veteris voor als een hoog
gek. Daarentegen wordt hij door pater K i r c h e r , wien hij be--moedign
hulpzaam was in het verzamelen van stof voor diens z&eurgia, zeer geprezen. De titels zijner talrijke compositiën zijn te vinden bij Ger b e r (Histor. biogr. Lexicon) en bij F e t i s (Bioar. univ.). Belangrijk uit een historisch
oogpunt zijn de Arie passegiati voor zang met begeleiding van theorbe.
Karauschek of Karasek, violoncellist uit de tweede helft der '18e eeuw,
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gest. 1789, was omstreeks 1750-1.760 kamermusicus van den vorst van
Thurn eh Taxis. Het laatste gedeelte van zijn leven bracht hij als monnik
in een Karmelieter-klooster door. Zijn compositiën, waaronder symphoníeën,
stukken voor violoncel en voor fagot, zijn in manuscript gebleven.
Karel de Groote, koning der Franken en Roomsch keizer, geb 2 April
742, gest. 28 Jan. 814. Deze kunstlievende vorst is ook op het gebied der
muziek gunstig bekend, doordien hij veel tot bevordering van het gezang deed.
Hij richtte in zijn rijk, o. a. te Metz en te Soissons, zangscholen op en verzocht paus A d r i a a n, hem zangers te zenden. Een van hen, T h e o d o r u s,,
benoemde hij tot zangmeester aan de school te Metz ; een tweeden, Ben edi c t u s , aan die te Soissons. Ook beval hij de zangmeesters der Frankische
steden, hun Antiphonariën door deze twee zangers te laten verbeteren en zich
door hen in het echte Gregoriaansche gezang te laten onderwijzen. Hij had
een eigen hofkapel en een hofzangschool, die hij dikwijls persoonlijk bezocht,
bij welke gelegenheid hij ook onderricht in het zingen gaf. Ten einde de
zangkunst meer en meer te bevorderen richtte hij, nevens de bestaande scholen van Metz en Soissons, nieuwe op, o. a. te Orleans, Sens, Tours, Lyon,
Kamerijk, Fulda, St. Gallen en Reichenau, en vaardigde eindelijk in vele kapittels het bevel uit, dat in alle kloosters scholen moesten opgericht worden,
waarin de zonen der edellieden onderwijs in de ' taal, het rekenen en de muziek zouden ontvangen. Het verhaal van den monnik van Angoulème, als
zoude Karel 796 twee andere zangers, Petrus en R o m a n u s , uit Rome
ontboden hebben, berust, volgens A m b r o s (Ge8ch.. d. Mus., II, - 95), op een
vergissing ; met Petrus en R o m a n u s toch worden dezelfde zangers bedoeld,
die hierboven onder de namen T li e o d o r u s en B e n e d i c t u s voorkomen.
Petrus (Theodorus) was leeraar te Metz; Romanus (Benedictus),
oorspronkelijk voor Soissons bestemd, kwam in het klooster te St. Gallen;
laatstgenoemde tracht het oorspronkelijke antiphonariurn van Gregorius
mede, dat te St. Gallen bewaard werd.
Aan Paul Warnefried (Paulus Diaconus) droeg Karel de ver
hymnes op, gelijk hij E gin hard belast had met-vardignLtjsche
het verzamelen van Duitsche volksliederen. Dat de hymne l eni creator door
hemzelven vervaardigd zou zijn, wordt betwijfeld.
Karelin (Sila D e m e n t i e wi t s c h) , Russisch toonkunstenaar, was I796
directeur der beroemde jachtmuziek van den kamerheer W a d k o w s k o i te
-

,

Petersburg.
Kargel (Sixtus), Duitsch luitenist en componist, leefde in de tweede helft
der 16e eeuw te Mainz, waar hij in het licht gaf: Carmina italica, gallica et

germanica ludenda eythara; Nova et elegantissima italica et galliga carmina
pro testudine (Mainz, 1569) ; Renovaía e^Ikara, hoc est novi et commodissimi
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exercendae cytharae modi, constantes cantionibus musicis, ad tabulaturam communem redaetis.
Karger (Friedrich Wilhelm A l o y s) , organist en componist, geb.
1796 te Schreckendorf bij Landeck in Silezië, werd, nadat hij zijn studiën
voltooid en kunstreizen naar Weenen, Praag en Dresden had gemaakt, 1818
organist aan de R. C. kerk te Neisse, welke betrekking hij . 1838 nog bekleedde. Zijn compositiën, waaronder vele kerkmuziek, ouvertures, gezangen
en een vioolconcert, zijn in manuscript gebleven.
Karl (Johann Gottlieb) , Duitsch toonkunstenaar, geb. 14 Juli 1780
te Greibnig, was organist te Dóbeln en gaf 1830 een leerboek van het klavierspel in het licht.
Karow (Karl), geb. 15 Nov. 1790 te Alt-Stettin, werd 1818 leeraar in
de muziek aan de school voor onderwijzers te Bunzlaw, waar hij 20 Dec.
1863 stierf. Hij deed veel tot bevordering van het schoolgezang en componeerde o. a. vele liederen, 172 orgelvoorspelen en een Leilfaden zum prak
(Bunz--tischmeodnUrichtmGe$ag,vonlichVtksue
lau, 1838).
Karr (H e n r i) , vader van den bekenden Franschen romanschrij ver A 1p h o n s e K a Yv r , werd 1784 te Zw,eibrucken geboren, doch verhuisde op drie-

jarigen leeftijd met zijn familie naar Parijs. Hij ontving het eerste onderricht
in het vioolspel van zijn vader, in het klavierspel van L' E t e n d a r t. Laatstgenoemde beval hem bij E r a r d als voorspeler aan. De aan deze betrekking
verbonden werkzaamheden bestonden in het bespelen der nieuwe instrumenten
uit de fabriek van É r a r d. Ook begon K. zich op het muziekonderwijs
en op het componeeren van salonmuziek toe te leggen. Zijn Fantaisies,
Divertissements enz. waren eenigen tijd zeer gezocht te Parijs; maar nog vóór
zijn dood was hij reeds vergeten. Hij stierf 1842.
Karsten (Christoph), Zweedsch zanger, .was 1790 eerste tenoor aan de
koninklijke opera te Stockholm. Hij bevond zich '1792 te Londen, waar hij
.

grooten opgang maakte. Zijn stem en zijn voordracht werden zeer geprezen. --Zijn dochter, Sophie K. , zangeres, trad met den danser P h. T a gl i o n i
in het huwelijk en stierf 1862.

Kas, een soort van Arabische bekkens.
Kasehperoff, Russisch componist, ontving omstreeks 1845 in Italië zijn
muzikale opleiding en liet 1860 te Milaan zijn eerste opera, Maria Tudor,
vertoonen, die ook te Nizza en te Odessa met goed gevolg ten tooneele verscheen. Zijn opera Rienzi, die hij te Turijn wilde laten vertoonen, kon aldaar
wegens politieke redenen niet gegeven worden ; te Florence verwekte zij een
.

storm in de politieke bladen. Naar Rusland teruggekeerd, vestigde K. zich
als zangonderwijzer te Moskou en werd 1869 leeraar aan het conservatorium
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aldaar. Hij schreef nog twee opera's, wier titels in het I'ransch luiden : Ira
Tempé e en Thaclêics, le courtier (le mriages.

Ksermann (Nicolaus), Duitsch componist, was op het einde der 18e
en in het begin der '19e eeuw muziekonderwijzer en stadscantor te Bern. Hij
heeft klaviersonates en odes van G e 11 e r t gecomponeerd.
Kasska ('W i 1 h e l m) , vioolvirtuoos en componist, geb. 1752 te Regens
concertmeester aan de kapel van den vorst van Thurn en Taxis.-burg,was
Zijn compositiën bestaan in Missen, vioolconcerten en symphonieën. Hij
-

stierf 1806.

Kássmayer (Moritz), violist en componist, geb. 1831 te Weenen, ontving zijn opleiding aan het conservatorium aldaar. Hij werd violist aan de
hofopera en later muziekdirecteur van het ballet aan dat theater, welke betrekkingen hij nog heden bekleedt. Zijn talrijke compositiëri bestaan in orkesten kamermuziek, in Missen, liederen, mannenquartetten en in een opera, Das
Landhaus zu Meetdon, die 1869 te Weenen en te Praag vertoond werd.
Kassner (J o s e p h) , schoolmeester en muziekgeleerde, geb. 16 Maart 1787
te Przichod in Silezië, componeerde o. a. een muziekstuk, dat in sommige
Lexica vermeld staat als »een veertienstemmig Pange Limyua, in andere
echter als »14 vierstemmige Panye Lingua's" (Breslau, 1820).
Kasther (Jean Georges) , componist en schrijver over muziek, geb. 9
Maart 1810 te Straatsburg, ontving reeds op zijn zesde jaar klavieronderricht
en bespeelde op zijn tiende het orgel in een naburig dorp. Zijn ouders
hadden hem voor de theologie bestemd, en 1827 begon hij zijn studiën in
dat vak, doch beoefende tevens vlijtig de muziek en nam onderricht in de
harmonie- en compositieleer. Van zijn eerste werken verdienen vermelding
de muziek voor het drama La Prise ce 1LJis8olonghi en de opera Gustav
JPasa. De bijval, die dezen werken ten deel viel, noopte hem, de theologie
vaarwel te zeggen en zich geheel aan de toonkunst te wijden. Voor het
Duitsche tooneel te Straatsburg, op hetwelk hij zijn Guslav Wasa had laten
vertoonen, schreef hij nog de opera's Die Königin cler Sarmateiz, Der Tocl
Oscar's en Der Sarazene. Nadat deze werken met gunstig gevolg ten tooneele
waren gevoerd, begaf K., daartoe in staat gesteld door het gemeentebestuur
van zijn geboortestad, zich tot voortzetting zijner studiën naar Parijs, waar
hij in September '1835 aankwam en een leerling werd van R e i h a. Het

c

was daar ter stede, dat hij het eerst bekend werd als schrijver van theoretische werken, die, althans gedeeltelijk, de goedkeuring van het Parijzer
coriservatoire verwierven. De voornaamste dezer werken zijn : Traz íé gèneral
d'instrumentation elc , précédé d'un résumé sur 1e8 voix ; Traite d'insfrwrnen-

tation pour la musique militaire. Traite' de l'instrumentation consiclérée sous
1e8 rapport8 poetiques et philosophiquces ; Grammaire m 8icale en Théorie a1 regée
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du contrepoint et de la Fugue. Als componist werd hij te Parijs nog bekend
door de opera's Beatrice, die hij voor Duitschland geschreven had, la Maechera, 1841 in de 0 p é r a C o m i q u e vertoond, en Le Dernier Roi de Juda,
een zoogenaamde »bijbelsche opera", 1844 met goed gevolg in de zaal van
het conservatoire ten gehoore gebracht.
Met bijzonderen ijver legde K. zich op de muziekgeschiedenis toe, en zijn
kennis van oude en nieuwe talen maakte zijn studiën op dat gebied zeer
vruchtbaar. De werken, die hij in een tijdvak van twintig jaren schreef, ver
een eervolle plaats onder de beste muziekgeleerden. Zijn eerste-schafenm
werk van dien aard is getiteld : .Manuel genéral de mu$ique militaire a l'usage
des armées franrai$es, comprenant : 1° l'esquisse d'une kisíoire de la musique
militaire chez 1e8 di, érents peuples, depui$ l'antigti.ilé jusqu'à nos jours; 2° la
nouvelle organisa Lion instrumentale pre$crite par l'ordonnance ministérielle du
12 aout l845 ; 3° la figure et la description de8 ' instruments qui la eompoaent, notamment des nouveaux instruments de M. Adolphe Sax ; 4 quelque8
instructions sur la composition et l'exécution de la mu$ique militaire. Dit werk
werd gevolgd door een ander, dat vooral ten opzichte van de muziek der
middeneeuwen belangrijke mededeelingen bevat ; het is getiteld : Les Danses
des morts; dissertations et recherches historique8, philosophique$, littéraires et
musicales sur les divers monuments de ce genre qui existent Cant en France
qu'a l'étranger; accompagneés de la danse macabre, grande ronde vocale et
instrumentale, paroles d' Édouard Thierry, musique de Georges .Kastnér (Parijs,
B r a n du s, 1852. Niet minder belangrijk zijn de volgende werken : Les
Chants de la vie, cycle choral on recueil de vingt -huil morceaux á quatre,
a cinq, a six et a huil voix pour ténor8 et basses; préc&lds de recherches hisíoriques et de considérations générale$ sur le chant en choeur pour voix d'hommes (Parijs, B r a n d u s , 1854) en Les chants de l'armée f rancaise, ou recueil
de morceaux, a plusieurs parties composés pour l'usage spécial de chaque arme,
et précédés d'un essai historique sur les chants militaire8 de8 Francais (Parijs,
Brandus, 1855).
De laatste werken van K. behooren, zoowel om hun inhoud als om hun
vorm, tot het merkwaardigste dat op het gebied der muziekwetenschap geschreven is. Een dezer werken is genaamd La Harpe d'Éole et la musique
cosmique; études sur les rapports (les phénomene$ sonores de la nature avec
la science et fart, suivies de Stéphen, on la Ilarpe d'Éole, grand monologue
4yriqzse avec clioeurs (Parijs, B r a n d u s, 1856). Het eerste gedeelte van dit
werk bevat mededeelingen aangaande de oude leer van de »harmonie der
sferen ", de echo, de klanken van grotten, rotsen en watervallen en de legendes betreffende die verschijnselen. Het tweede gedeelte handelt over de
A e o l u s- h a r p en al wat dienaangaande geschreven is. In het derde gedeelte
17
H.
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stelt de schrijver een onderzoek in naar de natuurgeluiden en den invloed, dien zij in den loop der tijden op de muziek en de rnuziekinstrumenten gehad hebben. De lyrische monoloog, die het werk besluit, munt
uit door oorspronkelijkheid ; het orkest bootst o. a. het eflekt der Aeolusharp na.
Op dit werk volgde : Les voix de Paris, e$sai d'une hisfoire liftdraire et

musicale des eri$ populaires de la capitale, clepuis le mogen áqe jusqu'a nos
jours. Precéde de considdrations sur l'origine el le caractère du cri en général,
e cl'uune composition musicale intitulée les Cris cde Paris, grande `e pltonie huumoristigice vocale et en^trumeníale (Parijs, B r a n d u s, 1857). Ook
in dit nieuwe geestesprodukt spreidde K. groote kennis en oor sp ronkelijkheid ten toon, evenals in het volgende : Les Sirenes, essai sur les principaux
mythes relati f$ a l' incantaíion, les enchanteurs, la musique mayique, le chant
du cgpne etc., considerés dans leur$ rapports avec l'hisloire, la philosophie, la
littérature et les beaux arts (Parijs, B r a n d u s , I858). Dit werk, versierd
met talrijke afbeeldingen van oude en nieuwe monumenten op het onder
betrekking hebbende, wordt besloten met een symphonic dramaeique vocale,-werp
getiteld Rove cl'0swvald ou les Sirenes, waarin o. a. een proeve van sirenenmuziek wordt gegeven. Al deze werken geven blijk van K a s t n e r' s groote
geleerdheid, zoowel op het gebied van muziek, als op dat van talen en mythologie. Zijn laatste groot werk was de Paremiologie musicale de la langue
fran^ui8e,ou explication des proverbes, locutions proverbiale$,

mots ,figures, qui
tireul lezer origine cle la musique, accompa,gnée de recherches sur un grancl
noen bre d' expres$ions da meme genre, ernpruntées au v langmes éirany res, et suivie
de la Saint-Julien des me'ie' riers, sijmphonie cantate a grand orchestre, avec
solos et clioeurs (Parijs, B r a n d u s, 1862).
Be h al v e deze groote wer ken schreef K. vele artikelen voor tijdschriften en
Lexica. Een rijk huwelijk had hem in staat gesteld, zijn tijd geheel en al
aan de studie te wijden. Nog zij vernield, dat hij gedurende twintig jaren
de stof verzamelde voor een Encyclopédie musicale. De dood echter, die hem
17 Dec. 1867 overviel, belette hein, dit werk, dat ongetwijfeld zeer belang
-rijk
zou geworden zijn, te voltooien.
Liastner (F r é d E r i c) , zoon van den vorige, is bekend door zijn geschrift
Les I'larnmes chantantes (Parijs, D ent u, 1875) en door zijn uitvinding van
een volgens de theorie der zingende vlammen vervaardigd instrument, genaamd Pyrophone (z. dit).
Kastoer (Rosa), klavierspeelster, geb. 1835 te Weenen, waar zij van de
beste meesters, o. a. van T h a lb e r g, onderricht ontving, maakte kunstreizen
door Duitschland en België en vestigde zich '1860 te Parijs, waar zij met den
muziekhandelaar en schrijver Marie E s c u d i e r in den echt trad.
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Katachresis, Gr., een aan de rhetotica ontleend woord, beteekkent in de
muziek de onregelmatige oplossing eetgier dissonant.

Katakeleusinos (van xarax`2tvsc^, oproepen), Gr., het eerste der vijf deelen van den lofzang bij de Olympische spelen.
Katterfeldt (J u 1 i u s) , organist en componist, geb. omstreeks 1808 te
Sleeswijk, leefde te Hamburg en werd 1840 organist aan de M i c h a e 1 i skerk aldaar. Zijn compositiën bestaan in stukken voor orgel.

Katzer (I g n a z) , componist, geb. -30 Sept. 1785 te Gross-Auerschim in
Boheme, dirigeerde gedurende 40 jaren de kapel van baron B os s a n g i te
Gross-Bosclian. Van zijn talrijke compositiën zijn slechts eenige kerkmuziekstukken en klavierstukken in druk verschenen.
Kauer (Ferdinand), componist, geb. 8 Jan. J 751 te Klein-Thaya in
Moravië, leerde op jeugdigen leeftijd het klavier- en liet orgelspel en deed
reeds vroegtijdig dienst als organist in het Jezuïeten -collegie te Znaim, later
te Tyrnau. Te Weenen ontving hij onderricht in liet contrapunt van H e i
i c h, werd '1795 muziekdirecteur en eerste violist aan het theater van-dent
Ma r n e l 1 i te Weenen en later kapelmeester en componist aan verschillende
andere schouwburgen van Oostenrijks hoofdstad. Dat zijn muziek hein tot
lieveling van het Weener publiek maakte, hielp hein weinig en beschermde

hem niet tegen armoede. Nog op hoogen leeftijd was hij verplicht, als altist
in het theater van Leopoldstadt mede te werken, ten einde op die wijze een
karig stuk brood te verdienen. Het weinige dat hij bezat verloor hij '1830,
ten gevolge der overstrooming van den Donau. Hij stierf 3 April 1831. Onder
zijn talrijke cornpositiën behooren niet minder dan 200 opera's en zangspelen;
zijn meest bekend werk is _Das Donauweibchen, met hetwelk de Duitsclre
tooneeldirecteuren, doch niet de componist, belangrijke sommen verdiend heb
Zijn overige compositiën bestaan in oratoria, o. a. Die Sand,Huth, meer-ben.
dan 20 Missen, syrrrphonieën, quartette ►i, trio's, concerten, sonates, dansen en
marscherr. Ook bestaan er van hem leerboeken voor verschillende instrumenten.

Kauffmanu (Georg F r i e d r. i c h) , componist, geb. J 4 Febr. 1 679 te
Ostermondra, een dorp in Thuringen, was hoforganist en later kapelrneester
te Merseburg, waar hij 1735 stierf. Van zijn compositiën kent men : Har

-

monische Seelenlust musicalischer Ginner and Frezende, d. i. kurfze, jedoch
Hach be^onderem Genie and ,cuter Grace elaborirte Pr&udia von 2, 3 and
4 Slimmen über olie bekanntesten Choral-Lieder (Leipzig, 1733-36). Zijn
overige compositiën, evenzoo een theoretisch werk, getiteld : d lc$ f iihrliche Einlei u^L,q zur alten and nemen Issenscha f t der edlen Musik, zijn in manuscript gebleven.
Kaufmani (Johann Gottfried) , vervaardiger van fluitorgels en speel
geb. 1752 te Siegmar bij Chemnitz, Best. 1818 te Frankfort a. d. M.-werkn,
,

17*
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Kaufmann (Friedrich) , zoon van den vorige, geb. 1785 te Dresden,
vond met zijn vader het B el I o n e o n , een instrument met natuurlijke trompetten en pauken, en later het H a r in o n i c h o r d (z. dit) uit. Voor laatst
schreef Kar 1 Maria von Weber een Rondo met-genomdistru
orkestbegeleiding. Na zijns vaders dood vestigde K. zich, op verzoek van den
koning van Saksen, te Dresden en maakte van tijd tot tijd kunstreizen met

de door hem uitgevonden instrumenten, onder welke ook het S y m p h ó n i o n
(z. dit) behoort. Hij stierf 1866.

Kaufmann (Friedrich Theodor) , zoon van den vorige, geb. x.812 te
Dresden, is de uitvinder van het 0 r c h e s t r i o n (z. dit), dat I852 op de
tentoonstelling te Londen grooten opgang maakte. Hij stierf E872 te Dresden.
Kaufmann (Johann), violoncellist, geb. omstreeks 1.760 te Stuttgart, was
lid der hofkapel aldaar en stierf 1834 als muziekonderwijzer aan het seminarium te Maulbronn. -- Zijn echtgenoote, Julie Sc hu b a r t , dochter van den
bekenden dichter Chr. F r. Dan. S. , geb. 1769 te Stuttgart, was een uitmuntende zangeres en een lieveling van het publiek in haar geboortestad. Zij

stierf I802.

Kaufmann (Karl), organist, geb. 1766 te Berlijn, aldaar gest. 13 Sept.
1808. Zijn compositiën bestaan in orgelconcerteri, cantates, liederen en klaviercompositiën. Gedrukt zijn van hem variatiën voor klavier op een thema
uit Martin's Baum der Diana.

Kausch (Johann Joseph) , Duitsch geleerde, geb. 1751 te Löwenberg
in Silezië, gest. 1825 als „Medicinalratli" te Liegnitz, is op muzikaal gebied
bekend door zijn belangrijke verhandeling : Psychologische Abhandlunq ilber den
EZnfluss der Tone and insbesondere der Musik auf die Seele, nebst einero d nhange liber den unmittelbaren Zeseek der ' schonen Kunste (Breslau, 1782).
I►auth-Graff, klavierspeelster te Berlijn, leefde op het einde der 18e eeuw
en vervaardigde vele compositiën voor klavier. Een harer concerten werd
1792 door Joh. Bern. Hummel voorgedragen.
Kauwenberg of Cauwenberg (K a r e 1) , Nederlandsch toonkunstenaar uit
den aanvang der '18e eeuw, is bekend door de volgende werken : Jan van
E1^cland8 Dankbaare Naagedaglen en Geboorte Gezangen, op de blijde en heylryke verschininge, van t licht der genade Jezus Christus; of de Geboorte van
onzen Heiland en Zaligmaker, begreepen in €wintiq Zangstukken, mef Zanqkunst verrjkt door C. Cauwenbery en IV. Il ermooten (Haarlem, W. H. v a n
Hulk e n r o y , 1718 ; tweede druk, 1739 ; vierde, 1764) en Stichtelijke Mengelzangen, verzameld uit veelderhancle Schriften, en op 1}Iuzijk gebragí door
C. Cauwenbery, W. Vermooten en andere voorname Meesters (Haarlem, Wed.
van Hulkenroy en Zoon, 1726; tweede druk, 1736).
Kayser (Andreas), orgelmaker, geb. in den aanvang der 18e eeuw te
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Ohorn bij Pulsnitz in de Ober-Lausitz, leerde zijn kunst bij U ] i s c h in Rusland en werkte twaalf jaren bij S i l b e r m a n n te Freiburg, drie jaren bij
Do m i t i u s te Zittau, negentien jaren bij G r a b n e r te Dresden en zes jaren
bij S c h ó n e te Freiberg. Een eigen fabriek schijnt hij niet gehad te hebben. Hij stierf omstreeks x.767 te Pulsnitz.
Kayser (Johann Christian) , orgelmaker, neef van den voorgaande, geb.
I750 te Ohorn, vervaardigde vele uitstekende orgels in Saksen en Boheme.

Kayser (Heinrich Ernst) , violist, geb. 16 April 1815 te Altona, was
1840-1857 lid van het schouwburgorkest te Hamburg, waar hij als muziekonderwijzer gevestigd was. Zijn compositiën bestaan in stukken voor
viool.
Kazynski (Vietor), Russisch componist, geb. l8 Dec. 1812 te Wilna,
was de zoon van een zanger en tooneeldirecteur en ontving onderricht in de
compositie van Elsner te Warschau. Naar Wilna teruggekeerd, bracht hij
l 840 zijn muziek voor het drama Fenella, later zijn opera Le jui f errant ten
gehoore ; deze werken maakten grooten opgang. Daarop vestigde K. zich te
Petersburg, maakte 1844 in gezelschap van Alexis L v o f f een kunstreis
door Duitschland en gaf bij zijn terugkomst te Petersburg een beschrijving
dezer reis in het licht. Hij werd 1845 tot orkestdirecteur aan het keizerlijk
theater benoemd en liet er 1848 een nieuwe opera vertoonen, welks Fransche
titel luidt : Mari et femme. Zijn overige compositiën bestaan in ouvertures,
cantates, koren, concerten voor klavier en voor viool en in een aantal liederen en dansen.

Kechlina, Z. KERLINO.
Keek (Johann), als monnik bekend onder den naam J o a n n e s A u g u st i n u s , geb. te Gingen, in het diocees Augsburg, was professor in de theologie

en kwam 1450 in het Benedictijnerklooster aan de Tegnersee. Een door hem
1442 vervaardigde verhandeling, getiteld : Introcluctorium musicae, is in de

Script. eccl. van G e r b e r t (III, 3t9-329) opgenomen.
Keeble (J o h n) , Engelsch organist, geb. l 711 te Chichester, was een leerling
van Dr. P ep u s c h en volgde 17 37 Thomas R o s e i n g r a v e op als organist
aan de S t. George -kerk, later ook aan R a n ei a g h Gardens , te Londen.
Hij gaf 1784 in het licht The Theory of Harmonics or an Illustration of tl e
Grecian harmonica en, in vereeniging met K i r k m a n n , 40 Inlerrlude$ to bc.^
played between ehe verses of eke .Psalms. Hij stierf 24 Dec. 1786.

Keelstem, z. STEM.
Keeper of Harthall , Engelsch kerkcomponist uit de 16e eeuw, gaf 1574
vier bundels psalmen in het licht.
Keerbergen (Jan), boek- en muziekdrukker te Antwerpen, aldaar gel).
20 Febr. 1565, gaf 1605 zijn eerste werk uit. -- Zijn zoon, mede Jan v. K.
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genaamd, was 24 April 1588 te Antwerpen geboren en associéerde zich 1624
met Hiero nymus Verdussen.
Kefer (Louis), violist, geb. 6 Dec. 1842 te Jamles bij Namen, ontving
het eerste onderricht in de muziek van zijn vader, bezocht vervolgens de muziekschool te Namen en daarna het conservatoire te Brussel, waar hij 1862
den eersten prijs in de viool- en de harmonieklasse behaalde. In hetzelfde
jaar werd hij eerste violist aan den Muntschouwburg en adjunct-leeraar aan
het conservatoire, later ook aanvoerder der eerste violen in de concerten van
dat instituut. Zijn studiën in het vioolspel had hij 1864-66 voortgezet onder
leiding van L é o n a r d , en 1865 behaalde bij den eersten prijs in de compositie. Tot 1873 bleef hij te Brussel en werd in dat jaar directeur der
muziekschool te Verviers en directeur van verschillende muziekvereenigingen
daar ter stede.
Keferstein (G ti s t a v A d o 1 p h) , geb. 13 Dec. 1799 te Cróllwitz bij Halle,
studeerde in de theologie, doch legde zich ook met ijver op de muziek toe
en schreef onder den pseudoniem K. S t e i n vele artikelen in tijdschriften voor
muziek, o. a. in de Neue Zeitsehri f f, , fur luitsik en Cácilia. Hij was een
vriend van Robert Schumann , die door zijn bemiddeling den doctorstitel verkreeg. Hij stierf 19 Jan. 186'1 als predikant 1e Wickerstádt in
Thuringen.
Kegel (Emanuel), componist, geb. '1655 te Gera, gest. 23 Juni 1724
te Breslau, was kapelmeester van den. graaf van Reuss en organist aan de
hoofdkerk te Gera. Zijn compositiën zijn in manuscript gebleven.
Kegel (Ludwig Heinrich ) , zoon van den vorige, geb. 25 Oct. 1705 te
Gera, werd 1726 organist aan de S a l v a t o r -kerk aldaar. De graaf van R e u s s
zond hem 1732 naar Gotha, ten einde bij S t ö 1 z e l in de compositie te studeeren. Hij was 1770 nog in leven. Van zijn compositiën is niets in druk
verschenen.
Kegel (Christian Heinrich) , afstammeling van den vorige, was organist te Gera en gaf een orgelschool in het licht.
Kegel (Karl C h r i s t i a n) , organist, geb. 30 Sept. 1770 te Frankenleben
bij Merseburg, was omstreeks J 807 schoolmeester te Ganglofsnummern bij
Erfurt en had van Kittel en Fischer onderricht in de compositie en het
orgelspel gehad. Een door hem vervaardigd leerboek voor orgel verscheen bij
B r e i t k o p f en Hartel te Leipzig in druk. Hij stierf 18 Jan. J 843.
Iiegelmann (Johann), Duitsch trompettist en contrapuntist uit de eerste
helft der 16e eeuw te Koningsbergen in Pruisen.
Kegelvormig of conisch noemt men die orgelpijpen, welke van boven spits
toeloopen, gelijk de G e m s h o om n , de Spitsgamba en anderen; óf van onderen nauwer dan van boven zijn, gelijk de D u l c i a a n, de S a l i c e t, e. a.
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Kehl (Johann B a 1 t h a s a r) , Duitsch componist en organist, geb. in de
eerste helft der á.8 e eeuw te Koburc, was eerst organist te Erlangen en later
cantor te Bayreuth. Omstreeks 1780 werd hij blind en stierf korten tijd
daarna. Men kent van hem de oratoria Die Hirten bei der Krippe zu Beth-

lehem en Die .Pilgrime auf Goi yotka, cantates, liederen, kiaviersonates en ver
koralen.
-zanielg
Iiehlkopf, Hoogd., strottenhoofd ; z. dit.
Kehlton, keeltoon; z. STEM.
Keifer (Christian) , Duitsch monnik en componist, was in den aanvang
der 17e eeuw organist in het klooster Alge in Beieren en stierf 12 April
1627 . Van zijn compositiën voert D r a u d i u s in zijn Báblio ec-z classic^z aan:
Oclue sopori ferae ad in fan ?aluin betllehemit;icum $apien(lunfz 4 voeum (Augsburg, 1612) en Flores musici (Ingolstadt, X1618) ; laatstgenoemd werk bevat
verschillende gezangen en een zesstemmige Mis.
Keil (Johann), hoornvirtuoos, geb. op het einde der I8e eeuw, leefde te
Praag en maakte 1842, in gezelschap zijner dochter, die zangeres was, een
kunstreis.
Keil (Josephine), leerlinge van P a y r, bespeelde met talent de P h y sh a r m o n i c a (z. dit) en liet zich in de jaren 1820 1824 met veel bijval
te Weenen hooren.
Keilholz (Christiane EIisabeth), zangeres, geb. 1764 te Pirna, betrad op vijftienjarigen leeftijd het tooneel te Mannheim en begaf zich 1792
naar Amsterdam, waar zij gedurende drie jaren aan den Hoogduitschen schouw
verbonden was. Vervolgens ging zij naar Kassel, waar zij in de opera's-burg
van Mozart en van Benda grooten opgang maakte en met den zanger
.

H a s s l o c h in het huwelijk trad. Omstreeks 1804 trok zij zich uit het openbare leven terug.

Keinspeck (Michael), door sommigen Reinsbeck en Kiensbeck
genoemd, muziektheoreticus uit de 15e eeuw, schreef o. a. een werk, getiteld :

Lilium mz{site plane (Ulm, 1497 ; Augsburg, 1498 en 1500) ; het behoort
tot de oudste gedrukte muziekboeken.
Keiser (Reinhard), een der oudste Duitsche operacomponisten, geb.
'1673 op een reis zijner ouders van Leipzig naar Weissenfels, ontving het
eerste onderricht in de muziek van zijn vader, die hem tot ontwikkeling van
zijn talent naar Leipzig zond, waar hij leerling aan de Th o in a s -school en
student aan de universiteit werd. Reeds '1692 werd een door hem geconl=

.

poneerd herdersspel, Ismenae, te Wolfenbuttel vertoond. Een tweede soort
werk, Basilius, dat, evenals het eerste, van Duitschen tekst voorzien-gelijk
was, werd 1694 te Hamburg ten tooneele gevoerd. In deze stad bleef hij
gedurende veertig jaren werkzaam en werd er de lieveling van het publiek.
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Bijna geen jaar ging voorbij, zonder dat eenige opera's van hem het licht
zagen. Volgens Gerber heeft hij er ongeveer 116 vervaardigd. In den winter van het jaar t 700 gaf K. met M a t t h e s o n , destijds zanger aan de Opera
te Hamburg, concerten, die in alle opzichten merkwaardig waren : de beste
virtuozen en de schoonste zangeressen brachten er de meesterstukken van dien
tijd ten gehoore, en den toehoorders, die, evenals K. zelf, in de prachtigste
kleedenen verschenen, werd keur van spijs en drank toegediend. Drie jaren
later pachtte hij, in vereeniging met een geleerde, D r u s i k e genaamd, de
Hamburgsche Opera en maakte met die onderneming aanvankelijk goede zaken.
Doch de verkwisting van K. en zijn compagnon was oorzaak, dat de Opera 1706
te niet ging. Beiden waren genoodzaakt Hamburg te verlaten. K. keerde eerst
1709 terug ; althans in dat jaar kwamen weder nieuwe opera's van zijn compositie (Helena, Hetiates and Olympia, Desiderius, Orpheus e. a.) ten tooneele.
Een rijk huwelijk met de dochter van den patriciër en »Rathsmusiker" 01d e n b u r g bracht hem weder in finantiëel gunstige omstandigheden en stelde
hem in staat, op denzelfden grooten voet als vroeger te leven. In vereeniging
met zijn vriend M a t t h e s o n gaf hij 1716 weder concerten, bezocht 1722
Kopenhagen, waar hij eenige instrumentale werken schreef en den titel van
koninklijk kapelmeester verkreeg, en werd 1723 cantor en canonicus aan de
Katharina -kerk te Hamburg. Voor deze kerk, waarin ook zijn echtgenoote,
een uitstekende zangeres, herhaalde malen zong, vervaardigde hij vele compositiën. Na den dood zijner vrouw (1735) begaf K. zich naar zijn dochter,
die hofzangeres te Kopenhagen was, en stierf daar ter plaatse 12 Sept.1739.
Keiser oefende grooten invloed uit op de ontwikkeling der dramatische
muziek in Duitschland. In tegenstelling van zijn voorganger op het gebied
der opera, J. S. K u s s e r , die de Fransche en Italiaansehe opera's in Hamburg invoerde, beijverde hij zich, der Duitsche muziek een eervolle plaats toe
te kennen. Niet alleen componeerde hij Duitsche teksten, maar hij streefde er
ook naar, met behulp der muziek aan de woorden de juiste uitdrukking
te geven. Dit blijkt o. a. uit zijn voorrede voor de Diverlimenli serenissimi
Belle Cantate, .Duette ed drie diverse senza Stromenli (Hamburg, 1713),
waarin hij o. a. het volgende zegt:
„Die Anzahl derer ist nicht gar zu gross, die das wahre Ziel der Music erreicht, ich will
sagen, die naturliche Ausdruckiing einer jeden emphatischen Figar der Poëten bey jegligen Affeet, worinnen das Meisterstdck hauptsächlich bestehet. Zu solcher Ausdruckung des Affects aber
ist nichts so sehr als eine Opera gescbickt, als gleichsam der Zirckel, woriunen derselbe rouliren, and wane der Musicus einen Poëten antrifft der ihm fast in jedem .4uftritt neue Inventiones darzu an die Hand giebt, so kaan man derselben F higkeiten daraus bald erkennen, waan
die Schaubiihne erdffnet and die Gescbicklichkeit des Acteurs des Poëtes als Musici Expressionen
naturlich hervorzubringen weiss, wovon bisher, mit dem Applause des verniinftigen Auditorii viel
Exempel gesehen, die sick bald als

eia unschuldiges Opffer der Iphigenia and darinnea die
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Väterliche Gelassenheit eines Agamemnonis and Mutterliche Liebe einer Clitemnestra, bald in
der Octavia das schuchterne Gewissen eines Nero ; bald in der Lucretia die verstellte Thorheit
eines Brutus, and eine um ihre Ehre eiferude Dame; bald in Masaniello die Raserey eines
hitzigen tummen Empdrers, mit der Zartlichkeit einer getreuen Mariana and im hochsten Grad
ungetreuen Antonio; bald in Sueno die schulfuchsige Liebe eines Thales; bald in Desiderio die
Caracteres eines grossmuthigen Printzen, Wiithrichs, unrechtm ssig verstossenen, and dateer eifernden Gemahlin and Gegentheils; bald in Cato ein eigensinniger, strenger, aber dabey wohlmeinender Patriote; bald in Pompejus zween gleiche Ehrsiichtige um, das Regimentsruder hefftig
streitende Helden sammt der grdssten Tendresse einer Porcis and Cephalis oder Tancredo and
Coriude in der Person der Aemilia and Pompejus, danbchst in allen schier die unterschiedenen
Passionen der unschuldig Sterbenden oder Ermordeten gezeigt, and zesar nicht mit leeren Erzhlungen, nach Art der Alten, sonderu nach der wahren Natur, mit immer neuen dabey vorzukommenden Umständen."

Het behoeft nauwlijks gezegd, dat bij Keiser de karakteristiek nog niet
zoo ontwikkeld is als b. v. bij G 1 u c k ; doch zijn Franschen en Italiaanschen tijd
hij in dit opzicht vooruit. Zijn Aria's onderscheiden zich van die-genotwas
der Italianen voornamelijk hierdoor, dat zij niet uit het Motet, maar uit het
Duitsche lied ontstaan zijn. De groote zorg, die hij aan het trouw weder
tekst besteedde, bracht hem er toe, den Liedvorm aan zijn-gevnad
aria's ten gronde te leggen. Zijn rhythmiek is meer ontwikkeld dan zijn har
zeer armoedig is, hetgeen ten gevolge heeft, dat de karak--moniek,dg
teristiek zijner personen niet zoo juist is, als de componist het bedoeld heeft.
Hoe het zij, aan K. komt de verdienste toe, de Duitsche dramatische muziek
op een nieuwen weg gebracht te hebben. Zijn tijdgenooten schatten hem hoog.
M a t t h e s o n en T e 1 e m a n n, wier theoretische werken grootendeels op zijn
compositiën steunen, noemden hem den eersten dramatischen componist van
de wereld. Ook op H a n d e 1 en Bach heeft hij invloed uitgeoefend.
E. 0. Lindner heeft in zijn geschrift Die erste stehende deutsche Oper
(Berlijn, I855) een volledige lijst der compositiën van K. gegeven. Behalve
opera's bevinden zich daaronder oratoria, motetten, cantates, serenades en
allerlei gezangen.

Keler (B é 1 a) , in het Duitsch A 1 b e r t v o n K e 1 e r genaamd, componist
van dansmuziek, geb. 13 Februari 1820 te Bartfeld in Hongarije, hield zich
aanvankelijk met de studie der rechtsgeleerdheid, vervolgens met die der landbouwkunde bezig, doch wijdde zich ten slotte aan de muziek en ontving
onderricht in de compositie van S c h I e s i n g e r en van S e c h t e r te Weenen,
waar hij ook als violist in een orkest werkzaam was. Hij werd 1854 directeur eener kapel te Berlijn, die vroeger onder leiding van G u n g' l had gestaan, en maakte aldaar als solo-violist en danscomponist grooten opgang.
Maar reeds op het einde van 1855 begaf hij zich weder naar Weenen en
werd directeur der kapel van L a n n e r, na den dood van Aug. L a n n e r.
Dezen post verwisselde hij x.856 met dien van kapelmeester van een infanterie-
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regiment te Weenen en was als zoodanig werkzaam tot Xt 863, toen hij tot
regiments- muziekdirecteur te Wiesbaden werd benoemd. Aldaar dirigeerde hij
1867-1873 ook de badhuisconcerten. In laatstgenoemd jaar nam hij , om redenen
van gezondheid, zijn ontslag. Hij heeft ongeveer JJO compositiën geschreven.
Keller (Andreas), Duiitsch componist, was omstreeks '1696 hoforganist
te Heidelberg en behoorde tot de goede componisten van dien tijd.
Keller (M i c h a e 1 Heinrich) , organist, geb. 1638 te Nordhausen, ontving onderricht van Bernhardt Meyer, werd 1658 cantor te Berga en
1662 organist te Frankenhausen, waar hij 20 Mei 1710 stierf. Van zijn
compositiën worden gevariëerde koralen voor orgel door Walther geprezen.
Keller (Gottfried), 1)uitsch klavierspeler, vestigde zich in den aanvang
der J 8e eeuw te Londen, waar hij beroemd werd, te oordeelen naar de voorrede van een na zijn dood verschenen werk, waarin hij )the late famous
G. Keller'' genoemd werd. Hij stierf omstreeks 1721 te Londen. Van
zijn werken zijn in druk verschenen : 6 Sonate a cinque cioe' a 2 violini,

troynba o oboe, viola e continuo (Londen, 1710) ; 6 Sonafe a 2 fazcti e basso
eonlinuo (Amsterdam, R o g e r) en A complete Method for attaining to play a
tl orongh-bass, etc. Laatstgenoemd werk wordt door Hawkins de tweede
Engelsche generale bas-methode genoemd.
Keller (Johann Michael) , componist, geb. 29 Dec. 1 800 te 0berelchingen bij Ulm, was organist aan de Georgs - en de U1 r i c h s -kerk te
Augsburg, werd 1835 zangmeester en I837 koordirecteur aan de S t e p h a n skerk en 1839 Domkapelmeester. Hij stierf te Augsburg 3 April 1865 en
werd opgevolgd door zijn leerling Kar 1 K e m p t e r. Zijn compositiën bestaan
in kerkmuziek ; daaronder 'bevindt zich het Canticum Zachariae, dat nog jaarlijks in de Goede Week te Augsburg uitgevoerd wordt.
Keller (Karl), fluitist en componist, geb. 16 Oct. 1784 te Dessau, was
lid der koninklijke kapel te Berlijn en later der hofkapel te Kassel, waar hij
ook de koningin van Westfalen in den zang en in liet guitaarspel onderwees.
Na de opheffing der Fransche heerschappij te Kassel ging hij als hofmusicus
naar Stuttgart, waar hij echter slechts twee jaren bleef, en maakte vervolgens
kunstreizen door Duitschland, Hongarije, Frankrijk en Nederland en werd eindelijk kapelmeester van den vorst von F u r s te n b e r g te Donaueschingen.
Hij bleef aldaar tot 1849 en vestigde zich daarna te Schaffhausen, waar hij
19 Juli 1855 stierf. Zijn compositiën voor fluit, maar meer nog zijn gezangen, o. a. Der Blinde, „Helft, Leutchen, mir vom Wagen doch'' en » Kefanst
du der Liebe Sehnen ", waren in Duitschland zeer gezocht. Zijn echitgenoote, W i 1 h e 1 m i n e M e i e r h o f e r, geb. 1809 te Karlsruhe, was een ver
zangeres.
-dienstljk
Keiler (Max), organist en componist, geb. 17 70 te Frostberg, ontving
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onderricht van zijn broeder, Joseph K., dien hij á.788 als organist aan het
Benedictijner-klooster S e e o n opvolgde. Omstreeks x.798 kwam hij te Burghausen en werd drie jaren later organist aan de kapel te Alt-Ottingen, waar hij
1855 stierf. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek.
Keller (Andreas), violoncellist, geb. 9 Februari x.805 te Maastricht, was
aldaar directeur der S o c i é t é r o y a l e d' h a r m o n i e en van de concerten
der sociëteit M o m u s. Onder zijn compositiën bevinden zich phantasieën voor
violoncel.
Kellermann (Christian), violoncelvirtuoos, geb. 27 Jan. 1815 te Randers op Jutland, begaf zich 1830 naar veeenen, waar hij onder leiding van
Merk studeerde. Hij maakte kunstreizen door Oostenrijk en Hongarije en
liet zich 1837 ook te Petersburg hooren, waar hij, evenals overal elders,
groot succes had. Van Rusland begaf hij zich naar Duitschland, maakte, in
gezelschap van Ole Bull , een kunstreis door het noorden van Europa en
werd 1847 solo-violoncellist der koninklijke kapel te Kopenhagen. Deze betrekking verhinderde hein echter niet, nu en dan kunstreizen te maken. Zoo
bezocht hij á.861 Italië, liet zich het volgend jaar ook te Stettin, Dantzig,
Koningsbergen en Wilna hooren en reisde 1864 met Carlotta Patti
Laub en J a el I. Op deze laatste reis echter werd hij ongesteld, keerde naar
Kopenhagen terug en stierf aldaar 3 Dec. 1866. Van zijn compositiën voor
violoncel zijn slechts weinige in druk verschenen.
Kellner (David), luitenist en hoofdman in Zweedschen (volgens anderen
in Hamburgschen) dienst, leefde in de eerste helft der '18e eeuw. Hij schreef
o. a. een werk, getiteld : Treulicher Unferricht im General-Bass, vv'orinnen alle

W eitldu f tiyc keil vermieclen, zend dennoeh ganz dezut liell, uncl uumsUzncllieh vielerlej
newer f undene t orfheile an die Hanel y gebeni werden. Van dit werk, oor
geschreven, zagen vele uitgaven in het Duitsch-spronkelijhtZwdc
het licht,
Kellner (.T o h a n n Peter) , componist, geb. 24 Sept. J 705 te Gräfenrode
in Thuringen, was cantor te Frankenhayn en sedert 1727 op zijn 'geboorte
waar hij x.788 stierf. Als organist en componist was hij gunstig be--plats,
kend. Onder den titel van Cerfamen mnusicum verscheen van hem een werk,
bevattende Pi eludes, Fuga's, Allemandes, Sarabandes enz., voor klavier. Een
ander werk van hem, getiteld Manipulus musices, bestaat uit vier bundels
orgelstukken. Vele zijner compositiën zijn in manuscript gebleven.
Kellner (Johann C h r i stoph), zoon van den vorige, geb. 15 Aug.
1736 te Gräfenrode, ontving onderricht van zijn vader en van Benda te
Gotha. Bij maakte een groote kunstreis door Duitschland en Nederland,
woonde geruimen tijd te "s Hage en te Amsterdam en werd eindelijk organist
aan de katholieke hofkerk te Kassel, waar hij 1803 stierf. Van zijn werken
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verschenen in druk sonates en andere stukken voor klavier, compositiën voor
orgel, de 1782 te Kassel vertoonde operette Die Schadenfreude en een leerboek, getiteld : Grundriss cie$ Generalbas$es (Leipzig, l 788 ; zevende uitgave
1796). Eenige Passie-oratoria, waaronder Die ljmp fi.nclungen bei dem Tode
des Erlosers, alsmede vele kerkmuziek en feestcantates, zijn in manuscript
gebleven.

Kellner (Georg C h r i s t o p h) , litterator en onderwijzer te Mannheim,
waar hij Sept. J 808 stierf, is op muzikaal gebied bekend door de geschriften
f1 eber die Charakteristik der Tonaríen (Breslau, 1790) en Inleen zu einer

neuen Theorie der schonen Kiunste überhaupt and der Tonkunsi insbesondere
(in het Deutsches Magazin van E g g e r s , 1800). Ook heeft hij liederen gecomponeerd en een Neue Clavier8chule fur Arc,f ginger geschreven.
Kellner (Johann Sigismund) , componist, geb. 1765 in Silezië, was
cantor aan de B e r n a r d u s -kerk te Breslau en stierf als zoodanig 13 Nov.
1811. Zijn talrijke werken zijn meest alle in manuscript gebleven.
Kellner (Ernst August) , zanger en klavierspeler, vermoedelijk een
kleinzoon van Johann- C hr i s to p h, geb. 26 Jan. 1792 te Windsor, ontving het eerste onderricht in den zang van Pearson en begaf zich l 8I 5
naar Italië, waar hij onder leiding van de beste zangers, als N o z z a r i
C r e sc e n ti n i , Case 11 a, studeerde. Naar Engeland teruggekeerd, maakte
hij als zanger en klavierspeler grooten opgang, vooral toen hij zich niet de
zangeres Cat a l a n i op concerten liet hooren. In 1824 zong hij aan het
F e n i c e -theater te Venetië, ging vervolgens naar Bologna, 1828 naar Petersburg, bevond zich f833 te Parijs en keerde daarna naar Londen terug, waar
hij een betrekking als organist verkreeg en 1839 stierf. Zijn compositiën,
waaronder een opera : Poland, zijn in manuscript gebleven.
Kellner (Gustav), klavierspeler en componist, geb. 1809 te Weida in
Saksen-Weimar, was muziekdirecteur te Potsdam en sedert l838 kiavieronderwij zer te Weimar, waar hij 24 Febr. 1849 stierf. Van zijn compositiën
zijn sonates voor klavier, liederen en meerstemmige gezangen in druk verschenen.
Kellner (Paulus), genaamd S z a k o lo z e n s i s, was omstreeks 1657 instrumentist en componist te Neurenberg.
Kellog (Clara Louise) , Amerikaansche zangeres, geb. '1 842 te Sunterville in Zuid-Carolina, ontving haar muzikale opleiding te Nieuw -York, waar
zij in den winter I864-65 grooten opgang maakte als Margaretha in de
Faust van G o u o d. Zij kwam 1867 te Londen en was daar tot 1869 aan
de Opera der Koningin verbonden. Vervolgens maakte zij een kunstreis door
de Vereenigde Staten van Noord- Amerika, verscheen 1872 weder in de Opera
te Londen, keerde daarop naar Nieuw -York terug en vormde aldaar 1874 een
-

Engelsch opera- gezelschap, dat onder haar leiding goede zaken maakte.
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Kelly (M i c h a e 1) , componist en zanger, geb. omstreeks '1764 te Dublin,
ontving onderricht in den zang van Ra u z z i n i , op wiens aanraden zijn vader
hem naar Italië zond. Alvorens Dublin te verlaten, trad hij met goed gevolg
in eenige opera's op. Te Napels studeerde hij hoofdzakelijk onder leiding van
A p r i 1 e , met Wien hij Palermo, Florence, Bologna, Venetië, en ten slotte ook
Weenen bezocht. In laatstgenoemde stad maakte hij kennis met M o z a r t, die
in zijn Nozze di Figaro de rollen van Basilio en Don Curzio met het
oog op K e I l y (wiens naam hij spelt : 0 c c h e 1 y) schreef. In 1787 verliet
hij Weenen, trad • in het theater Drury Lane op en zong ook op de H á nde 1-concerten en bij de uitvoeringen van oude muziek. Als componist werd
hij x.789 het eerst bekend, en wel door de opera's False Appearances en
Fashionable Friends, en tot 1820 leverde hij niet minder dan 62 opera's, alsmede een groot aantal gezangen met Engelschen, Italiaanschen en Franschen
tekst. In 1793 werd hij aan het K i n g' s Theatre verbonden en was gedurende eenige jaren directeur van dien schouwburg. Een x.802 door hem
-

opgerichte muziekhandel ging 181.1 te niet. Daarna begon hij een wijnzaak,
en deze omstandigheid, in verband met het vermoeden, dat sommige zijner
compositiën aan vreemde bronnen ontleend waren, gaf Sheridan aanleiding
tot het voorstel, om boven den winkel van K. het volgend uithangbord te
plaatsen : Michael .Kelly, Composer of Wines and Importer of Music. Het
laatste optreden van K. als zanger geschiedde 1811 te Dublin. Hij stierf
9 Oct. x.826 te Margate. Behalve zijn vele compositiën schreef hij nog een
werkje, getiteld: Reminiscences, dat vele belangrijke mededeelingen aangaande
„

Mozart bevat.
Kelly (Earl of), Engelsch violist en componist, ontving zijn muzikale opleiding te Mannheim en schreef vele conlpositiën, o. a. de opera's Feudal
limes en Beard of blzte. Hij stierf 1789 te Londen.
Kelway (Joseph), ook K e 11 w a y geschreven, een leerling van Gem i
i a n i, was organist aan de S t. M i c h a e l s -kerk, Cornhill te Londen, later,-n
1736, aan de St. Martin-in-the Fields. Bij de komst van koningin
Char 1 o t t e in Engeland werd K. tot haar muziekonderwijzer benoemd. Het
harpsichord bespeelde hij met groot talent, en vooral zijn voordracht der muziek van Scar 1 a t t i werd zeer geroemd. Ook in de vrije phantasie op het
orgel muntte hij uit, en zijn spel lokte vele beroemde kunstenaars, o. a.
H a n d e 1, naar de kerk. Volgens Burney was zijn spel vol van »masterly
wildness ... bold, rapid and fanciful." Hij stierf x.782. Van zijn compositiën zijn sonates voor harpsichord verschenen, die bij zijn vrije phantasieën
verre ten achteren staan.
Kelway (Thomas), broeder van den vorige, volgde 1720 John R e ad i n g op als organist aan de kathedraal te Chichester. In de manuscripten-
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verzameling dier kerk bevinden zich zeven door hem gecomponeerde Services
en negen Anthems. Zijn Evening Service in b kleine terts is opgenomen in
de verzameling Cathedral Music van Rim b a u l t ; en twee andere zijn uitgegeven door N o v e 11 o. K. stierf 21 Mei 1749.
Kelz (Johann Friedrich) , violoncellist en componist, geb. 11 April
1786 te Berlijn, was tot 1801 bij den stadsmusicus Fuchs in de leer. Van
zijn oom, A. F. M e t k e , ontving hij onderricht in het violoncelspel, werd
lid der kapel var, den hertog van Brunswijk-Oels, zette na 's hertogs dood
zijn studiën voort onder leiding van D u p o rt en werd I8H kamermusicus
en eerste violoncellist aan de koninklijke kapel te Berlijn, waar hij 1862 stierf.
Van zijn compositiën, waaronder motetten, psalmen, fuga's voor strijkinstrumenten, liederen en vele instrumentale muziek, zijn ongeveer 300 in druk
verschenen.

Kelz (M a t t h a e u s) , Duitsch toonkunstenaar, geb. te Bautzen, studeerde
de muziek in Italië, werd 1626 cantor te Stargard en later te Sorau. Men
kent van hem twee theoretische werken : Isayoye musicae en Tractatus cie
arte componendi. bran zijn compositiën zijn in druk verschenen : Operetta

nuova, ocler ' evanyeli$che Sonntaysspriche, von Advent bis Palmarum, auf eine
leichte, dock reine italienisch e t ii anellische wie auch Dialogen-Manier fur clrei
Slimmen (Leipzig, I636) ; .P imitic musicales seu Concentu$ novi harmonzici,
aus Sonaten, Intraden, Balletten, Sarabanden, Allemanden, Gayliarden 2. s. w.
fur 2 Violinen, Bass unrl Generalbas$ bestehencl (Ulm, 1658) en Exereitationum mu„gicarum a Violino .e Viola da Gamba etc. (Augsburg, 1669).
Kemble (Adelaïde), Engelsche zangeres, dochter van den tooneelspeler
Char 1 e s K., geb. 181 te Londen, liet zich aldaar op zestienjarigen leeftijd
voor het eerst in het openbaar hooren, doch behaalde bij dit eerste optreden,
evenals later op een muziekfeest te York, weinig succes. Beroemd werd zij
eerst, nadat zij 1835 te Parijs en 1836 in Duitschland gezongen had. Maar
vooral in Italië, waarheen zij zich 1839 begeven had, vierde zij groote triomfen. Na haar terugkomst in Engeland, 1841, werd zij ook daar beroemd,
doch trok zich reeds 1843, ten gevolge van haar huwelijk met den rijken markies Ca z a B a r g u i 11 e r y S a r t o r i o, uit het openbare leven terug.
Kemmlein (Georg M i c h a e 1) , componist, geb. 1785 te Dingsleben in
Thuringen, ontving onderricht in de muziek van zijn vader, later van den
cantor S t a e p te Schleusingen. Hij studeerde 1806 te Jena in de theologie
en werd aldaar 1812 cantor en leeraar aan de burgerschool. Van zijn talrijke prijzenswaardige kerkmuziekstukken zijn slechts weinige in druk verschenen (nl. in de Archive van Ka l b i t z).
Kemp (L. van), organist en klokkenist te Neusden in de jaren
'I759
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60.
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KemEpe (Johann), Duitsch toonkunstenaar, was omstreeks 1619 cantor
te Winzig en behoorde tot de beste musici van zijn tijd.

Kempher (Johannes), organist en klokkenist, geb. te Hoorn, was tot
1678 te Monnikendam, 1M78 - 9I te Kampen en 69 - 7O1 te Alkmaar
werkzaam. Hij stierf in laatstgenoemd jaar.
Kempis (Fi'orenzo a), Italiaansch toonkunstenaar uit den aanvang der
48e eeuw, componeerde o. a. twaalf sonates voor viool, viola da gamba

en bas.
Kempis (N ie o 1 a u s a), Nederlandscli componist uit de 17e eeuw. Op de
Lijsfe der Instrumenten en Boeckerz van het C o 11 e g i u in M u s i c u m UI t r aj e c t i n u m komt het volgende werk van hem voor : 6 l olu^n. a I, 2, 3,
4, 5, 6 instrumenten door 1V i c o 1 a u s a Kempis gecomponeert. Antw. 1641
en 1649.
Kempis (Thomas a), Benedictijner-monnik en vermoedelijke vervaardiger
van het beroemde boek Imitationes Christi, geb. 1380 te Kempen, Best. 1471
te Zwolle, wordt hier aangevoerd wegens een bundel Chants liturgiquces, die
door hem gedicht en gecomponeerd zouden zijn. Vergelijk dienaangaande het
artikel van C o u s s e m a k e r in Le ikEessager des sciences historiques de lrz
Belgique (Gent, 1856).
Kempner (Selma), zangeres, geb. 1851 in Breslau, ontving haar muzikale
opleiding daar te lande en werd 1873 als zangeres aan de Hoogduitsche
Opera te Rotterdam verbonden, in welke betrekking zij nog heden werkzaam is.

Kempter (Friedrich), componist, geb. 17 Oct. 18 10 te Limbach in
Beieren, werd 1841 leeraar in de muziek aan de kweekschool voor onder ,

wijzers te Lauingen. Behalve vele kerkmuziek, cantates en liederen, schreef

hij ook eenige leerboeken : Uuterricht and Uebungen im Generalbass, .elcuwahl

systeinaízsch geordneíer lingerubungen and Clavierstucke en Materialien zur
Erlernun9 eines gediegenen Orgelspiets.
Kempter (Karl), broeder van den vorige, geb. 17 Jan. 1819 te Limbach, kwam 1831 als verdienstelijk orgelspeler te Augsburg, waar hij zijn
studiën onder leiding van Mich. K e 11 e r voortzette en bij D o m i n i k onder
vioolspel nam. Zijn voornaamste bezigheid was een grondige-richtne
studie der compositiën van den ouden en nieuwen tijd, en reeds 1837 werd
hij organist aan de St. U 1 r i c h s -kerk, 1839 Domorganist en 1865, als opvolger
van zijn leermeester K e 11 e r , Domkapelmeester te Augsburg. Hij stierf aldaar
ft Maart • 1871. Het aantal zijner compositiën is zeer groot. Ongeveer 70
stukken zijn in druk verschenen ; daaronder bevinden zich 20 Missen, 4 Vespers, 15 Graduales en vele andere kerkmuziekstukken, alsmede de Oratoria
J oka^i nes, Maria, liie Hirten von Betkieliem en Die Ojenbarung des Herrn.
-
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Hij harmoniseerde ook de Duitsche kerkgezangen voor het diocees Augsburg (1859).
Kendall (John), organist aan de kerk van S t. Mary -1 e -bone te Londen, gaf x.780 een bundel orgelstukken in het licht.
Kenn (P.) , hoornvirtuoos, geb. omstreeks 1759 ir Duitschland, kwam
1782 te Parijs en werd een jaar later tweede hoornist in het orkest der
Groote Opera aldaar. Van 1791 tot 1802 was hij leeraar aan het conservatoire. Zijn leerling D a u p ra t volgde hem 1808 aan de Opera op. Eenige
compositiën voor hoorn zijn van hem in druk verschenen.
Kennedy (Miss), Engelsche óperazangeres, leefde in de tweede helft der
18e eeuw. Zij stierf 178i1 te Londen.
Kennis (Guillaume G o m m a i r e) , vioolvirtuoos, 'geb. omstreeks 1720
te Lier in België, gest. 10 Mei 1789 als kapelmeester aan de S t. Peter skerk te Leuven. Hij gold in zijn tijd voor den besten violist van België.
Keizerin Maria Theresia hoorde hem en was zoo verrukt van zijn spel,
dat zij hem een fraaie Steiner -viool ten geschenke gaf. Men vermoedt,
dat K. vele kunstreizen maakte en bepaaldelijk, dat hij Londen en Parijs bezocht ; want in beide steden zijn vele zijner compositiën (grootendeels bestaande
in stukken voor viool) in druk verschenen.
Kennis (G u i 11 a u m e Jean Jacques) , zoon van den vorige, geb. 21 Mei
1768 te Leuven, ontving onderricht van zijn vader, dien hij als kapelmeester
aan de St. Pieters -kerk opvolgde. Tijdens de* Fransche Revolutie vestigde
hij zich als muziekonderwijzer te Antwerpen, waar hij 1803 kapelmeester
aan de 0 n z e Lieve Vrouwe -kerk werd. Hij stierf aldaar 1845.
Kent (James), geb. 13 Maart t 700 te Winchester, ontving aldaar als
koorknaap aan de kathedraal het eerste onderricht in de muziek van V a u gh a n Richardson en ging vervolgens naar Londen, waar hij koorknaap aan
de koninklijke kapel werd. Op aanbeveling van den Deken John Dolben
verkreeg hij de betrekking van organist te Finedon in Northamptonshire,
werd vervolgens organist te Cambridge en 1737 aan de kathedraal te Winchester, waar hij 1776 stierf. Eenige zijner compositiën zijn opgenomen in
de verzamelingen Cathedral music van Boyce en Harmonia sacra van P age.
Kent Bugle, Eng., ook -R o y a 1 K e n t B u g 1 e genaamd, een soort van
Engelschen beugelhoorn, een verbetering van den K e y B u g 1 e (z. dit). Het
instrument ontleent zijn naam aan de omstandigheid, dat het, korten tijd na
zijn uitvinding, op een concert van den hertog van Kent te Dublin bespeeld
werd. Het had een omvang gran bes tot c'". Later werd het verdrongen
door de ventielinstrumenten.
Kephesias, fluitspeler bij de Oude Grieken, wordt vermeld bij At h e n a e u s.
Kepler (Johann), beroemd astronoom, geb. 27 Dec. 1571 te Magstatt
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in Wurtemberg, gest. 5 Nov. 1630 te Regensburg, is op muzikaal gebied
bekend wegens zijn iarmonices Mundt, wa:ai-in hij de muziek uit een philosophisch oogpunt behandelt. De volledige titel van dit hoogst beland ijle
werk is : Harmoniees Jifundi libri i, quorum primus geornetricus, de fgurarum
regularium, quae proporíiones harmonicas con8tituui1t, .ortu et cdernonstrafionibus;
secundus architectonieu.'i, seu ex ,geometria fiyurafaz, (le fiqurari.tnz requlariztrn
eongruenlia in plano vel in solido ; tertiu$ proprie Harmonicas, de proporfionum
harmonicarum orfu ex fiquuris, deque natura et dijereniis rerum ad eanturn
pertinentium, contra vetere$; quarfus metapfiysicus, psyehologicu$ et astrologicus,
de Harrynoniarum menuli essentia eaarun2que generibus in mundo; praeserlim
de harmonia radiorum, ex corporibus coelesíibus in terram descendentibus, ejusque ejec1u in natura seu anima sublunari et humana; quintus ustroiiomicus
et metaphysicus de l armoniis absolufissimus motuurn coelestium ortuquc excentricitatuin ex proportionibus Iaarmonicis (Linz, 1619).

heras - ( xEoa

;
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Gr., benaming voor alle hoorninstrumenten lij de Grieken.

K e r a t i n e was de benaming voor den kromhoorn en , voor de bazuin.
Kerber (Johann C h r i s t o p h) , componist van dansmuziek, geb. 15 Mei
1658 te Oud- Brandenburg, was stadsmuzikant te Berlijn, waar hij 1713
tierf.
Kereado (Mlle Le Sénechal de) liet 1805 in de 0 p é r a C o m i q u e te
Parijs een door haar gecomponeerd werk, getiteld : La Jiléprise volontaire on
la double Leron, vertoonen.
Kerckhove (Joseph) , componist, geb. 26 September 1804 te Gent, ontving
het eerste onderricht in de muziek van zijn vader, kapelmeester aan de G ab r i ë 1 -kerk aldaar, vervolgens van Peter V e r h e y e n. Hij bekleedde de
betrekking van zanger aan verschillende kerken en volgde 1839 Je a n d ' H o 1landre op als kapelmeester aan de Societé du Saint Sauveur. Zijn
cornpositiëri bestaan in kerkmuziek.
Kerekhoff (Bernard), organist te Groningen, schreef een werkje, ge
Beschrijving van het orgel en handleiding naar welke organisten de bij-tield:
het orgel ontstaande gebreken kunnen verbeteren en voorkomen (Uithuizen,

C. J. M e k e l , 1841). Van zijn compositiën zijn dansen voor klavier bekend.
Kerckhoven (van den). Van dezen naam zijn in België de volgende toon
bekend : I g n a c e , omstreeks 1 731 zanger aan de koninklijke kapel-kunstear
te Brussel; Jean Baptiste , zanger aan genoemde kapel ; Abraham en
Melchior, organisten ter zelfder plaatse ;Antoine , organist aan de S a i n t e G u d u 1 e; Pierre, lid der koninklijke kapel, en eindelijk nog een, wiens
voornaam niet bekend is; deze laatste was 1 760 organist en »maitre de clavecin" aan de koninklijke kapel.
Kerckhoven of Kerchoven (Luc van den), notendrukker te Brugge, gaf
II.
18
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aldaar 1651 zijn eerste werk met muziek uit. Hij was een zoon van den
Gentschen drukker Jan v. d. K. (1620-1653)o.
Keren. Hebreeuwsche benaming voor hoorninstrumenten.
Kergel (Sixtus), Duitsch orgelmaker uit den aanvang der 17e eeuw,
wordt door P r a e t o r i u s in zijn 8yntayma zeer geroemd.
Kerkcantate noemt men een cantate, wier tekst een kerkelijke strek
heeft.
-king
Kerkconcert (Ital.: CONCERTO DA CHIESA), Z. CONCERT.

Kerkgezang, z. KERKMUZIEK.
Kerklied, Z. KERKMUZIEK.
Kerkmuziek. In engen zin beteekent dit woord de muziek die in de
Christelijke Kerk gedurende de godsdienstoefening gezongen wordt. In uitgebreiden zin verstaat men er onder alle van religieusen tekst voorziene muziek, ook al is zij niet voor de uitvoering in de kerk bestemd.
Aangaande den aard van het gezang der eerste Christenen is weinig met
zekerheid te zeggen. Sommigen nemen aan, dat het grootendeels uit Joodsche
Psalmen bestond, daar de uit het Jodendom bekeerde Christenen hun Joodsche
zeden en gebruiken medebrachten : de Zaligmaker zelf hief bij de instelling van
het H. Sacrament des Altaars de Hallelpsalmen aan. Anderen daarentegen
beweren, dat de eerste Christelijke gezangen aan de Grieksche muziek ontleend
zijn, hetgeen door K i e s e w e t t e r (Gaschichte der europ. abendl. Musik, tweeden
druk, blz. 2) tegengesproken wordt, op grond, dat de Grieksche melodieën te
ingewikkeld waren om door ongeoefende kelen gezongen te worden en dat de
afschuw van het Heidendom bij de eerste Christenen te groot was, dan dat zij
de Heidensche gezangen overgenomen zouden hebben. Dit laatste argument
bewijst te veel; want met evenveel recht zou men kunnen zeggen, dat de
Christenen er niet aan dachten, de gezangen over te nemen van hen, die den
Zaligmaker gekruisigd hadden. Geheel nieuw kunnen hun gezangen ook niet geweest zijn, daar ware kunst niet gemaakt wordt, maar van lieverlede ontstaat. Derhalve komt A m b r o s zeker het dichtst bij de waarheid, wanneer hij zegt (Ge-

,vek. der Musik, II, IA) : »Man darf von der Musik der ersten christlichen
Zeiten annehmen : sie sei zuerst Volksgesang geweren, gegrundet auf Art and
Weise der gleichzeitigen antiken Tonkunst, aber durchdrungen, gehoben and
getragen vom neuen christlichen Geiste."
In den beginne nam het geheele volk deel aan de uitvoering der gezangen.,
doch toen de Liturgie . uitgebreider werd en de zangen in aantal toenamen,
stelde men bepaalde zangers en voorzangers aan; dit blijkt uit de Apostolische
Constitutiën, waarin voorgeschreven wordt, dat de zanger den geheelen psalm
voorzingen en het volk eerst bij het laatste vers invallen moet.
Zoo scheidde zich het kerkgezant weldra in twee hoofddeelen : cantos
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accentus, gezang naar den toonval, d. i. de melodieën van het epistel, het evangelie

enz., welke bepaald werden door grammatikale teekens in den tekst, en canlus concenlus, eenparig gezang, d. i. de melodieën, die het geheele koor te
samen zong. Het eerste was oudtijds, gelijk de H. Augustinus getuigt
en nog uit de Romeinsche melodieën blijkt, niet veel meer dan een plechtige oplezing en geleek evenzeer op spreken als op zingen. (z. ACCENTUS
ECCLESIASTICI.)

Eerst onder Constantijn den G r o o t e , toen de vervolgingen der Christenen hadden opgehouden, kwam de kerkmuziek tot grooter volmaaktheid.
De Kerk had nu geoefende zangers noodig en richtte daarom zangscholen op.
Volgens sommigen zoude er reeds ten tij de van paus S y 1 v e s t e r (3I 4-335)
te Rome een zangschool bestaan hebben, hetgeen echter door E. S c h e 11 e
( Die p bstliche Sdngerschule in Rom. lien 1872) tegengesproken wordt. Volgens G e r b e r t (De macs. et cant. I.) stichtte paus H i l a ri u s in de 5e eeuw
een dergelijke school. Hoe dit zij, van groote beteekenis schijnen die eerste
scholen niet geweest te zijn.
De eerste toonschaal der kerkmuziek was, naar men aanneemt, de aan de
Grieksche octaafsoorten ontleende opvolging
d e f ga b e d.

Bij deze schaal werden drie andere gevoegd, die met de eerste de zoogenaamde authentische of ook wel de Ambrosiaansche kerktonen
genoemd worden, daar Ambrosius wel is waar deze toonschalen niet invoerde, maar toch als een der eerste componisten die daarvan gebruik maakten en als de grondlegger der kerkmuziek beschouwd wordt.
Van den H. Ambrosius , aartsbisschop van Milaan, (geb. 333, gest. 397),
verhaalt de H. Augustinus in zijn Confess., dat hij, hevig vervolgd door de
Ariaansche keizerin J us ti n a, moeder van V al e n t i n i aa n I, met zijn geloovigen dagen en nachten in liet kerkgebouw doorbracht en hen op de in
het Oosten gebruikelijke wijze psalmen en hymnen liet zingen. Ook bericht
Augustinus , dat dit gezang van Milaan zijn weg vond tot de overige kerken van het avondland.
Onder Ambrosiaanseh kerkgezang verstaat men derhalve niet zoozeer het
door Ambrosius vervaardigde, dan wel het door hem ingevoerde gezang.
Maar toch ontving die muziek door hem nieuw leven : hij dichtte vele Hymnen, die hij, naar men vermoedt, ook zelf op noten zette, en zijn gezag als
Hymnendichter was zóó groot, dat men niet alleen zijn Hymnen, maar ook
die van andere, hem navolgende dichters, Ambrosiaansclie Hymnen noemde
en de uitdrukking Ambro8ianu8 veelal in plaats van Flymnus gebezigd werd.
Over den aard van het Ambrosiaansche gezang is niet veel met zekerheid te
zeggen ; het meeste dienaangaande berust op gissingen. T h i e r fe 1 d e r (De
18*
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christianorum psalmi$ et hymnis usque ad Ambrosii tempora, 1863) meent uit
de constructie van eenige aan Ambrosius toegeschreven Hymnenteksten en
uit de getuigenissen van verschillende schrijvers te kunnen aantoonen, dat
A m b r o s i u s zich bij de muzikale behandeling zijner Hymnen streng aan den
rhythmus en het metrum zijner verzen hield en dat zij in een driedeelige
maat (het zoogenaamde tempus p e r f e- c t u m) gezongen werden.. Elk vers
vormde een periode van vier maten, elke vier perioden vormden een strofe. De
eentonigheid, die bij een zoodanige rhythrnische verdeelins niet uitblijven kon,
zou daardoor verholpen zijn, dat op lange lettergrepen niet één, maar twee
tonen gezongen werden.
Is de bewering van T h i e r f e l d e r juist, dan blijkt er uit, dat de Ambrosiaansche gezangen een bepaalden rhythmus en een streng metrum, dientengevolge symmetrisch gebouwde melodieën hebben gehad.
Terwijl in het Westen de kerkmuziek, door de pogingen van A m b rosins, Augustinus, de pausen Leo den Gro ot e (4!0--461), Gelasi us
(492-496), J o a n n e s I (523--526) e. a., van lieverlede ontwikkeld werd,
ontaardde zij in het Oosten meer en meer. De patriarch T h e o p h y 1 a c t u s van
Constantinopel bracht zelfs wereldlijke gezangen in de kerk. Hem was ook meer
gelegen aan zijn stallen, waarin hij eenige honderde kostbare paarden had, dan
aan de kerkmuziek. De meeste geestelijken verwaarloosden haar, en keizer J u st i n ia n u s (527-565) zag zich genoodzaakt, een verordening uit te vaardigen,
waarbij hij allen geestelijken die bij de kerk in dienst waren gelastte, ons zonder
voorafgaand bevel de nacht-, morgen- en avondgezangen te zingen, opdat men
niet alleen aan hun teren op de kerkgoederen zou merken, dat zij geestelijken•
waren en wel den naam van geestelijken droegen, maar hun plicht ten
opzichte van den godsdienst niet vervulden. (Corp. Jur. De episcopie et clericis, § 10).
In het avondland was intusschen een man opgestaan, die de kerkmuziek
tot volmaaktheid bracht : Gregorius I bijgenaamd de Groote (z. dezer).
Gregorius is de grootste man op het gebied der middeneeuwsche kerkmuziek. Aan hem toch komt in de eerste plaats de eer toe, de gezangen
der Latijrische kerk van vreemde bestanddeelen gezuiverd, tot een geheel ver
volgens de tijden van het kerkjaar gerangschikt te hebben. Deze-enigd
gezangen verkregen den naam van C a n t u s G r e g o r i a n u s, ook van C a nt u s p 1 a n u s , daar zij, zooals men beweert, uit louter noten van dezelfde
waarde bestaan zouden hebben ; hetgeen echter niet geheel juist is, want het
zoogenaamde Ca n t u s p 1 an u s is eerst in later tijd ontstaan. Volgens
S c h l e c h t (Gesekiekte der Kirchenmusik. Regensburg, 1871) verkreeg de
Gregoriaansche zang die benaming daarom, omdat de contrapuntisten der
.Nederlandsche school aan hun polyphone werken veelal een Gregoriaansche
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melodie ten gronde Iegden, die gewoonlijk in noten van gelijke waarde, in
Breves of Semibreves genoteerd werd. De Gregoriaansche zang werd
ook C a n t u s c h o r a l i s genoemd, omdat hij in koor door het zangkoor, dat
uit geestelijken bestond, voorgedragen werd. Gregorius beperkte namelijk

het aantal zangers, doordien hij de reeds op het Concilie van Laodicea gemaakte bepaling, dat slechts de daartoe aangestelde zangers in de kerk mochten zingen, in diervoege uitlegde, dat alleen het priesterkoor aan den zang
mocht deelnemen. Het Gregoriaansch heette ook C a n t us usa 1 i s, omdat
het zich door traditie voortplantte; want het notenschrift, de zoogenaamde
N e urn en , bestaande uit punten, haken, strepen, krullen, halve cirkels en
dwarsstrepen, maakte een van het blad zingen bijna onmogelijk. (z. NOTENSCHRIFT.)

De door Gregorius bijeengebrachte en vastgestelde gezangen voegde hij
te zamen in een boek, getiteld : Antiphonarium cenlon, d. i. een uit fragmenten
samengesteld Antiphonarium ; dit boek moest, in een kastje gesloten, bij het
altaar van den H. P e t r u s bewaard worden, en daar alleen mocht men het,
in geval van twijfel over een of andere noot, komen raadplegen. Een afschrift
van dit werk werd later door paus Adriaan I aan Karel den Groot e
gezonden.
Een der voornaamste punten van verschil tusschen den A m b r o s i a a n s ch e n

en den G r eg o r i a a n s c h e n zang schijnt hierin bestaan te hebben, dat eerst
zich geheel en al naar de prosodie regelde en zich bepaalde tot het-genomd
geven van uitdrukking aan de prosodische waarde der syllaben ; laatstgenoemde
daarentegen zich aan den knellenden band der prosodie ontrukte en zich
alleen naar het rhetorische accent richtte.
Deze bevrijding der melodie uit de ketenen der prosodie maakte de muziek
onafhankelijk van den tekst. Elke lettergreep behoefde niet slechts één, maar
kon meer tonen bevatten ; derhalve was de toegang ontsloten voor c o 1 o ra-

t u u r en figuratie , twee soorten van versieringen der melodie, die, aan
de Grieksche toonkunst vreemd, uit Azië en Afrika hun weg tot de Westersche kerk gevonden hadden. Toch waren er in de G-regoriaansche muziek
nog gezangen, bij welke de waarde der lettergreep en haar accentuatie nauw
oog werden gehouden. Zoo werd b. v. het »Pater Nosier",-keurignht
de Collecten, de Evangeliën en Epistels en de Litanieën op één toon, met inachtneming van de quantiteit der lettergrepen gezongen, en werden alleen de
slotwoorden en leesteekens door bijzondere toonvallen aangeduid. (z. ACCENTUS ECCLESIASTICI.)

De verdiensten van Gregorius aangaande de uitbreiding der toonsoorten
en het notenschrift worden in dit Lexicon vermeld in de artikelen KEEK TONEN, NOTENSCHRIFT en NEUMEN,
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Te Rome richtte Gregorius zijn eerste zangschool op, aan welke hij
twee gebouwen schonk, een aan de trap des H. Petrus , één bij het Later an ; in beide huizen werden knapen met goede stemmen opgenomen. Men
zegt, dat Gregorius zelf onderricht in den zang gaf, en nog in de tiende
eeuw bewaarde men het rustbed, waarop hij bij het onderricht zat, en het
stokje, waarmede hij de leerlingen in toom hield. Zijn school werd wereld
vorsten en bisschoppen uit verschillende landen lieten Ro--beromd,n
meinsche ca n t o r e s komen, om in hun landen en diocesen de kerkmuziek
te onderwijzen.
In het jaar 604 (volgens anderen 596) zond Gregorius den H. Augusn
t i u s en Mellitus naar Engeland uit, om het Christendom te prediken. Hij
gaf hun ook afschriften van zijn Antiphonarium en bekwame zangers mede,
ten einde den zang te verbreiden, en zijn pogingen werden met zoo goed gevolg bekroond, dat reeds in het midden der 7e eeuw de Gregoriaansche zang
in Engeland tot een hoogen trap van volmaaktheid was gekomen. In ons
vaderland maakten de HH. E w a l d e n en W i l l e b r o r d het Gregoriaansch
bekend ; de H. B o n i f a c i u s deed hetzelfde in Duitschland en richtte aldaar
drie zangscholen op : te Fulda, Eichstadt en Würzburg. In Frankrijk was de
nieuwe kerkmuziek reeds ten tijde van Gregorius bekend, doch eerst in
de achtste eeuw had zij het Ambrosiaansch gedeeltelijk verdrongen, en nog
onder de regeering van P e p ij n den Korte, die van Paus S te p h a n u s I I
twaalf Romeinsche zangers ontving, waren, gelijk L e b e u f in zijn Traite historique sur le chant ecclé$iaslique bericht, nog zoo vele overblijfselen van het
oude gezang in Frankrijk te vinden, dat de afwijking van het Gregoriaansch
daar te lande in de kerkmuziek nog zeer merkbaar was. Het Gallicaansche
gezang was nog langen tijd in Spanje in gebruik, zooals blijkt uit de verordening
van het vierde Concilie te Toledo, dat het Spaansche gezang den vorm van
het Fransche moest aannemen.
Van groote beteekenis voor de kerkmuziek is keizer Karel de Groote
(z. dezen). Hij, die bij zijn troonsbestijging gezegd had : „Ik wil, dat men
God op waardige wijze diene", wijdde ook groote aandacht aan het kerkgezang, dat bij de onbeschaafde Galliërs en Germanen nog op een zeer lagen
trap van ontwikkeling stond. Hij liet zich in den Gregoriaanschen zang onder
aan zijn hofschool werd de jeugd daarin onderwezen door den-richten,
lector S u l p i c i u S. Op zijn bevel moest het kerkgezang onder de leervakken
op de lagere school opgenomen worden, en het was zijn streven, te zorgen,
dat overal de echte Gregoriaansche zang voorgedragen werd; want evenals de
volken door denzelfden band des geloofs verbonden waren, moest, naar
zijn meeping, de kerkzang overal gelijk zijn. Ja hij was zoozeer voor den
Rorneinschen zang ingenomen, dat hij te Milaan niet alleen alle Ambrosiaansche
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zangboeken opkoopen en verbranden liet, maar ook hem met straf bedreigde,
die een ander gezang dan het Gregoriaansch leerde. Bij een zijner reizen
naar Rome, omstreeks 774, nam Karet eenige Frankische zangers mede en
liet er twee aldaar achter, ten' einde den oorspronkelijken zang te bestudeeren. Daar echter deze maatregel, tengevolge van de onbekwaamheid of van
de koppigheid der Frankische zangers, niet tot een gunstig resultaat geleid
had, verzocht Karel den paus, hem Romeinsche zangers te zenden, om den
zang in zijn rijk te onderwijzen. Dit is de historische kern van de vele fabel
verhalen aangaande K a r e is bemoeiingen op het gebied van den kerkzang.-achtige
Onder deze pauselijke zangers zijn het meest bekend P e t r li s en Rom an u s ; de eerste werd aan de school te Metz, de tweede aan die te St. Gallen geplaatst. Een door R o m a n u s medegebracht afschrift van het ' Antiphonarium des H. Gr e g o ri u s werd te St. Gallen naast het altaar der Apostelen in een kastje geplaatst en kon alleen daar geraadpleegd worden. Het
door pater L a m b i 11 o t t e 1851 uitgegeven ,dntiphonaire de S. Gregoire schijnt
slechts een afschrift van het boek van Eo m a n u s , uit de 10e eeuw, te zijn.
Van Metz en St. Gallen verbreidde zich de echte kerkmuziek over geheel
Frankrijk en Duitschland. Aan den zanger P e t r uu s , die op eerstgenoemde
plaats werkzaam was, wordt de zoogenaamde J'Jicbilus, bestaande in notengroepen op de laatste lettergreep van Alleluja, toegeschreven. De twee nog
bekende Jubilus van Petrus werden ter plaatse waar hij leerde Meítense$
genoemd, en wel de kortste Meitensie minor, de langste Mettensis major.
Ro m a n u s gaf aan twee zijner Jubalus de namen .Romany en ámoena.
Na den dood van R o m a n u s leverde de school te St. Gallen nog vele op
het gebied der kerkmuziek verdienstelijke mannen op, als : W e r e m b er t,
Iso, Möngal (Martellus), Ratpert, Notker, Tutilo, Hartmann,
W a l t r a m en S a l o m o n. Als componist muntte vooral R a t p e r t (gest.
900) uit. Zijn litanie »Regie sanctorum angelorum" werd gedurende vele eeuwen gezongen. Nog zijn van hem bekend het communie-gezang » Laudes
omnipotens", een Hymne op den H. Magnus en een Duitsch lied op den
H. Gallus. Beroemder nog was Notker (z. dezen), bijgenaamd B a l b u l-u s
(de Stamelaar). Hij is de dichter van talrijke Sequentiae (z. dit), een
benaming die hij gaf aan de door hem van woorden voorziene Tz bilus. Zij
werden door paus Nicolaas I goedgekeurd, en zij zijn langen tijd in gebruik
geweest, totdat zij, met alle latere Sequentiae, bij de herziening van het Missale na het Concilie van Trente, als te veelvuldig en te lang werden afgeschaft en plaats maakten voor de vijf nog gebruikelijke : ,,Vicfimmzae ppaschali
laiu.des", » f' eni Sancte Spinleus ", »l auda Sion", ))Dies irae" en » Slabat Mater."
Onder de opvolgers van Not ker in Duitschland verdienen genoemd te worden : E k k e h a rd I (gent, 996), die, evenals N o t k e r P h y s i c u s , Anti-
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phonen componeerde, welke nog in de 1 7e eeuw gezongen werden ; S i n t r a m
en G o d e s c h a 1 c u s, die de bestaande gezangen op schrift brachten en verzamelden; N o t k e r L a b e o, alsmede E k k e h a r d V (gest. 1036), die door
den bisschop A r i b o naar Mainz beroepen werd, om de zangschool aldaar te
leiden, en wien wij de meeste berichten aangaande het kerkgezang te
St. Gallen, van 830 tot 870, verschuldigd zijn; B e r n o von Reichenau
( z. REICHENAU), die niet alleen als schrijver over muziek, maar ook als componist uitmuntte; H e r m a n n u s C o n t r a c t u s (gest. 1054), die leeraar aan
de kloosterschool te Reichenau was, en W i p o , de vervaardiger van het gezang '1 Victimae pasel ali laudles." Ook andere landen hadden reeds verdien
mannen voor de kerkmuziek opgeleverd : Engeland Alfred d en-stelijk
Gr.00te, Frankrijk Alcuinus, Odo van Clugny en Hucbald van
St. A m a n d (z. dezen).
Behalve door zijn verbeteringen van het notenschrift (z. dit), maakte Huebald zich op het gebied der muziek hoogst verdienstelijk door zijn 0 r g an u m , de oudst bekende proeve van meerstemmige muziek. Eerst na die uit
ging de muziek met reuzenschreden op den weg der ontwikkeling-vindg
H
voort. u c b a l d kan wel niet de uitvinder van het o r g a n u in genoemd
worden, want het was reeds in den aanvang dei 9e eeuw bekend (z. ORGANUM); maar hij was de eerste die er regels voor vaststelde; hij kan dus in
zekeren zin als de vader der harmonieleer beschouwd worden. Hij kent twee
soorten van veelstemmig gezang : hij laat met den C a n t u s f i r m u s van den
bas de hoogere stemmen in qudrten gaan, hetgeen, ook door verdubbeling van
beide stemmen in een hooger register, tot een schijnbare vierstemmigheid
wordt, en noemt die soort van muziek S y m p h o n i a ; of hij laat de bovenste
stem seconden, tertsen, quarten enz. tegen een liggenden bas zingen; dit
heette D i a p h o n i a. Aangaande Guido van 4rezzo, wiens groote verdiensten
besproken worden in de . artikelen NOTENSCHRIFT en SOLMISATIE, zij hier ver
dat hij zich ten opzichte van de kerkmuziek in het bijzonder verdien -meld,
maakte door het overbrengen van het geheele 0 r e g o r i a a n s c h e An--stelijk
t i p h o n a r i u m in de nieuwe door hem vastgestelde schrijfwijze.
Op het einde der 1 Ie en in het begin der 12e eeuw bloeide, vooral in
Frankrijk, een andere soort van meerstemmige muziek, genaamd D e c h a n t
of D i s c a n t u s (van dis, twee, en cantu$, gezang, dus : tweegezang) ; zij
bestond uit een gegeven gezang (c a n t u s f i r in u s) en een daartegen geplaatste
melodie. In de 13e en 44e eeuw werd elk twee-, drie- of vierstemmig mensuraal gezang D i s.c a n t u s genoemd.

Het onderscheid tusschen de D i a p h o n i e en den D i s c a n t u s bestond
hoofdzakelijk hierin, dat deze laatste sooi't m e n s u r a l e muziek of rn a a tg e z a n g (z. deze woorden) was, dat zij derhalve geen samenklinken van tonen
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van gelijken duur, maar een soort van contrapunt van twee of meer noten
tegen één was en de verschillende noten ook onderling in waarde verschilden.

Zóó althans omschrijven Franco v. Keulen en Tinctoris den Discant.
Over het ontstaan van den D i s c a n t- is niet veel met zekerheid te zeggen.
C o u s s e m a k e r (in zij n Histoire de l'harrnonie au moyen-dqe) is van meening,
dat men de aan het gezang toegevoegde tweede stem aanvankelijk aan een
Responsorie of eenig ander gezang ontleende en de oorspronkelijke waarde der
noten wijzigde, doordien men de eene in diervoege verlengde en de andere
verkortte, totdat de tweede melodie bij de eerste paste; op dezelfde wijze geschiedde het bijvoegen van een derde stem.
Er waren aanvankelijk twee soorten van D i s c a nt u s. Bij de eene zongen
heide stemmen meestal unisono, en slechts op enkele plaatsen scheidde de
discanteerende stem zich af, door een interval te stijgen of te dalen ; het slot
was altijd eenstemmig. Deze soort van D i s c a n t u s was derhalve niet van
het 0 r g a n u m onderscheiden. Bij de tweede soort voerde de discanteerende
stem boven de gedragen tonen van den c a n t u s f i r m u s fladderende figuren,
zoogenaarnde F 1 e u r e t t e s, uit, die meestal aan den smaak en het talent van
den zanger overgelaten waren. Deze d i s c a n t u s heette C o n t r ap p u n to
a 11 a in e n t e of C h ant sur 1 e 1 i v r e, in tegenstelling van het uitgewerkte
Co n t rap p u n to a l l a p en n a, en bestond nog tot in de vijftiende eeuw.
Dezelfde soort werd ook vaak door verschillende stemmen te gelijk uitgevoerd.
Een andere gebruikelijke, doch afkeuringswaardige wijze om den D i s c a nt u s voor te dragen was de zoogenaamde 0 c h et u s of Ho c et u s (z. dit),
die hierin bestond, dat de zanger enkele, door pauzen afgebroken, kort af
tonen liet hooren. Deze misbruiken waren ongetwijfeld de voor -geston
reden, waarom paus J o a n n e s X X I I den D i s c a n t u s uit de kerk-namste
wilde verbannen.

In Frankrijk was in de 44e eeuw een soort van meerstemmige muziek in
zwang, faux-bourdon (Ital.: Falso bordone) genaamd. Dit was een drie
gezang, waarbij de c a n t u s f i r in u s door den sopraan of den-stemig
contra-alt, de middenstem (tenor . of contra-alt) een quart onder de eerste
stem, de derde stem (has, bourdon of tenor) een sext onder de eerste gezongen werd. De eerste en derde stern sloten in denzelfden toon, de middenstem in de quint. Later werd de benaming F a 1 s o h o r d o n e ook toegepast op een vierstemmig geharmoniseerden ca n t u s f i r m u s met louter
consonanten en bindingen in de cadansen. In de 16e en 17e eeuw moet ook
te Rome een soort van F a 1 s o b o r d o n e gebruikelijk geweest zijn, waarbij

de c a n t u s f i r m u s op het orgel gespeeld werd, terwijl sopraan, alt, tenor
en bas afwisselend een C o n t r a p p u n t o a 11 a m e n t e ten beste gaven.
Het eerste waaraan men bij het ontstaan der meerstemmige muziek behoefte
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gevoelde was een maatstaf voor de waarde der noten, opdat de zangers zouden
kunnen weten, hoe lang zij eiken toon moesten aanhouden. In die behoefte
werd voorzien door de m e n s u r a 1 i s t e n, en in het bij zonder door Franc o
van Keu 1 e n (z. dezen), die in zijn werk Musica et Cantu$ men$urabilis het
eerst regels voor de mensurale muziek of het m a a t g e z a n g vaststelde.
F r a n c o , evenals alle scholastici aan de Grieksche overlevering gehecht, ontleende aan de oude versmaten t ro c h a e u s (— ,..') en j a m b u s (,-., —) een
lange noot (L o ng a) en een korte (B r e v i s) , die te zamen drie maatdeelen
uitmaakten en de volkomen maat (tempus p e r f e c t u m) vormden. Aan
geschiedenis der mensurale muziek leze men het daarop betrekking-gande
hebbende artikel. Hier zij alleen vermeld, dat haar ontwikkeling met die der
kerkmuziek gelijken tred hield en dat deze laatste in bloei toenam, naarmate
de rhythmische en harmonische vormen rijker werden.
De volgende toonkunstenaars der 14e eeuw maakten zich ten opzichte der
mensurale muziek bijzonder verdienstelijk : M a r c h e t t u s van Padua en
J u a n n e s d e M u r i s (1300-1370), die de grondregels der harmonieleer vaststelden : dat reine consonanten van dezelfde soort, als octaven, quarters en
quinten, in rechte beweging niet onmiddelijk op elkander mogen volgen en
dat elke dissonant in de eerstvolgende consonant opgelost moet worden ; voorts
Guillaume d e M a c ha u (geb. 1284, gest. na 1369), die twee en drie
motetten en een krooningsmis voor koning K a r e 1 V van Frank--stemig
rijk schreef, en de blinde orgelspeler Francesco L a n d i n i (I 3 25—x.390).
Uit den D i s c a n t u s en den F a l s o b o r d o n e ontstond het contrapunt
(z. dit), d. i. de kunst om tegenover een gegeven melodie een andere te
plaatsen, doch op beter en edeler wijze, dan dit met behulp van den D i sc a n t u s was geschied. Met deze kunst brak voor de kerkmuziek een nieuw
tijdperk aan. Niet in Frankrijk, noch in Italië, maar in de Nederlanden was
het, dat de contrapuntische muziek een hoogen trap van bloei bereikte. Aan
de Nederlanders komt de eer toe, de door theoretici als F r a n c o v a n K &u1 e n, March e t t u s en J o a n n e s d e M u r i s vastgestelde regelen in praktijk
gebracht, organische toonstukken vervaardigd en der geheele muziek die richting gegeven te hebben, -welke zij, men kan wel zeggen, tot aan het einde
der J %e eeuw volgde. (Z. MUZIEKGESCHIED CNIS).
Bij den D i s c a in t u s werden de stemmen naar willekeur tegen den C a nt u s f i r m u s geplaatst ; de Nederlandsche meesters daarentegen streefden er
naar, de enkele stemmen organisch te laten ontstaan uit het geheel, zonder
haar zelfstandigheid prijs te geven.
De grondslag hunner kerkelijke compositiën was het Gregoriaansche gezang,
dat gewoonlijk aan den Tenor werd toevertrouwd, doch welks melodie, tengevolge van het contrapunt der overige stemmen, niet duidelijk meer te her-
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kennen was. De c a n t u s f i r m u s werd ook thematisch verwerkt, of men
ontleende er een motief aan en ontwikkelde dat op zelfstandige wijze, of
men versierde ook den oorspronkelijken Ca n t u s f1 r mu s met arabesken. Op
dezelfde wijze werden de v o l k s l i e d e r e n behandeld -- want ook dezen
werden door de Nederlanders aan hun kerkelijke compositiën te gronde ge
merkt terecht op, dat het volkslied een even groote macht-legd,nAmbros
in de muziek van dien tijd was als de Gregoriaansche zang. Als het
hoofd der Nederlandsche school wordt Guillaume Dufay beschouwd. Men
neemt vrij algemeen aan, dat hij in de jaren 1380-1432 tenoor aan de
pauselijke kapel was (slechts F r. Arnold, in zijn verhandeling over het Locheimer Liederbuch, beweert, dat de contrapuntist en de pauselijke zanger D uf a y verschillende personen zijn en dat eerstgenoemde tusschen l 400 en 1405
geboren is). In het archief dier kapel zijn van hem vierstemmige Missen, in
de koninklijke bibliotheek te Brussel 3 driestemmige en 3 vierstemmige Mis
-sen
voorhanden.
Een tijdgenoot van D u fa y en na hem de beroemdste componist van dien
tijd was Egidius Binchois, die 1425 zanger in de kapel van Philips
den Goede was. Er zijn van hem Motetten voorhanden in de bibliotheek
van het Vatikaan en een driestemmige Mis in de kon. bibliotheek te Brussel.
In het Kyrie van laatstgenoemd werk komen zoogenaamde F ar ci t u r ae -ingelaschte verzen
voor, die later bij het Concilie van Trente verboden
werden. Dergelijke F a r c i t u r a e bevinden zich ook in de werken van J o squin, Morales, de la Rue, Gaspard en Richefort. In een Requiem
van laatstgenoemde zingen o. a., te midden van den Latijnschen tekst, twee
tenoren elkaar toe : )c'est douleur non pareille."
Vincent F a u g u e s (ook F a g u s en L a F a g e genoemd), schreef Missen
en Motetten-, die ten tijde van Nicolaas V (1447-1455) in de pauselijke
kapel gezongen werden. Een Kyrie uit zijn Mis Omme arme wordt door K i e s ewe t t e r medegedeeld in de Geschichte der europ.-abendl 2adischen Musik.
Den overgang tot de zoogenaamde tweede Nederlandsche school vormde
Anton B u s n o i s (z. dezen). Bij hem reeds was, naar de getuigenis van
A m b r o s, de contrapuntische behandeling vrijer en zelfstandiger dan bij D uf a y en zijn tijdgenooten. Omstreeks denzelfden tijd leefden Caron en J oa n n e s Regis (D e Roy). Van laatstgenoemde gaf de bekende uitgever
0 t t a v i o Petrucci vijfstemmige Motetten en een vierstemmig Credo in
het licht.
Het hoofd der zoogenaarnde tweede Nederlandsche school is Joannes Okeg--

hem (z. dezen). Zijn werken onderscheiden zich van die zijner voorgangers
niet alleen door breeder vormen, maar ook door zinrijker inhoud. »Er haucht
seiner Musik die singende Seele ein," getuigt A m b r o s van hein, »und klei-
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det diese in das feine Kunstgewebe sinnreicher thematischer Fuhrungen,
engerer and weiterer Nachahmungen u. s. w. Es linden sich in den Stücken
0 k e g h e rn' s, oft in den Mittelstimmen, ganze Perioden von der wundervollsten melodischers Fuhrung and von ausserordentlicher Zartheit and Innig
(eines der anziehendsten Beispiele dafür das »Je n'ai (ieuil"-keitdsAurc
in den Canti cenfo cinquanta). Seine Harmonieen sind nicht selten fremd
and alterthumlich, aber sie haben Kiang and Körper." In denzelfden geest
oordeelt K i e s e w e t t e r over dezen Nederlandschen meester. 0 k e g h e m
schreef vele Missen en Motetten. Uit zijn Mis Gaudeamus heeft Kies ew e t t e r in zijn Geschichte der europ.-abendl. Musik het Kyrie en Chri$fe
medegedeeld.
Een der grootste contrapuntisten uit de 15e eeuw is Jacob H o b r e c h t
(1430-1507). Van zijn werken gaf P e t r u c c i vijf Missen en vele Motetten
in het licht; andere compositiën van hem verschenen in de Sacr. hymn., Liber I, van Georg Rhaw. Ook zette hij de Passe, naar Matthaeus,
vierstemmig op muziek.
De beroemdste leerling van Okeghem is J o s q u i n des Pres (z. DESPREZ). K I e s e w e t t e r zegt van hem, dat hij door genialiteit uitmunt
boven al zijn tijdgenooten, en Luther noemt hem den meester der noten:
)diese haben thun mussen wie er gewollt, andere Componisten mussen thun,
wie die Noten wollen." Uit J o s q u i n' s werken blijkt duidelijk, dat hij onbeperkte heerschappij over de muzikale vormen voerde. De kunst der meeste
componisten vóór hem bestond hierin, dat zij een C a n t u s f i r in u s met
contrapunteerende stemmen omgaven en hem tot alle mogelijke contrapuntische kunstjes en spitsvondigheden gebruikten. Bij J o s q u i n is dit anders,
al is ook hij niet vrij te pleiten van het zoeken naar muzikale aardigheden.
De muziek is bij hem veelal in overeenstemming met den tekst, en zijn melodieën -- natuurlijk niet in de hedendaagsche beteekenis van het woord op te
vatten zijn dikwerf van verrassende nieuwheid. Hij is eigenlijk de schepper van een nieuwen stijl, die door zijn leerlingen ontwikkeld werd en de
werken van een P a l e s t r i n a voorbereidde.
Van zijn compositiën moeten hoofdzakelijk Motetten vermeld worden ; voorts
schreef hij vele Missen, waarvan ongeveer 20 in de pauselijke kapel voorhanden zijn.
Tijdgenooten van J o s q u i n en leerlingen van 0 k e g h e in waren voorts:
Pierre de la Rue, Antonius Brumel of Bromel,AlexanderAgricola, Gaspar van Weerbeke, Loyset Compère en Joannes
Prioris.
Van de kerkcomponisten die op het einde der 15e en in het begin der
16e eeuw leefden verdienen nog vermeld te worden : d e 0 r t o (d u J a r d i n,
de Horte), Dirittis, ook le Riche genaamd, Lupus, AndreasSilva,
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Moulu, Carpentras, Antonius de Fevin, Mouton, Gombert,
Richafort, Verdelot, Courtois, Benedictus Ducis, de beroemde
Nederlanders Clemens non Papa, GhiselijnDanckerts, Christiaan
en Sebastiaan de Hollander en Arcadelt, alsmede vele andere componisten, die in het artikel MUZIEKGESCHIEDENIS genoemd worden. Aan kerkmuziek was derhalve geen gebrek, al rnuntten ook niet alle werken door godsdienstigen geest uit ; vooral de Fransche compositiën lieten in dit opzicht veel
te wenschen over, en terecht zegt A m b r o s : »Die Messen der franzësischen
Tonsetzer, soweit sie im Druck erschienen sind, kommen weder an Zahl noch
an Gehalt and Gediegenheit der niederlândischen gleich, and wo sie z. B. in
der Todtenmesse einmal recht ernst werden sollen and wollen, gerathen sie
in ihrenl Streben nach Einfacllheit sehr nahe an den alten F a u x b o u r d o n,
ohne doch in die einfachen Akkorde jenen unsagbaren Zauber legen zu kónnen, wie ihn z. B. P a 1 e s t r i n a seinen Improperien gegeben."
Duitschland, dat reeds in Adam d e F u 1 d a een groot muziekgeleerde had
bezeten, leverde ook ten tijde van 0 k e g h e m een uitstekend kerkcomponist
op : Heinrich I s a a k , den vervaardiger van vele Missen en Motetten, die
geheel en al het karakter der Nederlandsche compositiën van dien tijd dragen
en zich ook wat kunstjes en spitsvondigheden betreft bij de Nederlandsche
school aansluiten, hoewel I s a a k het destijds gebruikelijke raadselschrift vermeed. Ook zijn leerling Ludwig S e n f1 behoort tot de beste componisten
der 16e eeuw. Nog verdienen genoemd te worden . Heinrich F i n c k
(1527-1558 of 1559), Stephan Mahn , kapelmeester van keizer F e rdinand I, Paul Hofheimer (1459-1537), Johann Gallicus, Wilhelm Breitengasser, Sixt Dietrich, Arnold von Bruck, Leonhard Paminger en Jacob Gallus.
Van groot gewicht voor de ontwikkeling der kerkmuziek was de school,
die 1527 te Venetië door den Nederlander Adriaan Willaert gesticht werd.
Vw i 11 a e r t , in genoemd j aar tot organist aan de S t. Marcus -kerk benoemd, was de eerste, die het zingen van psalmen door elkaar afwisselende
koren den ouden Antiphonenzang — weder invoerde. Zijn leerling Z a r 1 i n o
bericht dienaangaande, dat de psalmen bij de Vesper, of bij andere gedeelten
der godsdienstoefening, door twee of meer vierstemmige koren, deels afzonder
deels vereenigd, gezongen werden. Volgens A in b r o s bracht de eigen--lijk,
aardige bouw der M a r c u s -kerk W i 11 a e r t op de gedachte, zij n koor in diervoege te verdeelen. In deze volgens Byzantijnschen stijl gebouwde kerk namelijk verdeelt de verlengde oostelijke kruisarm zich in drie zijgangen, waarvan
de middelste en grootste het hoofdaltaar bevat, terwijl rechts en links in de
kleinere zijgangen, op dezelfde hoogte als het schip, dus vlak over elkaar, twee
muziekgaanderijen met twee orgels zijn aangebracht, voor welke sedert 1490 een
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Maestro del organo primo en del organo secondo aangesteld was.
De gedachte lag voor de hand, zegt A m b r o s
en toch werd zij eerst door
W i 11 a e r t uitgevoerd
om contrapuntische koren van beide tribunen elkander te laten beantwoorden en alleen bij beteekenisvolle woorden en aan het
slot der toonstukken samen te laten zingén.
Z a r 1 i n o schrijft de volgende vier- en vijfstemmige psalmen voor twee en
meer koren aan Wil 1 a e r t toe : » Confifebor tibi.'', „I audate pueri", „ Laud'ate
Jerusalem", ))De pro fundi$'', »Memento Domfine David", )) Dixie Dominus",
» Laucdate Dominum omnes geniees'', „ Lauda anima mea" en » Laudafe Dominum."
De oude kerkmelodie begint reeds bij W i 11 a e r t te verdwijnen en staat hoogstens
nog aan den aanvang der stukken. Ook maakt hij van de canonisch-contrapuntische schrijfwijze matig gebruik en beoogt slechts volle harmonieën. Bij hem
is reeds een afwijking van de oude kerktonen te bespeuren, daar gewoonlijk
het eerre koor naar de Dominant leidt en het andere tot de Tonica terugkeert,
waarmede de grondslag van ons hedendaagsch toonstelsel eigenlijk reeds ge
-gevnis.
Onder W i I 1 a e r t s leerlingen en opvolgers onderscheidde zich C y p r i an
van R or e (1516-1596), in wiens werken echter reeds vele chromatische
intervallen worden gevonden; ook bevatten zij, volgens W i n t e r f e 1 d, de kiem
van het declamatorisch recitatief. Ook F r a C o s t a n z o P o r t a (gest.1601 ),
Claudio Merulo (1557--1604) en Baldassare Donato (geb. 1510)
verdienen genoemd te worden.
De grootste en tevens de laatste meester der Nederlandsche school was
Orlando Lasso (Boeland de Lattre). Dr. C. Proske zegt in zijn
Musica clivina (Regensburg, 1853) van dezen meester, dat hij de verschillende
bestanddeelen der Europeesche muziek uit die dagen zoozeer in zich opgenomen
en als een karakteristiek geheel wedergegeven had, dat men niet in staat zoude
zijn, in zijn werken een speciaal • Italiaanschen, Nederlandschen, Franschen of
Duitschen stijl aan te toonen. Dit oordeel is eenigszins overdreven, daar 0 r1 a n d o L a s s o wel degelijk als Nederlander te herkennen is, en het melodische
element zich bij hem onder den druk der contrapuntische combinatiën niet altijd
vrij ontwikkelt. De Venetiaansclle school bleef ook niet zonder invloed op zijn
werken. In zijn motetten wijkt hij van zijn voorgangers in zooverre af, dat hij
niet altijd, zooals dezen, op een gegeven C a n t u s f i r m u s werkte, maar dik
een zelf gevonden thema aan zijn werken ten grondslag legde. Zijn com--wijls
positiën, ongeveer 2000 in getal, munten hoofdzakelijk uit door harmonischen
rijkdom en door de kracht zijner koren.
Met 0 r I a n d o L a s s o is de zoogenaamde periode der Nederlanders ten
einde. Wel komen na hein nog verdienstelijke Nederlandsche contrapuntisten
voor, doch geen hunner overtreft hem in genialiteit. De Nederlandsche school
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was overgegaan in de Venetiaansche, als wier hoofd, zooals hierboven ver
wordt, Adriaan W i 1 l a e r t te beschouwen is. Deze school bereikte-meld
haar toppunt van bloei onder Andreas en Joann es Gabrieli.
. De werken van A. n d r e a s G. munten uit door schoone klankeffekten. »In
hooger mate dan zijn voorgangers," zegt P r o sk e (Mu8ica divina), »verstond
hij de kunst, heerlijke toonmassa's te vormen; veelstemmige, op verschillende
wijze samengestelde koren wist hij met elkander te verbinden en daardoor
steeds nieuwe klankeffekten te verkrijgen." Deze pracht van klanken diende
bij hem geenszins alleen tot streeling der zinnen, maar ook tot opluistering
eener echt kerkelijke muziek. Van zijn groot talent getuigen vooral de zesstemmige Boetpsalmen.
De werken van J o a n n e s G a b r i e 1 i, neef van A n d r e a s, bestaan niet
zelden uit vier koren ; en zelfs die rijkdom bevredigde hem niet : veelal
althans in zijn laatste werken -- versterkte hij zijn koor door instrumenten,
als : bazuinen, cornetten en violen. Hij componeerde Missen, Motetten, Psalmen, Magnificats, Vespers en Misereres.
De Venetiaansche school leverde o. a. nog de volgende componisten op:
Marco Antonio Ingegneri, Leone Leoni, Giulio Cesare Martin.engo, Giovanni Giacomo Gastoldi en Giovanni Croce. Ook
twee beroemde Duitsche componisten, H a s I e r en Schutz, ontvingen er hun
opleiding.
Hans Leo Has 1 e r (1564-1612) was een leerling van Andreas G ab rieli en een der beste organisten van zijn tijd. Hij schreef, behalve zijn
evangelische kerkliederen, waarover later, vele schoone Motetten en Missen voor
4, 5, 6 en 7 stemmen.
Heinrich Schutz (1585-1672), een man van groote beteekenis voor
de Duitsche toonkunst, was een leerling van Jo a nn es G a b r i e l i. Hier zij
slechts vermeld, dat hij vele kerkmuziek. schreef, o. a. cie Psalmen Davids sampí

ellichen Moeen and Concerten mie acht uni mehr Stimmen nebents anderen
zwegen . Capellen, dass dero eltliche au j 3 and 4 Cior nach Beliebunq yebraucht werden kinnen.
Van de Duitsche kerkcomponisten uit de tweede helft der 16e eeuw verdienen nog genoemd te worden: Jacob G a 11 u s, Adam G u m p e 1 t z h a i
-mer,ChistanEbcMlorFkenGgAichr.
Engeland leverde omstreeks denzelfden tijd de volgende componisten op : Th omas Tallis (gest. á..5g5), William Bird (1538--1623) en Thomas
Wee 1 k e s. In Frankrijk hield men zich in dien tijd weinig met de kerk
bezig.
-muziek
in
onmiddelijk
verTe Rome was, in tegenstelling van Venetië, de muziek
keer met de Kerk gebleven en had zich, inniger dan elders, aan den Grego-
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riaanschen zang aangesloten. Aanvankelijk waren het voornamelijk Nederlanders
en andere vreemdelingen, die te Rome als componist optraden ; doch in den
aanvang der 16e eeuw kwamen ook eenige talentvolle Italiaansche componisten te voorschijn ; een der voornaamsten was C o s ta n z o F e st a, x.517—TI 545
zanger aan de pauselijke kapel. Burney en Bain i noemen hem den grootsten contrapuntist uit de periode vóór P a l e s t r in a. Een ander uitmuntend
componist van dien tijd was C h r is t o for ó Morales uit Sevilla. Ook hij
was zanger aan de pauselijke kapel. Hij schreef Magnifacaes op de melodieën
van den Gregoriaanschen zang volgens de acht kerktonen, alsmede de Klaagliederen van J e r emi a s en 4-, 5- en 6- stemmige Missen.
Eindelijk moet nog genoemd worden Claude G o u d i m el uit FrancheComté, die 1540 te Rome een muziekschool oprichtte, uit welke vele uitmuntende leerlingen te voorschijn traden, als : Giovanni A n i mu c c i a, SteSt
fano B e t t i n i, Giovanni Maria N a n i n i en, de geniaalste van alien:
}

Giovanni Perluigi da Palestrina.
Ten einde de beteekenis van P a 1 e s t r i n a ten opzichte der kerkmuziek goed
te begrijpen, is het noodig, een korten blik terug te werpen op de ontwikkeling dier muziek gedurende de E5e en á.6e eeuw. De hooge vlucht der toonkunst had schade toegebracht aan den Gregc riaanschen zang. De oude kerk
i r m u s, was van lieverlede onkenbaar geworden. De-melodi,cantusf
contrapuntisten plaatsten den c a n t u s f i r m us in den tenor, en daar hij dien
zelden of nooit duidelijk in het gehoor viel, vervingen sommigen-tengvol
hem door melodieën van wereldlijke liederen. Ook de tekst ging van lieverlede te loor. Hoe meer de contrapuntische kunst in ontwikkeling toenam,
des te minder werk maakte men van het uitspreken der woorden, die bovendien uit hun onderling verband gerukt en tot vervelens toe herhaald werden.
Het was reeds zoo ver gekomen, dat sommige componisten de woorden niet
eens meer onder de noten plaatsten, maar boven de stemmen eenvoudig
„Gloria" of Sanceu$$" schreven en al het overige aan de zangers overlieten.
Onder de werken van J o s q u i n moet zich een vierstemmig stuk bevinden,
in hetwelk onder elke stem een andere liturgische tekst gezet is, en zijn
Missen dienden niet zelden in vroolijke gezelschappen voor zang en dans.
Ook andere groote meesters namen aanstootelijke en platte liederen tot c a nt u s f i r m u s voor hun werken en versmaadden het niet, door middel hunner
kerkmuziek den danslust der hoorders op te wekken.
Op het Concilie van Trente werd besloten, aan de ontaarding der kerkmuziek paal en perk te stellen en alle muziek, waarbij óf in het orgelspel, óf
in den zang, iets zinnelijks of onreins ingeslopen was, uit de kerk te verbannen.
Dientengevolge benoemde Pius IV een commissie van acht kardinalen, om
de besluiten der kerkvergadering uit te voeren. Acht zangers der pauselijke
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kapel werden aan deze commissie toegevoegd. Na vele vergaderingen werden
de volgende drie punten vastgesteld:
0 dat geen Motetten of Missen, met vreemde woorden vermengd, gezongen
mochten worden;
2° dat geen Missen, op wereldlijke thema's en liederen vervaardigd, gezongen mochten worden;
30 dat Motetten, op woorden van bijzondere personen vervaardigd, voor altijd
van de pauselijke kapel uitgesloten zouden zijn.
Er bleef evenwel nog een zeer belangrijk punt ter beslissing over, namelijk,
of het mogelijk was volgens het verlangen van vele Vaders, de meer
muziek in de Kerk te behouden met inachtneming van het boven -stemig
besluit des Concilies. Dientengevolge besloten de kardinalen, een-vermld
Mis, waarin zelfs geen schijn van de bestaande misbruiken mocht te vinden
zijn, ter proefneming te laten componeeren door P a l e s t r i n a. De meester
vervaardigde hierop drie zesstemmige Missen, die 28 April x.565 in liet paleis
van kardinaal V i t è l l o z z o ten aanhoore der commissie werden voorgedragen.
De eerste twee Missen droegen aller goedkeuring weg ; bij de derde evenwel
steeg de bewondering der hoorders ten top : zij verklaarden als uit één mond,
dat deze muziek der Kerk waardig was en besloten, dat de meerstemmige
muziek behouden zou blijven. Van dat oogenblik af begon P a t e s t r i n a' s
roem zich over geheel Europa uit te breiden.
Twee maanden later werd deze derde Mis, de zoogenaamde Hissa papae
Marcelli, in tegenwoordigheid van paus Pius I V ten gehoore gebracht, die
aan het slot, in toespeling op Pal e s t r i n a' s voornaam, uitriep : »Dat zijn de
.harmonieën van het nieuwe hemellied, dat eens de apostel J o a n n e s in het
zegevierend Jeruzalem heeft gehoord, en waarvan nu een andere Joanne s
ons in het aardsch Jeruzalem een voorsmaak geeft." Daarop benoemde P i u s
hem tot componist der pauselijke kapel.
P a l e st r i n a is een kerkcomponist ie, den edelsten zin des woords;
zijn werken zijn grootsch en verheven. De meest ingewikkelde contrapuntische
vormen wendt hij vrij en ongedwongen aan ; zij zijn doortrokken van den geest
van het genie. In zijn eerste werken vertoont hij zich geheel en al als een
leerling der Nederlandsche school ; hij heeft haar wel is waar ook in zijn latere
werken niet verloochend, maar toch haar stijl veredeld. Hardheden en ver
vele, elkaar doorkruisende stemmen zijn bij hem zorgvuldig ver-waringde
zijn harmonieën zijn helder en doorschijnend. Zijn grootste ver -medn,
echter op dat gebied der toonkunst, dat in dit artikel omschreven-dienst
wordt, bestaat hierin, dat zijn compositiën door en door kerkelijk zijn en dat
hij de kunst aanwendde tot verhooging der godsvrucht en van het geestelijk
leven. »Dat P al e s t r i n a," zegt P r o s k. e , »geheel zijn leven lang zijn naar
II.
19
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omvang en diepte onmeetbare scheppingskracht aan den reinen kerkstijl gewijd heeft, dat is de waarachtige grootheid zijns karakters."
Een tijdgenoot en leerling van P a 1 e s t r i n a, namelijk Giovanni G u i
i, maakte zich op andere wijze ten opzichte der kerkmuziek hoogst ver--det
dienstelijk. Hem werd door paus Gregorius X I I I de herstelling van den
ouden Gregoriaanschen zang opgedragen. G u i d e t ti ' s groote talenten, zijn
echt kerkelijke geest en de hulp van zijn leermeester stelden hein in staat,
dien zang voor een groot deel te doen herleven. Zijn Directorium Ckori (be.
vattende o. a. de zangwijzen der Getijden, de psalmtonen, al de gezangen der
priesters enz.) verscheen onder goedkeuring van Gregorius 1582 in druk
en werd het eenige ojiciëele boek voor genoemde zangen. Te Venetië verscheen 1585 het .dntiphonarium, te Rome 161 1615 het Graduale, bekend
onder den naam van Medieaeër- uitgave.
De voornaamste meesters uit de Romeinsche school waren na P a 1 e s t r i n a
Giovanni Maria Nanini en diens broeder Giovanni Bernardo Nanini, Tomaso Ludovico da Vittoria, Felice en Francesco Giovanni Anerio, Giovanni Andrea Dragoni, Giovanelli Ruggiero, Francesco Soriano, Vincenzo Ugolino, Gregorio Allegri, Luca Marenzio, Antonio Maria Abbatini, PaoloAgostini,
Domenico Allegri, Orazio Benevoli, Giuseppe Ercole Bernab e i en A g o s t i n i S t e f a n i. Zij allen werkten voort in den geest van P a1 e s t r i n a, die echter door geen hunner overtroffen werd.
Nog gedurende het leven van P a 1 e s t r i n a was in de muziek een reactie
ontstaan tegen de contrapuntische vormen met haar gekunstelde stemvoering
en andere hierboven reeds vermelde eigenaardigheden, die de enkele stemmen
niet tot haar recht lieten komen, de woorden onverstaanbaar maakten en
rhythmus en accent geweld aandeden. Niet alleen op het gebied der wereldlijke. ook op dat der kerkelijke muziek openbaarde zich die reactie. Ludovico V i a d a n a (geb. omstreeks I565) was de eerste, die het aan de wereld
muziek ontleende homophone gezang, de Monodie (z. dit), in de kerk-lijke
bracht. Hij componeerde stukken voor een of meer solostemmen met begeleidenden orgelbas, welke onder den titel: Cenfo concerli ecelesiastici a uno,

due, tre e quattro voci con it basso continuo per sonar Hell' organo, 1602 in
het licht verschenen. In de voorrede van dit werk voert hij de gronden aan,
welke hem tot die wijze van componeeren geleid hadden.
Een nieuwe uitvinding van V i a d a n a was het invoeren van een obligaten
bas, Basso continuo genaamd. Wel is waar had men reeds lang vóór
hem, voornamelijk in de kapellen der vorsten, de koren door het orgel laten
begeleiden ; doch die begeleiding was niet zelfstandig: de organist deed niet
anders, dan de in tabulatuur gebrachte koorstemmen, die te zamen de volle
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harmonie bevatten, op liet orgel mede spelen. Van lieverlede echter was
men er toe gekomen, der orgelpartij zekere zelfstandigheid te verleenen, doordien men haar niet meer de vocale stemmen liet medespelen, doch haar den
grondbas met de daarop gebouwde akkoorden toevertrouwde, welke door zekere
cijfers en andere teekens aangeduid werden; men noemde die schrijfwijze
G e n e r a l e n Bas. V i a d a n a paste nu die wijze van schrijven op het eenen tweestemmig gezang toe, zoodat de Basso continuo de harmonische
vulstemmen bevatte en zelfstandig tegenover de zangstemmen optrad.
Deze nieuwe, van Florence uitgaande stijl oefende op de kerkmuziek
in Italië geen gunstigen invloed uit. Het werd mode, de werken van
P a 1 e s t r i n a en zijn school voor barbaarsche muziek te verklaren en den
nieuwen stijl als de ware kerkmuziek aan te prijzen. »An die Stelle der
hohen Gesange P a l e st r i n a' s," zegt A m b r o s (IV, 310), „traten bald vor
Empfindung schmelzende, bald mit Brillantcoloratur uberladene Arien bald
Herzenskitzel, bald Ohrenkitzel -- ein sehr zweifelhaftes Appelliren an die hohere
Natur des Menschen durch die Zwischenstation der niedern sinnlichen hindurch."
Voornamelijk te Rome geraakte de kerkmuziek spoedig in verval. De kerk
was de plaats van zingenot geworden ; de zangers gaven, als het ware, concerten in de kerk, en vooral wanneer een non als zangeres optrad, stroomde
het volk naar het bedehuis. Met de invoering der in o n o d i e ging namelijk de
emancipatie der vrouw op muzikaal gebied gepaard. Vroeger werden de sopraan- en altpartijen door koorknapen bezet; want de regel gold : »Mulier
taceat in ecclesia
;" thans scheen dat gebod opgeheven. Alleen in de pause.,
lijke kapel gedoogde men ook nu geen vrouwenstemmen ; daarentegen vindt
men er in den aanvang der 47e eeuw de eerste castraten.
De toondichters uit Zuidelijk Italië, sloten zich aanvankelijk bij de school
van P a 1 e s t r i n a aan, doch van lieverlede veranderden zij van stijl, en het
is niet te loochenen, dat de Napolitaansche school veel tot verval der kerk
heeft bijgedragen. De werken van den stichter dier school, A 1 e s--muziek
s a n d r o Scar 1 a t t i (gest. 1725), bezitten nog een echt kerkelijk karakter;
die van de meeste zijner leerlingen echter kenmerken zich door afwijking van
de oude vormen eng overheersching der nieuwe melodiek. Ook begon de in_
strumentale begeleiding een meer en meer belangrijk deel der kerkmuziek uit
te maken ; dit is reeds bij S c a r la t t i het geval; nog meer echter bij zijn
leerling, Francesco D u r a n t e (I 684--1755), die, behalve stukken a c ap e 11 a, vele werken met begeleiding van orkest (strijkinstrumenten, fluiten,
hobo's, fagotten, hoorns en trompetten) componeerde.
Andere beroemde componisten der Napolitaansche school waren L e o n a r d o
Leo, Francesco Feo, Gaetano Greco, Emanuele Astorga, Giovanni Battista Pergolese en Nicolo Jomelli.
19*
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Onder de meesters der zoogenaamde jongere Venetiaansche school bevinden
zich uitstekende componisten. Hun werken onderscheiden zich van die der
Napolitanen door diepte van gedachten en groote innigheid. De voornaamste
meesters dezer school zijn Giovanni L e g r e n z i (1625---1690) en zijn leerling Antonio Lotti (1667 1740). De kerkmuziek van laatstgenoemde
munt uit door waarheid van uitdrukking en diep gevoel. Aan een gegeven
C a n t u s f i r m u s bond hij zich echter niet, maar maakte zijn thema's zelf.
De vrije imitatie speelt in zijn werken een groote rol. In den capella -stijl
schreef hij vele schoone werken, als : een vierstemmig Benediclu8 en een
Miserere, een achtstemmig Cruci fixu$, vele Missen, Salve Regina's en Motetten,'
o. a. het schoone »Tere Langzcore$." Nog verdienen hier genoemd te worden Antonio Caldara (1678-1763), Benedetto Marcello ('16861739) en 1, u i g i C h e r u b i n i (1760-1842). Al verschillen de werken dier
meesters veel van de compositië n- der oude Venetiaansche en Romeinsche
school en al voldoen zij niet aan de eischen die men aan de strenge kerk
behoort te stellen, toch zijn er stukken onder van echt godsdienstigen-inuzek
geest, die gunstig afsteken bij de opera- en balletmuziek, welke sedert het midden der 18e eeuw de Kerk ontheiligde.
Als een voorbeeld, hoe laag de kerkmuziek in den aanvang der I9e eeuw.
in Italië gezonken was deelt K a n d 1 e r ((Jeber (las Leben and die IVerke
G. P. d a. P a 1 es t r i n a , Leipzig '1834) mede, dat hij 1822 in een der eerste
kerken van Rome, in tegenwoordigheid van Pius VII, door den organist
R o s s i n i' s ouverture La Gazza .Laclra en onrniddelijk daarop een achtstem
Mis van P i t o n i hoorde voordragen. Toen hij den kapelmeester F i o r a--mige
v an t i zijn dank betuigde voor de schoone Mis, doch ten opzichte der ouverture
de aanmerking maakte, dat een dergelijk schandaal zelfs in het minste dorp
van Duitschland niet geduld zou worden, gaf de kapelmeester ten antwoord,
dat die muziek ook zijn goedkeuring niet wegdroeg ; maar de kardinalen
hadden verlangd haar te hooren, en derhalve zoude geen oppositie gebaat
hebben.
In Duit schland had de kerkmuziek in den loop der tijden een andere
richting genomen dan in Italië, voornamelijk ten gevolge der Hervorming.
Doch reeds lang vóór de Hervorming had daar te lande het Duitsche lied
een plaats nevens het Gregoriaansch gevonden. Het. nu nog bekende Paaschlied : )) Christ is erstanden," had reeds in de 13e eeuw toegang tot de Liturgie
verkregen. In dezelfde eeuw ontstond het kerklied : »Nun bitten wir den
heiligen Geist.'' Bij bedevaarten en pelgrimstochten werd het lied : »In goes
namen varen wir" gezongen, en in den slag op het Marsveld (1278) zong
het Duitsche leger : ) Sancí Maria, Muffer zend Mayd, all unsre .ATOíh $ei dir
9ekla^t." In de 14e eeuw kwamen er vele nieuwe liederen bij, waaronder
-
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eenige met afwisselend Duitschen en Latijnschen tekst, als : » Puer natucs" en
»In dulci jubilo." De eerste plaats nemen de Maria -liederen in.
Na de Hervorming werd het aantal Duitsche kerkgezangen grooter en
grooter. Reeds ten tijde van Luther, '1524, werd te Wittenberg de
eerste godsdienstoefening in het Duitsch gehouden en door Duitsche muziek
begeleid. Het was Luther's streven, de melodie weder in overeenstemming
te brengen met den strophischen versbouw. Hij is de schepper van het Protestantsche gemeentelied, het Koraal (z. dit).
De groote opgang, dien het Duitsche lied maakte, was oorzaak, dat ook de
Katholieke Kerk op dit gebied niet werkeloos bleef. Reeds 1537 verscheen te
Leipzig het door M i c h. V e h e vervaardigde katholieke zangboek, niet melodieën van W. Heintz en Joh. Hofmann , en zoo won ook in de Katholieke Kerk daar te lande het Duitsche gezang meer en meer veld.
Als componisten van koraalmelodieën waren in dien tijd werkzaam : Hans
K u g e l m a n n (omstreeks 1540 kapelmeester van Hertog Albrecht van
Brandenburg) ; Johann S p a n g e n b e r g (geb. 1484, gest. 1550) ; Philip p
Melanchton (1497-1560); Urban Langhaus, diaconus te Glaucha;
Hermann F i n c k, de bekende componist en theoreticus, en N i c o l a u s
Hermann , cantor te Joachimsthal in Boheme.
Evenals vroeger de contrapuntisten der Nederlandsche school den Gregoriaanschen zang tot grondslag hunner compositiën hadden gekozen, beijverden
zich nu de Duitsche componisten, de melodieën der Duitsche koralen contrapuntisch te bewerken. De voornaamste dezer componisten waren : Johannes Walther (1496-1570), de reeds hierboven genoemde Ludwig
Senfl, Arnold von Bruck, Georg Rhau (1488-1548), Mattheus
le Maistre, Antonius Scandellus, Leonhard Schröter, Jacob
Kallwitz, meer bekend als Seth Calvisius (1555-1615), Hans Leo
Hassler, Adam Gumpelzhaimer, Joannes Eccard (1553-1611)
en Joannes Stobaeus.
Veel droegen tot ontwikkeling der Duitsche kerkmuziek de organisten bij.
Het orgel, ofschoon reeds vroegtijdig bij de godsdienstoefeningen in gebruik
(volgens sommigen reeds in de 4e, volgens anderen eerst in de 7e eeuw),
was tot de 15e eeuw een gebrekkig en onhandelbaar instrument gebleven.
Aan het contrapunt had het voor een groot gedeelte zijn ontwikkeling te danken en bewees op zijn beurt groote diensten aan het contrapunt. In. de I6e
eeuw had het orgelspel in Duitschland reeds een groote hoogte bereikt, en
vier Hamburger organisten, Hieronymus en Jacob Praetori us, David
S c h e i d em a n n en Joachim Decker , maakten zich ten opzichte der
Duitsche kerkmuziek zeer verdienstelijk, -vooral door hun in den aanvang der
7e eeuw uitgegeven Melodeyen Ge$angbuucli. Hoe het orgelspel zich ontwik-
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kelde onder meesters als Frescobaldi, Froberger, Pachelbel,Swee1 i n c k, B u x t e h u d e en R e i n k e n, die als de voorloopers van Bach en
H a n d e 1 beschouwd moeten worden, is in het artikel ORGEL breedvoeriger
uiteengezet.
In de 17e eeuw begon zich, evenals in Italië, ook in Duitschland de reactie
tegen de contrapuntische vormen te openbaren. Men bevrijdde de melodie uit
de ketenen der polyphonie, trachtte den tekst der gezangen meer uitdrukking
en beteekenis te geven, wendde meer en meer de chromatiek aan en verwijderde zich van lieverlede het stelsel der oude kerktoonsoorten.
De eerste Duitsche componist, wiens werken onder den invloed der nieuwe
richting ontstaan zijn, is M i c h a e 1 P r a e t o r i u s (1572-1621). Zijn compositiën vormen den overgang van de oude tot de nieuwe school. Zijn voornaamste werk is de verzameling AI cze Sioniae, bevattende 1200 gezangen.
Ook maakte hij het Concerto da chieea, door V i a d a n a in de Kerk ingevoerd, in Duitschland bekend.
Van meer belang voor de kerkmuziek was zijn tijdgenoot Heinrich
Schutz (1585-1672), die zich ook ten opzichte van het oratorium
(z. dit) zeer verdienstelijk maakte en tot de beste Duitsche componisten der
1 7e eeuw behoorde.
Andere Duitsche componisten der nieuwe richting waren: J o h a n n H e r m a n n
Schein (1586-1630), Johann Rosenmüller (gest. 1686), Andreas
Hammerschmidt (1611---1675), Heinrich Albert (1604.1651), Johann Gri ger (1598---1662) en Johann Rudolf Ahle (1625-1673).
De uit Italië naar Duitschland overgeplante Opera, die voornamelijk te Hamburg op het einde der 17e en in het begin der 18e eeuw in Keiser , T e1 e m a n n en M a t t h e s o n ijverige beoefenaars had gevonden, oefende op de
kerkmuziek geen gunstigen invloed uit. De operagezangen werden in de Kerk,
en omgekeerd de kerkgezangen in de Opera ten gehoore gebracht. Zoo
maakte o. a. M a t t h e s o n uit het koraal » lVann wir in liöchsten Nóíhena
;ce2Jn" een Menuet, uit a Wie $ch n leuchíe/ 11n8" een Gavotte, uit » Wercie

munter mein Gemiith" een Sarabande en uit »Ich ruf zu dir, Herr Jesu
Christ" een Polonaise. Deze en andere componisten dier richting verklaarden
zich ook tegen het deelnemen der gemeente aan het kerkgezang. »Der Gemeindegesang," beweerde M a t t h e s o n, »als nur in einerlei Fuhrung ungekunstelter Stimmen bestehend, ohne Takt, ohne Zierrath, auf die eirufaltigste
Weise hervorgebracht, sei nur da, darnit auch Unerfahrene eind Ungelehrte
mit der blossen naturlichen Stimme Gott loben kunnen, der Kunstgesang aber
sei der allein von Gott gebotene.'' Meest alle componisten van -den aanvang
tot het midden der 1 8e eeuw, met uitzondering van Bach, hebben geen gezangen voor de gemeente geschreven.
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Bij Johann

Sebastian Bach bereikten zoowel kunst- als gemeentezang hun

toppunt van bloei. De werken van dezen grooten meester munten niet alleen
uit door grootsche conceptie, volmaakten vorm en zorgvuldige bewerking tot
in de kleinste onderdeelen ; zij bezitten ook een onuitpu.ttelíj ken rijkdom van
gedachten, die zich kenmerken door zedelijken ernst en diep gevoel en hem
tot een der grootste meesters van alle tijden verheffen. Ook het koraal bereikt bij Bach zijn hoogsten bloei : zijn vierstemmige koralen zijn door den
verwonderlijken rijkdom van harmonieën en de karakteristieke stemvoering
van aangrijpende schoonheid.
B ac h' s leven was aan den dienst zijner Kerk gewijd, derhalve was het
orgel zijn hoofdinstrument, en zijn compositiën daarvoor ontsluiten een nieuwe,
te voren onbekende wereld. Met evenveel geestdrift legde hij zich op het
k e r k 1 i e d toe, dat hij van den eenvoudigsten tot den verhevensten vorm van
cantate en oratorium verhief. In het artikel ORATO R,IUM wordt breedvoeriger gehandeld over dezen meester, evenals over George F r i e d r i c h
H a n d e 1, die met Bach tot de grootste oratorium-componisten behoort.
B a ch's invloed op de Protestantsche kerkmuziek was in den beginne niet
groot. Zijn werken waren voor zijn tijdgenooten te diep en te ernstig. Men
hoorde liever de gemakkelijk na te zingen melodieën van een T e l em a n n,
een G r a u n en een Hasse , en de kerkmuziek van Bach werd weldra door
sentimenteele zangen en Italíaansche bravour-aria's verdrongen.
Met de Katholieke kerkmuziek was het niet beter gesteld. Het oude plechtige gezang was bijna geheel verloren gegaan; de moderne melodiek voerde
de heerschappij ; de polyphonie was door de homophonie vervangen ; den instrumenten werd een steeds grooter rol toebedeeld, en de zangstemmen verloren haar zelfstandigheid. Kortom, de in het algemeen zeer heugelijke voor
instrumentale muziek oefende een hoogst nadeeligen invloed uit-uitgander
op de kerkmuziek, zooals blijkt uit de Missen der grootste meesters van dien
tijd, zelfs uit die van Haydn en Mozart. Reusachtig steekt Beethoven s
heerlijke Missa solemnis boven de kerkmuziekstukken van dien tijd uit. Toch
kan men dit werk van den grooten meester niet zoozeer een kerkmuziekstuk
noemen ; het is veeleer een verheven symphonie niet koren op den tekst der
H. Mis ; de bij de godsdienstoefening te gebruiken muziek heeft andere eischen.
In dezelfde richting bewoog zich Franz Liszt , toen hij zijn Graner .I eeltmis en zijn Hongaarsche Krooniny$mi$ componeerde. In zijn latere kerkcompositiën echter, o. a. in zijn Mis voor mannenstemmen met orgel, sloot hij
zich nauwer bij de oude kerkmuziek aan.
In den Mozart-Haydn schen stijl werden nog Missen gecomponeerd
door André, C. M. v. Weber, Hummel, Reissiger en vele andere
meer of ruin beroemde componisten. Hun werken zijn in den regel voor
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gemengd koor met orkestbegeleiding geschreven. De Nederlandsche componisten der á.9e eeuw schreven hun kerkmuziek meestal voor mannenstemmen met
orgelbegeleiding. Bertelman, Heinze, Hol, Viotta, Verhuist e. a.
componeerden vele Missen, waaronder an zend fier rich zeer verdienstelijke toonstukken zijn, maar die toch ook niet voldoen aan de eischen, die het Concilie aan
kerkmuziek stelt. De werken der oude kerkcomponisten lagen onder het stof der
bibliotheken begraven ; alleen in de Sixtijnsche kapel werden zij nog uitgevoerd.
Toch waren er op het einde der 18e en in den aanvang der 19e eeuw,
zoowel in Duitschland en Italië, als in andere landen, mannen die er naar
streefden, de kerkmuziek tot haar ouden ernst en eenvoud terug te brengen.
De voornaamsten van hen zijn : Kaspar E t t (1788-1847); Joh. Kaspar
Aiblinger (I788---1867); Karl Proske (1794-1861), die zich vooral
verdienstelijk heeft gemaakt door zijn Musica divina, een verzameling, die ju
klassieke kerkmuziek bevat; Johann Georg Mettenleiter-weltjsvan
(1812 1858) en zijn broeder Dominicus Mettenleiter (
Charles Joseph V e r v o i t t e (geb. 1822) , voorzitter der Société académique cie musique reliyieuse et classiquue te Parijs en Je an L o u i s D an j o u
(geb. 1812).

Onder hen die zich in onze dagen met grooten ijver op de kerkmuziek
hebben toegelegd, verdient in de eerste plaats genoemd te worden D r. Fran z
Witt (geb. 1812). Hij is de grondlegger en algemeene president van den
C a c i l i e n v e r e i n, die zich, onder bescherming van een kardinaal, ten doel
stelt, den waren Gregoriaanschen en den echt kerkelijken meerstemmigen zang
te herstellen. Deze vereeniging telt reeds meer dan 8000 leden, en vele op
het gebied der kerkmuziek beroemde mannen zijn tot haar toegetreden. Het
orgaan der Vereeniging zijn twee door Witt geredigeerde maandschriften:
Fliegend e B1W er fier _Kirchenmusik en Musica sacra (Regensburg, F r. P u st e t). De pogingen van W i t t en de zijnen tot herstel der oude kerkmuziek
vonden ook in andere landen navolging. In ons vaderland, waar reeds in
vroeger jaren de R. K. priester N. A. Jansen zich als theoreticus gunstig onderscheiden had, werd de eerste schrede op dien weg gezet door het
Provinciaal Concilie van 1865, waarbij de meerstemmige muziek werd toegestaan, maar niet onvoorwaardelijk : )zij moet," zegt het Concilie, »vervaardigd
zijn volgens de regels der christelijke kunst en het kenmerk dragen van waar
kerkelijke muziek." Als eerste regel moet gelden: niet d e w o o r d en-lijk
zijn voor de muziek, maar de muziek is voor de woorden,
dezelfde regel, dien Wagner voor de ware dramatische muziek voorschrijft.
Ook bepaalde het Concilie, dat gedurende de godsdienstoefening slechts gezangen in de Liturgische taal, het Latijn, gezongen mochten worden en verbood,

dat vrouwen aan den kerkzang zouden deelnemen.
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In den geest van het Concilie zijn in de laatste jaren vele pogingen
gedaan tot herstel der klassieke kerkmuziek. Een der ijverigste voorstanders en kundigste beoefenaars dier muziek . hier te lande is de R. K.
priester M. J. A. Lans , leeraar aan het seminarie Hageveld te Voorhout.
Niet alleen - door het componeeren van Missen in den geest der oude meesters, maar ook door het schrijven van een maandschrift, getiteld : St. Gre-

goriusblad, en van eenige uitmuntende werkjes, o. a. een Handboekje ten qe-

bruike bij het onclerwij$ in den Gregoriaanschen zang, De Katholieke organist
en De Jonge Korie (uitgegeven bij J. W. van Leeuwen te Leiden), heeft
hij zich ten opzichte der kerkmuziek bijzonder verdienstelijk gemaakt.
Voornamelijk in Duitschland is ook in deze eeuw veel gedaan tot verhef
kerkmuziek. Mannen als Mendelssohn , H a u p t--fingderPotsach
mann, Fr. Kiel, Immanuel Faisst, Christian Finck e. a. componeerden uitmuntende oratoria, psalmen en cantates, en het koraalgezang
werd er bevorderd door H. G. Nägeli, Konrad Kocher, Silcher,
Frech, Zahn, Tucher, Layriz, Kraussold e. a. (Vergelijk de artikelen KORAAL en ORATORIUM).
Kerktonen of Kerktoonsoorten, Ned.; KIRCHENTÓNE of KIRCHENTONARTEN,
Hoogd.. ; MODI of TONI, Lat. ; de in de kerkmuziek gebruikelijke toonladders.
Zij ondergingen in de 17e eeuw, door invoering der chromatiek, vele wijzigingen en werden van lieverlede tot slechts 'wee toonsoorten, die der groote
en die der kleine terts (slur en moll) herleid.
De oorsprong der kerktonen is te zoeken in het Grieksche toonstelsel. De
H. Ambrosius , zoo heet het, koos van de Grieksche octaafsoorten er vier
uit voor kerkelijk gebruik. Men stelt zich de zaak aldus voor, als zoude
Ambrosius, of wie dan ook, een aan de klassieke oudheid ontleende hoofd-

scala, namelijk de volgens ons hedendaagsch notenschrift aldus luidende tonen:
d e f g a b c' d', tot grondslag der kerkmuziek gekozen en er de volgende
drie schalen : e—e', f—f' en y g', bijgevoegd hebben. De Ambrosiaansche
zangen zouden zelfs t©t den omvang van vier p e n t a c h o r d e n beperkt zijn
geweest : cl—a, e--- b, f —c', y—d.
Deze voorstelling is echter niet geheel en al juist, zooals onlangs op overtuigende wijze is aangetoond door W. B r a m b a c h , in zijn werkje Das Tons y$ iem and die .7'onarfen des christliehen Abencllandes im Mi elalter, ihre Bes

zi.ehungen zur griechischen 1llusik zend, ikre Entwicklung bis auf die Schule
Guido's von Arezzo. MU einer Wiederherstellung der Musiktlieorie Berno's
von der Reichenau, nach diner ILarl$ruher Handschrift (Leipzig, B. G. T e u bn e r , '1881) . Terecht merkt de schrijver op, dat ten tijde van A m b r o s i u s op den toon d niet gebouwd was, de schaal
d e fgab el d',
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maar, daargelaten de absolute toonhoogte, de Lydische transpositie-schaal

cl o f ,q a bes c 1 d',
uit welke, wegens het gemis van den toon b, de hierbovengenoemde schalen of
pentachorden niet afgeleid konden worden. De eerste kerktoon komt veeleer
overeen met de oude phrygische octaafsoort, die in het transpositie-stelsel uit het
deel eener toonladder genomen moet worden, b. v. in de hypolydische transpositie-toonsoort uit cl—cl' zonder voorteekening, in de dorische uit es ` f qes
as bes el c1e8 1 e$', in de phrygische uit f y as bes cl d' es' f 1 enz. Op uitvoerige wijze toont Br a m b a c h in bovengenoemd werkje aan, hoe de eerste
kerktoon uit de phrygische transpositie-schaal ontstaan is. De reden, waarom
juist die schaal gekozen werd, ligt hierin. De kerkgezangen werden in de
eerste christentijden niet door kunstenaars voorgedragen en bewogen zich dien
een kleinen toonomvang. Zij moesten voor een middenregister-tengvoli
geschikt zijn, en aan dezen eisch voldeed juist de phrygische transpositie-schaal.
Zoo zegt Aristides Q u i n t i l i a n u s: »De phrygische toon past voor het
middenregister."
Men moet zich het ontstaan der oude kerktonen waarschijnlijk aldus voorstellen. De oudste zangen bewogen zich in een toonomvang, die met de
ligging der phrygische transpositie-schaal nagenoeg overeenkwam. De slotnoten dezer zangen waren gemeenlijk d, e, f of q (volgens hedendaagsch
schrift). Naar die slotnoten vormde men vier verschillende toonsoorten : d cli,
ee l,

f—f' en gl.

Gelijk men aan den H. Ambrosius de invoering der eerste vier of a u t h e nt i e k e kerktonen toeschrijft, beweert men, dat een ander beroemd man der
kerkgeschiedenis, de H. G r e g o r i u s, het getal kerktonen tot acht uitbreidde,
doordien hij de bovenste quart van elke toonladder onderaan bracht, waardoor
de tonen A a, B•—b, c c' en cl— cl' ontstonden, die den naam p 1 a g a le ver
Doch ook deze bewering moet cum grano salis opgevat worden. De-kregn.
zoogenaamde uitbreiding der vier oorspronkelijke kerktonen tot acht was, naar
alle waarschijnlijkheid, een verandering in de theorie, niet in de praktijk. Men
vindt namelijk tot diep in de middeneeuwen duidelijke sporen eener ouderwet
leermethode, volgens welke er slechts vier toonsoorten bestaan. Zij be--sche
wegen . zich om een sluittoon in hooge of lage ligging. De hooge ligging werd
als hoofdvorm, to n u s a u t h e n t i c u s, de lage als nevenvorm, ton u s p l ag a l i s , beschouwd. Daar echter beide vormen met zekere zelfstandigheid optraden, verdeelden de theoretici elk der vier oude toonwijzen in haar twee bestanddeelen en brachten zoodoende a c h t toonsoorten te voorschijn, die zij in de
praktische muziek trachtten over te brengen, zonder evenwel gedurende den
ouden tijd een bepaalden. invloed op de vorming der melodie te kunnen uitoefenen. In verband daarmede staat een telling der kerktonen van I tot VIII.
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Wanneer deze ingevoerd is, kan men niet met zekerheid bepalen. Wel spreekt
reeds A 1 c u i n van acht tonen ; maar hij wendt slechts vier getallen aan, daar
de t o n i p 1 a g i i bij hem in zekeren zin als deelen van den eersten tot vierden
hoofdtoon verschijnen. Uit deze getuigenis uit de 8e eeuw (wanneer namelijk de
hier genoemde A 1 e u i n de beroemde tijdgenoot van K a r e 1 d e n G r o o t e is)
blijkt niet, dat destijds reeds het tellen der toonsoorten van I tot VIII gebruikelijk was. In de 9e eeuw vindt men A 1 c ui n's woorden bij A u r e 1 i a n u s
Re o m e n si s weder, en ook in die eeuw won de verdeeling toni a u t h e nt i c i I, III, V en VII en t o n i p 1 a g i i II, 'IV, VI, VIII geen veld. Eerst in
-

den loop der IOe eeuw worden de nummers algemeener. Zij komen voor bij
den door G e r e r t geciteerden anonymus uit den tijd vóór Guido, in de
pseudo-hucbaldische geschriften en bij O d d o, in een aan N o t k e r toegeschreven verhandeling. Bij den abt B e r n o heeft de oude benaming de bovenhand, doch hij kent ook de nieuwe.
Voor de latere benamingen der kerktonen gebruikte men Of de Romeinsche
cijfers I- VIII, Of de daarmede overeenkomstige telwoorden p r i m u s o c t av u s. Daarenboven bestond er nog een tweede wijze van telling, die evenzeer
op de theorie van acht toonsoorten gegrond en wellicht van ouder datum is,
dan de gewone becijfering. De zangschool van R o m a n u s te St. Gallen gebruikte namelijk de volgende letters:
a I (tonus),
e— II,
i=jII,
o IV,
---R

v (u) = V,
H — VI,
y— VII,
w ..: VIII.
Deze vokalen, die nog in de '15e eeuw in gebruik waren, zijn, gelijk men
ziet, niet aan een bepaalde toonreeks, maar aan het Grieksche en Latijnsche
alphabet ontleend.
Wat de benamingen a u t h e n t i c u s en p 1 a g i u s, met haar nevenvormen,
betreft, zij hier vermeld, dat zij in de middeneeuwen op verschillende wijzen
verklaard werden. De beste Latijnsche verklaring van p l a g i u s vindt men
bij A 1 c u i n: 1 a t e r a 1 i s (zijdelings). Ook H u c b a 1 d zegt : »Plagis protus, id
est, lateralis vel obliquus primus.` A u t h e n t i c u s leidde men van auctor,
magister , af. De duidelijkste Nederlandsche uitdrukking voor beide woorden zou zijn hoofd - en neventonen.
Na de 12e eeuw werd het getal kerktonen tot twaalf, door sommigen zelfs
tot veel tien uitgebreid. De elfde en twaalfde toon echter werden vrij alge-
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meen afgekeurd, daar de schaal f—f' de in de middeneeuwen verboden t r i
(namelijk de overmatige quart f b, d. i. de opvolging van drie heele-tonus
tonen), en de schaal b—b' de omkeering (de kleine quint b—f') bevatte.
Toch bepaalde men zich eindelijk tot twaalf toonsoorten, een stelsel, dat ook
door G1areanus in zijn D o d e k a c h o r d o n met glans verdedigd is.
Deze twaalf kerktonen zijn:
AUTHENTIEKE:

PLAGALE.

I. dorisch: d e f g a b c d. II. hypodorisch: a b c d e fga.
III. phrygisch: e f g a b c d e. IV. hypophrygisch: b c d e f gab.
VI. hypolydisch: c d e f ,q a b c.
V. lydisch: f q a b c d e f.
VIII.
hypomixolydisch: de f gabccl.
VII. mixolydisch: ; a b c defy.
X. hypo-aeolisch: e f g a b c d e.
IX. aeolisch: a b c d e f g a.
XII. hypo-io nisch: q a b e d e f g.
XI. iorniseh: C d e f g a 6 e.
stelsel
ontleende
namen d o r i s c h , p h r y g i s c h enz.
aan
het Grieksche
De
kwamen ten tijde van G l a r e a n u s in gebruik.
Vele dezer toonladders zijn schijnbaar gelijk, b. v. I en VIII, doch in werkelijkheid van elkander onderscheiden ; want bij I is de sluittoon d, bij VIII g;
de eerste is een a u t h e n t i e k e, de laatste een p 1 a* a 1 e toon ; de samenstelling
van quarten en quinten is in beide verschillend, derhalve ook de verdeeling
van beider melodieën, hetgeen bovendien aan de dominant, den voornaamsten
toon na den sluittoon, zichtbaar is. De kenmerken eener toonsoort zijn:
1 °. de f i n a a 1 of sluittoon. Elk kerkgezang, uitgezonderd de psalmen,
sluit op den grondtoon der toonsoort, waarin het vervaardigd is ; zoo is bij
I en II de grondtoon d, bij III en IV e, bij V en VI f, bij VII en VIII g,
bij IX en X a en bij XI en XII c;
2°. de A m b i t u s of o m v a n g van een toon, namelijk de omvang van den
laagsten tot den hoogsten toon zijner schaal. Hieruit kan men afleiden, of
een gezang tot een authentiek e n , dan wel tot een p l a g a 1 e n toon behoort.
Stijgt het tot een octaaf boven de sluitnoot, dan is het in den eersten, beweegt het zich tusschen de bovenquint en de onderquart, dan is het in den
laatsten toon geschreven;
3°. de dominant , die niet altijd, zooals in ons hedendaagsch stelsel, de
vijfde toon boven den grondtoon, maar de voornaamste toon na de f i n a a 1 is.
Zoo is a de d o m in a n t voor I, IV en VI, f voor II, e voor IX en XII, d voor
VII, e voor III, V, VIII en X, q voor XI.
4o de repercussio of terugslag, namelijk het interval, dat door de
finaal met de dominant gevormd wordt, b. v. bij I d—a, bij II
d f , enz.
Niet altijd doorloopen de zangen den geheelen a m b i t u s harer toonsoort;
in dit geval, wordt deze laatste tonus i m p e r f e c t u s genoemd. Overschrij-
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den zij de grenzen van den a m b i t u s , door bij voeging van een overvloedige
noot (nota abundans), dan heet de toon plusquam perfectus; dit
geval doet zich o. a. voor, als toon I de c onder de f i n a a 1 neemt, of toon
III tot de terts onder den sluittoon nederdaalt. Ook overschrijden de gezangen nu en dan hun a m b i t u s meer dan één toon, zoodat de plagale toon
schijnbaar met den authentieken vermengd is (tonus m i x t u s) ; of zij wijken
naar een vreemden toon uit (tonus c o m m i x t u s) ; enkele gezangen sluiten
ook in een anderen dan den regelmatigen sluittoon ; dit heet tonus i r r egularis.
De kerktonen zijn diatonisch , d. i. zij laten geen verhooging of ver
toon door > of ' toe ; uitgezonderd in die gevallen, waarin-laginvde
de t r i t o n u s (f—b) of diens omkeering vermeden moet worden ; dan wordt
b in bes veranderd. Onder verhooging of verlaging wordt natuurlijk niet verstaan de en die door transpositie eener toonladder verkregen worden.
Met meer recht dan aan de hedendaagsche, slechts door groote of kleine
terts onderscheiden toonladders, kan men aan elk der kerktonen een ver
karakter toekennen, daar de halve tonen in eiken kerktoon een andere-schilend
plaats innemen en de grondtoon in de authentieke toonsoorten een andere
ligging heeft dan in de ^lagale. Het oordeel der schrijvers over het karakter der acht oude kerktonen kan samengevat worden als volgt:
T o o n. I is bescheiden-vroolijk, vol majesteit, verheven en zeer geschikt om
godsdienstige vreugde uit te drukken.
Toon I I drukt kalmen ernst, weemoedig verlangen en diepe smart uit.
Toon III is geestdrift-wekkend ; sterke gemoedsbeweging, bevelen en bedreigingen worden er in geschilderd, en de halve toon aan het begin der ladder geeft aan dezen toon iets geheimzinnigs.
Toon I V is zoetluidend, vriendelijk en innemend en zeer geschikt om een
zacht en gelaten klagen uit te drukken.
Toon V is de schildering van vrij opgewekt juichen en matige vreugde.
Toon V I is liefelijk, teekent stille godsvrucht, en is de uitdrukking van
het gebed, dat oprijst uit een medelijdend hart.
Toon VII (die de hoogste toonladder heeft) dient om vreugde vol majesteit uit te drukken en levendig te verhalen.
Toon VIII is rustig, mannelijk, krachtig en wordt vooral bij verhalen
gebruikt.
Nog zij vermeld, dat sommige moderne componisten de kerktonen ook in
instrumentale muziekstukken aangewend hebben. Zoo heeft B e et h o v e n in zijn
strijkquartet op. 132 een koraalmelodie met imitatiën, getiteld : „Dankgebet eines
Geneesenen " in de vijfde (ly d i s c h e) toonsoort geschreven. Ook Chopin
wendde dezelfde toonsoort aan in zijn Mazurka op. 24, no 2, en de aanvang
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zijner Mazurka op. 41, no 4, is p h r y g i s c h. Het andante der symphonie in
A groote terts van Mende 1 s s o h n heeft een thema in F a e o 1 i s c h. Meer
dergelijke voorbeelden van het aanwenden der kerktonen zijn in de heden
-dagsche
muziek te vinden.
Tot aanvulling van dit artikel dienen de artikelen NOTENSCHRIFT, SOLMIen TOONSLUITING.

SATIE

Kerkzang, Z. KERKMUZIEK.
Kerl (Johann Caspar von), organist, componist en theoreticus, geb.
1625 te Gaimersheim bij Ingolstadt, ontving onderricht te Weenen van den
hofkapelmeester V a 1 e n t i n i, later te Rome van C a r i s s i m i. Hij werd
1656 kapelmeester van den keurvorst van Beieren, was 1658 te Frankfort
bij de krooning van keizer L e o p o 1 d I werkzaam en bracht door zijn spel
en een door hem gecomponeerde Mis zijn toehoorders in verrukking. In het
jaar 1659 verkreeg hij den titel van Keurvorstelijken Raad, doch deze en andere
onderscheidingen verwekten den nijd der Italiaansche hofzangers. Zij maakten hem het leven onaangenaam, en hij begaf zich 1673 naar Weenen, waar
hij van keizer L e o p o 1 d een jaargeld van 600 florijnen verkreeg en 167 7
tot hoforganist benoemd werd. Hij stierf aldaar 13 Februari 1693. Een
volledige lijst zijner compositiën, waaronder Missen, motetten en ook drie
opera's, bevindt zich in de Bioyrapkie univers. van F e t i s.
Kerle (Jacob de) , Nederlandsch componist, geb. in de eerste helft der
16 e eeuw te Yperen in Vlaanderen, was koordirecteur en kanunnik te Kamerijk. Volgens Pr o ske was hij in dienst bij den bisschop van Augsburg,
O t t o von T r u gs e ss , bracht eenige jaren te Rome door en werd later
kapelmeester van keizer Rudolf I I. Het jaar van zijn dood is niet bekend.
Zijn werken behooren tot de beste kerkmuziek der 16e' eeuw. Zijn zoogenaamde Scala -Mis (geschreven op de toonladder uíá, re, mi, (a, $ ol, la) en
eenige andere Missen droeg hij aan G r e g o r i u s X I I I op.
Van zijn werken zijn in het licht verschenen : Sex Missvze suavissimis moclu-

laíioniibu$ re f erlae parfim quatuor partim quinque vocibus concinendlae (Venetië,
1562) ; Prece$ specialer pro salubri Coneilii generali$ suecessu (Venetie, 1569) ;
Maclrigali a quattro voci, lib. 1 (Venetië, 1570) ; Il primo libro capitolo del
Trion f o d'amore del Pelrarca (Venetië, 1570) ; Il primo libro dei Mote fi a
cinque e sei voci (ibid., 1571) ; dit werk verscheen ook onder den titel
Seleclae quaedam cantionee $acrae modis mu$icis quinque of sex vocum (Neu.renberg, I57ij ; Moduli $acri quinque el sex voc. cum cantione contra Tureas
(Munchen, 1572); Motetli a 2, 4 e 5 voci e Te Deum Laudamu$ (Munchen, 1573); Sex .Mieeae et 5 votum el Te Deum (ibid., t576) ; Cantio
in honorem generosi ac nobilis Dm,. MMelch. Lincken (Neurenberg, 1574) ;
Mutetae 5 et 6 voc., quibu8 adjunefi gunt ecole8ia8tici hymni (Munchen, 1575);
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Sacrae caniiones etc., quibus adjuncti gunt ecclesiastici Hymni de resurrectione
et Ascensione Domini et de B. .Maria Virgine (Munchen, 1575) en Qualuor
Missae suavi83imis modulationibus re f ertae, quarum zona quatuor, reliquae , vero
quinque vocibus concinendae : adjuncto in fine Te Deum laudamus (Antwerpen,
f

C. P l a n t i n, 1582). De aan G r eg o r i u s opgedragen Mis bevindt zich in
manuscript in de bibliotheek van het Vatikaan.
Kerle (Vitus) , Duitsch componist, was omstreeks 1750 koordirecteur te
Reisbach in Beieren en componeerde o. a. een geestelijk drama, getiteld : Der
ule Ismaël, dat in genoemd jaar bij de Jezuïeten te Munchen uitgevoerd
werd. --- In de Hisíoiré et Bibliographie de la Typo,qraph ie musicale dans les

•

.

Pays-Bas van A. G o o v a e r t s (Antwerpen, 1880) wordt nog melding gemaakt van zekeren G. K e r 1 e , wiens naam voorkomt op een bij den uitgever
P e t e r M o r t i e r te Amsterdam verschenen werk, getiteld : Toccates et Suites
pour le Clavessin de Pasquini, Poglietíi . et G. Kerle, mises en meilleur ordre
et corrigées d'un grand Hombre de f autes.
Kerlino (Giovanni) , Italiaansch instrumentenmaker, leefde omstreeks 1X49
te Brescia en was voornamelijk bekend als vervaardiger van viola's. G e o r g e
H a r t , in zijn boekje The Violin : its famous makers and their imitators, zegt
van hem : »Numerous instruments of the Violin shape have been attributed
to this maker, particularly those of quaint appearance, but it is doubtful
whether he made any instruments but those of the Viol types."
Kern, Ned. en Hoogd., heet in de orgelbouwkunde een cirkelvormig blad,
waarvan een segment is afgesneden. De kern is van hetzelfde materiaal, als
de orgelpijp waarbij zij behoort en wordt op den voet der pijp vast gesoldeerd.
(z. ORGELPIJP en LABIAALPIJP).
Kern (Gregor), was 1520--4530 kapelmeester van den landgraaf P h i1 i p s den Grootmoedige te Kassel. Zijn kapel bestond uit een tenorist, een
bassist, een organist en tien instrumentalisten, waaronder drie trompetters.
Kern (J o s e p h S e r a p h i m) , kamermusicus van den bisschop van Passau,
is bekend door het volgende werk : Alauda ad sacrificium sacerdotale caníans,
in selectissimis III Missis quatuor voc., 2 violinis et viola ad primam mis$am,
2 clarinis et tympano cum organo continuo, stylo eccle$iastico ad regulas exquisitissinaas deductis (op. 2, Burghusianae, 1747).
Kern (August), muziekonderwijzer en componist van dansmuziek, leefde
tot 1 843 te Hamburg, later te Hanover.
Kerndraad heet in de orgelbouwkunde een ijzeren staafje, dienende om
de kern (z. dit) eener pijp naar beneden of naar boven te stooten, naarmate
Zij te hoog of te laag ligt.
Kerner (Lorenz) , Duitsch toonkunstenaar, leefde omstreeks x.690 te Hamburg en was M a t t h e s o n' s leermeester in het contrapunt.
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Kernreet, in de labiaalpijpen van een orgel de ruimte tusschen het on d erf a b i u rn en de kern ; door deze reet dringt de wind opwaarts in de pijp.
Kerntl (J. B.), componist, alleen bekend door Six nouveaux duos pour 2
violons, op. 8 (Parijs, Sieber).
Kerpel (Sixtus), Duitsch luitenist uit de tweede helft der 16e eeuw, componeerde stukken voor luit, die 1574 te Straatsburg het licht zagen.
Kerpen (Friedrich Hugo Freiherr von), componist en violoncellist,
leefde op het keerpunt der á.8e en 19e eeuw. Hij was 1780 kapittelheer te
W urzburg, waar hij ook de lief hebberij concerten dirigeerde, en woonde J 790
te Mainz, later te Heilbronn. Onder zijn compositiën bevinden zich opera's:
Der Schi f bruch, Die Ronsel, Adeiheid von Ponthieu.
Kerrena, een vijf meter lange Indiaansche trompet.
Kerreni, een 4 el lang en van voren 1 el wijd koperen blaasinstrument
bij de oude Perzen.
Kersbergen (Pieter), organist en klokkenist te Delft omstreeks 1830,
dirigeerde 1840 de » Vrijdagconcerten" daar ter stede.
Kerstiaen, Nederlandsch toonkunstenaar, bekend als een »excellent speel
ging met de koningin van Hongarije naar Spanje.

-man,"

Kerzel of Kerzelli (M i c h a e 1) , vioolvirtuoos en componist, geb. omstreeks
1760 te Weenen, leefde sedert 1786 te Moskau, waar verscheidene Russische
opera's van hem vertoond werden. Ook schreef hij strijkmuziek.
Kerzinger, toonkunstenaar te Presburg omstreeks 1796, liet aldaar zijn
operette .Die Illumination vertoonen.
Kes (Willein), violist en componist, geb. J6 Februari 1856 te Dordrecht, ontving het eerste onderricht in het vioolspel van Thijssens , in het
kiavierspel van N o t h d e n ft , beiden toonkunstenaars daar ter stede, en zette
zijn studiën voort onder leiding van den muziekdirecteur August B o h m e,
bij wien hij ook de harmonieleer beoefende. In het najaar van 1871 begaf
hij zich naar Leipzig, waar hij tot 1873 les nam bij den concertmeester'
Ferdinand David, en bezocht 1875-76 als pensionnaire van koning
Wil t e m III het conservatoire te Brussel, waar Henri W i e n i a w s k i
destijds leeraar was. Gedurende zijn verblijf aldaar werkte K e s ook als altist
mede in de door Louis B r a s s i r en W i e n i a w s k i gegeven kamermuzieksoirées en ging 'l 876 naar de Ho c h s c h u 1 e te Berlijn, waar J o a c h i m ,Kie 1
en T a u b e r t zijn meesters waren. Nadat hij aldaar het diploma van vol
studiën (Zeuqiti8s der Rei f e) verkregen had, keerde hij '1877 naar zijn-toide
vaderland terug, gaf eenige concerten in de provinciën en werd in hetzelfde
jaar, als opvolger van Ska 1 i t z k y, tot concertmeester van het P a r k- orkest
benoemd, welke betrekking hij nog heden bekleedt. Ook werd hij 4 879 met
de leiding der zangvereeniging van de Dordtsche afdeeling der Maatschappij
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t. b. d. T. belast. De werkzaamheden aan beide betrekkingen verbonden
verhinderden hem echter niet, nu en dan als solist op te treden en op soirées voor kamermuziek mede te werken. Van zijn compositiën zijn tot heden
slechts weinige in druk verschenen. Vermelding verdient in de eerste plaats
zijn concert voor viool, dat door de Nederlandsche Toonkunstenaar sv e r e e n i g i n g bekroond en door hemzelven herhaalde malen voorgedragen
werd. Onder zijn overige werken bevinden zich een lidagio voor violoncel,
een sonate en andere stukken voor klavier, twee concertouvertures, liederen
voor sopraan en mezzo sopraan, phantasieën voor viool, een trio en een
quartet voor klavier en strijkinstrumenten.
Kesenheimer (Sophie), Duitsche zangeres, alleen bij F é t i s vermeld, werd
14 Maart 1836 te Friedrichshofen in Wurtemberg geboren en ontving haar
muzikale opleiding van Lindpaintner, Lenz en Constance Dahn.
Zij trad 1857 te Stettin en te Munchen met groot succes op in rollen als
F i d e l i o, Valentine (Hugenoten)en Romeo. Latere berichten ontbreken.
Kesler (Wendelip.) , Duitsch componist uit de tweede helft der á.6e eeuw,
geb. te Kannewurf op het gebied van Schwarzburg, is bekend door een vijf
mm ige Motetten -verzameling, getiteld : Cantiones super evangelia dominicalia-ste
el' saincforura, von Advent bis Ostern zu pebrauclien (Wittenberg, 1552).
Kessel (Johann Christian Bertram) , componist en muziektheoreticus,
geb. omstreeks 1766 te Lengefeld in Thuringen, gest. 1823 als cantor aan
de Andreas -kerk te Eisleben, schreef eenige kerkmuziekstukken, alsmede een
leerboek, getiteld : Uníerricht im Generalbae$e zum Gebrauch fur Lehrer and
Lernende (Leipzig, 4790; 2e druk, 1792).
Kesselpauken, Hoogd., ketelpauken ; z. PAUKEN.
Kessler (Erasmus); componist, geb. 1808 te Weenen, maakte I 82 )pg ang met eenige melodrama's (Clotildé, Saurina en der Stock im Eisen) en
twee ouvertures. Latere berichten aangaande hem ontbreken.
Kessler (F e r d i n a n d) , componist, muziektheoreticus en klavierspeler, geb.
1793 te Frankfort a. d. M., was een leerling van Vl o l 1 w e i 1 e r en gaf in
zijn geboortestad onderricht in de muziek. Van zijn compositiën, bestaande
in een opera, symphonieën, quartetten, klaviersonates, rondo's en variatiën,
zijn slechtsweinige in druk verschenen. Een leerboek van hem, getiteld:
System zum Selbstunferricht in der Harmonie, zag kort na zijn dood, 22 Oct.
.

-

1856, het licht.

Kessler (Franz August) , fluitist, geb. 1783 te Berchtesgaden, was
kamermusicus in de koninklijke Beijersche kapel en stierf als zoodanig 1849
te Munchen.
Kessler (Johann), Duitsch toonkunstenaar uit de tweede helft der 47e
eeuw, studeerde aanvankelijk te Jena in de Theologie, doch werd later cantor
20
II.
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te Ziegenruck en gaf in het licht : Musikalischer Willkommen a canto solo con
ritornello a 2 Violini e Continuo (Jena, '1668).
Kessler (Johann W i 1 h e 1 in) , schrijver over muziek en organist, leefde
op het keerpunt der á.8e en 19e eeuw te Heilbronn. Van zijn werken zijn
in druk verschenen : Wurtember isches vierstimmiges Choralbuch (Stuttgart,
1793) en Divertissements sociaux ou 6 Angloi$es pour le clavecin aver leur
choréographie (Darmstadt, I796). Hij was 18 .0 nog in leven.
Kessler (J o s e p h C h r i stop h) , eigenlijk K ó t z 1 e r geheeten, geb. 26 Aug.
1800 te Augsburg, ontving het eerste onderricht in de muziek van den organist Bilek , zette zijn studiën voort aan het seminarie te Nicolsburg en ging
1816 naar Weenen, waar hij in de philosophie studeerde en kleine stukjes
voor klavier vervaardigde. Vier jaren later werd hij muziekonderwijzer bij
graaf P o t o c k i te Lemberg en schreef in die betrekking zijn beroemde .Etudes de concert, die bij Has 1 i n g e r te Weenen het licht zagen, in Parijs nagedrukt, door K a 1 k b r e n n e r in zijn klaviermethode aangeprezen, door F é t i s
en M o s c h e 1 e s gedeeltelijk in hun ilféthode des méthodes opgenomen en
door Liszt op zijn concerten voorgedragen werden. Ook zijn latere, zoogenaamde „rhapsodische études" (op. 51) maakten grooten opgang. K. ging
1829 naar Warschau, vervolgens naar Breslau, 1835 ten tweeden male naar
Lemberg en 1857 naar Weenen, waar hij 13 Jan. 1872 stierf. Behalve de
bovengenoemde werken schreef hij concertstukken, nocturnes en praeludia
voor klavier, alsmede liederen en quartetten.
Kessler (Joseph Heinrich Ferdinand) , Duitsch componist, geb.
4 Dec.. 1808 te Tost in Silezië, was signator aan de E 1 i s a b e t h -kerk te
Breslau. Hij componeerde cantates en psalmen, alsmede vele instrumentale
muziek.
Kesteloot (Jacob L o d e w ij k) , geb. 1778 te Nieuwpoort, gest. 1844 te
Gent, is op muzikaal gebied bekend door zijn geschrift Over den bloeyencden
staat der toonkunst in de á.8e eeuw.
Ketel (Jan Hendrik van), geb. 1735 in Friesland, was 175't—' 1.8I 3
violist, organist en klokkenist te Weesp. In laatstgenoemd jaar stierf hij.

Ketelpauken, z. PAUKEN.
Keteltrommen, eertijds instrumenten om v e l d m u z i e k (z. dit) te maken.
Men vond ze ook op sommige orgels, ter zijde daarvan geplaatst; zij werden
dan geslagen door beelden, die men met behulp van pedaalklavieren in beweging bracht. Bij gebrek aan keteltrommen kon men het effekt dier instrumenten nabootsen door middel van een combinatie van zekere registers. J. V e rs c h u er e R e y n v a a n toont in zijn Muzikaal Kunst- Woorrlenboek (1795)
op uitvoerige wijze aan, hoe men in dat geval te werk moest gaan : welke
registers gekozen moesten worden, %om de > veldmuziek ", het »kwinkeleeren
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der vogels", den »koekkoek'', het »hanengekraai ", het „schieten met kanon
en musket" en het »gekerm der gekwetsen" uit te drukken. Aan het einde
zijner beschrijving zegt hij echter : »Wij stellen alle deze fraaiheden gelijk
met die kunstjens, waardoor men, onder het speelen op het Pianoforte, telkens
van geluid verandert en altijd hiermede opdaagt : hierdoor brilleert menig een,
met zijne gemakkelijke stukjens, bij onkundigen : daar zulken, dikwijls eens ter
íoetse gebragt, niet in staat zouden zijn, om iets wezenlijks, waar eenig werk
of moeielijkheid bij is, uit te voeren; en dergelijke baazen hebben echter wel
eens wat snaps."
Ketsehau (August), geb. omstreeks 1 805, was organist en koninklijk
muziekdirecteur te Erfurt, waar hij een muziekvereeniging oprichtte, die hij tot
aan zijn dood, 1869, leidde. Als componist is hij slechts door liederen bekend.
Kette (Albert of A.1 b r e c h t), orgelvirtuoos en componist, geb. 1726
nabij Schwarzenberg, werd t749 Domorganist te Würzburg, waar hij 1767 stierf.
Ketten (Henri), klavierspeler, geb. 25 Maart 1848 te Baja in Hongarije,
ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatoire te Parijs en maakte vele
kunstreizen door Europa en Amerika. Op dit oogenblik (Dec. 1881) bevindt
hij zich in Italië.
Ketten (L e op o 1 d) , broeder van den vorige, was aanvankelijk klavierspeler,
doch wijdde zich later aan den zang. Te Parijs maakte hij weinig opgang
en begaf zich dientengevolge naar het buitenland. In den winter van x.874-75
was hij als tenor d' o p é r a c o m i q u e aan de Fransche Opera te 's Hage
verbonden.
Kettentriller, Hoogd., Z. KETTINGTRILLER.
Kettenus (A 1 o y s) , violist, geb. 22 Febr. 1823 te Verviers, kwam op
jeugdigen leeftijd aan het conservatorium te Luik, dat hij echter spoedig weder
verliet, en zette toen zijn studiën onder eigen leiding voort. Hij werd 1841
eerste violist aan den schouwburg te Aken, gaf te _Frankfort, Mainz, Karls
andere Duitsche steden concerten en werd 1845 concertmeester te-ruheni
Mannheim, waar hij zich onder leiding van V i n c e n z L a c h n e r in de compositie oefende. Sedert E855 woont hij te Londen, waar hij o. a. in de concerten van J u 1 i e n heeft medegewerkt. Onder zijn compositiën bevinden zich
concertstukken voor viool en voor andere instrumenten, liederen en een opera:

Stella, die 1862 te Brussel vertoond werd, doch geen opgang maakte.
Letterer (Eugene), klavierspeler en componist, geb. 1831 te Rouaan,
ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en vestigde zich daar
ter stede. Hij heeft naam gemaakt door zijn talrijke opera-phantasieën, potpourri's, transcriptiën en andere zoogenaamde »salonmuziek". Hij stierf te
Parijs gedurende het beleg der stad, 17 Dec. 1870.
Kettermans (R.), organist te Leiden omstreeks '1.810.
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Kettingtriller, Ned. ; KETTENTRTLLETT, Hoogd. ; CHAINE DE TRILLES, Fr.;
CATENA DE TRILLI, Ital ; een reeks trillers in op- of afgaande beweging, met
den naslag voor de sluitnoot. (z. TRILLER.)
Kettle-drums, Eng., ketelpauken; z. PAUKEN.
Keur (Henderik en Jacob) , notendrukkers te Dordrecht omstreeks 1668.
Kewitsch of Kiewicz (Karl Theodor) , kerkcomponist, geb. 3 Febr. f834
te Posilge in West-Pruisen, ontving zijn muzikale opleiding aan de Domschool
te Pelplin, den bisschoppelijken zetel van het diocees Culm, bezocht vervolgens
het gymnasium te Konitz en werd '1853 hoboïst in een Pommersch infanterie
Nadat hij zich met ijver op de studie van muziek en talen had-regimnt.
toegelegd, deed hij 1858 zijn examen als onderwijzer en werd 1859 leeraar
en organist te Wabcz bij Culm. In hetzelfde jaar begaf hij zich naar Schwetz
a. d. Weichsel, waar hij soortgelijke betrekkingen vervulde, ging 1864 naar
Berent, legde 1865 te Graudenz een tweede examen af en werd daarop
tot leeraar in staatsdienst aangesteld. Hij was een der eersten, die tot den
1868 opgerichten C á c i 1 i e n v e r e i n toetraden, en werd tot president dezer
vereeniging voor het diocees Culm benoemd. De titels zijner cornpositiën, die
grootendeels in kerkmuziek bestaan, zijn in de catalogus van den C a c i 1 i e nv er e in opgenomen. Een zeer nuttig werk heeft hij onlangs verricht door
het vertalen van het beroemde boek van Z a r 1 i n o : Le Istuzioni harmoniche.
Key, Eng., beteekent 'I° t o e t s, 2° k l e p der blaasinstrumenten, 3 ° t o o nsoort, 4 ° leerboek of Tidor.
Keyboard, Eng., letterlijk : toetsenbord , de Engelsche benaming voor
k 1 a v i a t u u r, d. i. de gezamenlijke toetsen van een klavierinstrument.
Key-bugle, Eng., een verbeterde bug 1 e h o r n (z. dit), voorzien van kleppen. Als uitvinder wordt Logier genoemd. Een andere benaming voor dit
instrument is Kent-bugle.
Key-note, Eng., de eerste toon der schaal, de tonica.
Keyrleber (Johann G e o r g ), een zonderling muziekgeleerde uit Wurtemberg, leefde op het einde der 17e eeuw als magister e t ii b e r a 1 i u m
a r ti u m cu 1 t o r, ge] ij k hij zich zelven betitelde. Hij was een voorstander der canonische schrijfwijze, en G e r b e r t voert, tot bevestiging daarvan, volgende werken van hem aan : J ° Aggralulalio mu$ico-poetica in seeps laleiniovchen .Disliehis

and einero Canone perpetuo von 16 Discanten and 16 Violinen von verschieclener Melodie, auf den Geburt$tag des romisehen Ronigs Joseph 1, als den
19 Mere 1691. Dit werk kan, luidens de narede, ook door 256 stemmen en
even zoovele instrumenten, dus door 512 verschillende stemmen ten gehoore
gebracht worden. 2o Das in den zwegen forten : Ora et Tabora, kurtz- and
wohl abge f asstel Chrislenehum etc, In dit werk bevindt zich a) een canon
perpetuum voor acht stemmen (2 alten, 2 tenoren en 2 viole da gamba) in
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drie cirkelsystemen op de woorden : „ Da Adam hackt' uncl Eva, epann, wer
war darnal$ ein Edelmann ?" eni b) in vier cirkelsystemen een achtstemmige
a r i e t t e met vier in voor- en vier in achterwaartsche beweging, op de
woorden : » Greif an das Werk and sey nicht faal: kein g' brat' ne Taube
fliegt dir in '8 Maul."
Keijser (Johann Georg) , geb. 1791. te Neidir-Zinlmern in Saksen -Weimar, ontving onderricht in de muziek van zijn broeder, een bekwaam organist,
en van zekeren E v e r w e i n. Hij was kapelmeester van een Hanoveraansch
regiment, ging I8'19 in Nederlandschen dienst over en werd kapelmeester van
het 16e regiment infanterie, dat destijds te Yperen in garnizoen lag. Hij verliet den dienst '1836 en vestigde zich te Yperen. Zijn compositiën bestaan in
een groot aantal stukken voor militaire muziek. Een door hem gecomponeerde
ouverture werd x.828 door de S o c i é t é d' h a r m o n i e bekroond.
Keijser (Reinhard), z. KEISER.
Keijzer (Willern), hoogleeraar en violist te Groningen, omstreeks 1820,
en oprichter der Maandag-concerten aldaar. Hij verliet de stad 1822.
Khádir ben Gaibi (Abd-el), muziekgeleerde, geb. te ' Samarcand, leefde
omstreeks 1421, d. i. 822 na de Hegira, te Constantinopel en schreef aldaar
een verhandeling over de modulatie en den rhythmus in de Arabische muziek.
Een in dit werk opgeteekende Arabische melodie, in hedendaagsch notenschrift
overgezet, wordt door K i e s e w e t t e r in zijn geschrift Die Musik der Araber
(Leipzig, '1842) medegedeeld.
Khayll (Joseph), hoboïst, geb. 20 Aug. 178 I te Weenen, was regimentsmuziekmeester en solo- hoboïst aan de hofopera aldaar. Behalve den hobo bespeelde hij vele andere instrumenten. Hij stierf 24 Jan. '1829.
Khayll (Anton), trom.petvirtuoos, broeder van den vorige, geb. 7 April
1787 te Weenen, was lid der keizerlijke kapel en van het orkest der hofopera. Hij stierf 28 April 1834.
Khayll (A 1 o y s) , fluitist, broeder van den vorige, geb. 3 Juni 179 t te
Weenen, was lid van het orkest des Burgtheaters en leeraar aan het conservatorium. Hij stierf 28 Dec. 1868 te Ober-Dóbling.
Khayna of Chayna, een soort van fluit met vijf gaten, gebruikelijk in
Mexico. Ook in Peru is dit instrument bekend ; men noemt het daar Q u e n a.
Kheal, minnezang bij de Indianen ; hij bestaat uit een of twee deelen en
wordt door een vrouw voorgedragen.
Khilsehil, een soort van castagnetten, bij de Mexicanen in gebruik.
Khisel (Giovanni Giacomo) , contrapuntist uit de 16e eeuw, waar
een Duitscher van geboorte, gaf in het licht : Libro I (Ie' madriç,iali-schijnlk
e motetti a 4 e 5 voci (Venetië, 1591).
Khlang toa photon men, een breede platte trommel bij de Indianen.
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Khlovi, Indische benaming eener soort van fluit.
Khongwang, een kogelvormig uit metaal vervaardigd Indiaansch muziekinstrument, dat door schudden in trilling -wordt gebracht ; ook de benaming
van het orkest, dat echter ook P e ph a t genoemd wordt.
Khym of Kyhm (Karl), hoboïst, geb. omstreeks 1770 in Bolbeme, bracht
het grootste gedeelte van zijn leven te Weenen door. Men kent van hem
compositiën voor fluit, voor clarinet, voor viool en voor klavier.
Kialmark (E.), Engelsch toonkunstenaar, geb. 178. te Lynn-Regis in het
graafschap Norfolk, was als muziekonderwijzer te Londen werkzaam en gaf
vele kiaviermuziek in het licht.
Kiaposse (Sawes), Russisch violenmaker, leefde omstreeks 17 50 te
Petersburg.
Kichler (Martin), klavierspeler en muziekonderwijzer te Weenen, gaf
omstreeks x.830 eenige compositiën en een leerboek voor klavier in het licht.
Kicks, Hoogd.; COUAC, Fr. ; aldus noemt men het overslaan van den toon,
voornamelijk bij den hobo en de clarinet:
Kiehl (Louise), Nederlandsche zangeres, geb. in de tweede helft der
19e eeuw, ontving haar muzikale opleiding als pensionnaire van koning Wil1 e m III en liet zich, nadat zij haar studiën voltooid had, in verschillende
plaatsen van ons land hoorgin. Zij werd 1874 zangeres aan de Opera te Mainz.
Kiel (August) , violist, geb. 26 Mei 18.3 te Wiesbaden, was een leerling
van S p o h r en bekleedde de betrekking van concertmeester te Detmold, waar
hij 28 Dec. 1871 stierf. --- Een andere August K., geb. 1843, was als hoboïst gunstig bekend en werd op jeugdigen leeftijd lid der koninklijke kapel
te Hanover.
Kiel (Friedrich), componist, geb. 7 October 1821 te Puderbach aan de
Lahn, nabij Marburg, was de zoon van een schoolmeester en door dezen voor
hetzelfde vak bestemd. De knaap had echter meer zin in de muziek en
oefende zich ijverig in het klavier- en orgelspel. Op veertienjarigen leeftijd
kwam hij op de school voor onderwijzers te Soest in Westphalen, waar hij
onderricht in de muziek ontving van Enge 1 h a r d t , die zijn grooten aanleg
voor die kunst ontdekte en zijn ouders bewoog, hem zijn eigen keuze te laten
volgen. Omstreeks denzelfden tijd werd de vorst van Sayn-Wittgenstein-Berleburg op Kie 1' s talent opmerkzaam gemaakt, en zijn broeder, prins K a r e 1,
onderwees zelf den knaap in het vioolspel. Na acht maanden onderricht werd
K. lid der hofkapel, doch bleef dit niet lang, daar de vorst hem tot voortzetting zijner studiën naar den kamermusicus K u m m e r te Koburg zond, bij
wien hij anderhalf jaar in de leer bleef. Vervolgens keerde hij naar Berleburg terug, waar hij concertmeester aan de kapel en muziekonderwijzer der
kinderen van den vorst werd.
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K. bemerkte echter maar al te zeer, dat er nog veel aan zijn muzikale
kennis ontbrak, en hij wist den vorst over te halen, hem tot voltooiing zijner
studiën naar Berlijn te zenden, waar hij gedurende drie jaren (1843--46)
het onderricht genoot van den contrapuntist S. W. D e h n ; een stipendium,
dat hij, op voorspraak zijns beschermers, van koning Friedrich Wilhelm
I V verkregen had, stelde hem daartoe in staat. Hij vestigde zich vervolgens
als muziekonderwijzer te Berlijn en hield zich overigens uitsluitend met de
compositie bezig. Onder zijn eerste werken behooren Kanons and Fugen voor
klavier, Variationen and Fuge voor hetzelfde instrument en sonates voor
violoncel en klavier. Eerst 1862 begon hij als componist beroemd te worden ; in dat jaar werd namelijk zijn Requiem (op. 20) voor solo's, koor en
orkest door de zangvereeniging van S t e r n ten gehoore gebracht, en dit werk
verschafte hem een eereplaats onder de Duitsche componisten. ivies zijn A-fima
eolemnis (x.866) en zijn oratorium Christus (1874) handhaafde hij zijn roem;
vooral laatstgenoemd werk verdient bijzondere vermelding : het behoort tot de
beste oratoria van den nieuwen tijd. Onder zijn overige werken bevinden
zich : een Stabal mater, Psalm 130 er. twee Motetlen, alle voor vrouwenkoor
met begeleiding ; een groot Te Deum ; quartetten, trio's en sonates voor klavier en strijkinstrumenten ; vele groote en kleine klavierstukken ; twaalf liederen; phantasieën voor • orgel en marschen voor orkest. Onlangs heeft weder
een nieuw Requiem van hem het licht gezien.
K. werd 1865 lid der koninklijke A k ad e m i e van Kunsten te Berlijn,
1867 professor in de muziek, x.869 senaatslid der Akademie en in hetzelfde
jaar leeraar in de compositie aan de H o c h s c h u l e der M u s i k; van 1866
tot '69 was hij in dezelfde betrekking werkzaam geweest aan het conservatorium van Stern.
Kieling (C y r i a x) , geb. 5 Mei 1 670 te Bennungen, studeerde te Halberstadt en aan de universiteit te Halle en werd 1691 organist te Köchstadt,
1693 te Benningen en 1697 cantor te Brücken. In laatstgenoemde betrek
hij ook 1701 te Stolberg werkzaam, en de aldaar regeerende graaf-kingwas
verleende hem 1712 den titel van kapelmeester. Hij stierf als zoodanig 1727.
Kiendl (A n t o n) , citermaker, geb. 13 Juni 1816 te Mittenwald in het
Beijersche hoogland, was eerst te Munchen en sedert 1843 te Weenen werk
waar hij 1871 stierf. Hij bracht vele verbeteringen in de constructie-zam,
der citer aan, zooals o. a. blijkt uit het opstel Anton Kiendl and seine Ver
van Max A 1 b e r t , in liet Berlijnsch muziektijdschrift-dienstumZhr,
Echo (1871., bijvoegsel N ° 5, blz. '17-19). Na K.'s dood ging de fabriek,
waarin jaarlijksch ongeveer 800. instrumenten vervaardigd worden, aan zijn
schoonzoon, D r. M. Much, over.
Kieninger (Joseph M e 1 c h i o r) , in de eerste helft der '1 9e eeuw eerste
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violist aan de philharmonische vereeniging te Graz in Stiermarken, schreef
een werk, getiteld : Theoretische and praktische dnleitung fiJr angehende T"io-

linspieler nach den besten Methoden eiugerichtet (Graz, x.825).
Kienlen (Johann C h r i s t o p h) , componist, geb. omstreeks 1770 in Polen, was in den aanvang der '19e eeuw achtereenvolgens muziekdirecteur te
Augsburg, Brunn, Presburg (1808) en Baden bij Weenen. • Na een kort ver
te Parijs begaf hij zich naar Munchers, waar hij koninklijk muziekdirec--blijf
teur weid, ging x.817 naar Berlijn en verkreeg aldaar de betrekking van
zangmeester aan de koninklijke Opera. Van daar volgde hij vorst R a d z i w i l•1 naar Posen, welke stad hij bij het uitbreken der Poolsche revolutie
weder verliet. In kommer en ellende stierf hij 1830 te Dessau. Onder zijn
compositiën, die zeer geroemd worden, bevinden zich twee opera's van G o et h e:
Claudine von Yillabella en Scherz, List and Rache; voorts de opera's Petrarca
and Laura en Die Kaiserrose, alsmede vele liederen, gezangen en klavierstukken.
Kienzl (Karl), geb. in de eerste helft der 19e eeuw te Graz in Stiermarken, bracht het grootste deel zijns levens te Gebweiler aan den Bovenrijn
door, waar hij een philharmonische vereeniging stichtte en dirigeerde. Hij
stierf aldaar 1874. Van zijn werken zijn eenige kerkmuziekstukken en een
.harmonieleer in druk verschenen.
Kienzl (W i 1 h e 1 m) , geb. 17 Januari l 857 te Waitzenkirchen in Oosten
ontving zijn muzikale opleiding te Graz, waar hij tevens in de philoso--rijk,
phie studeerde, en zette 1875 te Praag en 1876 te Leipzig zijn studiën in
kunst en wetenschap voort. In laatstgenoemde stad werkte hij aan verschil
muziektijdschriften mede en bracht vele zijner compositiën ten gehoore.-lend
Op het einde van 1877 keerde hij naar Graz terug, waar hij tot doctor promoveerde. Vele zijner compositiën zijn bij B r e i t k o pf en H ti r t e l, K a h n t,
Sc h u b e r t in Hamburg en S i m r o c k te Berlijn in druk verschenen. Hij is
ook bekend als schrijver van het werkje Die musikalische Declamation.
Kieser (J. J.), organist te Erfurt of omstreken, leefde in het midden der
á.8e eeuw. Men kent van hem een orgelphantasie met trio op het koraal:
.

»Nzcn lobt meine Seele."
Kiesewetter (Johann Friedrich) , vioolvirtuoos, geb. Dec. l 73 te
Koburg, was een leerling van Benda. Hij bekleedde de betrekking van
registrator aan de Rekenkamer te Anspach en was tevens eerste violist aan
de vorstelijke kapel aldaar. Hij stierf 1790.
Kiesewetter (Christian Gottfried, volgens anderen Christopli Gottf r.i e d) , vioolvirtuoos, zoon van den vorige, geb. 24 Sept. 1777 te Anspach,
ontving onderricht van zijn vader en maakte vele kunstreizen, o. a. naar Amsterdam, waar hij zich omstreeks 1797 bevond ; vervolgens ging hij naar
Rastadt, B ntheim-Steirifui t en Neundorf. Op het einde van 1801 werd hij

.
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kamermusicus van den vorst van Bernburg te Ballenstádt en 1803 concertmeester te Oldenburg, waar hij tot 1815 bleef, om zich daarna te Hamburg
te vestigen. Van daar ging hij 1821 naar Londen, waar hij zich met goed
succes op verschillende concerten liet hooren, doch tengevolge van den nijd
en de kuiperijen zijner collega's geen vaste betrekking kon verkrijgen. Hij
stierf aldaar 27 Sept. 1827 in kommervolle omstandigheden.
Kiesewetter (R a p h a e 1 Georg) , muziekgeleerde, geb. 29 Aug. 1773 te
Holleschau in Moravië, werd - door zijn vader, die geneesheer was, voor den
staatsdienst bestemd, doch ontving reeds op jeugdigen leeftijd onderricht in
de muziek, en wel in den zang en het fluitspel. Van 1794 tot 1801 was
hij bij het Oostenrijksche leger, onder leiding van den aartshertog K a r e 1, in
dienst en veranderde dikwijls van woonplaats ; o. a. bezocht hij Italië. Naar
Weenen teruggekeerd, verkreeg hij 1803 een betrekking in den hof krijgsraad,
werd later, onder den titel E d 1 e r v o n W i e s e n b r u n n , in den adelstand
verheven en eindelijk tot hofraad benoemd. Sedert zijn komst te Weenen had
hij zich reet ijver op de beoefening der toonkunst toegelegd en bij A 1 b r ec h t sb erger onderricht in de.. harmonie, bij Hartmann in het contrapunt genemen. Doch eerst omstreeks 1816 begon zijn werkzaamheid op dat gebied
der toonkunst, waarop hij beroemd is geworden. In genoemd jaar namelijk
begon hij een verzameling te maken van muziekstukken uit alle tijden en landen, en het, aanhooren dezer werken, waarvan vele te zijnen huize werden
uitgevoerd, bracht hem op de gedachte, een grondige studie van de geschiedenis der muziek te maken. De vruchten zijner studie bestaan deels in artikelen in muziektijdschriften, voornamelijk in de lieipzirger allgemeine rnueikalisehe Zeiíun9, deels in afzonderlijk verschenen werken, als : . Die Verdienste
der NiederMnder urn die Tonkunst, bekroond antwoord op een door het
Nederlandsch Koninklijk Instituut voor Kunsten en Wetenschappen uitgeschreven prijsvraag (J. Muller, Amsterdam, 1829) ; Ge
luitsik (Leipzig, 1834 ; tweede druk-schifedrtopa1nlä'i$che
1846) ; Veber die Minsik der neneren Grieehen ; nebst f reien Geelanken liber
alt ,7yptische and al4grieehische Musik (ibid, 1838); Guido von Arezzo, sein
Leben. Zend Wirken (ibid., 1840) ; Schicksale uncl Beschafenheit Iles weltliehen
Gesanges vom fry"henMittelalter bis zzz (Ier Erj udung des dramatisehen Sfyles
uncl den An f á n yen (Ier Oper (iI)id., 1841 ) ; Die Musik der Araber, naeb Ori-

ginalquellen dargestellt (ibid., 1 ` 42) ; Der neuen Anistoxener zen8 re?ate Au f sci ze (ibid., 1846) en een supplement van laatstgenoemd werk : Ueber die
Octave des Pythagoras.
K. stierf 1 Jan. 1850 te Baden bij Weenen. Zijn werken behooren, ondanks
de vele onjuistheden die zij bevatten ► , tot de beste geschriften over muziek
Zijn beroemde neef Am bros noemt, in de voorrede van-geschidn.
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het tweede deel zijner Muziekgeschiedenis, de Ge8ckickte der europ. abendl.
Musik bein gelehrtes, in seiner Art bis jetzt noch immer nicht übertroffenes Buch."
Kiesling (Johann Franz) , organist in Boheme, leefde in de 18e eeuw
en liet vele kerkmuziek, o. a. eenige litanieën, in manuscript na.
Kikletus of Quiclet, Fransch toonkunstenaar, was omstreeks 1630 cornettist
in de koninklijke kapel te Parijs. M e r s e n n e noemt hem een zeer bekwaam
toonkunstenaar (musicus peritissimus).
Killitschgy (]Rudolph), klavierspeler, geb. 1797 te Weenen, kwam omstreeks 1810 te Berlijn en behoorde tot de beste leerlingen van Ludwig
Berger, wiens leerwijze hij ook aan zijn eigen leerlingen mededeelde. Hij
werd 1838 leeraar aan het koninklijk instituut voor kerkmuziek te Berlijn en
stierf aldaar 6 Januari 1851. Zijn compositiën, hoofdzakelijk bestaande in
klaviermuziek, zijn niet in druk verschenen.
Kimmerling (R o b e r t) , kerkcomponist, geb. 8 Dec. 1737 te Weenen,
kwam op zestienjarigen leeftijd in het Benedictijner-klooster Molk. Hij was
zeer bevriend met M i c h a e 1 Haydn , bij wien hij onderricht in de compositie nam. Na zijn priesterwijding werd hij koordirecteur in zijn klooster
en bekleedde die betrekking gedurende zestien jaren. Hij stierf 5 Dec. 1792
en liet vele compositiën na, o. a. een Mis voor twee koren, die voor een
meesterstuk gehouden werd.
-

Kin, een snaarinstrument bij de Chineezen, dat reeds ten tijde van F u h i
(2637 V. Chr.) in gebruik was; het had eerst vijf, later zeven en eindelijk
vijf en twintig snaren. Prins Tsai -y u (1596 v. Chr.) zegt evenwel, dat
de K. van oudsher zeven snaren had, die men op tweeërlei wijze stemde.
De eene wijze bestond hierin, dat men de eerste vijf snaren in de grondtonen
der toonladder van vijf trappen en de twee overige in de octaaf der beide
eerste stemde ; dit heette de vijfsnarige Kin. Bij de andere wijze van stemmen vertegenwoordigden de zeven snaren de zeven diatonische klanken der
octaaf; dit heette de zevensnarige Kin. Elke snaar was uit 81 zijden draden geweven.

Kinanda, een in Midden-Afrika gebruikelijk snaarinstrument met acht of
twaalf snaren.
Kind (Johann Friedrich) , dichter en hofraad, geb. 4 Maart 1768 te
Leipzig, gest. 25 Juni 1843 te Dresden, is op muzikaal gebied bekend wegens
zijn voortreffelijke operateksten. K. M. von Weber leerde hem 1817 kennen ten huize van von N o r d s t er n. Kind las hem zijn ['an Dij ck's Landleben voor, welk stuk den componist zoozeer beviel, dat hij hem verzocht, een
operatekst voor hem te schrijven. De stoffe daartoe werd gekozen uit A p e l' s
Gespensterbuck. Weber. had reeds jaren te voren het in dat boek voor-
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komende verhaal van Der Freischiitz gelezen, dat diepen indruk op hem had
gemaakt. Hij wist Kind's geestdrift voor dat onderwerp op te wekken, en
binnen weinige dagen was reeds het eerste bedrijf der handeling gereed.
Der Frei$chittz was het belangrijkste, doch niet het eenige werk, dat uit de
samenwerking van Kind en Weber ontstond ; J á h n' s catalogus bevat tien
andere stukken van beiden : de Jubel-Cantate, de cantate Natur and Liebe,
vijf liederen, twee meerstemmige zangen en een koor. Sommige dezer teksten
zijn ontleend aan opera's van Kind , als : Der Weinberg an der Elbe, Der
Abend am Walclbrunnen en Das Nachtlager in Granada. Laatstgenoemd werk
is op muziek gezet door Co n r a d i n K r e u t z e r. Kind schijnt ook mede
te hebben aan Preciosa, en W e b er was van plan, twee andere opera--gewrkt
teksten van hem --- Aleinclor, 1819, en Der Cid, 1821 op muziek te
zetten, doch zag er later van af. Onder K's laatste operateksten behoort Der
Holzdieb, t 824 gecomponeerd door M a r s c h n e r. Twee deelen zijner werken zijn 1821 te Leipzig in druk verschenen.
Kinderling (Johann Friedrich August) , geb. 1743 te Maagdenburg,
aldaar gest. 23 Aug. 1807 als predikant en réctor, is op muzikaal gebied
bekend door twee geschriften : Nöt/iige Berichtiguny der kurzen waterhaften

Geschichte der le$/en deutechen Kirclienge$ nqe des Herrn 0. K. R. Tellers
(Dessau, 1782) en Krifische Belrackeungen ober die vorzilgliclisten alten, neueren
and verbesserien Kirehenlieder (Berlijn, 1813).
Kindermann (Johann Erasmus) , orgelvirtuoos en componist, geb.
29 Maart 1616 te Neurenberg, aldaar gest. 14 April 1655, was organist aan
de A e g id i u s -kerk in zijn . geboortestad. Hij behoorde tot de beste toonkunstenaars van zijn tijd. Van zijn compositiën verdienen vermelding : Musica
Catechica, oder Catechismus auf die 6 Haupístucke cderselben gerichte, voor
vijf stemmen met becijferden bas (Neurenberg, 1646) ; Harmonia organi-caper
labulaíuram germanicam composita (Neurenberg, I 645) ;Neu versfimmíe Violenlust mil 3 riolen nebst einem Generalbas$ (Frankfort, 1652) ; Dilberrn$ Evangelischer Sehlues-Renmen cler PrecliØen, 1, 2 and 3ter Theil mit dreg Slimmen, neml. 2 Diseanlen and einem Bass, zu einem Po$itiv, Regal, Spinet,
Clavieymbel oder Theorbe (Neurenberg, 1652) en Mu$icaliecher Felder und
Wilder f reund; mil eiher $ingenden Slimme, neben dem Basso-Generali furr
einee Organisten, Theorbo der Lutenislen, accommodirt and componirt (Neurenberg, 1643). De koninklijke bibliotheek te Berlijn, bevat een achtstemmig
motet van dezen componist.
Kindermaan (August), zanger, geb. 6 Febr. 1816 te Berlijn, was eerst
als korist aan de koninklijke Opera aldaar verbonden en liet zich 1839
te Leipzig in groote baspartijen hooren. Hij studeerde onder leiding van
den muziekdirecteur Meyer , doch kwam gedurende zijn studietijd tot de
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ontdekking, dat zijn stem meer voor baryton- dan voor baspartijen geschikt
was. Van Leipzig ging hij 1847 als baryton naar de hofopera te Munchen,
waar hij de lieveling van het publiek en in den loop der jaren tot kamer
regisseur benoemd werd. Men roemt zijn schoon geluid, zijn-zangerop
duidelijke uitspraak en zijn beschaafde voordracht. Nog heden is hij aan de
Opera te Munchen verbonden. Bij de aanstaande eerste uitvoering van Parsi fal, te Bayreuth, zal hij de kleine rol van den ouden T i t u r e 1 vervullen, die
zeker voor niemand beter geschikt is, dan voor dezen N e s t o r onder de
Duitsche zangers.

Kindermanu (H e d w i g Reieher-), zangeres, dochter van den vorige, geb.
15 Juli 1853 te Munchen, ontving haar opleiding aan het conservatorium
aldaar. Reeds op vijftienjarigen leeftijd werkte zij in het koor der hofopera
mede en liet zich twee jaren later met goed gevolg op een G e w a n d li a u s concert te Leipzig hooren. Nadat zij te Karlsruhe als contra-alt, voornamelijk
in Orpheus win Gluck , grooten opgang had gemaakt, ging zij naar Munchen, waar zij met den tooneelspeler R e i c h e r in het huwelijk trad. Wagner, op haar talent opmerkzaam gemaakt, vertrouwde haar 1876, bij de
eerste voorstelling van Der -Ring cles Nibelungen, te Bayreuth, de rol van een
der W a l k u r e n (G r i m g e r d e) toe en liet haar bij dezelfde gelegenheid,
als plaatsvervangster van Louise J a ï d e, de partij van E r d a voordragen.
Van Munchen ging zij naar Weenen en van daar naar Parijs, waar zij als
F a v o r i t e in Monte Carlo en als koningin in Hamlet van T h o m a s optrad.
Na haar terugkomst in Duitschland werd zij, in den zomer van 1880, aan de
Opera te Leipzig verbonden en maakte aldaar als Orpheus, A r m i d a en 0 r t r u d
grooten opgang. Haar zuster, M a r i e K., trad 187'1 voor het eerst in liet
openbaar op en was als zangeres aan den schouwburg te Zurich verbonden.
Kindseher (Johann Ludwig Gottfried) , componist en muziektheoreticus, geb. 14 Oct. 1764 te Dessau, stierf aldaar 20 Oct. 1840 als cantor en
organist aan de hof- en stadskerk. Van zijn werken zijn in druk verschenen
eenige liederen met klavierbegeleiding en de volgende theoretische geschriften:
Das Semilonium modi, older Kenntniss and Behandlung des verminderten Sep-

timen-1iccorcles (Dessau, 1812 ; 2e druk 1814) en dnleilung zum Selbsluunterricht im Clavier- and Orgel$pielen, in besonderer Hinsicht auf richtiye Kenntniss un(1 Behancllunq beziJeríer Chorale (Leipzig, 1817 ; 2e druk 1830).
Kindseher (Heinrich Karl Louis) , zoon van den vorige, geb. 16 Oct.
1800 te Dessau, ontving onderricht in het klavierspel en in de harmonieleer
van zijn vader en zette zijn studiën te Leipzig voort onder leiding van den
cantor Schicht. Hij was achtereenvolgens leeraar in den zang, lid der
hofkapel te Dessau en muziekdirecteur te Cöthen. Op zeventigjarigen leeftijd
vestigde hij zich te Wórlitz bij Dessau, waar hij 9 Febr. 1875 stierf. Hij
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was gedurende vele jaren medewerker aan de Neue Zeitschri f t fur Jfusik en
aan de Neue Berliner Musikzeitung. Zijn cornpositiën bestaan in mannenkoren
en stukken voor orgel. Ook heeft hij een vioolmethode geschreven.
King, een bij de' Chineezen gebruikelijk, uit steen vervaardigd muziekinstruChr.) werden King's
ment. Reeds ten tijde van keizer S c h u n (2200
van verschillende steensoorten vervaardigd; de meest gebruikelijke soort verkreeg den naam van F u- k i n g. De geleerde S'c h u- k i n g bericht aangaande
deze steenen, dat zij aan de oevers der rivier Seë gevonden werden, waar zij,
afwisselend aan groote hitte en koude blootgesteld, een bijzondere . hardheid
hadden verkregen en dientengevolge helderklinkend waren. De kostbaarste
steenen werden Y u genoemd, en de daarvan voorziene instrumenten mochten
slechts door den keizer bespeeld worden. De steenen werden volgens hun
toonhoogte naast elkaar opgehangen en door middel van metalen of houten
kloppers in trilling gebracht.
King (Charles), Engelsch toonkunstenaar, geb. 1687 te Bury St. Edmonds, ontving zijn muzikale opleiding als koorknaap aan de S t. P a u 1 s -kerk
te Londen en werd 1704 baccalaureus in de muziek aan de universiteit
van Oxford. Na den dood van Jeremiah C 1 a r k werd hij in diens plaats
tot koordirecteur der S t. Pau 1 s -kerk en 1730 tot vicarius dier kerk benoemd. Hij stierf 17 Maart 1748. Zijn compositiën bestaan in Services en
Anthems ; sommige zijn opgenomen in Arno 1 d ' s Cathedral Music, andere in
Page's Harmonica Sacra; ook in de verzameling T u d wa y komen er eenige
voor; eindelijk zijn er zes in druk verschenen bij N o v e 11 o.
King (Mattliew Peter) , componist en klavierspeler, geb. 1773, leefde
te Londen en ontving onderricht in de compositie van Kart F r i e d r i c h
Horn (z. dezen). Zijn eerste werken bestonden in klaviersonates, liederen en
een cantate. Een door hem vervaardigd leerboek, getiteld : Thorough Bass
made easy to every capacity, zag 1796; een ander, getiteld : A General Trea.i8e on Music, 1800 het licht. In het tijdperk 1804-1819 componeerde hij
de volgende opera's : Matrimony, The Invisible Girl, False dlariu v (in ver
m) , One o' clock or The Wood Demon (in vereeniging-enigmtBrah
met K e 11 y) , Ella Bo$e zberg, rip all night, .Plots, Oh this Love, The Ameri-

v.

cans, Timour the Tartar en The Pisherman's Hut (invereenigincrmetDavid).
Een door K. gecomponeerd oratorium, The Intercession, werd 1817 in C ov e n t .Garden ten gehoore gebracht ; het in dit werk voorkomende gezang
»Must I leave thee, .Paradise ?" was in Engeland zeer geliefd en bekleedde
langen tijd een plaats op de concertprogramma's. K. stierf 1823. -- Zijn
zoon, C. M. Kin g, gaf 1826 eenige Songs in het licht, die een gunstig onthaal bij het publiek vonden.
King (R o b e r t) , lid der koninklijke kapel te Londen, werd 1696 te Cam-

3I8
bridge ha c c a l a u r e u s in de muziek en componeerde een groot aantal Songs.
Het jaar van zijn dood is niet bekend.
King (William), geb. 1624, zoon van George K. , organist aan de
kathedraal te Winchester, was te Oxford organist aan M a g d a 1 e n C o 11 e g e,
later aan A 11 Soul's Col l e g e en eindelijk, als opvolger van P i c k o v er,
aan New C o 11 e g e. Hij componeerde een Service en Anthems en gaf l 668
te Oxford in het licht : Poems of Mr. Cowley (The Mistress) and others,

composed into Songs Ayres, with a Thorough Basse to the Theorbo, Harpsicon,
or Basse Violl. Hij stierf I7 Nov. x.680.

King's Band of Music (The), de koninklijke kapel in Engeland. Zij
bestond ten tijde van E d u a r d I V uit 13 minstreels, „whereof some be trompets, some with shalmes and smalle pypes," zooals in oude Engelsche stukken
te lezen is. De kapel van He n d e r i k VIII bestond 1526 uit 15 trompetten,
3 luiten, 3 rebec's, 3 taboret's, een harp, 2 violen, 10 bazuinen, een zakpijp
en vier trommels. Onder E d u a r d V I was zij samengesteld uit 8 minstreels,
die begeleid werden door een virginaal, 2 luiten, een harp, een zakpijp, een
trom, een rebec, 7 violen, 4 bazuinen en een fluit. Het orkest van koningin
Elisabeth bestond x.587 uit 16 trompetten, luiten, harpen, een zakpijp,
9 minstreels, 2 rebec's, 6 bazuinen, 8 violen ; zij had 3 bespelers van het
virginaal. In de kapel van K a r e 1 I komen ook hobo's voor ; zij telde 1 641
14 violen, I9 blaasinstrumenten en 25 » musicians for the waytes, besides
a sergeant trumpeter and 18 trumpeters," en zij stond onder leiding van den
kapelmeester Nicholas Laniere. Karel II vormde 1660, in navolging
van L o d e w ij k X I V , een orkest van 24 violen, alten en bassen, dat in de
wandeling the four and twenty fiddlers" genoemd werd. Dit orkest speelde
niet alleen aan de koninklijke tafel, het werd ook in de koninklijke kapel ingevoerd, en er werden bijzondere, van symphonieën en ritornellen voorziene
Anthems voor gecomponeerd. Na den dood van K ar e 1 II werden de strijkinstrumenten afgeschaft, doch het blaasorkest bleef bestaan. Op dit oogenblik
telt de koninklijke kapel in Engeland dertig leden; zij doet uitsluitend dienst
bij bruiloften, doop- en andere plechtigheden ten hove. De volgende toon
zijn als leiders der kapel bekend : D a v i s M e 11 en G e o r ge-kunstear
Hudson (1660), Thomas Baltzar (vermoedelijk 1661), John Banister
(1663), Thomas Purcell (1672), Dr. Nicholas Staggins (1682),
John Eccles (1705), Dr. Maurice Green (vermoedelijk1735)„Dr.'William Boyce (1755), John Stanley (J779), Sir William Parsons
(1786), William Shield (18I7), Christian Kramer (1829), Frangois Cramer (1834), George Frederick Anderson (1848) en William George Cusins (1870).
Kinhihorn, Hoogd., Z. ZINKEN.
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Kinky of Kinsky (J o s e p h) , componist en orkestdirecteur, geb. omstreeks
1790 te Olmutz, was te Weenen repetitor aan het T h e a t e r a n d e r W i e n
en aan het K á r n t n e r t ho r - Theater , vervolgens kapelmeester te Graz en
eindelijk aan het J o s e p h s t á d t e r Theater te Weenen. Nadat hij in
laatstgenoemde betrekking korten tijd werkzaam was geweest, trok hij zich
uit het openbare leven terug en vestigde zich te 0llmutz. Veel opgang maakte
zijn muziek voor de balletten van A u m e r en de pantomimes van H o r s c h e 1 t.
Voorts is hij bekend als componist der operettes Der Furst and der Rauch-

f angkehrer, Lorenz als Riiuberkaupmann, Der Miethsmann e. a.
Kinner von Seherffenstein (Magnus Martin) , dichter, geleerde en toonkunstenaar, geb. 1534 te Leobschlutz in Silezië, studeerde omstreeks 1550 bij
M e 1 a n c h t o n , werd te Wittenberg professor in de dichtkunst en later stadsschrijver en stadsmusicus op zijn geboorteplaats. Hij stierf 24 Maart 1597
te Baumgarten bij Frankenstein. In het oude Breslauer Gesangbueh bevinden
zich verscheiden door hem gedichte en vermoedelijk ook door hem op muziek
gezette liederen.
Kinnery, benaming van een slaginstrument in Madras. Een afbeelding van
dit instrument is te vinden bij F e t i s (Histoire de la mu8ique, II, pag. 309).
Kinnor of Chinnor, een soort van harp bij de oude Hebreeërs. Dit instrument bestond uit een drie-, soms vierhoekige houten kast, gewoonlijk met
tien, maar ook met meer snaren bespannen, die met een p 1 e c t r u m aangeslagen of met de vingers getokkeld werden. De wortel van het woord is
niet hebreeuwsch, maar syrisch : men vindt het woord K i n r o t h in het
Syrisch en Chaldeeuwsch. In den Bijbel wordt dit instrument ook K i n ny r a
genoemd. De Grieken waren van meening, dat de K i n n o r van phoenicischen
oorsprong en genoemd was naar koning C i n y r a s van Cyprus, die haar met
veel vaardigheid bespeeld had. Zoo veel schijnt zeker te zijn, dat zij bij de
Hebreeërs tot aan den tijd der koningen het eenige snaarinstrument was.
Kinterland, componist en orkestdirecteur aan het theater S a n C a r 1 o s te
Lissabon en aan den koninklijken schouwburg op Malta, liet 1862 te Genua
de door hein gecomponeerde opera Balilla vertoonen.
Kbo noemen de Chineezen den derden, met onze a overeenkomenden trap
hunner toonschaal. Deze toon, zeggen zij, die zacht en liefelijk moet klinken,
stelt het onderdanige, gehoorzame volk voor.

hipper (Hermann), componist, leerling van A n s c h u t z en H. Dorn ,
geb. 27 Aug. 1826 te Koblenz, vestigde zich als muziekonderwijzer te Keulen
en werd met het onderricht in den zang aan de beide gymnasia aldaar belast.
Van zijn compositiën zijn het meest bekend eenige operettes voor mannen
als : Incognito oiler der Furst wider Willen, Die Barden, Der Quaek--stemn,
salber en .Kellner and Lord.
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Kirbye (G e o r g e) , geb. in Engeland, was een der tien componisten, die
de psalmwijzen voor The Whole Booke of Psalmes, 1592 uitgegeven door
Thomas Este , harmoniseerden. In 1507 gaf hij in het licht The .First
Seí of Madrigals to 4, 5 and 6 Voyces. Ook schreef hij stukken voor de
verzameling The Triumpher of Oriana (1601).
Kirch (J.), Hongaarsch componist, geb. omstreeks 1820. in een dorpje nabij
Pesth, is voornamelijk bekend wegens zijn nationale danswijzen.
Kirehbauer (Alphonsus), Benedictijner-monnik en componist, leefde omstreeks het midden der I8e eeuw te Neresheimn in Zwaben als kanselier van
den bisschop van Chur. Onder den titel J ubilus curiae coelestis in íerre$tri
curia verschenen van hem 1731 te Augsburg zeven vierstemmige Missen roet
begeleiding van twee violen en generalen bas.
r

Kirchenmusik, Kirchentáne . Hoogd., Z. KERK M UZIEK, KERKTONEN.
Kircher (A t h a n a s i us) , geleerde Jezuïet, geb. 2 Mei 1602 (volgens
Mendel 160I) te Geisa nabij Fulda, verliet 1635 zijn vaderland, begaf zich
naar het huis zijner orde te Avignon en werd van daar naar Rome beroepen, waar hij 28 Nov. 1680 stierf. Op muzikaal gebied is hij bekend door
de volgende werken : 1 ° illusiveyia universalls sive ars magna conson-i eí dissoni
(Rome, 1650), in het Duitsch vertaald door A n d r e a s H i r s c h (SchwäbischHall 1662) ; dit werk bevat,- de zonderlingheden daargelaten, vele goede opmerkingen aangaande de theoretische en praktische muziek ; 2° Phonurgia
nova (Kempten, 1673) , in het Duitsch vertaald door A g a th o n C a r i o,
onder den titel 2%reue Hall and Ton -kunst (Nördlingen, 1684) ; het is een
bijvoegsel van de Musurgia en handelt hoofdzakelijk over de akustiek;
30 drs magnetics (Rome, I6M), een werk waarin hij alle zangen vermeldt,
die als geneesmiddel voor den beet der t a r a n t u l a golden (z . TARANTELLA ) ;
4o Oedipus aeq^ptiaeus (Home, 1652-54), handelend over de muziek der
Egyptenaars.
Kircher (Michael Joseph) , geb. 5 Oct. f848 te Keulen, toonde reeds
-

-

vroegtijdig aanleg voor de muziek en nam bij Franz Weber onderricht in
het orgelspel en de compositie. Nadat hij, ingevolge den wenscli zijns vaders,
priester geworden was, begaf hij zich naar Amerika, waar hij zijn muzikale
talenten tot bevordering der katholieke kerkmuziek aanwendde. Hij is op dit
oogenblik tweede president van het seminarium Our Lady of angels te Suspension Bridge, aan welke inrichting hij ook als organist en koordirecteur
werkzaam is en wel met goed gevolg, daar de uitvoering van Gregoriaansche
muziek aldaar voorbeeldig genoemd wordt.
Kirchgessner (Marianne), glasharmonica -speelster, geb. 17 70 te Waghäusel, nabij Rastatt in Baden, werd op haar vierde jaar blind en toonde reeds
vroegtijdig grooten aanleg voor de muziek. Zij ontving onderricht op de
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destijds zeer geliefde harmonica van kapelmeester S c h m i t t b a u er te Karls
maakte 1791 een groote kunstreis door Duit.schland, Denemarken en-ruhen
Nederland. Overal maakte haar spel grooten opgang ; M o z a r t en N a u m a n n
prezen het luide, en eerstgenoemde componeerde een quintet voor haar. Van
1794-96 bevond zij zich in Engeland, waar zij, tengevolge eerier operatie,
een schemering van licht in de oogen terug ontving. Naar Duitschland terug
liet zij zich te Hamburg hooren en bereisde vervolgens Rusland.-gekrd,
Eindelijk vestigde zij zich te Gohlis bij Leipzig. Nog eens, 1808, ondernam
zij een concertreis, die zij echter niet ten einde brengen kon, daar de dood
haar 8 Dec. van dat jaar te Schaffhausen overviel. Haar vriend en reisgenoot Boss 1 e r uit Speier gaf een door hem. vervaardigde levensbeschrijving
.

van haar in het licht.
Kirchhof (Andreas), Deensch toonkunstenaar, leefde in de tweede helft
der 17e eeuw te Kopenhagen. Volgens de Bibliotheca musica van Schacht
heeft hij vele uitstekende, doch niet in druk verschenen werken geschreven.
Kirchhof (julius), orkestdirecteur te Breslau, liet aldaar 1848 zijn opera
Anciireas Hofer vertoonen. Later was hij kapelmeester aan den stadsschouw
-burg
te Ulm. Eenige liederen van hem zijn in druk verschenen.
Kirchhof (Gottfried), klavier- en orgelvirtuoos en componist, geb. I5
Sept. 1685 te Mi hlbeck in het distrikt Bitterfeld in Pruisen, werd 1709
kapelmeester van den hertog van Holstein-Glücksburg, 171 J - -organist aan de
Benedictijner -kerk te Quedlinburg en 17I4 muziekdirecteur en organist
aan de Maria -kerk te Halle, waar hij 1746 stierf. Zijn suites en zijn gevariëerde orgelkoralen werden zeer geroemd, evenzoo een te Amsterdam verschenen A B C musical, bevattende praeludia en fuga's voor klavier.

Kirchhoff, Duitsch harpspeler, geb. 1722 in Saksen, werd 1770 koninklijk
kamermusicus te Kopenhagen, waar hij 1799 stierf.
Kirchhoff (A.), hoboïst, op dit oogenblik (1882) kamermusicus en lid der
hertogelijke kapel te Meiningen.
Kirchner (Johann Heinrich) , geb. E 775 te Buchlohe in Mecklenburg,
waar zijn vader cantor was studeerde te Jena in de theologie en ging als
predikant naar Rudolstadt, doch werd omstreeks 1799 cantór en 1801 diaconus aan de stadskerk aldaar. Hij componeerde Arien zwn Gebrauch fier Sinychore in Paríitur (Arnstadt, 1800 en 1802) en den 149en Psalm ; ook schreef
hij een Theoretisch praktisches lanclbuch zu einem fur kun f fige Schullehrer

nöekigen musikalisehen Unerric/it (Arnstadt, 1801).
Kirchner (Kaspar), Duitsch componist uit den aanvang der '1 7e eeuw,
werd 1618 cantor in zijn geboortestad Bunzlau en 162. Raad te Liegnitz, waar
hij 1627 aan de pest stierf. Hij deed veel tot bevordering der toonkunst, en
zijn talrijke leerlingen richtten te Bunzlau een monument voor hem op.
II.
2I
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Kirchner (Theodor), componist, geb. x.824 te Neukirchen bij Chemnitz,
ontving zijn opleiding aan het conservatorium van Leipzig en trok het eerst
de aandacht van het kunstminnend publiek door zijn liederen en kleine klavierstukken. Zijn grootere werken, zelfs zijn strijkquartet in G, dat sedert
1875 herhaalde malen voorkwam op het programma van liet Florentijnsche
quartet, hebben zich geen weg kunnen banen in de muzikale wereld. K. was
tot x.862 organist te Winterthur, vervolgens muziekdirecteur te Zurich en
1875 directeur der muziekschool te Würzburg ; deze laatste betrekking verliet hij echter reeds in hetzelfde jaar en vestigde zich te Leipzig.
Kirchner. F é t is noemt eenige toonkunstenaars van dien naam op, die
in Duitsche Lexica ontbreken. Vooreerst een zanger, geb. in den aanvang
der I9e eeuw te Hamburg. Hij liet zich het eerst te Munchen hooren, bevond zich '1824 te Berlijn en begaf zich 1827 naar Weenen, waar hij aan het
theater van L e o p o 1 d s t a d t verbonden werd. Omstreeks dien tijd begon hij zich
rnet bijzonderen ijver toe te leggen op de ontwikkeling zijner falsettonen en bracht
tiet in die studie zoo ver, dat hij volkomen in staat was de vrouwelijke stem
na te bootsen. Hij schreef een opera in één bedrijf, getiteld (volgens F é t i s) :
La fausse prima donna, die met goed gevolg te Weenen, Praag, Stuttgart en
Koningsbergen vertoond werd, en waarin hij zelf de hoofdrol vervulde. Vandaar, zegt F é t i s, verkreeg hij in Duitschland den naam van 1 a f a u s s e
C a t a l a n i. Hij zong nog 1838 te Weenen, doch na dat jaar vindt men
aangaande hem geen berichten meer.
Een andere, alleen bij F é t i s vermelde Kirchner , was 1834 orkestdirecteur te Straatsburg, waar hij zijn opera Les deux Du'gne$ liet vertoonen.
Een derde, W e n c e sta s K. , geb. te Neukirchen, leefde 1842 te Lemberg
en schreef een groot aantal klaviercompositiën.
Kirchrath (Rainer), Duitsch kerkzanger aan den Dom te Keulen, omstreeks 1750, later vicarius te Bonn, gaf een Theatrum musicae choralis, d. i.

kurze and griindlich gelekrte Per f assong der Arelini vchen and Greyoriani$chen
(Keulen, 1.782) in het licht.
Sin
Kirkman (Jan), Nederlandsch toonkunstenaar, geb. omstreeks het midden
der 18e eeuw, vestigde zich omstreeks 1782 te Londen, waar hij als organist
werkzaam was. Hij stierf 1790 te Norwich. Zijn compositiën bestaan in
sonates, trio's en rondo's voor klavier, stukken voor orgel, ballades en andere
gezangen.
Kirkman, klaviermakers te Londen. Jacob K i r c h m a n n (later Kir km a n genaamd), een Duitseher, kwam in den aanvang der 18e eeuw in Engeland, waar hij aanvankelijk werkzaam was op de fabriek van T a b e 1, een
Vlaamsch harpsichordmaker, die de mechaniek der instrumenten van R u ck e r s (z. dezen) te Londen had bekend gemaakt. Een ander leerling van
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Tabel was S h u d i of T s c h u d i, de stichter der B r o a d w o o d-fabriek.
Kirkman trouwde met Ta b e 1's weduwe, vestigde zich als klavierfabrikant
te Londen en stierf aldaar omstreeks 1778. Hij liet een vermogen van
£ 200,000 na.
Burney verklaart, dat hij op zijn reis door Europa nergens zulke voor
gevonden als die van Jacob Kirkman.
-treflijkhapscodn
De fabriek van K. bestaat op dit oogenblik nog, en wel onder de firma
Kirkman and Son. De nieuwste uitvinding van dit huis is de M e 1 op i a n o (z. dit) .

Kirmayr (Wolfgang), Duitsch klavierspeler en componist, was kamer
keurvorst van Beieren en stierf 1795 te Munchen. Zijn Sere--musicvande
nades en Nocturnes werden zeer geroemd.
Kirmayr (F r i e d r i c h Jo s e p h) , zoon van den vorige, geb. omstreeks
1770 te Munchen, schreef zijn naam gewoonlijk : K. i r c h m air. Hij maakte
als klavierspeler kunstreizen door Duitschland, Italië, Zwitserland, Frankrijk en
Nederland, werd 1795 muziekonderwijzer van den kroonprinses van Pruisen,
I799 baszanger te Kassel en concertmeester te Gotha, waar hij 1814 stierf.
Zijn compositiën bestaan in symphonieën, trio's en klaviermuziek.
Kirms (Karl Ferdinand) , geb. 20 Dec. 1824 te Dresden, werd op
jeugdigen leeftijd blind en was 1832---41 kweekeling aan het blindeninstituut
in zijn geboortestad. Hij ontving er onderricht in het orgel-, klavier-, vioolen violoncelspel en in de compositie. Omstreeks 1848 vestigde hij zich te
Donauwórth, waar hij 9 Maart 1854 stierf. Hij heeft een groot aantal compositiën, hoofdzakelijk kerkmuziek, geschreven. Gedrukt zijn drie Missen, een
Vesper, Gradualia voor de Zon- en Feestdagen van het kerkjaar en kleinere
kerkmuziekstukken, alsmede studiën voor viool en liederen.
Karnberger (Johann Phi 1 i p p) , muziekgeleerde en contrapuntist, geb.
24 April 1721 te Saalfeld in Thuringen, ontving het eerste onderricht in de
muziek op zijn geboorteplaats en nam later les in het orgelspel van K e l l n e r
te Gräfenroda, in het vioolspel van Mei 1 te Sondersllausen. Gerber, die
op laatstgenoemde plaats hoforganist was, maakte hem met de werken van
Bach bekend; en op zijn aanbeveling werd hij door den grooten meester als
leerling aangenomen. Van 1739 tot 1741 bleef hij bij hem in de leer, vestigde zich vervolgens in Polen en bleef daar tot 175f werkzaam als cembalist
aan de kapellen van verscheidene Magnaten. Daarna werd hij muziekdirecteur
in een nonnenklooster te Reusch-Lemberg. In Duitschland teruggekeerd, nam
hij te Dresden nog les in het vioolspel van den kamermusicus F i c k 1 e r,
werd vervolgens violist in de kapel van F r e d e r i k I I te Berlijn en eindelijk,
o p aanbeveling van G r a u n, '1 758 kapelmeester. van Prinses A rn a l i a aldaar,
een betrekking, die hij tot aan zijn dood, 27 Juli 1783, bekleedde. Gedurende
21*
'
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de laatste 25 jaren hield hij zich hoofdzakelijk bezig met de theorie der muziek.
Zijn voornaamste werk op dat gebied is: Die Kunst des reinen Satzes, aus
situeren Grunclsiitzen hergeleitet and snit deullichen Beispielen versepen (Berlijn, '1 77_76). Andere geschriften, als : Der allezeil f ertige Polonaisenunit ilenuetlen- Componist, ('1757), Die Consíruktion der gleichschwebenden Tem
(1760), Die wa/iren Grunds fze der Harmonie (1773), Gedlanken über-peraíu

olie besonnderen Lehrarten der Composition (1782), Anleifunq zur Singeeomposition (1782) en llethocle, Sonaten aus dein Aermel zit $chutíeln (1783) zijn
minder belangrijk. Voorts schreef hij de meeste artikelen over muziek in
S u 1 z e r' s Theorie der schonen Kiinste. Het door hem uitgevonden nieuwe interval, hetwelk hij I noemde, en dat tusschen de overmatige sext en de kleine
septime (in de verhouding 4: 7) zou liggen, is gebleken een theoretische
spitsvondigheid te zijn, die wel is waar ook door zijn leerling F a s c h ver
werd, doch voor de praktische muziek met haar gelijkzwevende tem -deig
geen waarde heeft.
-peratu
Als componist is K. bekend door cantates, motetten, psalmen, koralen, liederen en gezangen, fuga's voor orgel en voor klavier, trio's en solo's voor
fluit. Het zijn in geleerden stijl geschreven, doch drooge en stijve muziek
zij bevinden zich, grootendeels in manuscript, in de koninkl. biblio--stuken;
theek te Berlijn.
Kirrwald (Hermann Joseph) , geb. 15 Nov. 1840 te Ko-nigswinter,
ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium te Keulen, kwam I863 in
Nederland en vestigde zich te Goes, waar hij directeur van de afdeeling der
Maatschappij totbevorderingderToonkunstwerd.Later,1868,volgde
hij C e u 1 e n op als stadsmuziekdirecteur te Middelburg en dirigeerde J 869 en
1874 de Zeeuwsche muziekfeesten. Hij stierf reeds 25 Maart 1879. Zijn
compositiën bestaan in een cantate ter gelegenheid der havenfeesten te Vlissingen (1873) en in liederen met klavierbegeleidin g.
Kirschner (Johann A e g i d iu s) , Duitsch toonkunstenaar, was op het
keerpunt der 18e en 19e eeuw cantor in Schinalkalden, waar hij veel deed
tot verbetering van het zangonderricht op de scholen. Hij gaf in het licht:
l °. Rlementar-Gesangbildungslehre, oiler die Kunsf in mogliehst kurzer Zeil
Kinder hack Slephani's1}Iéthode singen zu lernen (Ilrnenau, 1816) ; 2° ClavierInstrumental-.Ma.'chine, naebst Anhanq einer beweglichen Sinymasehine and eingesíreluten GW inke eines Elementarstu f engangs (Schmalkalden, x. 819).
Kirschner (Th e o d o r) , aldus spelt P o u g i n abusievelijk den naam K i r c hn e r (z. dezen).
Kirschnigk, instrumentenmaker, geb. in Boheme, richtte omstreeks
1794 te Petersburg een fabriek op, die ook in het buitenland bekend
werd. Men roemde vooral zijn pianoforte's met pijpreg isters, die door
-

-
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den voet in beweging werden gebracht en wier klank van pp tot j kon
aanzwellen.

Kirschschlag, violenmaker in Tyrol, leefde omstreeks 1780.
Kirst (F r i e d r i c h G a b r i e 1) , blaasinstrumentenmaker te Potsdam, omstreeks 1790, vervaardigde fluiten, hobo's, clarinetten en bassethoorns, die
wegens hun schoonen toon en voortreffelijk werk wijd en zijd bekend waren.
Kirsten (Johann Gottfried), geb. 5 Sept. 1735 te Luckau in de
Neder -Lausitz, was een leerling van G r a u n. Hij werd E756 muziekdirecteur
vaan graaf P r o m n i t z in Drehna, J 767 organist aan • de Hervormde kerk te
Dresden en 1789 hoforganist aan de evangelische slotkerk aldaar. Hij stierf
Nov. 1815. Zijn compositiën, hoofdzakelijk bestaande in cantates, motetten
en stukken voor klavier, zijn niet in druk verschenen.
Kirsten (Friedrich Georg), zoon van den vorige, geb. 15 Jan. 1769
te Dresden, volgde zijn vader als organist op en stierf 10 Aug. 1825. . Volgens Gerber zijn van hem eenige stukken voor klavier in druk verschenen.
Kirsten (Gotthelf Karl Friedrich), broeder van Johann Gott fr i e d K. , geb, te Luckau, was tot 1795 cantor aldaar, vervolgens te Herzberg en sedert E 805 diaconus te Zórbig. Hij schreef Lieder f ier gesellige uncd
einsame Freuclen (Hamburg, 1797).
Kirsten (Ikfichael), organist, geb. 1682 te Lossen in het vorstendom
Brieg, was eerst te Gross-Jängwitz, vervolgens te Lëwen werkzaam en werd
1720 organist aan de Mag d a1 e n a -kerk te Breslau, waar hij 28 Juni 1742
stierf. Van zijn compositiën zijn slechts weinige in druk verschenen.
Kissar, Kesser of Kussir, een in Afrika gebruikelijk snaarinstrument
zonder toets, hetwelk in vorm overeenkomt met de Grieksche Lyra. F é t i s
geeft in zijn Ilistoire de la musique, II. 133, een afbeelding en beschrijving
van dit instrument.
Kist (Cornelis) , Nederlandsch toonkunstenaar uit de tweede helft der
á.7e eeuw. Het Tweede jaarboek der Vereeniging voor Noord-Nederlands
muziekgeschiedenis noemt Utrecht (`?) als zijn woonplaats. Uit het werk van
J h r. M r. J. C. M. van R i e m s d ij k: Het S&ads-JWuziekeollegie fe Uerechl
(Collegium Musicunz Ultrajecfinum), '188. bij J. L. B e y e r s te Utrecht verschenen, zou men kunnen opmaken, dat hij een Leidenaar was ; althans indièn
men mag aannemen, dat de in dat werk genoemde componist Cornelis K.
en de Leidenaar K o r n e 1 i s K. , wien de verzameling 't Uitnemend Kabinet.
vol Pavanen, Almanden, Sarbanden, enz. is opgedragen, een en dezelfde persoon is. In dat Uitnemend Kabinet komt o. a. een door C o r n e 1 i s Kist
gecomponeerde Franse air voor, die ook door van R
medegedeeld.

Kist (Egbert),- omstreeks 1.664 klokkenist te Utrecht.

i e m s d ijk wordt

326
Kist (F 1 o r e n t i u s C o r n e 1 i s) , arts, componist en schrijver over muziek,
geb. 28 Jan. 1796 te Arnhem, ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in
het klavier-, fluit- en hoornspel, promoveerde I8I8 te Leiden tot doctor in
de medicijnen en vestigde zich als arts te 's Gravenhage, waar hij 182I, met
baron H a y s s e n van K a t t e n d ij k e, de concertvereeniging D i I i g e n t i a oprichtte, voor welke vereeniging een jaar later, ook door zijn zorg, een afzonderlijk lokaal werd gebouwd. Gedurende zijn verblijf te 's Hage verwaarloosde
hij zijn muzikale studiën niet; vooral beoefende hij ijverig de theorie der
muziek, onder leiding van Becher (z. dezen). Met hart en ziel aan de kunst
overgegeven, legde K. 1825 zijn geneeskundige praktijk neder en wijdde zich
geheel aan de muziek. Des winters woonde hij te 'ji Hage en bracht den
zomer op een buitengoed nabij Delft door. In laatstgenoemde stad richtte hij
1828 een liedertafel en later een afdeeling der Maatschappij tot be v o rd e r i n g der Toonkunst op. Ook de liedertafel C e c i l i a te 's gage heeft
haar ontstaan aan hem te danken. In het jaar x.840 begaf Kist zich naar
Utrecht, alwaar hij al aanstonds tot vice - d e c a n u s van het Col 1 e g i u m
U 1 t r a j ec t i n c m benoemd werd. ' Onder zijn bestuur bereikte dit muziekcollegie, dank zij zijn goed beleid en zijn menigvuldige relatiën in de muzikale wereld, een te voren ongekenden bloei. In hetzelfde jaar werd hij medewerker aan het door d e S e y f f geredigeerde en bij L. E. Bosch & Zoo n
te Utrecht verschijnende Nederlandscl muzj kaal tijdschat en werd 1842
redacteur van dat blad. Na twee jaren echter achtte hij zich verplicht, die
betrekking neder te leggen, en waagde de oprichting van een nieuw tijdschrift,

Caecilia, dat 5 Augustus 1844 voor het eerst verscheen. Gedurende achttien
en een half jaar heeft K. als redacteur aan het hoofd van dit tijdschrift gestaan en kosten noch moeite gespaard, om het aan de eischen der kunst te
doen beantwoorden. Tal van artikelen van zijn hand komen daarin voor,
o. a. de belangrijke Geschiedenis (Ier muzi; k te Uhrecht, van het jaar 1400
tot op onzen tad en Speellieden, Trompers, PVper$ enz. uit de Ise en á.6e
eeuw, een reeks uitvoerige opstellen, te vinden in de jaargangen 1845-1853
van genoemd blad; tot 1848 werd hij in die taak ondersteund door J. J.
D o d t van F 1 e n s b u r g. De Geschiedenis der muz ' k te Utrecht loopt slechts
tot het jaar 1631. Een kunstreis door Duitschland, 1843 ondernomen, stelde
K. in staat, de vruchten van zijn grondig onderzoek naar den toestand der
muziek aldaar in Caecilia mede te deelen. Een gevolg van die belangrijke
reis was zijn benoeming tot eerelid van den D o m v e r e i n en van het M oz a r t e u m te Salzburg.
Behalve zijn artikelen in Caecilia en in het Utrechtsche dagblad,
zagen van K. nog eenige - werken over muziek het licht, als : De Toestand van
háí p ofes/arr(sche Kerkgezang in Nederland, benevens middelen tot deszel fs
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verbetering (Utrecht, L. E. Bosch, x.840) ; Levensgeseliiedenis van Orlando
de Lassu$ ('s Hage, A. D. Schinkel , 1841) en Grondtrekken van de ge$ckiedenis der Muziek, door B r e n d e 1, nit het Duitsch vertaald (Utrecht, D a nnenfessel & Doornman, 1851).
Minder bekend is K. als componist. Toch zijn enkele zijner compositiën in

druk verschenen, o. a. Nederland en Yaderland$lie f de, beide liederen op woor
den van E. W. van Dam van I s s e l t ; 12 l aderlandsche zangen op woorden van S p a n d a w; rier$temmige koralen voor sopraan- en altstemmen en
Een- en tweestemmige koralen, ten gebruike der zanyscholen. Veel deed K. te
Utrecht tot bevordering der kunst. Hij richtte er 1845 de liedertafel A ur o r a, 1849 de zangvereeniging Duce Apo 11 i n e op en was van 1850 tot
aan zijn dood, 23 Maart J 863, voorzitter van het afdeelingsbestuur der M a a tschapp ^j tot bevordering der Toonkunst. Een levensschets van K.,
van de hand van M r. J. N. v a n H a 11, verscheen in Caecilia, welk tijdschrift in
laatstgenoemd jaar onder redactie was gekomen van S. v a n B a a 1 e n te Rotterdam,
die 1870 door den tegenwoordigen redacteur, W. F. G. N i c o 1 a ï , vervangen
werd. Een andere levenschets van hem, door dr. J. W a p , is te vinden in
het Nationaal Museum van 1865, onder den titel : F. C. Kist en zijn waardig
geslacht; zij is voorzien van een door N. J. W. d e R o o d e gesteendrukt
portret. K. was sedert 1847 lid van het Historisch genootschap te Utrecht
en sedert 1848 der Maatschappij van Letterkunde te Leiden. Ook was hij
eerelid van de door hem opgerichte liedertafel Cecilia en correspondent van
verschillende Duitsche muziektijdschriften.
Kist (Antonie), broeder van den vorige, geb. 1786 te Rhenoy, gest.
1841 te Dordrecht, was een ijverig muziekbeoefenaar, leerling en vriend van
den fluitist D r o u e t, die een muziekstuk opdroeg aan K's dochter, Ewa ld i n a C o r n e 1 i a, mede een uitstekende muziekbeoefenares, welke o. a. een

Vierstemmige welkomstgroet bij de terugkomst der vr7. willige jagers (1832)
componeerde.
Kisting (Christian Heinrich) , klavierfabrikant, geb. 9 Febr. '1 769 te
Hanover, hield zich aanvankelijk met de orgel-, later met den klavierkrouwkunde bezig, richtte '1799 te Potsdam en eenigen tijd later te Berlijn een
klavierfabriek op. Tot 1830 zette hij de fabriek met goed gevolg voort;
daarna deed hij haar aan zijn zonen over en stierf 18 Maart 1853. De
fabriek hield omstreeks 1850 op te bestaan.

Ki stner (Friedrich), muziekhandelaar te Leipzig, geb 3 Maart '1797,
nam 1831 de sedert 1823 aldaar bestaande zaak van H. A. Probst over,
die hij 1836 onder zijn eigen naam begon te drijven. Vele werken van uit
stekende componisten, o. a. van Mendelssohn , Chopin , S c h u m a n n en
Gade, werden door hem uitgegeven. Hij stierf 21 Dec. 1844 te Leipzig
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en droeg de zaak over aan zijn zoon Julius, die de catalogus zijner muziek
ver. meerderde met de namen Hiller, T a u b e r t , Rubinstein,-uitgaven
V o ik m a n n • e. a. Julius K. stierf 13 Mei 1868. Twee jaren te voren
had hij de zaak overgedragen aan Kar 1 Friedrich L u d w i g G u r c k h a u s,
geb. 17 April I82 I, die nog heden eenig lid der firma is. Zijn catalogus
bevat 5000 nummers. Onder zijn laatste belangrijke uitgaven behooren die
der opera's Die .Folkunger en Heinrich der Lowe, beide van K r e t s c h m e r
(1.874), en Die bei limte Wicler$pen$eige en .Francesca cla Rimini, beide
van Goetz.
hit, Eng., zakviool (z. dit).
Kitchener (W i 11 i a m) , Engelsch toonkunstenaar uit den aanvang der 9e
eeuw, componeerde een operette, getiteld : Love among the Roses, or the
Masterkey en schreef Observations on Vocal Music (1821). Ook gaf hij in
het licht: The Loyal and National Songs of England (1823), The Sea Songs
of England, (1823) en .. Collection of the Vocal Music in Shak$pere's Pais.
Hij stierf 26 Febr. 1827.
Kithara (zet9C].pa), Gr. ; CITHARA, Lat. ; een bij de oude volken gebruikelijk
instrument, dat in zijn oorspronkelij ken vorm niet meer voorhanden is. Alleen
de naam bleef behouden en werd op instrumenten van verschillende soort
toegepast. Gewoonlijk vertaalt men het door c i t h er , maar ook wel eens
door harp, 1 e•r of luit. Sommigen beweren, dat het hetzelfde instrument
was als de Hebreeuwsche K i n n o r. Of die bewering juist is, valt moeilijk te
zeggen ; want, zooals J. V er s c h u e r e R e y n v a an in zijn Muzijkaal Kunstwoorclenboek terecht aanmerkt, „cle oude either, lier, harp, enz., zijn speeltui

niet meer in gebruik zijn, en waarna meer gegie en geraden wordt,-gendi
clan met zekerheid clie fe bepaalen, of, te kunnen beschrijven : want wie weet
ons naar waarheid wat de voormaalige eytheren, harpen, fluiten, lieren, orgelen,
enz. eigenlijk voor speeltuigen geweest zijn ? vergelijken wik cle oude en nieuwe
instrumenten tegen elkancThr, zoo komen wij onfeilbaar op onzekere wegen, en
dwaalera qecluurig in cle schemering ; als hebbende weinig of in 't geheel geen
zeker narieht meer van cde waare geschapenheid der oude speelluuigen." Zoo
schreef V e r s c h u e r e R e y n v aan in het jaar 1795. En ofschoon er sedert dien
tijd veel licht is verspreid over de muziekgeschiedenis der oude volken, is het
toch rog niet mogelijk, een nauwkeurige beschrijving van alle bij hen gebruikelijke muziekinstrumenten te geven. Men vermoedt, dat de K i t h a r a een instrument van Assyrischen oorsprong is, en dat zij aanvankelijk den vorm van een
driehoek heeft gehad. Ook zou zij in den beginne met drie, later met zes, negen
en eindelijk met vier en twintig snaren bespannen zijn geweest. Op eenige monumenten heeft men ook afbeeldingen van K i t h a r a' s met vijf, zeven en tien
snaren gei orid€n. Die an vijf is in handen 'an een aanzienlijk persoon; die
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van zeven in handen van een priester ; die van tien wordt door een gevangen
Hebreeër bespeeld. Geen der spelers heeft een p 1 e c t r um (z. dit) in de
hand, en uit deze omstandigheid zou men kunnen opmaken, dat de snaren
met de vingertoppen getokkeld werden, evenals die der guitaar. De Egyptische
K i th a r a echter, waarvan een exemplaar in het museum te Berlijn voorhanden is, schijnt men ook met een p 1 e c t r u in aangeslagen te hebben, evenals
de hedendaagsche citer. Bij de Grieken werd de K. omstreeks 1350 v. C.
ingevoerd en onderging bij hen vele veranderingen en verbeteringen. (z. LIER,
LUIT, SNAARINSTRUMENTEN.)

Kitharistes (v4apeur

^

g),

Gr. ; CITHARISTA, Lat. ; citer -, luit- of snarenspeler

bij de Grieken.

Kitharoidos (xc9ap^oó^), Gr. ;

CITHAROEDUS,

Lat. ; een snarenspeler, die

tevens zanger was.
Kittel (Cas par) , geb. 1603 te Lauenstein in Saksen, studeerde op kosten
van den keurvorst van dat land in Italië, was bekend als een goed Theorbespeler en stierf als keurvorstelijk kamermusicus en instrumenten-inspector
9 Oct. 1639 te Dresden.
Kittel (C h r i s t o p h), waarschijnlijk een zoon van den vorige, was 1654
hoforganist van den keurvorst van Saksen. Hij heeft volgend werk in het
,

licht gegeven : S c h u t z , H., XII ,geistliche Ges nage mil, vier Slimmen fur kleine

Cantoreyen zum Chor, anebenst Clem Basso Continuo, hack beliebunq hierbey
zu gebrauchen, welche von dem Churf. Sachs. Capellmeister H e i n r i c h S c h U tz en , - fiiebevor in seinen Neben$tunclen au fgesetzt, jelzo aber zusammen getra,qen vncl mil seiner V erqunsíiqung zum ö fentlichen Druck be f ördert worden
lurch C h r is t o p h K i t t e 1 n, der Chur f. S ehs. Capelle besta leen Organ'isten.
Opus decimum tertium (Dresden, 1657 ) . In de voorrede zegt K., dat hij,
sedert den aanvang van zijn dienst in de keurvorstelijke kapel, de toonstukken
van Schutz verzameld heeft, ten einde ze als studiën voor de onder zijn
leiding staande koorknapen te kunnen gebruiken.
Kittel (C h r i s t i a n) , waarschijnlijk een broeder van den vorige, studeerde
1650 te Weenen bij den keizerlijken kamermusicus Joh. P r e i s s , werd 1651
bassist en violist van den keurprins en 1662 administrateur bij de keurvorstelijke kapel te Dresden.
Kittel (Johann Christian) , orgelvirtuoos en contrapuntist, geb. 18
Febr. 1732 te Erfurt, was de laatste scholier van S e b. Bach en telde onder
zijn eigen leerlingen mannen als M. G. Fischer , H á ss le r , Rink en
U m b r e it. Hij was tot 1756 organist aan de Martins -kerk te Langerisalza
en ging 'vervolgens naar Erfurt, waar hij aan de »Predikers"-kerk aangesteld
was. Zijn karige bezoldiging stond niet in verhouding tot zijn groote beroemd
zijn ouden dag moest hij door het geven van muziekonderricht-heid,ntop
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een karig stuk brood verdienen. Hij had zijn acht en zestigste jaar reeds
bereikt, toen hij, op aanraden zijner vrienden, een kunstreis door een gedeelte
van Duitschland maakte. Hij bezocht Gottingen, Hanover, Hamburg en Altona en maakte vooral op laatstgenoemde plaats, waar hij eenige maanden
vertoefde, grooten opgang. Hij bewerkte er voor de Sleeswijk-Holsi einsche
kerken een nieuw koraalboek (Altona, 1803), dat 200 deels becijferde, deels
vierstemmig gezette koralen met korte voorspelen bevatte. Door een klein pensioen van den vorst van D a 11 e n b e r g was hij in zijn laatste levensj aren
tegen armoede en gebrek beveiligd. Hij stierf 9 Mei x.809 te Erfurt. Van
zijn talrijke compositiën zijn in druk verschenen : sonates en variatiën voor
klavier, praeludia voor orgel, gevariëerde koralen en 24 koralen, elk met acht
verschillende becijferde bassen, alsmede een leerboek, getiteld : Der angehencle

praktische Organist, ocler Anweisunq, zum zweckm ss-igen Gebráuch der Orgel
bei Gottesverehrungen. Van dit werk zijn drie uitgaven verschenen. -- K. had
onbegrensde vereering voor zijn leermeester B a c h, van wien hij een -groot
portret bezat. Wanneer hij over de studiën zijner leerlingen tevreden was,
trok hij een gordijntje weg, dat het portret bedekte, en liet hen, bij wijze van
belooning, de beeltenis des grooten meesters aanschouwen.
Kittel (Johann M i c h a e 1) , alleen bij F é t i s vermeld, die hem voor een
afstammeling van den vorige houdt, is bekend door de volgende werken:
11M usikalische Volkssehule (Erfurt, 1828) en Das merkwürdirysíe Lebensjahr der

musikalischen Familie Kittel, Geler Kunst-Ge$anq-Rei$e im Tahre 1830, durch
Frankreich, England and die Niederlande (Erfurt, x.832).
Kittl (Johann Friedrich) , componist, geb. 8 Mei 1806 op het slot
Worlik in Boheme, waar zijn vader in rechterlijke betrekking werkzaam was,
ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in de muziek. Zijn vader had hem
echter niet voor de kunst, maar voor den staatsdienst bestemd ; dientengevolge
moest hij te Praag de Latijnsche school bezoeken en later in de rechtsgeleerdheid en philosophie studeeren. Nadat hij zijn studiën voltooid had, werd hij
hetgeen de Duitschers zeer omslachtig »Fiscalamts-Conceptpraktikant" noemen
en was als zoodanig reeds eenige jaren werkzaam, toen hij x.840, tengevolge
van een val uit- zijn rijtuig, den arm brak en daardoor genoodzaakt was, den
staatsdienst te verlaten. Hij vatte toen het besluit op, zich geheel en al aan
de kunst te wijden. Reeds tijdens zijn akademische studiën had hij zich,
onder leiding van T h o m a s c h e k , met ij ver op de leer der harmonie en van
het contrapunt toegelegd ; en toen het hierboven vermelde ongeval hem overkwam, had hij reeds een septet, een nonet, liederen, symphonieën en ouvertures gecomponeerd. Met ijver zette hij zijn studiën voort en werd binnen
weinig tijds zoo gunstig bekend in de muzikale wereld, dat, toen 1842, tengevolge van het overlijden van D i o n y s Weber , de post van directeur van
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het conservatorium te Praag openviel, hij onder elf mededingers daartoe benoemd werd. In die betrekking deed hij veel tot bevordering der toonkunst
en maakte zich zeer verdienstelijk ten opzichte van de aan zijn zorgen toevertrouwde school. Hij bleef als zoodanig werkzaam tot 1865, trok zich toen
uit het openbare leven terug en stierf 20 Juli 1868 te Lissa in Polen. Van
zijn talrijke compositiën zijn ongeveer 40 in druk verschenen, waaronder de
opera Die Franzosen Vol' Nizza. De tekst dezer opera is van R i c h a r d
Wagner, met wien K. reeds 1832 kennis had gemaakt, en die steeds tot
zijn vrienden bleef behooren. Wagner had dit libretto, dat oorspronkelijk
den titel Die ho/ze Braut droeg, eerst voor R e i s s i g e r bestemd, doch later
aan K. ter compositie afgestaan. Behalve deze opera, die 1848 voor het eerst
vertoond werd en te Praag grooten opgang maakte, schreef K, de opera's
Die Waldblume (1852) en Die Bild'ersíurmer (1854). Van zijn overige gedrukte compositiën verdienen vermelding : drie symplhonieën, een concertouverture, een septet voor klavier, blaasinstrumenten en contrabas, een klaviertrio, liederen en andere gezangen.
Ritzier (Otto), geb. 26 Maart 1834 te Dresden, ontving onderricht in
het klavierspel en in den zang van J o h. S c h n e i d e r , in de theorie der muziek
van Jul. 0 t t o en in het violoncelspel van E. Kummer , en zette zijn studiën voort aan het conservatoire te Brussel. Een jaar lang was hij violoncellist aan den schouwburg te Straatsburg, twee jaren aan de Opera te Lyon,
en dirigeerde gedurende een zomer de Opera te Troyes. Nadat hij 1857 te
Lyon een mannenzangvereeniging opgericht had keerde hij naar Duitschland
terug, waar hij in de volgende jaren verschillende kapelmeestersplaatsen bekleedde : 1858-1860 te Linz, 1860--61 te Koningsbergen, 1861-63 weder
te Linz, 1863-65 te Temesvar en Hermannstadt en 1.868 te Brunn, waar
hij tevens directeur van den Hiusikverei en van de muziekschool werd.
Laatstgenoemde betrekkingen bekleedt hij nog heden. Zijn compositiën bestaan
in een door de Deutsche Tonhalle te Mannheirn bekroonde sonate voor piano
en violoncel, in een feestcantate voor het 50jarig jubilaeum van zijn meester
Joh. Schneider en in vele andere vocale en instrumentale compositiën.
Tot zij n leerlingen behoort A n t. B r u c k n e r, leeraar aan het conservatorium
te Weenen.
Kjerulf (Halfdan), Noorsch componist, geb. 1818, ontving zijn muzikale
opleiding aan het conservatorium te Leipzig en vestigde zich als muziekonderwijzer te Christiania, waar hij 1868 stierf. Als componist is hij niet alleen
in zijn vaderland, maar ook daarbuiten beroemd, daar zangeressen als So n nt a g, Lind en Ni 11Is o n zijn gevoelvolle liederen op haar concertreizen voor
Ook kent men van hem vele voortreffelijke klavierstukken voor twee-droegn.
en vier handen, waarvan 1875 te Berlijn twee uitgaven verschenen zijn. Dat
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K. in zijn vaderland in aanzien stond, blijkt hieruit, dat 1874 te Christiania
een monument voor hem werd opgericht.
Klackel (S t e p Ii a n) , bijgenaamd P a tan , vioolvirtuoos, geb. omstreeks 1 753
te Beraun in Boheme, was lid van het orkest des N a t i o n a 1 t h e a t e r s te Weenen
en vervolgens kapelmeester in dienst van den graaf van Au e r s b e r g aldaar.
Keizer Joseph II stelde hem in staat, zijn studiën in het vioolspel te Parijs
te voltooien. Hij bleef aldaar zes maanden, liet zich bij zijn terugkomst in
vele Duitsche steden met bijval hooren en werd wederom kapelmeester bij
den graaf van A u e rs b e r g, doch eenige jaren later bij den graaf van Th u n.
Hij stierf 19 Mei 1788.
Klage (Karl), klavier- en guitaarspeler, hoofdzakelijk bekend wegens zijn
bewerking van klassieke muziek voor klavier, werd 21 Mei x.788 te Berlijn
geboren. Reeds op jeugdigen leeftijd trad hij in verbinding met Berlijnsche
muziekuitgevers, voor wie hij proeven corrigeerde en sonates, dansen, doch
vooral klavierarrangementen vervaardigde. Hij was als, muziekonderwijzer zeer
gezien en werd 1829 tot koninklijk muziekdirecteur benoemd. Van 1830
tot 1845 was hij muziekhandelaar en vennoot der firma K r a ft u n d K.1 age;
doch de vennootschap maakte geen goede zaken, en haar artikelen gingen aan
den muziekhandel van T r au t w e i n over. K. stierf 12 Oct. 1850 te Berlijn.
Zijn voornaamste werk is de klavierbewerking (vierhandig) der symphonieën
van Haydn. -- Zijn dochter, Marianne K., geb. 14 Nov. 1822 te Berlijn,
was zangeres. Zij maakte kunstreizen door Duitschland en begaf zich 'kort
voor haars vaders dood met haar echtgenoot naar Amerika. Eenige door haar
gecomponeerde liederen zijn bij B r e i t k o p f& H a r t e l in druk verschenen.
Klammer, Hoogd., accolade, teeken tot koppeling der notenbalken.

Kiang, Klangboden, Klangfigur, Klanggeschiecht, Klanglehre, Klangleiter, Klangstufe, Hoogd. ; z. onder KLANK.
Klank, Ned.; KLANG, Hoogd. ; SON, Fr. ; SUONO, Ital. ; SOUND, Eng. ; een
door regelmatige luchttrillingen verwekt geluid (z. dit). Elke klank is een
geluid, maar niet omgekeerd elk geluid een klank ; want er zijn geluiden,
b. v. geraas, gedruis, gekraak, gebulder, die niet door regelmatige lucht
ontstaan zijn. Ook tusschen klank en toon (z. dit) bestaat onder--trilng
scheid : elke toon is een klank, maar niet omgekeerd elke klank een toon;
dit wordt hij eerst door vergelijking met andere klanken. Het geluid van een
klok of van een glas, b. v., is, in muzikalen zin, een klank, geen foouu, hijaldien het niet vergezeld gaat van, of onmiddelíjk gevolgd wordt door minstens nog
één verschillenden klank, wiens verscheidenheid van hoogte génoegzame gele
geeft tot onderlinge vergelijking ; is dit wel het geval, dan wordt de-genhid
eene klank ten opzichte van den anderen een toon, pr°ogressio soni in sonurn
(voortgang van klank tot klank) genoemd.
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Klankbodem of Zangbodem, Ned. ; RESONANZBODEN, Hoogd. ; TABLE D'HARFr. ; het houten vlak, waarover de snaren gespannen zijn. Bij strijkinstrumenten, guitaren, luiten enz. verstaat men er onder het b o v e n b 1 a d van het
instrument. Bij klavieren is de klankbodem een vlak van 7 a 8 streep dikte,
aan de onderzijde, dwars over den draad van het hout, versterkt door latjes,
(de v e r b i n d i n g geheeten) om het scheuren te voorkomen. Bij platte klavieren
en vleugels ligt de K. onder, bij pianino's achter de snaren. Hij is meestal van
harsvrij dennenhout uit Boheme of Beijeren vervaardigd ; doch men kan er
ook ceder-, mahonie- of pijnlhoomenhout voor gebruiken. Laatstgenoemd hout
MONIE,

wordt ook als het beste materiaal voor den klankbodem van violen, enz.
beschouwd.
Klankfiguur, een figuur, die b. v. in het zand op een horizontaal geplaatste glazen schijf door de luchttrilling van een toon wordt voortgebracht.
wanneer men namelijk een dergelijke met zand bestrooide schijf aan de eene
zijde vasthoudt en aan de andere zijde met een strijkstok aanstrijkt, zal het
zand zich tot een symmetrische figuur vormen. Strijkt men de schijf aan
een anderen kant aan, dan ontstaat er weder een andere figuur. C h 1 a d n i
(z. dezen) wordt als ontdekker van dit verschijnsel beschouwd, dat hij in zijn
geschrift Theorie (les Klange$ (Leipzig, 1787) verklaard heeft.
Klankgeslacht, Ned. ; KLANGGESCHLECHT, Hoogd. ; GENUS, Lat. ; GENRE,
Fr.; betei toongeslacht (z. dit).
Klankladder, Ned. ; KLANGLEITER, Hoogd. ; beter toonladder (z. dit).

Klankleer, Z. AKUSTIEK.
Klankmeter, z. MONOCHORD.
Klanktrap, Ned. ; Klanglehre, Hoogd. ; DEGRÉ, Fr. ; beter toontra p
(z. dit).

Klappe, Hoogd. ; Z. KLEP.
Klappenhorn, Hoogd. ; z. V E'NTIELHOORN.
Klappenkasten of Windkasten, Hoogd. ; z. WIND KAST.
Klappenkopf, Hoogd.; z. CANCELVENTIEL.
Klappentrompete, Hoogd. ; Z. VENTIELTROMPET.
Klapper, Hoogd. ; klaphoutje, klappertje; z. CASTAGNETTEN.
Klarinet, z. CLARINET.
Klass, componist uit de 18e eeuw, gaf 1786 te Breslau een door hem gecomponeerd concert voor viool en een voor altviool in het licht.
Klaus (Joseph), geb. 27 Maart 1775 te Seitendorf bij Zittau, ontving
onderricht in het . orgelspel en den generalen bas van den schoolmeester
K r e t s c h m e r. Hij bezocht het gymnasium te Kommotau en werd 1791
student in de philosophie aan de universiteit te Praag, doch moest, tengevolge
van den dood zijns vaders, diens ijzerhandel overnemen. Zijn muzikale studiën
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echter zette hij ijverig voort, en de vruchten zijner studiën waren talrijke
compositiën voor de kerk en de concertzaal, die zeer geroemd werden ; slechts
weinige zijn in druk verschenen. K. stierf t Maart 1834.
Klaus (Victor), componist, geb. 24 Nov. 1805, was muziekdirecteur en
organist te Bernburg en later, x.847, hofkapelmeester te Anhalt-Bernburg.
Zijn compositiën worden geroemd.
Klausel of Clausel, Hoogd. ; z. CLAUSULA.
Klauser (Karl), klavierspeler en muziekonderwijzer, geb. 24 Aug. 1823
te Petersburg uit Zwitsersche ouders, was eerst boekhandelaar, doch wijdde
zich 1848 geheel en al aan de muziek. Na twee jaren ijverige studie begaf
hij zich naar Amerika, vestigde zich aanvankelijk te Nieuw -York, en toen
1855 het door de geheele Vereenigde Staten bekende instituut te Farmington,
in den staat Connecticut, de muziek onder zijn leervakken opnam, werd hij
aldaar als leeraar in die kunst aangesteld. Talrijke klassieke werken, door
hem van vingerzetting voorzien, alsmede klavier-arrangementen van symphonieën en ouvertures zagen bij Schubert & Co. te Nieuw-York het licht.
Klauwell (A d o 1 p h) , componist en muziekonderwijzer, geb. 31 Dec. 18'18
te Langensalza in Thuringen, studeerde op het seminarie te Weissenfels voor
schoolmeester en was als zoodanig (834-54 op verschillende plaatsen werkzaam. Naar Leipzig beroepen als leeraar aan de burgerschool, begon hij zich
ook op het muziekonderwijs toe te leggen. Als componist is hij hoofdzakelijk
bekend door zijn kinderliederen; hij heeft echter ook mannengezangen en
stukken voor klavier in het licht gegeven.
Klavier of Clavier, Ned., Hoogd. ; algemeene benaming voor de snaarinstrumenten, die door middel van toetsen in trilling gebracht worden. Het
woord clavier is eigenlijk een Fransch woord en beteekent in die taal de
gezamenlijke toetsen van het instrument, dat zelf c l a v e c i n wordt genoemd.
Het komt af van het Middeneeuwsch --Latijnsche c 1 a v a r i u m (een rij pennen
of stiften), dat wederom afgeleid is van het Oud-Latijnsche cl a v u s (nagel,
pen, stift). Deze afleiding is duidelijk, wanneer men ` zich herinnert, dat bij de
eerste klavieren de snaren (c h o r d a e) door middel van stiften (clavi) in
trilling werden gebracht. De oudst bekende vorm van het klavier is dan ook
het c 1 a v i c h o r d i u m, een instrument, welks oorsprong gezocht moet worden
in de vereeniging van m o n o c h o r d- en hakkebord (z. deze woord-en).
Toen men ter tijde van Guido van A r e z z o op de gedachte was gekomen,
de beweegbare kammen van het monochord door vaste kammen te vervangen, maakte de nieuwe constructie een grooter aantal snaren noodzakelijk,
wilde men aan dit instrument de intervallen met elkaar vergelijken. Men
begon de snaren in trilling te brengen door middel van koperen en houten
staafjes; het aantal snaren vermeerderde van lieverlede, en zoo ontstond,

335

volgens E é t i s omstreeks 1300, het cl a v i c h o rd i u m. Het bestond, evenals
het in dien tijd zeer geliefde hakkebord, uit een kastje in den vorm van
een rechthoek en was aanvankelijk met slechts twintig snaren (voor eiken
toon slechts één) bespannen, »alleine in genere Diatonio gemacht," zegt P ra et o r i u s, „darunter nur zweep schwartze Claves, das b and gewesen." Later
voegde men er toetsen voor de tonen cis, dis, fis en gis bij, niet als boven
maar eveneens als ondertoetsen, die van den tegenwoordigen vorm-toesn,

4

afweken. Een verbetering der mechaniek van het klavier bestond hierin, dat
men, omstreeks het einde der '1 5e eeuw, de koperen staafjes, die de snaren
in trilling brachten, door ravenpennen verving. Het tijdstip der uitvinding
dezer instrumenten da penna, zooals de Italianen ze noemen, is ons bekend
geworden uit een plaats van S c a 1 i ge r s Poetica (Lib. I. Cap. 48). De
schrijver vermeldt als een der herinneringen van zijn jeugd, dat hij op tien
leeftijd een soort van klavier had gezien, waarin men de plectra met-jarigen
stukjes van ravenpennen voorzien had, die aan de stalen snaren een zachten
toon ontlokten. »In mijn jeugd," zegt hij, »noemde men dat instrument
clavicymbalum en harpichordium, maar thans draagt het den naam
van s p i n e t , wegens de pennetjes die op doornen gelijken." Nevens het stelsel
der ravenpennen ontstond dat der s a u t e r e a u x, dat, behoudens enkele wijzigingen, voor alle klavierinstrumenten in gebruik bleef tot het tijdstip, waarop
de pianoforte de oude instrumenten verdrong. Deze mechaniek werd
het eerst toegepast op twee instrumenten van verschillenden naam en vorm:
het spinet en het virginaal (z. deze woorden). Sommige schrijvers
beweren, dat het spinet een rechthoekig klavier was en het v í r g in aa 1 den vorm van een liggende harp had; anderen daarentegen meenen,
dat het v i r g i n a a 1 rechthoekig was en het spinet den vorm eener harp
had. Er heerscht groote verwarring in de benaming der oude klavieren, hetgeen moet beschouwd worden als een gevolg van de omstandigheid, dat in de
á.6e en 17e eeuw het klavier gedurig gewijzigd en verbeterd werd en de
nieuwe constructie steeds met een nieuwe benaming gepaard ging. De benamingen spinet en virginaal werden de eene voor de andere gebruikt.
Daar beide instrumenten niet sterk genoeg van toon bleken te zijn, om in
het orkest dienst te doen, vervaardigde enen een grooter instrument, har ps ic h o rd genaamd, dat in vorm en mechaniek met het spinet en het v i rg i n a a 1 overeenkomt. In hoeverre er verschil bestond tusschen dit instrument
en het cl a v i e y m b a 1 u m , dat twee-, drie- en zelfs vierdubbel besnaard was,
is niet met zekerheid te zeggen. H arp s i c h o r d komt van H a r p i chord i u m,
welke benaming, zooals men weet, reeds ten tijde van S c a 1 ig e r gebruikelijk was.
De benaming clavacymbalum (Ital. clavicembalo) is afgeleid van clavis
en c y m b a 1 u m , welk laatste woord ook de beteekenis van hakkebord heeft.
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Het c 1 a v i c y m b a 1 u m wordt door P r a e t o r i u s (Syntagma mus.) verklaard als
»ein langlicht Instrument and warde von etlichen ein Flugel weil es fast
also formiret ist genannt : Von etlichen sed male ein Schweinskopff ( weil es
so spitzig j wie ein wilder Schweinskopff fornen an zugehet ." Hij noemt
het vervolgens een instrument „von starkem hellem fast lieblichern Resonantz
vnd Laut mehr als die andern J wegen der doppelten.1 dreifachen ja auch
wol vierfachtigen Saitten : Wie ich denn eins gesehen welch es 2 Aequal, eine
Quint vnd ein Octavlin von eittel Saitten gehabt hat : Vnd gar wol lieblich
vnd prachtig in einander geklungen." Volgens denzelfden schrijver noemde
men in de Nederlanden ook het S p i Yi e t C 1 a v i c y m b a a 1; in Duitschlan d
bestond tusschen beide instrumenten verschil. Hij spreekt ook van groote en
kleine C 1 a v i c y m b e 1 n en zegt dienaangaande :» die grosse vierekkette 1 so
wol als die kleinen i (werden) in Italia ohn unterscheyd S p i n e t t e n genennet.
In Engelland werden alle solche Instrumenten sie seyn klein oder gross V i rg i n a 11 genennet. In Frankreich E s p i n e t t e. In den Niederlanden C 1 avicymbel vnd auch Virginall. In Deutschland Instrument in Specie, vel peculariter sic dictum." Uit deze woorden ziet men, dat
het niet mogelijk is, het onderscheid tusschen de vele soorten van klavier, als:
clavicimbaal (of clavecimbaal), spinet, virginaal, harpsichord
e. a. nauwkeurig aan te duiden. Wel blijkt uit de geschriften van P ra et o r i u s en anderen, dat men klavieren van verschillende toonhoogte heeft gekend, o. a. c l a v e c i m b a a l s, die een quart lager dan de koortoon ; s p i
e, t t en , die met den koortoon gelijk en spinetten , die een octaaf hooger-n
gestemd waren. Men zou uit hetgeen de oude schrijvers dienaangaande mede
kunnen zeggen, zonder te veel van de waarheid af te wijken, dat de-deln
benamingen c 1 a v i c h o r d i u m en c 1 a v i c y m b a a l meestal op lage (d. i.
laaggestemde) instrumenten, die van v i r g i n a a l en spin-e t daarentegen in
den regel op hooge instrumenten . werden toegepast.
De. benaming vleugel of staartstuk werd reeds in de 16e eeuw aan
de driehoekige klavieren gegeven, welker vorm overeenkomst had met dien
van een vlerk. De gebrekkige toon dezer vleugels was voor de klavierfabrikanten, vooral voor de Duitschers, een aanleiding, om de constructie der
klavieren te verbeteren. Organisten, orgelmakers, natuur- en werktuigkundigen, onderwijzers en schrijnwerkers, allen bedachten middelen om de gebreken van die instrumenten te verhelpen, en soms kwam men met de wonderiijkste invallen voor den dag. Tot de merkwaardigste uitvindingen op dit
gebied behoorde het Neurenberger snarenwerktuig, 16 l 0 door Hans H a yd en of Haydn uitgevonden en in vleugelvorm gebouwd. Het was met
darmsnaren bespannen, die niet door pennetjes of tangenten, maar door
radertjes in beweging gebracht werden. Een door den voet bewogen rad
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bracht de kleine raderen, die van stukjes perkament, met colophonium bestreken, voorzien waren, in beweging. Drukte men den toets neder, dan
raakte een der radertjes de snaar aan en deed haar klinken. De aan dit
instrument aangebrachte verbeteringen gingen gepaard met nieuwe benamingen, als: klaviergambe, vioolklavier, vioolvleugel, vioolhamer klavier en klaviercilinder.
Merkwaardig was de constructie van het C l a v i c y m b a l u m Universal e
s e u perfectum , dat zijn ontstaan te danken had aan de pogingen der
muziekgeleerden, oen op de toetseninstrumenten de enharmoniek in te voeren,
nl. het verschil tusschen dis en es, cis en des enz, duidelijk te maken.
P r a e t o r i u s (_De Organographia, pag. 63) verhaalt, dat hij te Praag een
dergelijk instrument gezien heeft, „in welchem nicht allein alle Semitonia,
als b cis —slis dis gis, durch vnd durch duplicirt, sondern auch zwischen
dem e vnd f noch ein sonderlich Semi- oder Subsemitonium (wie es etzliche
nennen) gewesen, welches bey dem genere Enharmonico nothwendig sein
muss, dass es also in den vier Octaven vom C bis ins c in alles 77 Claves gehabt hat." Dezen omvang van vier octaven hadden ook de instrumenten van den Ant werpschen klavierfabrikant Hans R u c k e r s , die op het gebied van den klavierbouw met roem bekend is. Hij vervaardigde dubbele
klavieren en verleende zijn instrumenten een krachtiger toon, doordien hij bij
de dubbele, unisono gestemde snaren een derde rij snaren voegde, die fijner
en korter en een octaaf hooger dan de anderen gestemd waren ; daardoor
kon men op het eene . klavier twee, op het andere één snaar doen hooien en
zoodoende afwisseling in den klank brengen. Voor de lage noten gebruikte
hij koperen, voor de hooge stalen snaren.
Met de uitvinding van het h a m e r s t e l s e l brak een nieuw tijdperk voor
het klavier aan. In den aanvang der á.8e eeuw was men namelijk tot inzicht gekomen, dat men aan het klavier een schooner toon kon ontlokken,
wanneer de snaren aangeslagen werden, dan wanneer zij, zooals tot dien tijd
het geval was geweest, door ravenpennen getokkeld werden. De prioriteit
dier uitvinding wordt nog betwist, en misschien moet de oorsprong van
het hamerstelsel gezocht worden in het ijzeren hamertje van het monochordium. Hoe dit zij, Bartolomeo Cr i s t o f o r i , door sommigen abusievelijk
C h r i s t o fa 1 i genoemd, wordt vrij algemeen als de eerste beschouwd, die
de ravenpennen door hamertjes verving. Hij maakte x.71.1 zijn uitvinding
bekend onder den naam van Gravicembalo col piano-forte, bij
welk instrument de hamers boven de snaren hingen. Een beschrijving van
C r i s t o f o r i' s instrument is te vinden in een door Maffei geschreven
artikel in het Giornale dei liUerati d'Iíalia (Venetië, 17fí). Uit de
datum van dit document blijkt, dat de bewering der vuitschers, als zoude
22
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aan Gott 1 o b S c h r o e t e r de eer der uitvinding van het hannerstelsel toekomen, onjuist is; want S c h r o e t e r was 1699 geboren en telde derhalve
op het tijdstip, waarop C r s to f o r i' s uitvinding bekend werd, slechts twaalf
jaren ; eerst 1717 begon hij zich op de hamermechaniek toe te leggen, en
1721 verscheen zijn eerste klavier. S c h r o e t e r bood het hof te Dresden
twee klavieren van verschillende constructie aan ; bij het eene sloegen de
hamers van • boven, bij het andere van onderen aan. De eerste soort werd
ondoelmatig bevonden, de tweede bleef behouden.
Een ander tijdgenoot van C r i st o f o r i, Marius genaamd, zond 17'16 bij
de Akademie van Wetenschappen te Parijs vier clavecins mail1 e t s ter beoordeeling in, bij welke instrumenten de snaren mede door hamers
werden aangeslagen.
De groote verdienste van S c h r o e t e r ten aanzien van den klavierbouw
schijnt hierin bestaan te hebben, dat hij de eerste was, die klavieren- maakte,
op welke men naar believen piano of forte kon spelen. Daar S c h r. o et e r echter onbemiddeld was, kon hij zelf van zijn uitvinding geen partij
trekken en zag zich genoodzaakt, het vervaardigen van klavieren met de
nieuwe mechaniek over te laten aan den beroemden Saksischen »hof- en landorgelmaker" Gottfried S i l b e r m a n n. Deze vervaardigde omstreeks 1726
de eerste Fortepiano in vleugelvorm. Joh. S e b. Bach keurde het instrument in sommige opzichten af, en dit oordeel verdroot S i 1 b e r ma n n zoozeer, dat hij gedurende de eerstvolgende jaren geen instrumenten meer de
wereld in zond. Eenigen tijd daarna vervaardigde hij voor den prins van
Schwarzburg-Rudolstadt een vleugel met verbeterde mechaniek, en toen vond
de nieuwe uitvinding aan het Saksische hof grooten bijval. S i 1 be r m a n n' s
instrumenten werden beroemd en met hooge prijzen betaald. Zelfs F r e d e r i k
d e G r o o t e bestelde bij hem een vleugel, welk instrument zich nog heden
in 's konings muziekzaal in het paleis te Potsdam bevindt.
Een leerling van S i 1 b e r m a n n, C. E. F r i e d e r i c i uit Gera, was de
eerste die, omstreeks 1760, een vierkant, tafelvormig hamerklavier (p i a n o
carré) vervaardigde ; hij noemde dat instrument Fort b i e n. Een ander
leerling van Silbermann, Johannes Zumpe, maakte zijns meesters uit
Engeland bekend. Door den Nederlander Americus Backe r-vindg
en de Engelschen John Br o a d w o o d en Standart verbeterd, onderging
het hamerklavier daar te lande vele verbeteringen en werd 1 767, onder den
naam Pianoforte , in het orkest van Covent Garden ingevoerd. Aan
constructie en de ontwikkeling van dit instrument leze men het-gande
artikel PIANOFORTE.
Met de uitvinding der Pianoforte waren intusschen c l a v e c i m b a a l,
c 1 a v i c h o r d , spinet , en hoe de klavieren der 18e eeuw nog meer heetten,
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niet plotseling in vergetelheid geraakt. Integendeel, de klavierfabrikanten beijverden zich, hun instrumenten te verbeteren en hun de meest mogelijke verscheidenheid van toon te verleenen. Een Fngelschman bracht x.724 bij den
vleugel fluiten, trompetten en pauken aan. De orgelmaker Wik 1 e f verving
1740 de ravenpennen door koperen veeren. Door de gebroeders Wagner
en S c h m i e d e fe l d werd E 764 een vleugel met fluitregister gebouwd. M i 1 c h m ai r te Mainz vervaardigde (1770-1780) een vleugel met drie klavieren
en 250 veranderingen; M e r c i a te Londen 1783 een met trompetten en pauken.
Hopkinson te Parijs verving 1788 de borstels en ravenpennen door koperen veeren en stukjes buffelleder. 0 e s t e r 1 e i n te Berlijn voorzag 1792 de
vleugels van lederen tangenten. Waarschijnlijk heeft de aanwending van leder
bij de uitvinding der hamermechaniek tot het bekleeden der tangenten met
deze stof aanleiding gegeven. De reeds genoemde Fr i e d e r i c i te Gera voor
klavier van een soort van tremulant. R o 11 er vond een mechanisnius-zaghet
uit, met behulp waarvan men, door verschuiving der toetsen, een muziekstuk
in andere toonsoorten kon transponeeren. Joh. A n d r. Stein (1728-1792)
maakte zich ten opzichte der klavierbouwkunde zeer verdienstelijk. Behalve
door zijn verbeteringen van de mechaniek der pianoforte, werd hij ook bekend
door vele wijzigingen, die hij aan het oude klavier aanbracht. De m e 10d i c a, de s n a r e n h a r m o n i c, het vis a vis (een vleugel, die aan de vooren achterzijde even breed en aan elk einde van een klaviatuur met afzonderlijke besnaring voorzien was), het clavecin d' a m o u r, zijn alle bewijzen
van zijn vernuft en zijn vlijt. Pascal T a s k i n , uit Luik afkomstig, stelde
1768 een instrument . samen, in hetwelk de ravenschachtjes door stukjes ossenleder waren vervangen ; het werd daarom c 1 a v e c i n a peau d e b u f f l e
geheeten. F. J. S p a t h te Regensburg vond het c e m b a l d' a m o u r uit,
dat een klaviatuur aan de lange zijde des vleugels had. M. de V e r b e s ,
muziekonderwijzer te Parijs, vond twee klavieren uit, op welke men blaas- en
slaginstrumenten kon nabootsen ; zij heetten c 1 a v e c i n a c o u s t i q u e en c t avecin harmonieux (1771 en t777). De Jesuïet de la Borde vond
1794 het clavecin électrique (z. dit) uit. Het clavecin royal (z. dit)
was een uitvinding van J. G. Wagner te Dresden. Jacob Schnell uit
Wurtemberg vervaardigde 1789 een toetseninstrument, welks tonen door middel van wind, aangevoerd door twee blaasbalgen en door metalen buisjes tegen
de snaren geblazen, werden voortgebracht. Onder c 1 a v i c y t h e r i u to , klavierciter, een benaming die reeds in de eerste tijden van het c 1 av i c h o r d
bekend was, verstond men in de 18e eeuw een opstaanden vleugel. Van het
toetseninstrument D e n i s d' o r (z. dit) heeft slechts één exemplaar bestaan ;
het bootste allerlei blaas- en strijkinstrumenten na en gaf den speler, bij
wijze van scherts, een electrischen schok. De G e m b a 1 o a n g e l i c o (1781)
22*
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onderscheidde zich van den vroegeren vleugel daardoor, dat de ravenpennen
vervangen waren door stukjes leder, met fluweel overtrokken. De P a n t a l o n
of Pantaleon (z. dit) is een uitvinding van Pantalon Hebenstreit,
die zich 1690 te Eisleben ophield, waar hij een oud hakkebord vond, dat
hij van twee klankbodems en een dubbele besnaring van darm- en stalen
snaren voorzag.
Onder de beroemde klaviermakers der I8e eeuw behooren nog: Horn ,
V e n s k) en Mack uit Dresden, L e m m e uit Brunswijk, W i l h el m i uit
Kassel en K r a m e r uit Gottingen.
Tot het begin der 19@ eeuw bleven de c l a v i c h o r d e n, h a r p s i c h o r d e r
en andere vormen van het oude klavier in gebruik ; doch langer konden zij
de concurrentie met de steeds in kracht en schoonheid van toon toenemende
P i a n o f o.r t e niet volhouden, door welk instrument zij ten slotte verdrongen
werden. (z.

PIANOFORTE).

Klavieruittreksel, Ned.; KLAVIERAUSZUG, Hoogd. ; PARTITION DE PIANO, Fr.;
of VOCAL SCORE, Eng. ; de inrichting van een voor verschillende
instrumenten gecomponeerd toonstuk voor de voordracht op het klavier.
De oorsprong van het klavieruittreksel moet gezocht worden in den gen er a 1 e n bas (z. dit). Deze bas toch bevatte den harmonischen kern van het
muziekstuk, bij hetwelk hij behoorde. De boven de basnoten geplaatste cijfers
bespaarden den organisten en klavierspelers, die een muziekstuk moesten begeleiden, de moeite, om de geheele partituur te overzien. In den aanvang
der á.8e, zoo niet reeds in de á.7e eeuw, was men op de gedachte gekomen,
om, ten gerieve van zangers en kunstvrienden, aria's, of de bovenstem van
een geliefd koor, met begeleiding van een becijferden bas, nu en dan met
figuren der eerste viool-partij verrijkt, in het licht te geven. Er bestaan dergelijke uittreksels van de werken van L u 11 i, H ii n d e l, Hasse , G r a u n,
Adam H i 11 e r, R e i c h h a r d t e. a. Eerst tegen het einde der 18e eeuw
begonnen de klavieruittreksels een meer en meer bevredigenden vorm te ver
waartoe de ontwikkeling van het klavierspel en van den instrumenten--krijgen,
bouw ongetwijfeld veel heeft bijgedragen. Wie overigens de opera's der 18e
SHORT SCORE

eeuw (voornamelijk van de eerste helft) en de op gelijke wijze behandelde
solozangen der oratoria en cantates kent, zal de klavieruittreksels dier werken
niet al te onvolledig vinden ; want de partituur toonde ook niet veel meer dan
een twee- of driestemmige eenvoudige begeleiding met gefigureerde ritornellen
voor de eerste viool; ja zelfs bepaalde zij zich nu en dan tot viool en bas,
en liet den generalen bas- speler op den vleugel het aanvullen der meestal
zeer armoedige harmonie over.
De eerste eisch, dien men aan een k 1 a v i e r u i t t r e k s e 1 stelt, is, dat het
een zoo getrouw mogelijke afbeelding van het oorspronkelijke toonstuk geve.
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Daartoe is in de eerste plaats v o 11 e d i g h e i d noodzakelijk. Niet alleen de
voornaamste melodie en de harmonie in het algemeen, maar het geheele stemmenweefsel moet zoo veel mogelijk weergegeven worden; bij instrumentale
werken, zoo mogelijk, alle stemmen, bij zangstukken alleen de instrumentale
begeleiding, daar de zangstemmen onveranderd blijven en boven de klavierbegeleiding uitgeschreven worden. Daar echter het volledig weergeven van
alle stemmen eener partituur in het klavieruittreksel niet altijd mogelijk is,
moet de bewerker nu en dan stemmen vereenigen, of ook geheel weglaten.
De keuze der op te offeren stemmen is, althans in polyphone werken, dikwijls
zeer moeilijk. De eerste zorg moet zijn, om de volledige harmonie en de
meest heteekenisvolle stemmen te doen hooren ; bij meerstemmige zangstukken
kan soms de volstemmigheid aan de zangers overgelaten, en daardoor ruimte
voor obligate begeleidingsstemmen gewonnen worden dit is in werken van
Bach , Beethoven en van eenige latere meesters dikwij ks noodzakelijk ; --doch in het algemeen is het raadzamer, dat mg,n der klavierbegeleiding,
zonder te rekenen op de zangstemmen, de volledige harmonie toevertrouwt.
Dikwijls ook geeft men vrijwillig de volledigheid prijs, bijaldien zij mocht
verhinderen, dat een in het orkest duidelijk verneembare hoofdstem ook op
het klavier van goede uitwerking zou zijn. Zoo is b. v. in het orkest een passage der viool of eener obligate violoncel in vele gevallen gemakkelijk te herkennen uit de haar omringende harmonieën der blaasinstrumenten ; diezelfde
passage, met behoud van de haar omgevende neventonen op het klavier overgebracht, zou veel aan kracht en duidelijkheid verliezen. Een der grootste
moeilijkheden, die de bewerker van een klavieruittreksel te overwinnen heeft,
is het wijzigen van sommige figuren der orkestinstrumenten volgens de eischen
der klaviertechniek. Vele figuren der strijkinstrumenten (ook het in kracht
af- of toenemen van lang aangehouden accoorden der blaasinstrumenten) zijn
op het klavier deels onuitvoerbaar, deels van slechte uitwerking. Zij moeten
derhalve door andere figuren vervangen worden ; men moet trachten hetzelfde
effekt met andere middelen te weeg te brengen, evenals soms een vertaler
het letterlijk overzetten moet opgeven, ten einde den zin van het oorspronkelijke te behouden. Deze kunst heeft geen bewerker beter verstaan dan
Franz Liszt; zijn klavieruittreksels der symphonieën van Beethoven
en (Ier Symphonie fanla81,ique van Berlioz zijn meesterstukken van bewerking. Onder de leerlingen van Liszt hebben vooral Hans von B u l ow,
Kart T a u s i g en Kar 1 K 1 i n d w o r t h op dit gebied grooten roem verworven ; want hun is men de meesterlijke klavieruittreksels van sommige dramatische toongedichten van Wagner verschuldigd. B u 1 o w gaf de polyphonie
der wonderschoone partituur van Í risfan uml Isolde in een duidelijk en speel
weder; T a u s i g deed hetzelfde ten opzichte van-barIlviengmt
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Die Meistersinger von N11rnberg, K 1 i n d w o r t h ten opzichte van Der Ring
Iles Nibelungen. Ten slotte zij vermeld, dat sommige uitgevers, ten einde
meer profijt te trekken van de bij hen verschijnende opera's en oratoria, de
afkeurenswaardige gewoonte hebben, klavieruittreksels zonder tekst uit te geven.
In dergelijke uittreksels worden in de klavierbegeleiding ook de zangstemmen
opgenomen, die, van haar tekst beroofd, te midden der instrumentale figuren
meestal een zeer zonderlingen indruk op speler en hoorder maken. Het is
niet mogelijk uit een klavieruittreksel zonder tekst een opera of een oratorium
te leeren kennen.
Kleber (Bernhard, volgens anderen Leonhard) , Duitsch organist,
leefde in den aanvang der á.6e eeuw. Hij liet in manuscript een kostbare
verzameling orgelstukken van oude meesters na, die in de koninkl. bibliotheek
te Berlijn bewaard wordt.
Kleeberg (Christian Gott 1 i e b) , Duitsch componist en muziekonderwijzer, geb. '12 April 1766 te Gautsch bij Leipzig, gest. 22 Juni 1811 als
organist te Gera, schreef vele compositiën, o. a. een opera en kerkmuziek
-stuken.
Klefel (Arno), componist, geb. 4 Sept. 1840 te Pósneck in Thuringen,
ontving onderricht in de harmonie en het dubbel contrapunt van M o r i t z
Hauptmann , werd muziekonderwijzer aan een instituut in Koerland en
later directeur der muziekvereeniging te Riga, in welke stad t867 zijn opera
Des Meermanna Har f e vertoond werd. Nadat hij gedurende vier jaren te
Riga werkzaam was geweest, werd hij kapelmeester aan . den stadsschouwburg
te Keulen, daarna achtereenvolgens aan de theaters te Detmold, Bremen, Gërlitz, Breslau en Stettin en 1873 aan het Friedrich - W i 1 h e l m s t a d t.
theater te Berlijn. Behalve de reeds genoemde opera, schreef hij ouvertures,
muziek bij het kerstsprookje Die Wichtelmai neer, mannenkoren, liederen, klavier- en vioolstukken. Zijn echtgenoote, Emmy K. , geb. G n e d , geb.'. 844
te Zurich, was als zangeres te Munster, Posen, Bern en Gërlitz werkzaam.
Klein. Dit woord komt op muzikaal gebied dikwijls voor, o. a. tot aan
sommige intervallen, als: kleine secunde, kleine terts,-duingva
kleine drieklank enz., in tegenstelling van groote secunde, groote
terts, g r o o t e d r i e k 1 a n k enz. In de orgelbouwkunde heeft het betrek
-kingopde
geringe grootte van een stem, b. v. k 1 e i n g e d a k t.
Klein of Kleine (Andreas), orgelvirtuoos, geb. omstreeks '1650 te Cël1-eda in Thuringen, liet zich reeds op zeer jeugdigen leeftijd met bijval aan
vorstelijke hoven hooren. Hij maakte zeer vele kunstreizen en bezocht o. a.
1689 Kopenhagen, waar hij bij een schouwburgbrand omkwam.
Klein (Bernhard) , componist, geb. 6 Maart 1793 te Keulen, waar zijn
vader contrabassist was, ontving het eerste onderricht in de muziek van zekeren
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Zier en oefende zich ijverig in die kunst. Omstreeks 18I2 werd hij door
machtige kunstbeschermers in staat gesteld, een reis naar Parijs te maken,
waar deels C h e r u b i n i' s raad, deels de gelegenheid om groote muziek uit
te hooren, maar vooral het gebruikmaken van de bibliotheek des-voering
conservatoriums een gunstigen invloed op de ontwikkeling van zijn talent uitoefenden. Nadat hij zes maanden te Parijs had vertoefd, keerde hij naar
Keulen terug, waar hij tot directeur van het Domkoor benoemd werd. Deze
betrekking bekleedde hij tot 181.9, in welk jaar hij door de Pruisische regeering naar Berlijn werd gezonden, ten einde aldaar de muziekinrichtingen en
het leerstelsel van Z e 1 t e r te bestudeeren en daarna kapelmeester en muziek leeraar aan den Dom te Keulen te worden. K. gaf echter de voorkeur aan
het verblijf te Berlijn, waar hij tot leeraar in het contrapunt aan de organistenschool en tot muziekdirecteur aan de universiteit werd benoemd. Nadat hij
1823 met een kleindochter van den bekenden boekhandelaar Nico 1 a ï , E Ii5 a b e t h P a r t e y, in het huwelijk was getreden, maakte hij met zijn vrouw
een reis naar Italië. Te Rome maakte hij kennis met den pauselijken kapelmeester B a i n i , die hem in de gelegenheid stelde, de aan zijn hoede toevertrouwde klassieke kerkmuziek te bestudeeren. Te Berlijn teruggekeerd, wist
hij zijn vermeerderde kennis ten nutte der kunst aan te wenden, en hij geraakte er meer en meer in aanzien. Doch reeds in den bloei zijns levens,
9 Sept. 1832, stierf hij. Het aantal compositiën van K. is groot. Reeds
1816 had hij zich als componist gunstig onderscheiden door een Mis, 1817
door een Cantate op S c h i 11 e r' s Worte des Glaubens. Zijn oratorium Biob
verscheen 1820, zijn opera Dido, tekst van L. R e 11 s t a b , werd 18 23 ten
gehoore gebracht. Zijn oratoria Jep/ita en David werden, het eerste 1828
te Keulen, het tweede 1830 te Halle uitgevoerd. Voorts schreef hij een groote
Mis in D, een achtstemmig Pater nosier, een groot zesstemmig Magnf eat,
vele Psalmen, Hymnen en Motetten, twee bedrijven eener opera Irene, een
bijna voltooid oratorium, liederen en klavierstukken. Vele dezer compositiën
zijn na zijn dood door zijn broeder J o s e p h uitgegeven. Onder zijn meest
bekende werken behooren de Motetten voor mannenstemmen, die herhaalde
malen door de mannenzangvereenigingen in Duitschland en hier te lande ten
gehoore werden gebracht.
Klein (Joseph) , broeder van den vorige, geb. 1802 te Keulen, -ontving
onderricht in de muziek van zijn broeder en vertoefde, evenals deze, korten tijd
te Parijs. Omstreeks 1820 bevond hij zich te Berlijn, gin; vervolgens als muziek
naar Keulen, eenigen tijd daarna weder naar Berlijn en vervolgens-onderwijz
naar Memel, waar hij stadsmuziekmeester werd. Daar hij evenwel in laatstgenoemde
stad het klimaat niet goed verdragen kon, keerde hij naar Keulen terug, waar hij
1862 stierf. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek, liederen en klavierstukken.
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Klein (Christian B e n j a m i n) , organist, geb. 14 Mei 17 54 te Steinkunzendorf bij Rudolstadt, was 1771 koordirecteur te Jauer, 1775 tweede
en eenige jaren later eerste organist te Schmiedeherg, waar hij 17 Sept. x.824
stierf. Hij was ook als componist en contrapuntist gunstig bekend. Zijn werken, bestaande in kerkmuziek, liederen en theoretische geschriften, zijn niet
in druk verschenen.
Klein (Heinrich), contrapuntist, geb. 1756 te Rudelsdorf bij Schonberg
in Moravië, was reeds - op achtjarigen leeftijd. als goed organist bekend en genoot gedurende de volgende vijf jaren onderricht van den Domorganist Ha rt e n s c h r e i d e r te Presburg. Op zijn zeventiende jaar werd hij muziekdirecteur van graaf H o d i c z en keerde later naar Presburg terug, waar hij
1796 tot professor in de muziek aan de voornaamste nationale school werd
benoemd. Als klavierspeler en organist, niet minder dan als contrapuntist,
stond hij te Presburg in aanzien. Hij stierf er 1830. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek, liederen en klavierstukken. Ook is hij bekend als ver
-betradosnhmic.
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,
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stadt in Thuringen, was stadsorganist, »gerechtsdirekteur" en »hof-advocaat"
te Eisenberg. Behalve vele verhandelingen in de Leipziger musihalische Zei
verschenen van hem in druk : Lehrbuclt der praktischen MMusik (Gera,-tunq
1783), Lehrbuch der theorelischen Musik in systematischer Ordnunq (Leipzig,
1801) en Neuee Choralbueh zuin Gebrauck Beim Goltesdiens1e (Rudolstadt, I785;
-

tweede druk 1802). Hij stierf 1823 te Cahla bij Jena.

Klein de Jonge (Jacob), componist en instrumentist, leefde '1720 te Amsterdam. Van zijn compositiën zijn bekend : sonates voor hobo, viool en bas.
Kleijn of Cleijn (Jan K a r e 1), organist en componist, geb. te Hamburg,
bevond zich I77-88 te 's Gravenhage. Van zijn compositiën is bekend Mu-

ziek in 3 acten bij ,gelegenheid der revolutie.
Kleine. Een in Nederland gunstig bekende toonkunstenaarsfamilie, volgens
G r e g o i r van Oostenrijksche afkomst. Het oudst bekende lid dezer familie is
J o h a n n W i 1 h e 1 m K . , hoboïst, geb. te Ween en. Hij kwam omstreeks het midden_ der vorige eeuw in ons land, trad bij een regiment van prins W i 11 e m V
in dienst, werd vervolgens kapelmeester der garde, eerste hoboïst aan .den
Franschen schouwburg te 's Hage en lid der hof kapel. Een val op de beijzelde straten was de oorzaak van zijn dood. Hij stierf volgens sommigen
1777 te 's Hage, volgens anderen 1797 te Amsterdam.
Kleine (W i 1 l e m J o h a n) , violist, oudste zoon van den vorige, geb. te
's Gravenhage, was eerst te Amsterdam en vervolgens te Parijs werkzaam,
waar hij tot zijn dood gevestigd bleef.
Kleine (Henderik), tweede zoon van Johann W i 1 h e 1 to K. , geb.
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omstreeks 1 750, was clarinettist aan de kapel van prins W i 11 e m V , later
aan de Opera te Amsterdam, waar hij 1798 stierf. Zijn zoons, allen toon
heetten: Diederik, Henderik, Christoph, Willem,-kunstear,
Anton en Samuel.
Kleine (Bernard Samuel) , derde zoon van Johann Wilhelm K.,
geb. omstreeks 1750, was fagottist te Amsterdam, waar hij 18 15 of '16 stierf.
Kleine (D i e d e r i k) , clarinettist, geb. I778 te 's Hage, waar hij zijn muzikale opleiding ontving, ging naar Duitschland en werd solo-clarinettist aan
de groothertogelijke kapel te Karlsruhe, waar hij 1837 stierf.
Kleine (Hen d e r i k Chr i s t i aan) , genaamd H e i n Kleine , violist, geb.
28 Juli 1765 te 's Hage, waar zijn vader kapelmeester der garde van prins
W i 11 e m V was. Tengevolge van 's prinsen vertrek naar Engeland van zijn
post beroofd, ging vader K 1 e i n e, die vermoedelijk geen andere was dan de
hierbovengenoemde J. W. K. , met zijn familie naar Amsterdam, waar hij
lid van het orkest der Duitsche Opera werd. Hein K. ontving het eerste
onderricht in de muziek van zijn vader, gaf 1807 met M e s t ri n o een concert
in de Manege en was achtereenvolgens als eerste violist aan de Italiaansche,
Fransche en Duitsche Opera werkzaam. K. i e s e w e t t e r, Boucher, F r á n z l,
S p o h r, B a i 11 o t, L a f o n t, waren achtereenvolgens zijn meesters. Vooral
met S p o h r was hij zeer bevriend; hij voerde o. a. 48I7 met hem een door
dezen meester gecomponeerd concertant voor twee violen uit ; later bezocht
hij hem te Kassel, en S p o h r trachtte, doch vruchteloos, hem over te halen,
om zich daar ter stede te vestigen. K. stond als solist langen tijd in groot
aanzien bij het Amsterdamsche publiek en was eerelid van F e 1 i x M er i t i s.
Tijdens het verblijf van Napoleon I te Amsterdam liet hij zich op een concert van genoemde maatschappij hooren, en 1816 begeleidde hij C a t a 1 a n i
op een concert te Frankfort. Van 1814 tot 1824 dirigeerde hij de concerten
van het gezelschap E r u d i t i o M u s i c a. Gedurende zijn laatste levensjaren
belette een zenuwlijden hem, zijn kunst in het openbaar uit te oefenen; hij
hield zich toen uitsluitend met het geven van onderricht bezig. Onder zijn
leerlingen behooren G r ei v e, M a r x en C. F i s c h e r. Hij stierf 23 Aug. 1839.
Kleine (Willem, Anton en Samuel) , drie broeders, zonen van den
clarinettist He n d e r ik K., ontvingen hun muzikale opleiding van hun vader en
werden muzikanten bij de garde van Lodewijk Napoleon. Later kwamen
zij bij de garde van keizer Napo 1 e o ti , maakten den Russischen veldtocht
van 1812 mede en vroren dood bij Wilna. De oudste, W i 11 e m, was ook
-

een goed klavierspeler; hij had te Versailles, waar hij in garnizoen had gele
-gen,
les gehad van Duvernoy.
Kleine (Willem George) , hoboïst, geb. 175 t te Namen, stierf 1820
te Amsterdam. Zijn oudste zoon:
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Kleine (W i 11 e m Jan) , geb. 2 Febr. 1776 te 's Hage, was violist. Op
jeugdigen leeftijd kwam hij in het orkest van den Franschen schouwburg te
Amsterdam en ontving er onderricht van M o 1 i n e u f, kapelmeester aan dien
schouwburg. Hij trad met een Fransche vrouw in het huwelijk en vestigde
zich te Parijs, waar hij violist aan het theater F e y d e a u werd en een h ó t e 1
g a r n i oprichtte. Hij is daar ter stede gestorven.
Kleine (Jacob Christoffel), clarinettist, tweede zoon va-n den hoboïst
Wi 1 l e m George K. , geb. 6 Maart J 785 te 's. Hage, ontving onderricht
in het clarinetspel van D r e y k 1 u f f t, vestigde zich te Amsterdam en werd
aldaar eerste clarinettist aan den stadsschouwburg en aan verschillende concertvereenigingen. Hij stierf 24 April 1832. Zijn zoon :
Kleine (Jacob W i 1 l e m) , clarinettist, geb. 1815 te Amsterdam, is nog
heden (1882) een sieraad van verschillende orkesten der hoofdstad. Na zijns
vaders dood werd hij tweede clarinettist in het orkest van F e 1 i x M e r i t i s
en vervulde dien post gedurende vijftien jaren. Vervolgens begaf hij zich naar
Londen, waar hij met goed gevolg als solist optrad en aan het orkest van het
theater D r u r y - L a n e verbonden werd ; ook werkte hij er in de concerten van
J u 1 i e n mede. Het gunstig onthaal, dat hij in Engeland vond, kon hem
echter niet doen besluiten, zich daar te lande te vestigen, en hij keerde 1847
naar zijn vaderland terug. Herhaalde malen trad hij te Amsterdam en elders
als solist op. Met van Boom, Krause, J. M. Coenen en Potdevin
vormde hij 1860 een blaasquintet-vereeniging, die verscheiden voor blaasin-

strumenten geschreven stukken op uitstekende wijze ten gehoore bracht. Deze

vereeniging heeft echter slechts een jaar bestaan. — Een van K's zonen, clarinettist en violist, is sedert geruimen tijd lid van verschillende orkesten der
hoofdstad.
Kleine drieklank of kleine terts - drieklank, Ned . ; KLEINER DREIKLANG
of MOLL-DREIKLANG, Hoogd. ; de drieklank met kleine terts en reine quint.
In de groote terts-toonaard ligt hij op den tweeden, derden en zesden, in de
kleine terts-toonaard op den eersten, vierden en vijfden trap ; b. v.,
in C: — . -e--^

Kleine none, kleine secunde, kleine septime, kleine sext, kleine terts;
Z. INTERVAL,

alsmede NONE, SECUNDE, SEPTIME, SEXT, TERTS.

Kleine octaaf, de toonrij

-

-

^

•^ ^
__^t
C

met de chromatische tusschentonen. Beneden de kleine octaaf ligt de g r o o te,
er boven de e e n s g e s t r e e p t e octaaf.
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Kleine terts-toonsoort of kleine toonsoort, Ned. ; MOLL-TONART Of KLEINE
Hoogd. ; MODE MINEUR, Fr. ; MODO MINORE, It. ; z. TOONSOORT.
Kleinheinz, (K a r 1 F r a n z X a v e r) , klavierspeler en componist, geb. 3 Juli
1772 te Mindelheim in Zwaben, studeerde aanvankelijk in de rechtsgeleerd
begaf zich in Beijerschen staatsdienst. Later echter wijdde hij zich-heidn
geheel aan de toonkunst en ging 1.e dien einde 1799 naar Wenen, waar hij
bij A 1 b r e c h t s b e r g e r onderricht nam in het contrapunt. Hij werd muziekTONART,

onderwijzer ten huize van den graaf van Brunswijk, vervolgens kapelmeester
te Brunn, en vestigde zich 1809 te Pesth, waar hij 1832 stierf. Onder zijn
compositiën, die zeer geroemd worden, bevinden zich oratoria, opera's (Flarald,
Der K fiq e. a.), Missen, ouvertures, entre acte-muziek, trio's, sonates, gezangen en harmonie-muziek. Een zijner Missen (in A) gold langen tijd voor een
werk van M é hu 1, onder wiens naam zij uitgevoerd werd.
Kleinknecht (J o h a n n W o 1 f g a n g) , geb. 17 April 1715 te Ulm, waar
zijn vader concertmeester en tweede organist aan den Dom was, ontving op
jeugdigen leeftijd onderricht in het vioolspel en werd reeds 1733 kamermusicus aan de hertogelijke kapel te Stuttgart. Hij zette zijn studiën voort
onder leiding van den kapelmeester B r e s c i a n e 11 i. Na 's hertogs dood
maakte hij eenige kunstreizen, werd vervolgens violist te Eisenach en 1738
concertmeester van de markgravin van Bayreuth. Eenigen tijd later keerde
hij naar Eisenach terug, begaf zich wederom naar Bayreuth, en toen 1769 de
markgrafelijke kapel naar Anspach verhuisde, ging ook K. mede. Hij stierf
20 Febr. 1786.
Kleinknecht (Jacob Friedrich) , fluitist, broeder van den vorige, geb.
8 Juni 1722 te Ulm, werd omstreeks '1750 fluitist en later kapelmeester der
Bayreuther hof kapel. Hij stierf 14 Aug. I794 te Anspach. Van zijn compositiën zijn symphonieën, concerten voor verschillende instrumenten en stukken voor fluit in druk verschenen.
Kleinknecht (Johann Stephan) , fluitist, broeder van de vorigen, geb.
17 Sept. 1731 te Ulm, volgde omstreeks 1750 zijn broeders naar Bayreuth,
waar hij onder D ë b b er t en G ó t z e 1 studeerde en vervolgens lid der markgra,felijke kapel werd. Hij maakte 1766 een kunstreis door Duitschland, werd
1769 met de kapel naar Anspach verplaatst en stierf aldaar omstreeks I803.
Kleinknecht (Christian Ludwig), violist, zoon van Jacob Friedrich K. , geb. 12 Augustus 1766, ging op zeer jeugdigen' leeftijd met zijn
vader naar Anspach, studeerde op kosten van den markgraaf Alexander
in de rechtswetenschap en werd 1788 kamermusicus in de markgrafelijke
kapel. Hij stierf 11 Maart 1794. Onder zijn compositiën bevindt zich een
gezang op het geboortefeest van koning Frederik Wilhelm II van Pruisen.
Kleinmiekel (Richard), componist en klavierspeler, geb. 31 Dec. 1846
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te Posen, ontving onderricht in de muziek van zijn vader, kapelmeester van
een militair muziekcorps aldaar en zette zijn studiën voort aan het conservatorium te Leipzig. Hij vestigde zich als muziekonderwijzer te Hamburg en
maakte van daar uit vele kunstreizen. Ook componeerde hij vlijtig : vele
klavierstukken, liederen, koren, symphonieën en quartetten van hem zagen.
het licht, en eenige daarvan werden 1876 en 1879 in de G e w a n d h a u sconcerten ten gehoore gebracht. In laatstgenoemd jaar trad hij in het huwelijk met de coloratuur-zangeres C 1 a r a M o n h a u p t.
Klemezinski (J u 1 i a n), Poolsch klavierspeler, kwam tengevolge van de
Poolsche omwenteling x.831 naar Parijs, waar hij als muziekleeraar en componist van salonmuziek werkzaam was. Hij stierf I85I.
Klemm (Friedrich), beambte bij den hofkrijgsraad te Weenen en begaafd toonkunstenaar, geb. 29 Maart 1795, gest. I3 Sept. 1854 te Meiding,
muntte uit als violist, violoncellist, klavierspeler en componist. Hij was bestuurder van het Weener conservatorium.

Klemm (Johann), organist, geb. omstreeks 1593, ontving het eerste
onderricht in de muziek als koorknaap van den keurvorst van Saksen en ging,
na de mutatie zijner stem, op kosten van dien vorst naar Augsburg, waar hij
zijn studiën voortzette onder leiding van Christian E r b a c h. Te Dresden
teruggekeerd, nam hij onderricht bij Heinrich Schutz. Hij moet omstreeks 1660 gestorven zijn. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen

Teuísehe geistliche Madrigalen mie vier, f un f f vnd seeks Slimmen nebst dem
Basso continuo (eerste deel, Freiberg, 1629) en Joh. Klemrnii Parfifura seu
Tabulatura Italia exhiben$ XXXVI fuga8(Dresden, 1631). -- F e t i s schrijft
zijn naam: Klemme.
Klemm (Christian Bernhardt) , muziekuitgever te Leipzig. Zijn zaak
werd 1821 opgericht door Kar 1 August K. , die de opvolger was van F r.
W ieck., den vader van Clara Schumann - Wieck, welke korten tijd een
muziekleesbibliotheek ter zelfder plaatse had. Het huis vestigde 1847 een
hulpkantoor te Chemnitz, 1856 te Dresden.
Kleng (G r e g o r i u s), orgelbouwer, omstreeks het einde der '15e eeuw, wordt
door P r a e t o r i u s vermeld als degene, die het door N i c. F a b e r te Halberstadt gebouwde orgel herstelde.
Klengel (A u g u s t A 1 e x a n d e r) , componist en klavierspeler, • geb. 29 Jan.
1784 te Dresden, was de zoon van den landschapschilder en professor aan
de Akademie van Kunsten, Johann Christian K. Hij ontving
reeds op jeugdigen leeftijd onderricht in het klavierspel, maakte 1803 kennis
met Cl e m e n t i en nam diens aanbod, om hem als leerling op zijn reizen
te vergezellen, gretig aan. Met hem bezocht hij Zuid-Duitschland en1805
ook Rusland, Te Petersburg scheidden zij, en K. bleef tot 1811 aldaar ge-
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vestigd, ging vervolgens naar Parijs, 1813 naar Italië, 181.4 naar Dresden,
waar hij zich met goed gevolg aan het hof liet hooren, x.815 naar Londen
en 1816 wederom naar Dresden, waar hij tot koninklijk hoforganist benoemd
werd. Hier bleef hij, eenige kleine reizen daargelaten, tot zijn dood (22 Nov.
1852) gevestigd. In het eerste tijdperk zijner kunstenaarsloopbaan was hij
als voortreffelijk klavierspeler bekend. Zijn spel moet zich vooral door degelijkheid en nauwkeurigheid in de voordracht van stukken in gebonden stijl
-

onderscheiden hebben ; de werken van Bach moet hij bijzonder schoon voor
hebben. Als componist werd hij in de eerste helft zijns levens be--gedran
kend door vele concert- en salonstukken voor klavier. Later echter legde hij
zich met ijver p het vervaardigen van degelijke werken toe. Een der beste
compositiën uit deze laatste periode werd 1854 door Moritz Hauptman n
bij B re i t k o p f en H a r t el uitgegeven, onder den titel : Canons et Fugues
dans tons les tons majeur$ el mineurs pour le Piano. De uitgever oordeelt
over dit werk aldus: K. ist an Sebastian Bach genáhrt and durch ihn,
durch die grundlichste Kenntniss seiner Werke erzogen. Damit hat er aber
mehr erlangt als nur uns Compositionen in Bach ' s Manier vorzufuhren ; er
hat sich befahigt, im Styl der Compositionen S e b. B a c h' s, im Styl der
Gattung dieser Compositionen sein Eigenth(mliches, Selbstempfundenes auszusprechen, and spricht es nun nicht in eiriem antiquirten, sondern im Ausdruck unserer Zeit aus." Een ander werk, dat als inleiding tot het hiergenoemde beschouwd kan worden, was door K. zelf uitgegeven onder dery titel:

Les Avant- coureurs. Exercises pour le piano, contenant XXIY canons dans tous
les tons majeurs et mineurs, ealculés pour eervir d'é&ude preparaíoire du grand
recueil des canons eí fugues.
Klengel (Moritz), violist, geb. 1793, was langen tijd concertmeester en
later aanvoerder der tweede violen in het orkest van het G e w a n d h a u s
en van den stadsschouwburg te Leipzig. Bij de oprichting van het conservatorium daar ter stede werd hij leeraar aan die school. In x.866 op pensioen gesteld, stierf hij 14 Sept. 18 70.
Klengel (August Gott 1 i e b) , tenoorzanger, geb. '7 April 1787 te Dresden, werd 1798 a 1 u m n u s aan de Kruisschool aldaar en wegens zijn schoone,
buigzame sopraanstem herhaaldelijk als solist in de kerk en als korist in de
Italiaansche Opera gebruikt. Aanvankelijk voor de godgeleerdheid bestemd,
bezocht hij de universiteit te Leipzig en hield 1811 in genoemde stad zijn
eerste preek. Kapelmeester Weber echter bewoog hem, zich aan de kunst
te wijden. Nog in hetzelfde jaar trad hij in den stadsschouwburg te Breslau
als M u r n e y in -Das unterbrochene 0p f er f est van Winter op. Achtereenvolgens zong hij op de tooneelen van Mannheim, Munchen, Leipzig, en gaf te
Weenen gastvoorstellingen, met welke hij grooten bijval oogstte. Van 1820
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tot 1835 was hij een sieraad van het Hamburger theater, Vlam in laatstgenoemd jaar afscheid van het tooneel en bleef te Hamburg gevestigd als leeraar
in den zang en directeur van muziekvereenigingen.

Klengel (Paul), geb. 13 Mei J 854 te Leipzig, studeerde aan de universiteit aldaar in de wijsbegeerte en aan het conservatorium in de muziek. Tot
doctor gepromoveerd, wijdde hij zich uitsluitend aan de kunst en vervaardigde
vele goede toonstukken, liederen en compositiën voor klavier. Hij werd 1881
muziekleeraar ten huize van den landgraaf van Hessen.
Klengel (J u 1 i u s) , broeder van den vorige, violoncellist, geb. 29 Sept.
1859 te Leipzig, ontving zijn opleiding aan het conservatorium aldaar. Ook
als componist is hij bekend.
Klentzer (Bernhard Jacob) , componist en klavierspeler, geb. 19 Oct.
1815 te Bremen, werd '1834 muziekonderwijzer en directeur van zangvereenigingen te Papenburg in Hanover. Als componist is hij bekend geworden
door feestmarschen en mannenkoren.
Klerk (J. . A.) , organist en klavierspeler, ontving zijn muzikale opleiding
aan de koninklijke muziekschool te 's Gravenhage en werd 1840 organist te
Delft, waar hij tot zijn dood, 1880, gevestigd bleef. Hij liet zich op verschillende concerten hier te lande als solist hooren.
Klerr (Johann Baptist) , componist en muziekdirecteur, geb. 1830 te
Baden bij Weenen, was reeds op achteenjarigen leeftijd kapelmeester te K(agenfurt. In soortgelijke betrekkingen was hij te Oedenhurg, Presburg, Graz
en Krakau, Baden, Triest en Pesth werkzaam. Hij dirigeerde vier jaren achtereen het orkest van het Kar 1-theater te Weenen, nam 1867 de directie van
het H a r m o n i e -theater, 1868 die van den stadsschouwburg te Baden op zich
en stierf in laatstgenoemde stad 27 Sept. 1875. Zijn compositiën bestaan in
een groot aantal opera's en operettes, o. a.: Die Nixe, Die base Nachbarin,
Die .Mullerin von Manly, Die beiden Stoíterer, Die Braut aus der Re$iclenz,
Pridolin, Die fanzenden Blumen en Die Machí der 1frauen.
Klerr (Ludwig,), broeder van den vorige, componist- van eenige kleine
opera's, werd 1874 directeur van den schouwburg te Klagenfurt, nadat hij
voorheen kapelmeester te Pesth was geweest.
Kies (F.), violist, vermoedelijk in Silezië geboren, leefde omstreeks het
midden der 17e eeuw te Breslau. Eenige cocnpositiën van hem, o. a. een
concert voor viool en een voor orkest, verschenen 1786 in druk.
Kletzer (F e r i) , Hongaarsch violoncellist, geb. omstreeks 1830, maakte
vele kunstreizen door alle werelddeelen.
Kletzinsky (Johann), Poolsch violist en componist, leefde 1797 te Weenen . en gaf strijktrio's, vioolduetten, concerten en variatiën voor viool in

het licht.
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Kliem, klavierfabrikant, leefde omstreeks 1800 te Bruheim bij Gotha.
Zijn vleugels waren in Duitschland gunstig bekend.
Klier (Augustin), componist, geb. 25 Oct. 17 4 te Weiden in Beieren,
was monnik in het klooster S p e i n s h a r t en vestigde zich, na opheffing van
het klooster, te Munchen. Vele kerkmuziekstukken zijn van hem bekend.
Ook zijn broeders, Andreas (geb. 1746 te Kemnath) en Joseph (geb.
-d

1760 te Kemnath) waren als toonkunstenaars gunstig bekend.
Klindworth (Karl), klaviervirtuoos, geb. 25 Sept. 1830 te Hanover, ontving in zijn jeugd onderricht in het vioolspel. Van zijn 17e tot zijn 19e jaar
was hij orkestdirecteur bij een reizend opera-gezelschap en vestigde zich ver
te Hanover, waar hij zich met ijver op het klavierspel en de com--volgens
positie toelegde. In 1850 begaf hij zich naar Weimar, om zijn studiën onder
leiding van Liszt voort te zetten ; v o ii B u 1 o w, Mason en P r u c k n e r
waren zijn medescholieren. Vier jaren later ging hij naar Londen, waar hij
tot 1868 gevestigd bleef en zich hoofdzakelijk met het geven van onderricht
bezig hield, doch ook nu en dan concerten gaf. Sedert 1868 is hij leeraar
aan het conservatorium te Moskou.
Onder de vele goede werken door K. op muzikaal gebied tot stand gebracht
behooren in de eerste plaats zijn voortreffelijke klavieruittreksels van W a gn e r' s trilogie .Der Ring des Nibelungen, die als meesterstukken van bewerking behooren geroemd te worden, en zijn uitgave der werken van Chopin ,
die van zijn groote kennis der compositiën van dezen meester getuigt. Voorts
verdienen bijzondere vermelding zijn arrangementen van S c h u b e r t' s symphonie in C (voor twee klavieren), van T s c h a ï k o w s k y' s symphonisch
gedicht Francesca da Rimini (vierhandig), alsmede een door hein gecomponeerde Polonaise-Phantasie voor klavier. Van groot talent getuigt ook zijn
nieuwe instrumentatie van C h o p i n' s concert in f.
Kling (Henri A d r i e n Louis) , hoornvirtuoos en componist, geb. 17
Febr. 1842 te Parijs, leeft op dit oogenblik te Genève. Men roemt zijn
schooneis toon en zijn goede voordracht. Tot zijn compositiën behooren eenige
opera's : Le dernier des .Paladins, Les cdeux rivaux, Le Fluíi$te, La Bataille
de Moraí en Le Castel de Ripaille, die allen in den stadsschouwburg van
Genève vertoond werden. Ook heeft hij vele instrumentale muziek gecomponeerd.
Klingenberg (F r i e d r i c h W i 1 h e 1 m) , violist en componist, geb. 6 Juli
1809 te Sulan in Silezië, studeerde aanvankelijk in de theologie, doch wijdde
zich later geheel aan de kunst en werd 1840 cantor, 1844 koninklijk muziekdirecteur te Gërlitz. Nog heden is hij aldaar als directeur aan . de P et r u s - en Paulus -kerk werkzaam. Zijn compositiën bestaan in kerk- en
instrumentale muziek.
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Klingenberg (E m i 1 i e) , zangeres, zuster van den vorige, geb. 8 April
1811 te Sulau in Silezië, is sedert 1840 als concertzangeres en muziekonderwijzeres. te Gorlitz gevestigd.
Klingenberg (J u 1 i u s) , violoncellist, broeder van de vorigen, geb. 15 Maart
1815, vestigde zich 1842 te Petersburg. Hij componeerde voor violoncel en
klavier.

Klingenberg (Johannes), violoncellist, zoon van Friedrich Wilhelm
K. , geb. 28 Aug. 1852 te Górlitz, is een leerling van G r u t z m a c h er en
M e r k e 1. Hij was achtereenvolgens lid der kapellen te Homburg, Hamburg,
Wiesbaden en Brunswijk.
Klingenstein (Bernhard), Duitsch componist, leefde omstreeks 1600 als
muziekdirecteur te Augsburg. In het archief van den Dom aldaar bevinden
zich vele zijner werken in manuscript. Vele motetten en andere kerkmuziekstukken van hem zijn in druk verschenen.
Klingohr (August), violist, geb. omstreeks 1775 te Tropplowitz bij Leobschütz, waar zijn vader, J o s e p h K. , organist was, fungeerde als orkestdirecteur bij verschillende tooneelgezelschappen en werd ten slotte directeur van
eenige muziekvereenigingen te Breslau.
Klingohr (J o s e p h W i 1 h e 1 m) , klavierspeler, broeder van den vorige, geb.
11 Sept. 1783 te Tropplowitz, werd 1810 kapelmeester van den vorst van
Anhalt-Pless, aan wiens hof hij 16 Jan. 18I4 stierf. Van zijn compositiën,
bestaande in kerkmuziek, klavierstukken en gezangen, zijn alleen klaviersonates
met en zonder begeleiding van andere instrumenten in druk verschenen.
Klipstein (Johann), luitvirtuoos, geb. op het einde der 16e eeuw te
Praag, liet vele compositiën voor luit in manuscript na.
Klipstein (Georg Gottfried) , geb. 24 Sept. 1772 te Muhlhausen in
Thuringen, - leefde als cantor te Oels in Silezië en schreef een werk, getiteld:
Rai k- and Hul f sbuck fur Organisten uncl solel e, die es werden wollen. Hij
stierf 15 Jan. 1836 te Oels.
Kloekenbring (Friederich Arno 1 d) , schrijver over muziek en componist, geb. 31 Juli 1742 te Schakenburg op het gebied van Luneburg, ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in het klavier- en fluitspel en in de
compositie en bleef zijn geheele leven de kunst ijverig beoefenen. Hij moest
echter ook in de rechtswetenschap studeeren en werd na volbrachte studiën
griffier in Hanover. Door het lezen van het 1790 verschenen boek Bahrdt
mil der eiserne'ii Stirn, dat een vreeselijken indruk op hem maakte, werd hij
waanzinnig en stierf I2 Juni 1795 te Hanover. Van zijn talrijke compositiën
is niets in druk verschenen, doch vele door hem geschreven verhandelingen
over muziek zijn opgenomen in de Au fs tze ver$chieclenen Inhaltes (Hanover, 1787).
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Klok, Ned. ; GLOCKE, Hoogd. ; CLOCHE, Fr. ; BELL, Eng. ; CAMPANA, Ital. ;
en CAMPANA, Lat. Een reeds bij de oude volken bekend metalen
slaginstrument, uit een mengsel van tin en koper gegoten.
De deelen van een k 1 o k zijn : het lichaam of vat ; de klepel, die er binnen
in hangt, of de hamer, die er aan den buitenkant op slaat, zoo zij door een
uurwerk in beweging wordt gebracht ; het oor of de hals, waaraan zij hang!;
de zoom; en dikwijls vele sieraden, als wapens, letters enz., die er op. gewerkt zijn. Waar en wanneer de k l o k uitgevonden is, kan men niet reet
zekerheid bepalen. Reeds vroegtijdig was zij bij de Chineezen bekend. In
China gebruikte men van 2255 tot 250 v. Chr. de klok als muziekinstrument, later ook om signalen te geven ; tegenwoordig dient zij er alleen tot
laatstgenoemd gebruik. Ook in Indië, Assyrië en Egypte was de klok, hetzij
als muziek -, hetzij als signaalinstrument., in gebruik. Bij de Hebreërs vindt
men haar in handen der priesters in den tempel, om den aanvang van
bijzondere plechtigheden aan te duiden. Ook bij Grieken en Romeinen was
zij niet onbekend.
In de eerste christentijden begon men de klok tot andere doeleinden te
gebruiken. Men was tot de ontdekking gekomen, dat haar klank bijzonder
geschikt was, om het volk ter godsdienstoefening op te roepen, en voorzag
derhalve de kerktorens van klokken. De overlevering vermeldt, dat in de 4e
eeuw bisschop Pa u l i n u s te Nola in Campanië de eerste was, die zijn gemeente
door klokgelui ter kerke riep; om die reden zou de klok in het Latijn Nola
genoemd zijn ; den naam C a m p a n a verkreeg zij waarschijnlijk, omdat het beste
metaal voor klokken uit Campanië afkomstig was. Het Hoogduitsche G 1 o c k e
komt volgens Grimm van het Oudhoog duitsche c o c h en , kloppen, slaan.
In het Westen riep men eertijds liet volk, zooals reeds de Hebreërs gedaan hadden, door trompe(geschal bijeen; later, zooals nog heden in vele
Grieksche gemeenten, door het slaan op metalen platen of op houten borden.
Eerst in de 6e eeuw zouden in het Westen, en wel in de Benedictijner-kloosters, de klokken in gebruik gekorven zijn. Niet lang na haar invoering in
het avondland werden zij ook in de torens van vele stadskerken geplaatst.
Paus S a b i n i a n u s (603--605) bepaalde, dat dagelijks zesmaal de klok geluid moest worden. In de Grieksche kerk vindt men de klok eerst in de
laatste helft der 9e eeuw, en omstreeks denzelfden tijd begon men er voor
sommige plechtigheden bijzondere klokken op na te houden. Zoo had men
eere-, schand-, storm-, brand-, feest-, bid- en arme zondaars-klokken.
In de oudste tijden werden de klokken gesmeed, later gegoten van een
metaal, dat een mengsel van tin en koper is ; dit mengsel heet k 1 o k s p ij s.
In vroeger eeuwen had men ook klokken van goud, zilver, geel en rood koper.,
steen, glas, ja zelfs van hout.
II.
23
NOLA

3M4
De klokkengieters schikken zich naar zekere schaal, die zij S c a 1 a C a mp a n a r i a of k l o k k e n s c h a a l noemen, door middel van welke zij de ver
verschillende deelen der klok berekenen. Dienaangaande zegt-houdingvae
V e r s c h u e r e R e y n v a a n in zijn Muz2jkaal Kunst- l'Voordenboek het volgende : De maat en fondament wordt van de wijde van den rand genomen,
„

alwaar de klok het dikste en sterkste zijn moet, aangezien • de klepel of hamer
aldaar omtrent aanslaat, en den klank veroorzaakt."
» V oorders wordt naar de verlangde w/dte der te maakene klok, een kring
op een glad geschaafd bord getrokken, en dus de hoogte en dikte, volgends de
voornoemde schaale genomen en a fgemelen: men maakt gemeenlijk een Quadraat
of vierkant, dat zo hoog opgehaald wordt, als de omtrek en rand der klok
wijd zullen zijn, zo dat, de hoogte met de wijdte overédnkomt.
zDe proportie of evenredigheid in onze hedendaagscke klokken is, om de
diameter of middenlijn, vijf tienmaal de dikte van den rand, en twaalfmaal de
hoogte, te maaken.
» De klokken worden in vormen geqolen, van daar be bereide aarde : de
vetste of die het meest aankleef I is de beste : dezelve moet eerst gemalen en qezift zin, on, alle spleeten of scheuren voorfekomen : de verscheidene lijsten of
uitlopende randen, en andere vercierselen worden op ?,vascli gevormd, om aan
den buitenkan) van de klok in relivo of opwerk verbond te worden : dit wasels
wordt eigenlijk met smeer vermengcd, om daarvan een dunne laag op de buitenste
vorm te leggen, eer er eenigerlei letteren op gesteld zijn.
n Om de vorm te maaken, hebben ze een slellaadjen of steiger, bestaande
uil vier planken, welken op schraagen geschikt zijn : hier op brengen ze de aarde
die grovelijk geslagen is, en met, paardenmest vermengd wordt, welke alsdan
met een groolen spatel wwwél geklopt wordt.
»De passer van zamenstellinq is het voornaamste Instrument, om de vorm te
maaken; dezelve bestaat uil, twee verschillende beerven, die door een derde stuk
zamengevoeqd zijn : en het laatst van allen, de gieters planken of borden,
waarop de graveerselen der letteren, snijwerken, waapenen enz., gesteld zijn.
„Zij graaven eerst een gat van eene genoegzaame diepte in den grond, om
de vorm van de klok zamen met de kas te bevatten ; en omtrent zes duimen laager
dan de grondvlakte, van de plaats, daar het werk verricht, en de klok gegoten wordt.
»De klokken gegoten zijnde, worden dezelven, volgends voornoemde Scala
Campagnaria, op kunnen toon gedraaid."
Dit »draaiers" is noodig om een zuiveren toon te verkrijgen ; want een klok
wordt zelden zoo zuiver gegoten, dat zij niet aan de eene zijde iets dunner
is dan aan de andere: bij gevolg valsch. Om dit gebrek te verhelpen, moet
zij gedraaid worden totdat zij zuiver is, hetwelk men aan den klank, dien zij
in het draaien geeft, kan hooren.
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Uitvoeriger beschrijvingen van het klokkegieten vindt men o. a. in de volgende werken : De verhandelingen van de klokken en hei klokkespel door
J. P. A. Fischer (Utrecht, 1 738), Der vollkom ;pene Glockengiesser van
L a n n a y (Quedlinburg, 1834), Gloekenkunde van H. O t t e (Leipzig, 1858),
Handbuch der Metal4gie8eerei van Hartmann (Weimar, 1863) en AkiuSIik
van Z a m m i n e r (Giessen, I855).
Is de klok gereed, dan wordt zij door den bisschop plechtig ingewijd. Dit
heet k 1 o k k e d o o p. Sedert de J 0e eeuw vindt men een naamgeving daarmede verbonden. Men gaf daarbij de voorkeur aan vrouwennamen. Doorgaans
zijn de klokken ook van opschriften voorzien. Zeer dikwijls vermelden die
den naam van den maker en bevatten nog een spreuk of eenige vers- of
prozaregelen er bij.
Onder de grootste klokken der wereld behoort de keizersklok in den
Dom van Keulen. Zij is uit Fransche kanonnen, buitgemaakt in den oorlog
van 1870, vervaardigd door den klokkengieter Hamm in het Frankendal.
Deze klok is gegoten uit 22 groote kanonnen -loopen en ongeveer x.00 centenaars tin. Zij weegt 545 centenaars. De hoogte is 4,40 m., de diameter
3,50 m., de omvang 10,85 m. De klepel is 3,30 m. lang en weegt 800
kilogram. De klokmantel heeft een dikte, beneden van 27 centim., boven
van I0 centim.
Zij draagt tot opschrift:
Die Kaisersglocke heiss' ich;
Des Kaisers Ehre preis' ich.
Auf heil'ger Warte steh'ich;
Dem Deutschen Reich ersteh' ich:
Dass Fried' and Ehr'
Ihm Gott bescher'.

De 1563 te Moskou gegoten T z a r k o 1 o k o l (keizer der klokken) weegt,
naar men beweert, 400,000 kilogram.
De Chineesche keiser Yong - l o liet 1403 een klok gieten, die 62,500
kilogram woog. De klok op den St e p h a a n s -toren te 'veeenen, 1711 uit veroverde Turksche kanonnen gegoten, weegt 368 centenaars.
Als orkestinstrument kwam de klok op het einde der á.8e eeuw in gebruik,
en wel het eerst, naar men beweert, in de opera Camille van D a 1 a y r a c.
Ch e r u b i n i gebruikte er een in zijn opera .Elfsa, in vereeniging met, lage
tonen der hoorns. In Guillaume Tell van R o s s i n i komt een klok in q' voor,

in Les Haquenots vats M e y e r b e e r een in f, in de Sym home fantastique
van Berlioz een in C, in Die Legende der heiligen Elisabet/ van Li s z t
een in E. Ook in V e r d i ' s T rovatore, in M e y er b e e r' s •Dinorah en in
S t e r n d a 1 e B e n n e t ' s ouverture Paradise and the Peri komt een klok voor
23*
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Uit een vereeniging van verschillende, volgens de toonladder gestemde klokken wordt een k 1 o k k e n s p e I (z. dit) gevormd.

Klokkenoleters, Ned..; GLOCKENGIESSER ; Hoogd. ; FONDEURS DE CLOCHES,
Fr. ; BELL-FOUNDERS, Eng. Noord- en Zuid -Nederland hebben er vele opgeieverd. Niet zelden waren zij tevens geschutgieters. De meest bekende
Noord - Nederlandsche klokkengieters zijn : B o r g h a r d t , Enk huizen, 1770;
Both (Thomas), vermoedelijk Harderwijk, I577-93; Burgerhuis (Jan) ,
Middelburg, 1607-68 ; Butendijk (Steven), 1458; Buten dij c (Ger. rit van), 1550; Cloterdijk (Willem van), 1550; Crans (Cyprianus), Enkhuizen, I728-33; Derek (Jan Nicolaas) , Hoorn, 1734-49;
Elfers (Willem), 1636; Grave (Jan Albertde), Amsterdam, 4711-23;
Hemony (Francois en Pierre; z. dezen); Herman; Kaerwas (Wou
-ter),1386;Knus(Jacob),Amterd1694;Mus(Hnic)
1513; Moer (Jasper), 1433; Id. (Willem), 1433; Id. (Gobelius),Alkmaar, 1487 ; Id. (Casparus) , 1525; Id. (Johannes of J a n) Delft, 1525-65;
Id. (Jan J a s p e r s z.) , 's Hertogenbosch, 1554; Id. (Cornelis) , Delft, 1565
Mulder of Muller (N.), Amsterdam, 1723--33; Noorden (Klaas)
1711-1 3 ; N o t e m a n (Jacob), Leeuwarden, 1636 3 7; P h i l i p s e n (Jo~
han), 1636; Schmalburg (Frederik Joh.); Terstege (Jan), vermoedelijk te Kampen, 1536.--44 ; Trier (H e n r i c van) , Biervliet, 1570-1610;
Id. (Pieter van), 1610-36; Utrecht (Johan van), Utrecht, 12e of
13e eeuw; Vechel (Jan), 1449; Id. (Willem van),'1375; Venlo (Jacob
van), 1415; Id. (F. van), 1518; Wagheneus (Cornelius), Leeuwarden,
1541-44; Waghen sis (Hendrik), 1471; Wegewart (Henderik),
Deventer, 1616; Wou (Gerrit van), 1403; Wou of van Wou (Gerardus of Gert), Kampen, 475-1527; Wou Jr. (Geert van), 4538-39;
Wou (Nicolaas a Gerardo), 1512, en Wou Gerritsz.
Van de vele Zuid - Nederlandsche klokkengieters verdienen bijzondere vermelding: Albert, Leuven, 1340; B a r b i e u x (Jean), Doornik, 1751 ; Id. (Je an
Baptiste), Doornik, 1557; Bernard (André), Bergen, 1664; Broeckaert (Jan), Tirlemont, 1640; Chaboteau (Hubert), Gent, 1639;
C haudoir (Francois), Luik, 1782; Coecke (Barthelomeus), Aelst,
1430-1467; Granen (Jan), Tongeren, 1598; Defebve (Gilles, vader
en zoon), Luik, 48e eeuw; De C l e r c k (Peter, P e t e r s z o o n, Jan ,Rom.
bout., Jacob), Mechelen; De Haze (Melchior), geb, te Antwerpen omstreeks 1630 ; hij was een leerling der gebroeders H e m o n y en vervaardigde
o. a. een klokkenspel voor het E s c u r i a a t te Madrid ; D e H o n t (Johan),
Antwerpen, 1730 ; D e 1 e c o u r t (Antoine, F l o r e n t en diens zoon), 47e
eeuw ; D u M é r y (Georges) , Antwerpen, 1699---J 784; F e r (Jean), Doornik , 1562; Groignart (Jean en Roche); Janssens (Cornelis), Ant,

-
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werpen, I 59 ; J u g l e (Pierre), Bergen, á.6e eeuw; M a g r e t (Simon),
Doornik, 1458; Moer (Casper en Willem) , Antwerpen, 1480; P a u w e l s
(Jan) , Gent, 177; enz., enz. -- Onder de meest beroemde Zuid-Nederlandsche
klokkengieters behoort de familie van den G h e y n. Het oudste lid dezer
familie is Wil 1 e m , die op het einde der 16e eeuw leefde en Noord-Nederlander van afkomst was. Jan v. d. G. stierf 1573 te Mechelen; Piet werd
op het einde der '16e eeuw aldaar geb. ; een andere Piet stierf 1561 ter
zelfder plaatse; Jan, zoon van Piet, stierf 1627 ; zeer vermaard zijn Andreas v. d. G., die te Nivelles woonde, en zijn broeder Matthias. Een
der oudste Belgische klokkengieters is G i 11 i s van C a s t r e n, die in de 13e
eeuw leefde. De Roe l a n d s k l o k te Gent, met het opschrift:
Roland, Roland ben ick genannt,
Wean lek kleppe so ist 't Brandt,
Als ick lude orlog in Flanderland.

is 1314 door Jan van R o n s b e k gegoten..
Een ander oud klokkengieter is Z e e t s m a n , Mechelen, 1441. Ook de familiën W a g v e n s, W i t l o o c k x en W i e r i n c k waren beroemd.
„La science des anciens fondeurs de cloches," zegt B i 1 lo n in zijn verhandeling Les Cloches et les sonnerie$, „était le résultat de leur propre expérience.
C'est pourquoi elle etait restée, pendant plusieurs siècles, l'etat de secret
ou cl'arcane, qu'ils transmettaient leurs enfants comme la partie la plus pré
leur heritage. Ce ne fut que vers le XVIe siècle, que V a n e c h i o-cieusd
(»van Eyck, van Heck?" vraagt van der Straeten), en Italie; le
P. M e r s e n n e, en France ; P. H é m o n y, en Hollande ; D e- G r a a f, en
Allemagne ; enfin, en Angleterre, C h r i s t op h e Hodson , au XVIIe siècle,
posèrent et développerent les principes de eet art, qui est devenu de nos jours,
et surtout depuis M. E. B o 11 é e , une science exacte."
Klokkenspel, Ned. (meervoud : KLOKKENSPELLEN, en niet : KLOKKENSPELEN,
zooals veelal geschreven wordt) ; GLOCKENSPIEL, Hoogd. ; CARILLON, Fr. ; CAMPANETTA, Ital. ; een vereeniging van klokken van verschillende grootte, die
volgens de diatonische of diatonisch-chromatische toonladder gerangschikt en
gestemd zijn en met hamers aangeslagen worden. De hamers worden in beweging gebracht, hetzij door middel van toetsen of lange stokken, die men
met de vuisten nederdrukt, hetzij door middel van een wals, gedreven door
een uurwerk. Bestaat het klokkenspel uit zeer kleine klokjes, dan houdt de
speler de hamertjes in de hand.
De ouderdom van het klokkenspel is niet met zekerheid te bepalen. In
een handschrift, dat uit de 6e eeuw schijnt te zijn, wordt een teekening gevonden, voorstellende een monnik, die vijf klokjes of schelletjes vóór zich
heeft hangen, waarop hij niet een hamertje slaat. Dus reeds in de eerste
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eeuwen vaan het Christendom schijnt het in liet Westen bekend te zijn
geweest.
Voornamelijk in de nederlanden was het klokkenspel zeer geliefd, en men
vermoedt, dat daar te lande het f o r en k l o k k e n s p e l ontstaan is. Wanneer,

is moeilijk te bepalen. F é t i s noemt Bartholomeus de Koecke als
uitvinder van het klokkenspel. Hij zegt : »o e c k e, fondeur de cloches a
Most (Flandre), dans la seconde moitié du quinzième siècle, inventa les carillons, en 1481, suivant 0 r t e 1 i u s , cité par Gram aye (Antiq. Brabant., eh.
III, p. 53). Ii concut le premier le mécanisme du cylindre note, pour mettre
les cloches en - vibration et former les melodies." De uitvinding schijnt echter
van ouder datum te zijn. Volgens Gr e g o i r (Bibliolheque Musicale populaire, III),
heeft K o e c k e of C o e c k e reeds 1467 een klokkenspel voor het stadhuis te Aelst
vervaardigd. Er zijn oude schrijvers, die de uitvinding toeschrijven aan Jan
van Beveren uit Duinkerken (1478); anderen noemen H e n d e r i k L oed e r,
anderen L e Yong (?). Joachim Hess (volgens J. C. Boers een zeer geloofwaardig schrijver) zegt in zijn boekje Over de vereischten in Benen Organist
(Gouda, 1807), waarin ook over het klokkenspel gesproken wordt, het vol
klokkenspel thans het oudste is, weet ik niet te bepalen, nu-gend:»Wlk
Schoonhoven een nieuw klokkenspel heeft. Het vorige was waarschijnlijk een
der oudsten. Onder hetzelve heb ik een klok gevonden gehad, waarop het
jaartal 1208 stond, zijnde een zeer buitengewoon maaksel. Geheele kuilen of
putten, door het aanslaan van den hamer, waren daarin gesleten. Thans zal
het klokkenspel van Oudewater, waarschijnlijk, wel het oudste zijn dat voorhanden is." Volgens andere berichten speelden de klokken van Sainte Catherine bij Rouaan reeds in den aanvang der 14e eeuw kerkelijke wijzen.
De eerste klokkenspellen bestonden uit 3 tot 6 klokken. Men had er 1409
een te Oudenaarde, 1430 te Antwerpen en 1434 te Leuven. Ook Nivelles
had 1486 een dergelijk klokkenspel, en zekere Jean G o d e fr o i t was er
aangesteld als batteleur de cloches.
De uitvinding van het klavier tot bespeling der klokken dagteekent van
het einde der 15e eeuw. De stad Aelst in Vlaanderen zou, volgens sommigen
het eerst in het bezit van een dergelijk mechanisch klokkenspel geweest zijn.
Van het klokkenspel geeft V e r s c h u e r e R e y n v a a n in zijn kluzijkaal
Kunstwoordenboek de volgende. beschrij ving :
.Het is

onder de slagspeeltuigen een der kundigste uitvindingen van het menschlijk vernuft

;

wordende bespeeld op marktdagen en andere gelegenheden, door den klokkenza# op een daartoe
gemaakte machine, den stoel genaamd, bestaande uit een houten raam, waaruit stokjens, bij wijze
van toetsen, vooruitsteeken, die verre genoeg van elkander liggen, dat men reet de vuisten, zonder
de nabuurige toetsen mede te raaken, sterk en gezwind er op kan slaan; zijnde voorzien. van een

Pedaal of Voetklavier, in denzelfden smaak, uitgenomen dat de toetsen dikker zijn, dan het
Handklavier, en doorgaands om de sterkte met ijzer bes'agen zijn; wordende evenals het Klave-
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cimbel of Orgel bespeeld, waarmede het veel overeenkomst heeft; met deeze uitzonderinge dat
Bas met de

deeze bespeeld worden met de vingers en het Klokkenspel met de vuisten, en de

voeten : wordende de Klokken in de rondte van den toren gehangen, en zoodanig ingericht, dat
de eene zijde tegen de andere niet overwigtig is : vorders heeft men aan iedere klepel, waarvan
de Klokken voorzien zijn, om daarop te speelen, een dik koperdraad, 'twelk men aan de overzijde
van den toren vastmaakt, 'tgeen zoo moet gespannen worden, dat er tusschen de klepel en de

Klok maar een kleine opening blijft; dan maakt men daar in 't midden een andere draad aan
vast, die, door een kleine opening in den zolder, recht neer gaat tot aan den stoel, of 't handklavier."

Aangaande het door een uurwerk in beweging gebracht klokkenspel deelt
dezelfde schrijver het volgende mede:
,De Klokken worden ook geregeerd door het Uurwerk of Horologie, voorzien zijnde van een
Ton of Trommel, om de Nuvijkstukjens op te zetten, welken op het heel uur, halve uur, en de
quartieren gehoord worden, ja zelfs op sommigen de voorslagen; zijnde behalven de klepels, wel
voor het Handklavier dienen, en geen gemeenschap niet de Ton of Trommel hebben. hiervoor-ken
sommigen deezer klokken, van een, twee, drie, en somtijds van meer hamers voorzien : hoe meer
hamers de Klokken hebben, hoe uitvoeriger Muzijk er op de Ton of Trommel kan gestoken wor
-

den: deeze hamers rusten op ijzeren veeren, door welken zij genoodzaakt worden de Klok te
verlaaten, zo ranch zij dezelven hebben aangeslagen; waardoor het geluid anderzins gestremd zoude
worden, en de Klokken geen toon zouden kunnen geeven : de hamers worden opgeligt door een
ijzeren klavier waaraan zij met sterk ijzer- of koper-draad zijn vastgemaakt: liggende dit klavier
bij sommige Trommels boven dezelve, en bij anderen aan den onderkant, het welke in de uitwerkinge op hetzelfde uitkomt: dit klavier wordt wederom door zekere ijzertjens opgeheven, de welken
geschroefd zijn in de vierkante gaten, daar de Ton of Trommel mede voorzien is ; zij steeken
omtrent een duim boven de Trommel uit, en worden nooten genoemd: deeze Ton of Trommel is
van gepolijst koper ot van glad ijzer; dezelve loopt ieder uur eens rond: naamlijk; als het een
heel uur is, ligt ze omtrent twee derde deelen van haaren omtrek af, en het overige derde deel,
bij het half, en ieder q wartier uur, zo er voorslagen bij zijn, hier onder begrepen : ten zij men
een Trommel hebbe; met een verschui fklavier; lopende hierbij den Trommel tweemaalen rond in
ieder uur, en des een dubbelde Trommel mag genoemd worden : om reden, dat dezelve niet alleenl ijk tweemaalen in ieder uur rondloopt, maar ook tweemaalen ten opzichte der verschuivinge in
het rond verstoken wordt; zijnde zodanig ingericht dat door deze verschuiving de nooten welke
moeten zwijgen, van onder het klavier van daan schuiven, en die zig moeten laatera hoorera,
onder het klavier komen; deszelfs maaksel en metaal, is evenals de voorige Trommel, uitgenomen
dat deeze eens zo breed is, wegens de ijzeren nooten, welke tusschen elk klavier doorgaan moeten: het klavier, of liever de spil daar het klavier op ligt, verschuift alle halve huren, net zo
veel als er nodig is dat ze onder de andere nooten komen."

Uitvoeriger beschrijving der mechaniek van het klokkenspel vindt men in de
Verhandeling van cie klokken en he klokkenspel van J. P. A. F i s c h e r.
Het door uurwerk gedreven klokkenspel is ontstaan uit den zoogenaamden
voorslag , d. i. een accoord van klokken, dienende om het slaan van de
uurklok vooraf te gaan. »Si nous interrogeons les premiers indices d'un
voorslag rudimentaire,' ` zegt van der S t r a e t e n (La .Mimique aux l^aysBas avant le 1YIXe siecle, V, 379), nous y voyons, en I496, une livraison
faite, par maitre Gauthier H a b , de trois clochettes servant a a nnoncer la
rappe de l'heure et de ses subdivisions. A notre avis, ces tinbres se bor-
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naient simplement a battre, avec l'une ou l'autre des cloches horaires, un
accord sumultané ou arpégd, et n'avaient conséquemment aucune vise mélodique:

o-

f

Een dergelijke voorslag was reeds op het einde der 1.4e eeuw te Utrecht
bekend. Althans volgens oude stukken „vercalden oversten van Utrecht met
H e y n Mande van Zwolle van eenen voirslag, enen middelslach ende ene
boe" voor de >ui-e-clot" op de Buurkerk, 1380. (z. Hofdijk , Ons voorgeelach t, V, 75.) — De beste klokkenspellen hier te lande zijn vervaardigd door
d e G r a a v e en de gebroeders H e m o n y (z. dezen). Van deze laatsten zijn
er te Zutphen, Amersfoort, Enkhuizen, Deventer, 's Hertogenbosch, Utrecht,
Delft, Middelburg en Amsterdam.
Vondel heeft een gedicht gemaakt Op het .Klokmuziek 't Amsterdam, waarin
hij van Hem ony zegt:
Ik verhef mijn toon in 't zingen
Aan den Amstel en het Y,
Op den geest van H e m o n y,
D' eeuwige eer van Lotheringen,
Die 't gehoor verlekkren kou
Op zijn klokspijs en zijn noten,
Ons zoo kunstrijk toegegoten;
't Lust ons op de klokketon,
Om doorluchte torentransen,
Lenen klokkedans te dansen.

België is om zijn klokkenspellen beroemd. Het grootste is dat van Brugge,
hetwelk uit 49 klokken bestaat en vervaardigd is door Georges d u M e r y.
Ook Antwerpen, Brussel, Mechelen en andere steden bezitten groote klokkenspeller.. Belangrijke mededeelingen dienaangaande vindt men bij van der
S t r a e t e n (La Mlusique aux lays-Bas, deel V) en bij G r eg o i r (Bibliolkèque
Musicale, deel II).
In Noord-Frankrijk en in sommige steden van Noord-Duitschland schijnt het
klokkenspel niet onbekend te zijn. De kerk Saint - Germain l' A u x e rr o i s te Parijs heeft er een van 38 klokken, dat echter nooit bespeeld wordt.
In Engeland is het eerst in later eeuwen bekend geworden. »England," zegt
George Grove in zijn Dictionary of Music and Musicians (Londen, 1879),
,,has borrowed the idea of carillons only recently from the continent, but has
the credit of inventing and perfecting the principle of .mechanism which has
surmounted all the drawbacks of the Belgian carillon machinery." In het
artikel CARILLON van genoemd werk geeft Grove een uitvoerige beschrijving
dezer nieuwe mechaniek, die men voornamelijk aan de pogingen der klokken-
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gieters G i 11 e t a n d B 1 a n d , van Croydon, te danken heeft, en die o. a. toegepast is op de klokkenspellen van Manchester (Town H a 11) , Worcester,
Bradfort, Rochdale, Leek en Oldham.
Het ambt van KLOKKENSPCLER of KLOKKENIST (Fr. : CARILLONNEUR) was

hier te lande, sedert de Hervorming, in den regel met dat van organist ver
volgende klokkenisten verdienen bijzonder vermeld te worden -enigd.•D :
Berghuis en Schol, te Delft; J. Reuslin, H. Cramma, Everaerts
en De Gruytters, te Antwerpen; Schepens, te Gent; Matthias van
den Gheyn, te Leuven; G a b r i ë l de N e v e, te Ath; P. Nijs,
s, te Brussel; L. Leblancq, te Soignies; N. Magherman, te Brugge; Gerard
Haverha 1 s, te Mechelen; P. G r a u, te Oudenaarde; J. C 1 e r z e, te Luik;
J. van Eyck, Dix en Fischer, te Utrecht; J. Hess, te Gouda; Nouts,
S. Verbeek en Jacob Pothoff, te Amsterdam; G. Havingha en van
der 'With, te Alkmaar; Lootens, te Middelburg.
Van P o t h o ff wordt verhaald, dat hij zeer snelle chromatische schalen,
trillers en , arpeggio's kon uitvoeren.
Onder de compositiën voor klokkenspel behooren Moreeauly fi^ qiié8 van
M. van der Gheyn, die bij Schott en C O in druk verschenen zijn.
KLOKKENSPEL (Fr. : JEU DE TIMBRE ) is ook de naam van een draagbaar
instrument, bestaande uit zeer kleine klokjes, die ten getale van acht of tien,
volgens hun grootte en volgens de toonladder pyramidaal aan een ijzeren
staaf bevestigd zijn en met een hamertje aangeslagen worden ; de hoogste toon
bevindt zich aan den top der pyramide, de laagste beneden. Dit instrument
is hoofdzakelijk bij militaire muziek in gebruik.
In het museum van het Parijzer conservatoire bevindt zich een j e u d e
t i m b r e s , met vijf staafjes en twee klokjes, welks vorm overeenkomst heeft
met de S i s t r e der Egyptenaars.
In hetzelfde museum is een jeu d e timbre a c 1 a v i e r voorhanden , ver
uit de laatste helft der vorige eeuw. Het heeft een omvang van-moedlijk
twee octaven en een toon. Mozart heeft een dergelijk klokkenspel met klavier aangewend in mie Zauberflöte, Adam in de ouverture van zijn opera
Si j'elai,9 Roj. Een klokkenspel in liet orkest werd ook aangewend door
Händel, in zijn oratorium Saul; door M e y erb eer, in het kinderkoor van
Le .Prophéte; en door Wagner, voor enkele noten der vuurbezwering in het
laatste bedrijf van -Die Walkure.
Nog zij vermeld, dat k l o k k e n s p e l een orgelregister is, hetwelk in plaats
van pijpen klokken heeft.
,

.

;

Klop, Belgisch toonkunstenaar, geb. te Gent in de eerste helft der 18e
eeuw, was 1781 kapelmeester aan de Pieters-kerk aldaar. Zijn compositiën
bestaan in kerkmuziek.
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Kloppel, Hoogd. ; stok, trommelstok; de paukenstokjes worden in Duitschland S ch l .gel genoemd.
Klose, (Georg), Duitsch orgelmaker te Brieg, vervaardigde o. a. 1688
een orgel voor de evangelische kerk te Schweidnitz.
Klose (F. J.), vioolvïrtuoos, geb. omstreeks het einde der 48e eeuw te
Londen, is ook bekend als componist en als schrijver van een theoretisch werk :
Practzeal hints for acquiring thoroughbass (Londen, 1822 ).
Klosé (Hyacinthe E l é o n o r) , clarinetvirtuoos, geb. 1 J October '1808
op het eiland Corfu, ontving zijn muzikale opleiding te Parijs en volgde 1839
zijn meester B err op als leeraar aan het conservatoire, aan welk instituut
hij tot eenige jaren geleden • verbonden bleef. Hij schreef vele compositiën
voor zijn instrument en voor saxhoorns, alsmede een Grande méthode pour la
clarinette a anneaux mobiles.
Kloss (Karl Johann Christian) , orgelvirtuoos, geb. 8 Febr. I 79 * te
Mohrungen bij Sangershausen, studeerde te Halle onder leiding van T ti r k
en ging na diens dood, 1813, naar Leipzig, waar hij violist in het orkest
werd en les nam bij den concertmeester M a t t h á i. Ook als klavierspeler liet
hij zich meermalen in het G e w a n d h a u s hooren. Hij werd 1818 organist
aan de evangelische kerk te Elbing, doch gaf aan een zwervend leven de voorkeur. Hij was achtereenvolgens muziekdirecteur en violist in " verschillende
steden, gaf op vele plaatsen orgelconcerten en stierf in kommervolle omstandigheden 26 April 1853 te Riga. Van zijn connpositiën zijn stukken voor
klavier en voor orgel, alsmede liederen en gezangen, in druk verschenen.
Klotz (Kar 1) , hoornvirtuoos, geb. 24 Maart 1824 te Stettin bij Hechingen, was kamermusicus in de vorstelijke kapel te Löwenberg in Silezië.
Kloz of Klotz (M a t t h i a s), violenmaker, geb. omstreeks 1640 in Tyrol,
werkte van 1670 tot 1696. Hij * was een leerling van Jacob Stainer. Ook
drie zijner zonen waren violenmakers. De Lexicographen beweren, dat hun
werk overtroffen wordt door dat van hun vader; dit wordt echter tegengesproken door den violenkenner G e o r g e H a r t, die in zijn boekje The 1 iolin
over het werk van M a t t h i a s K. het volgende oordeel velt : »The work is
good, but the varnish poor. Much of the wood that he used was cut at the
wrong season, and is consequently worm-eaten. It is an error to give Matthias the foremost place in this large family of Violin makers his son
Sebastian was his superior."
Kloz (Sebastian), violenmaker, zoon van den vorige. Zijn instrumenten, volgens Georges Hart van beter gehalte dan die zijns vaders, zijn plat
in vergelijking met de meeste violen der Duitsche school. Het lak schijnt soms
van die soort te zijn, welke A 1 b a n i gebruikte. De instrumenten van S e b a s t i a n
.

zijn gemerkt : Sebastian Kloz, in Mittenwald, Au 17.
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Kloz (George), violenmaker, broeder van den vorige, leefde, evenals zijn
broeder E g i t i a, in Tyrol. Zijn instrumenten zijn goed gemaakt, gemeenlijk
geelkleurig ; het hout is dikwijls wormstekig. Zijn violen dragen de jaartallen
'1750---1770. Nog waren in Tyrol bekend : J o s e p h K. ; een andere E g i d i us
K., die voor den vader van Mat t h i a s gehouden wordt ; M i c h a e l en C h a r l e s K.
Vele violen, die doorgaan voor »Stainers," zijn het werk van de familie K 1 o z.
Kluge (G. H.), omstreeks 1105 organist te Erfurt, is bekend als componist van vele koraalvoorspelen.
Kluger (Florian), componist, geb. in de tweede helft der 18e eeuw in
Boheme, schreef tweestemmige nocturnes, klaviertrio's en dansen voor klavier.
Klughardt (August), componist, geb. 30 Nov. 1847 te Köthen, bezocht
het gymnasium te Dessau, wijdde zich te Dresden onder leiding van B 1 as sm a n n en A. R e i c h e 1 aan de studie der muziek en bekleedde, nadat hij zijn
loopbaan begonnen was als kapelmeester aan de schouwburgen te Posen, Neustrelitz en Lubeck, tot I873 den post van muziekdirecteur aan den hofschouw
te Weimar, om vervolgens hofkapelineester te Neustrelitz te worden,-burg
waar hij nog heden gevestigd is. Als componist heeft hij Schumann ,
Liszt en Wagner tot voorbeeld gekozen. Onder zijn eerste compositiën
behooren stukken voor klavier (Fel(Iro8en, op. 5), mannenquartetten, vrouwen
sprookje Dornróschen (Op. 8). Later schreef hij eenige orkest--korenht
werken, o. a. een Siege$ouverture en een symphonie, getiteld IFaldweben, als
voor hobo, alt en klavier. Op dramatisch gebied is hij be--medphantsië
kend door twee opera's : Mirjam en Iwein. Eerstgenoemd werk werd 1873
te Riga vertoond. Wat de muziek van Iwein betreft, volgde de componist
de richting, door W a g n e r in zijn laatste werken aangegeven; evenwel zonder
gunstig resultaat, hetgeen hoofdzakelijk aan den tekst zijner opera geweten
moet worden, die zeer onbeduidend is.
Klugling, een in zijn tijd zeer geroemd toonkunstenaar, was 1782 organist
aan de Petrus - en Paulus -kerk te Dantzig en componeerde concerten
voor klavier.

Kluppel (Edmund Johann) , klavierspeler, geb. 1840 te Hemmerden bij
Dusseldorp, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Keulen en vestigde zich als muziekonderwijzer te Arnhem.
Klyma (Pater) , Duitsch kerkcomponist, leefde omstreeks 1757 in een
klooster bij Weenen. Zijn werken noemde men in zijn tijd uitstekend.
Knabe (Wilheim), klavierfabrikant te Baltimbre, werd 3 Juni '1803 te
Kreuzburg in het Groothertogdom Saksen -Weimar geb., begaf zich I883 naar
Amerika en richtte, nadat hij te Baltimore eenige jaren bij H a r t g e werk
geweest, 1837 een klavierfabriek op, uit welke vele goede instru--zamws
menten te voorschijn kwamen. Tot 1855 was G a e h l e zijn vennoot. Vijf
-
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jaren na diens dood verkreeg de zaak, die sedert dien tijd onder de firma
W m. K n a b e & C °. gedreven werd, groote uitbreiding. K. stierf 21 Mei
1864; zijn zoons Ernst en Willielm en zijn schoonzoon, Karl Keidel
zetten de zaak voort. 250-300 man zijn op dit oogenblik aan de fabriek
werkzaam, en wekelijks worden 30-36 instrumenten afgeleverd.
,

Knafel (Joseph Leopold), harp- en klavierspeler, leefde op het keerpunt der 18e en 49e eeuw te Weenen. Vele compositiën van hem zijn in
druk verschenen.
Knapp (William), Engelsch geestelijke, geb. 1.698, gest. 1768, schreef
een verzameling kerkmuziekstukken, die onder dery titel 11 Set of New Psalms
and Anthems in druk is verschenen.
Knapton (Phi 1 i p) , geb. 1788 te York, aldaar gest. 2Q Juni 1833, componeerde orkestrale werken, liederen en stukken voor klavier en harp. Zijn
lied v There be none of Beauty's daughters" was langen tijd zeer geliefd in

Engeland.

Knauf (Johann Friedrich) , hobovirtuoos, was sedert 1815 lid der
keurvorstelijke kapel te Kassel.

Knaust (Heinrich Theodor) , tenorzanger, geb. l4 Febr. 1805 te
Brunswijk, zong 1827 daar ter stede voor het eerst in het openbaar, trad
vervolgens met bijval te Bremen en Kassel op en was tot I842 een lieveling
van het publiek. In laatstgenoemd jaar was hij wegens ziekte genoodzaakt
het tooneel vaarwel te zeggen.

Knaut, Duitsch orgelmaker uit Buttelstädt in Thuringen, vervaardigde omstreeks J 740 voor het orgel in de Pieters -kerk te Erfurt een zeer schoone
vox humana.

Knecht (Justin Heinrich) , organist, violist, klavierspeler, componist en
theoreticus, geb. 30 Sept. 1752 te Biberach in Zwaben, ontving een zorg
opvoeding, zoowel wetenschappelijk als muzikaal, en vervulde in zijn-vuldige
geboortestad korten tijd de betrekking van taalmeester. Later, 1807,
was hij hofkapelmeester te Stuttgart; doch wegens gebrek aan ijver of bekwaamheid voor dien post keerde hij 1809 naar Biberach terug, waar hij
1 J Dec. 1817 stierf. Als organist werd K. vaak met abbé Vogler gelijk, als
componist en geleerde boven hem gesteld. Van zijn vele compositiën zijn
heden niet meer dan -de titels bekend. Bijzondere vermelding verdient evenwel een muziekstuk met programma, getiteld : 1e Portrail musical de la Yature, dat in zekeren zin als voorlooper van Beethoven's Pastorale symphonie beschouwd kan worden. Een ander programma-muziekstuk van hem,
dat wellicht een arrangement van een gedeelte der bovengenoemde compositie
is, draagt den titel: La joie des bergers interrompue, par l' ora/e. an zijnn
theoretische werken verdienen vermelding : Gemeinni zliches Elernentarwaerk der
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Harmonie and (les Generalbasse$ (4 deelen, Augsburg en Stuttgart, 1792-98);
Kleines alpkabe/isches Wörlerbz^ch der vornehmslen and interessanfeslen Artikel
aU$ der musikalischen Theorie (Ulm, 1795) ; Theoretisch- praktische Generalbassclrule (Freiburg, zonder datum ; tweede druk : Bozen, 1859) ; T ollskindige
Orgelsch ule f ier stn f a"nger and Geiiblere (Leipzig, 1795--17 98) ; Kleine Claviersehule fur die ersten An fánger (Munchen, 1800--1802) en Ailge7neiner
mu$ikaliecher Katechismus, order kurzer Inbegrif der allgemeinen Musiklehre
(Biberach, 1803).
Knefel (Johann), bij F é ti s: K n o e f e 1 genoemd, Duitsch componist, leefde
in de laatste helft der 16e eeuw als kapelmeester van den keurvorst Lod ew ij k van den Pa 1 t s. Van zijn compositiën zijn bekend : XXXII Can íione$, 5, 6 et 7 voc. (Neurenberg, 1571) ; Canlzes choralis ?nusicis numeris
5 voc. inclusus (ibid., '1575); Cantionee piae 5 et 6 voc., tam voci humanae,
quam instrumenti$ musici$ accomodatae (ibid., 1580) en Teut$che Liedlein
(Frankfort, 1610).
Kneferle (Heinrich), fagottist, organist en klavierspeler, geb. omstreeks
1750 te Eichsta' dt in Beieren, volbracht zijn muzikale studiën in Italië en componeerde kleine opera's, concerten, klaviersonates en andere muziekstukken.
Kneller (Gottfried), luitvirtuoos en beroemd portretschilder, geb. 1 648
te Lubeck, studeerde in de Nederlanden en in Italië. Hij stierf 1723, volgens
anderen 1726, te Londen en liet een groot vermogen na. Het huis, dat hij
te Londen bewoonde (Kneller Hall), is heden een Military school
of Music.
Knieseheek (Weneeslaus), componist, geb. J 743 te Praag, was eerst
fagottist in een orkest in Polen en kwam later in dienst van den vorst van
Thurn en Taxis te Regensburg, waar hij 1806 stierf. Van zijn cornpositiën
zijn Missen, Vespers en Cantates in druk verschenen.

Kniese (Julius), geb. 21 Dec. 1848 te Roda bij Jena, ontving zijn opleiding in de muziek te Altenburg van F. W. Stade , werd 1871 directeur
der zangvereeniging te Groot-G-logau in Silezië en 1876 der zangvereeniging
te Frankfort a. d. M. Eenige liederen van hem zijn in druk verschenen.

Knievedel of knieviool, Z. VIOLA DA GAMBA.
Knight (Joseph Philip) , componist, geb. 26 Juli 1812 te Bradfort-onAvon, schreef vele liederen, o. a. twee : The parling en Let's take this world
as some wide ecene, door T Ii o m a s Moore voor hem gedicht. Hij staat in
Engeland als liederencomponist hoog aangeschreven.
Knight, Engelsche zangeres ten tijde van koning K a re 1 II. Er bestaat
een portret van haar, vervaardigd door K n e 11 e r (z. dezen).
Knight (E d. u a r d) , klavierspeler en componist, leefde in den aanvang
dezer eeuw te Londen.
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Kniller (Andreas) , organist aan de Peters -kerk te Hamburg, in den
aanvang der á.8e eeuw. Gerber bezat een door hem gecomponeerde toccata
voor orgel.
Knipsbergen (Pieter van en Q u i r ij n van), organisten en klokkenisten
te Weesp, de eerste van 1626 tot 1658, de tweede van 1658 tot 1673.
Knippenberg (G.), fluitist en clarinettist, geb. 1792 te Rotterdam, gest.
1842 te Leiden.
Knipscheer (H e n d r i k) , orgelmaker te Amsterdam, in de jaren 1810---17.
Knittelmaier (Lambert), Benedictijner-monnik te Oberaltaich, geb. 13
Maart 1769 te Konzell in Beieren, schreef flllemande$ voor klavier, gezangen
en Deutscher Kirchengesanq zur heil. 11fes8e, von vier Singstimmen, zwei Hórnern Hach Belieben, mil coneertirender Orgel (Straubing, 1803).
Knjze, (F. M.), guitaarspeler, leefde in de tweede helft der 19e eeuw te
Praag en gaf in het licht : Fundament fut- die Guitarre nebsf prakíischen Bei$pielen en Vóllstándige Gi itarrensehule.
Knoblauch of Knobloch (Karl), Duitsch componist en organist, was op
het einde der 18e eeuw cisterciënser-monnik en regens c h o r i aan de kloosterkerk te Grussau. Zijn compositiën zijn aldaar in manuscript voorhanden.
Knoblauch of Knobloch (Johann C h r i s to p h) , fagotvirtuoos, geb. 744
te Potsdam, werd 1797 lid der koninklijke kapel te Berlijn en stierf in den
aanvang der 19e eeuw.
Knock (Nicolaas Arnold) , rechtsgeleerde, geb. 1759 te Leeuwarden,
gest. 1794 te Makkinga, is op muzikaal gebied bekend door volgend werk:
.

Disposiíiën der merkw. Kerk- Oryelen, welken in de provincie Friesland, Groningen en elders aangetroffen worden. _Kunnende dit werk versireA ken tot een
vervolg van het werk van J. Hess (Groningen, 1788).
Knot! (Paul), een door zijn tijdgenooten geprezen Duitsch toonkunstenaar,
was in de 16e eeuw kapelmeester te Eger in Boheme.
Knol (R u d o 1 f), Nederlandsch orgelmaker uit de laatste helft der 'l 8e eeuw.
Knoll (Katharina von), zangeres, geb. 1796 te Ravensburg in Wurtemberg, kwam 1814 aan de Opera te Stuttgart, bleef tot '1848 aan dat theater verbonden en stierf daar ter stede 1873.
Knoop , ( Gustav) , violoncellist, geb. 1805 te Gottingen, was tot '1842
concertmeester aan de hofkapel te Meiningen, begaf zich vervolgens naar
Amerika en stierf 25 Dec. 1849 te Philadelphia.
Knip, organist en componist, was omstreeks liet midden der 17e eeuw aan
de S t e p h a a n s -kerk te Bremen aangesteld en gaf vele door hem gecomponeerde dansen (Paduanen, Gaillarden, Saraband.en enz.) in druk.
Knopf (lleinrich), fabrikant van strijkinstrumenten, geb. '1839 te V1arkNeukirchen in Saksen, vestigde zich 1869 te Berlijn.
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knopregaal of Knopjesregaal (Hoogd.: KNOPFREGAL), een tongwerk in
oude orgels, welks bekers cylindervormig waren gemaakt en boven een knop
hadden in de gedaante van een gesloten helm.
Knorr (Julius), Duitsch klav ierspeler en schrijver over muziek, geb. 22
Sept. 1M07 te Leipzig, richtte 1834, in vereeniging met Ludwig S c h u n k e
en R o b e r t S c h u in a n n , de Neue Zei echri f t fur Musik op, die hij aanvankelijk ook zelf bestuurde. Ten opzichte van het klavierspel heeft hij zich
verdienstelijk gemaakt door: de uitgave der Clavier$chule van A. E. Mulle r
en de volgende door hem geschreven werken : Meffiodischer Leif f aclen fur Clavierlehrer (1861), Materialien fur das mechanische Clavierepiel, Erklcïrendes
T%erzeichniss der ha?pl chlichsten Mueik-Kunstwörier (1854) en Führer auf dem
Relde ales Klavierunierrich18 (186. ). Hij stierf 7 Juni 1861 te Leipzig.
Knoth (Ludwig), clarinettist, geb. 29 Juni 1812 te Merseburg, trad 1 838
in Nederlandschen dienst, werd 1841 kapelmeester van het 4e regiment infanterie, vestigde zich '1843 te Meppel en later te Sneek, waar hij stadsmuziekdirecteur werd. Zijn compositiën bestaan in militaire en clarinetmuziek.
Knox (John) , geb. J 505 te Gifford in Schotland, gest. 1572 te Edinburg,
is, behalve door zijn geschriften over theologie en politiek, ook bekend door
zijn vierstemmige kerkmelodieën, opgenomen in de verzameling The Common Tunes.

Knl pfer (Sebastian), componist, geb. 6 Sept. 1633 te Aschen in het
Voigtland (Saksen), werd x.657 cantor aan de T h o m a s -kerk te Leipzig, waar
hij x.676 stierf. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek, Madrigalen en Canzonetten. -- Zijn zoon, Johann Magnus K., geb. omstreeks 1666 te Leipzig,
was organist te Naumburg en vervolgens kamercomponist van den vorst van Zeitz.
Knyvett (C h a r 1 e s) , uit een oud geslacht van Norfolk, was een der voor
altzangers op het concert, 1784 'ter herinnering van H a n d e 1 te-namste
Londen gegeven. Twee jaar later werd hij lid der koninklijke kapel, richtte
1791, in vereeniging met S a m u e l H a r r i son , de Vocale Concerten te
Londen op, werd 1796 organist aan de koninklijke kapel en stierf 1822.
Knyvett (Charles), zoon van den vorige, geb. 1773, ontving onderricht
in den zang van William Parsons , in het orgel- en klavierspel van
Samuel Webbe, en wérd 1 802 organist aan de S t. George -kerk te
.

Londen, waar hij 2 Nov. 1852 stierf. Hij gaf een verzameling Psalmwijzen
in het licht.
Knyvett (William), broeder van den vorige, geb. 21 April 1779, werd
4 797 tot zanger en 1802 tot componist aan de koninklijke kapel aangesteld.
Hij dirigeerde verscheiden muziekfeesten in Engeland en componeer4e ,vele
Glee's. Hij stierf 17 Nov. 1856. Zijn echtgenoote, Deborah K. 'was een
in Engeland gunstig bekende zangeres. Zij stierf 1876.
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Kobelius (Johann Augustin) , componist, geb. 21 Febr. 11674 te
Wahlitz bij Halle a. d. S., was kamermusicus te Weissenfels, vervolgens
organist te Sangerhausen, I7 t3 kapelmeester te Querfurt en 1725 te Weissenfels, waar hij E731 stierf. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek, ouvertures, concerten en sonates.
Kober (Franz), klavier- en orgelmaker, geb. J 755 te Olmittz, gest. 17
Sept. 1813 te Weenen. Mozart bezat een fraai huisorgel van hem.
Ki ber, Duitsch hobovirtuoos, geb. in de tweede helft der 18e eeuw, was
een leerling van L. A. Lebrun te Munchen en maakte vele kunstreizen.
Kobricht, componist, organist en klavierspeler, geb. omstreeks 1720 te
Raudnist in Boheme, schreef vele Missen, Vespers en andere kerkmuziek,
alsmede kiaviersonates, stukken voor orgel, een Griinddlich.e Klaviersc11ule (1782)
en Praklisches Geig-Funclamnt (Augsburg, 1788).
Koch (A nt o n A I b re c h t) , componist, was omstreeks 1 711 muziekonderwijzer te Breslau en stierf 1745 als kapelmeester van den vorst van Bernburg. Hij schreef opera's en serenades.
Koch (Bernard), componist, geb. 1791 te Amsterdam, was een leerling
van J. B e r t e 1 m a n, S t a s s e n s en Binger. Op jeugdigen leeftijd verloor
hij zijn ouders en ging 1806 met zijn drie zusters naar 's Gravenhage, waar
hij een leerling van N a v o i g it l e en lid der door dezen gedirigeerde hof
koning Lodewijk werd. Tot . 1810 was hij in die betrekking-kapelvn
werkzaam en keerde toen naar Amsterdam terug, waar hij orkestdirecteur aan
de Italiaansche Opera werd. Omstreeks 1827 maakte hij een reis naar België en Parijs en dirigeerde in hetzelfde jaar te Amsterdam de door de zangeres S o n n t a g gegeven concerten. Hij stierf 30 Juli 1858 in laatstgenoemde
stad. De volgende opera's zijn van hem bekend : Illoeder cle Gans, vertoond te Amsterdam, 's Hage en in andere steden van ons land ; Ler hölzerne Siiliel, 1$30 te 's llage door het gezelschap van Hoedt en B i n g i e y
vertoond Das gestohlene Lcïmrnchen en Pompernikel. Voorts heeft hij geconiponeerd Jane Gray, historische scène ; Benjamin, bijbelsche scène ; de cantates Moederliefde en De rerlafene een strijkquartet ; tweestemmige liederen
en andere kleinere compositiën. In het muziektijdschrift Amphion heeft hij
;

;

eenige liederen geschreven.
Koch (Francisca R o m a n a) , zangeres, geb. 1748 te Dresden, was van
1771 tot 1787 een lieveling van het publiek te Leipzig en te Dresden. Bend a
en Schweizer schreven opera's voor haar. Zij stierf in laatstgenoemde
stad 1796.
Koch (Heinrich C r i s t op h), muziektheoreticus en lexicograaph, geb. J 0
Oct. 1749 te Rudolstadt, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn
vader, lid der hof kapel aldaar, en zette zijn studiën voort onder leiding van
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kapelmeester S c h e i n p f1 u g. Reeds '1761 werd hij als tweede violist aangesteld bij de kapel van vorst L u d w i g G ii n t h e r , welke potentaat ook voor
zijn wetenschappelijke opleiding zorg droeg. Nadat hij het gymnasium bezocht
en hij den concertmeester G ö p fe r uit Weimar onderricht in het vioolspel
genomen had, werd hij 1777 tot kamermusicus van zijn vorst benoemd. Als
componist is hij weinig bekend ; destemeer echter als schrijver over muziek.
Zijn voornaamste werken zijn : Veruc/1 einer Anleituny cur Composition (drie
deelen, Leipzig, 1782, 1787 en 1793); Musikaiisc/ies Levicon, welche$ die

heoreiscke und prz1i$che Tonkunst encyclopïdi$c/ bearbeitee, alle aglen und
ueuen Kuizsfwörter erk[är und (lie alten unri neuen Instrumene bescñriebe2z
enhul (Frankfort a. d. M. 1802; tweede omgewerkte druk door Arre y
von D 0 m m e r, Heidelberg, 1 863 tot 1865) ; Kurzyefa$ses Handwörerbuck
der Mu8ik für pruki$ché Tonkün$eler und Dilekinen (Leipzig, 1807 ; tweede
druk : Ulm, 1 828) ; ffand6uch bei dem Seudiuiu der Harmonie (Leipzig, 1 81 1 )
en Ver8uk, au& der hareeu und weicheu Tonart ieder &ufe der ciiaonischckromaischeu Leiter vermieelse (le$ enkcrmouischen Wec/isel$ in die Dur- und
Molltöne der ü6rigen Stufen auszuweiclien (Rudolstadt, 1812). Ook heeft hij
een Journal fili' die Tonkunt (Erfurt, 1795) uitgegeven, dat echter, tengevolge van de geringe deelneming van het publiek, opgeheven moest worden,
nadat een paar nummers het licht hadden gezien. In verschillende tijdschriften komen degelijke opstellen van zijn hand voor. K. stierf 12 Maart 18E6
te Rudolstadt.
Koch (J e re iii i a s) , contrapuntist, geb. 1637 te Sondershausen, werd 1662
cantor, vervolgens subrector en 1682 kapelmeester van den graaf van Schwarzburg. Van zijn compositiën noemt Gerber een vijfstemmig Trawrige$ Abscliied8lied (Sondershausen, 1666).
Koch (J 0 h a n n A u g u s t C r i s t o p h) , componist en zangleeraar, geb. in
de eerste helft der 18e eeuw te Zerbst, werd 1774 directeur der koninklijke
Opera C o m i q u e te Potsdam. Hij speelde vrij goed viool, had een goede
basstem, componeerde opera's en vertaalde operateksten, o. a. liet Holzhauer oder die drei Wilneche, uit het Fransch. - Zijn dochter, J u 1 i a n e
K a r o 1 n e , geb. 1758 te Hamburg, was zangeres aan de Opera te Berlijn,
waar zij 20 Juni 1783 stierf.
Koch (Johann Sebastian) , componist, geb. 16 Juni 1689 te Ammern
bij Mühlhausen in Thuringen, werd 1719 cantor en 1728 kapelmeester te
Schleiz in het Voigtiand. Hij stierf Januari 1757.
Koch (Karl), fagotvirtuoos, geb. 1793 nabij Coblentz, was 1822 lid der
kapel van den hertog van Saksen-Koburg. Hij heeft veel voor zijn instrument gecomponeerd.
Koch (Stephan), blaasinstrumentenmaker, geb. 12 April 1 772 te Ves24
II.
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prim in Hongarije, vestigde zich te Weenen, waar hij 16 Dec. 1828 stierf.
Zijn zoon Franz , geb. 1800 te Weenen, volgde hem op. De instrumenten
uit de fabriek van Koch waren zeer gezocht.
Kocher (Konrad), componist en klavierspeler, geb. 16 Dec. 1786 te
Dizingen in Wurtemberg, was op zeventienjarigen leeftijd huisonderwijzer te
Petersburg. De kennismaking met de werken van Haydn en Mozart bracht
hem er toe, zich geheel aan de muziek te wijden. Hij nam bij C 1 e m e n ti,
K 1 e n g e 1 en Berger onderricht in het klavierspel, bij J. H. M u 11 e r in
het contrapunt. In zijn vaderland teruggekeerd, trad hij 1820 voor het eerst als
componist op, en wel met klaviersonates, quartetten en liederen. Zijn opera's
Der Ká fig en Der .El fenkönig werden te Stuttgart vertoond, zijn oratorium
Der Tod Abels te Leipzig uitgevoerd. De boekhandelaar Cotta verschafte
hem de middelen om een reis naar Italië te maken, waar hij zich met ijver
op de beoefening der klassieke kerkmuziek toelegde. De vruchten dezer studie bestonden in de eerste plaats in een belangrijk werk, dat hij bij zijn
terugkomst te Stuttgart in het licht gaf, onder den titel : Die Tonkunst in der

Kirche oiler ldeen zu einem all
vierstimmigen Choral- und einem
I+'iguralgesannge fur eihen kleinen Chor, nebst ,4n$ichten ober den Zweek der
Kun$ im Allgemeinen (1823). Ook richtte hij te Stuttgart een vereeniging
voor protestantsche kerkmuziek op en bearbeidde met S i 1 c h e r en F r e c h
heturtemberger Choralbuch (Stuttgart, 1828). Hij werd organist aan de
Stichtskerk en richtte de zangvereeniging Liederkranz op, voor welke hij veel
componeerde. Van zijn overige werken zijn nog in druk verschenen een
klaviersonate, een klavierquartet, liederen, een leerboek van het klavierspel en
een harmonieleer, getiteld : Harmonik. Die Kunst des Ton$atzes aue den
Grundelementen theorelisch entwickelt and prakti$ch dargesfellí (Stuttgart, x.860).
Kocher (Paul), monnik en toonkunstenaar, geb. E 709 te Danazlic in
Boheme, was een uitstekend violist en violoncellist. Hij bespeelde ook de
V i o 1 e d' a m o u r° , voor welk instrument hij compositiën schreef. Hij stierf
2E Febr. 1783 te Kukus in Boheme.
. Koecke of Coecke (B a r t h e 1 om a e u s de) , klokkengieter, geb. omstreeks
1430 te Aelst, vervaardigde vóór 1467 een klokkenspél voor het stadhuis te
Aelst. F é t i s noemt hem den uitvinder van het klokkenspel met klavier en
geeft als datum dier uitvinding het jaartal 1481 op, hetgeen echter niet juist
is. (Z. KLOKKENSPEL.)
Koetsveld (Jan van), organist te Delft, van 1741 tot 1768. Zijn zoon,
mede Jan genaamd, volgde hem in laatstgenoemd jaar op.
Koetsveld (M i c h i e 1 Adriaan van), organist te Delft, van •1773 tot 1776.
Kohaut of Kohault (Franz Andreas), organist, geb. in de laatste helft
der 17e eeuw in Boheme, was aan de Maria -kerk te Saatz werkzaam.
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Kohaut (Franz), hoorn- en trompetvirtuoos, geb. te Weenen, maakte
1817 een kunstreis naar Rusland en werd 1819 kapelmeester van een Rus
edelman.
-sich
Kohaut (Joseph), luitvirtuoos, geb. 1736 in Boheme, was eerst trom
dienst, doch deserteerde en vluchtte naar Parijs,-petrinOosjkch
waar hij bij de kapel van den prins van Con-ti werd aangesteld. Hij ver
-vardigen
komische opera's en stierf 1 793 te Parijs.
Kohaut (Karl), luitenist, broeder van den vorige, liet zich met bijval te
Parijs .hooren. Van hem zijn compositiën voor luit bekend geworden.
Kohl (Franz), componist, geb. 1748 te Quatierub in Boheme, was eerst
school- en muziekdirecteur van den vorst van L o b k. o w i t z te Bilfin, later schoolopziener te Leitmeritz. Hij heeft vele compositiën vóor kerk en kamer
geschreven.
Kohl (J o h ann), luitenmaker van het Beijersche hof, leefde 1580 te Munchen.
Kohl (Weneeslaus), hoornist, geb. 1753 in Boheme, ging 1784 naar
Parijs, waar hij, ook als componist, gunstig bekend werd. Hij heeft vele
quartetten voor hoorn, viool, alt en bas geschreven.
Kohlert (Andreas), violist uit Boheme, geb. 1710 te Graslitz, stierf
1788 als primarius aan den Dom te Praag.
Kohler (Ernst), organist, geb. 28 Mei 1799 te Langenbielau bij Reichenbach in Silezië, kwam 1815 te Breslau, waar hij reeds 1817 tweede en tien
jaren later eerste organist aan de Elisabeths -kerk werd. Hij stierf 26
Mei 1847. Zijn compositiën bestaan hoofdzakelijk in stukken voor orgel
en voor klavier.
Kohler, contrabassist, geb. 1783 te Oberlind, was hofmusicus te Karlsruhe,
waar hij 1841 stierf.
Kohler (Benjamin F r i e d r° i c h) , organist en cantor te Guhrau, geb.
1777, componeerde liederen en dansen.
Kohier (Gottfried) , cantor te Leipzig, omstreeks 1650, gaf 1655 in
het licht : ]Wutata musiea muíari res pucblicas et ccelesiasíicas.
Kohler (G o t ti i e b H e i n r i c h) , geb. 6 Juli 1765 te Dresden, werd 1794
eerste fluitist aan den stadsschouwburg en een der zeven pijpers te Leipzig.
Later trad hij ook als violist en paukenist op. Hij stierf 29 Jan. 1833 te
Leipzig. Zijn compositiën bestaan in ongeveer 200 bundels gemakkelijke stukken voor klavier, fluit, viool en andere instrumenten.
Kohler (Johann Christian) , Duitsch orgelmaker, leefde omstreeks 1750
te Frankfort a. d. M., bouwde o. a. 1759 een orgel voor liet klooster
Eberach en 1760 een voor Bamberg.
Kohler (Johann Hermann) , vioolvirtuoos, geb. 1686 te Anspach, ontving onderricht in het vioolspel van Core 11 i en bezocht op diens raad ook
24*
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Venetië, Rome en Napels. Teruggekeerd, werd hij eerste violist der kapel
van den markgraaf van Anspach en kamerregistrator. Hij behoorde tot de
eerste virtuozen van zijn tijd.

Kohler (Johann Ludwig) , componist van vioolsonates en stukken voor
harp, was geboren in Boheme en omstreeks 1756 organist te Weissenburg.
Kolil er (Louis), klavierspeler, componist en schrijver over muziek, geb.
5 Sept. 1820 te Brunswijk, ontving in zijn jeugd onderricht in het vioolspel,
den zang en de harmonieleer en zette 1839-43 zijn studiën voort onder leiding van S e c h t e r, S e y f r i e d en B o c k l e t. Te Weenen componeerde hij een
symphonie, quartetten, een cantate, de opera Prinz and Maler, koren, liederen
en klavierstukken. Zijn muziek bij het drama Helena, van E u r i p i d e s , en
een ouverture voor het blijspel Phormio, van T e r e n t i u s , werden niel zonder
bijval uitgevoerd. Te Brunswijk werd zijn opera Maria Dolores met goed
gevolg vertoond en verwierf zelfs den bij val van S p o h r. Een derde opera,
Gil Blas, hield hij terug. In de jaren 1845 en 1846 was hij als tweede
muziekdirecteur en koordirecteur te Koningsbergen werkzaam, waar hij zich
als muziekleeraar vestigde. Hij richtte er een school voor klavierspel en muziektheorie op, uit welke vele goede onderwijzers te voorschijn kwamen, en componeerde studiën en andere stukken voor klavier. Als schrijver werd hij bekerid door bijdragen voor vele muziektijdschriften, alsmede door de volgende
werken : Die Melodie der Spracke in ihrer ilnwenclunq be$onders au f das Liec1
and die Oper (1853); Die Gebrucler Muller and das Streichquartett (1858);
Systematische Lehrmethode fur Clavierspiel and Mu$$ik (twee deelen, x.857 en
1858) ; I'uhrer durch den Clavierunterrieht, ein Reperíorium der Clavierlite-

ratur (1860); Leicht fassliche Harmonie- and Generalbasslehre (1861); Der
Clavierunterricht. Studien, Er f ahrungen and Rathsehl ge (1861, tweede druk:
1868) ; Gesangs-Fuhrer, ei-n Auszuq emp f ehlenisw,verther IVerke aus der ,ge$ammten Literatur fur Solo- and Choryesanq (1863); Die Neue Richtunq in der
Musik ('1864) ; Der Clavierfinger$afz, in einer Anleitu^ag zum Selbst finden
dargelegl (1862); Einige Betraehlungen liber Sonst and Jetzt (1867). Al deze
werken, met uitzondering der Leickt fassliche Harmonie- and Generalbasslehre,
die te Koningsbergen het licht zag, zijn te Leipzig in druk verschenen.
K. is ook medewerker aan verschillende Duitsche muziektijdschriften en behoort tot de oprichters van den T o n k u n s t 1 e r v e r e i n, 1859 te Weimar
in het leven geroepen.

Kohler (J o h a n n) , instrumentenmaker, geb. te Volkenrode bij Kassel, vestigde zich 1780 te Londen. Zijn neef, John K., volgde hem 180. op.

Kohler (John Augustus), zoon van John K., was instrumentenmaker,
evenals zijn vader, en legde zich hoofdzakelijk toe op het vervaardigen van blaas
Hij maakte de cornet à pistons in Engeland bekend en voegde,-instrume.
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in vereeniging met M a c f a r 1 a n e, den derden piston bij dat instrument. Ook aan
de bazuinen bracht hij verbeteringen aan. Hij stierf 1878 en werd opgevolgd
door zijn zoon Augustus Charles.
Kohn (August), vioolvirtuoos, geb. 1732 te Koningsbergen, kwam omstreeks 1750 in de kapel van den markgraaf Karl te Berlijn, werd 1760
kamermusicus aldaar en stierf in de laatste jaren der 18e eeuw.
Kojel, een soort van fluit bij de Indianen.
Kok (Gebroeders), violenmakers te Amsterdam, zijn leerlingen van
Louis Be r n a r d e 1, die 1847 daar ter stede overleed. Hun zaak bestaat
sedert Maart 1848.
Kok (Johan D a n i ë l) , trompettist en violist, zoon van een der gebroeders Kok , geb. 5 Juli 1856 te Amsterdam, ontving zijn muzikale opleiding
daar ter stede, werkte eenige jaren in de orkesten van het Park en van
het Paleis voor Volksvlijt mede en begaf zich '1880 naar Meiningen,
waar hij, na een vergelijkend examen met eenige Duitsche toonkunstenaars, als
eerste trompettist aan de door v o n B u l o w gedirigeerde hofkapel werd verbonden.
Kolar, klavierspeelster, geb. omstreeks 1845 te Praag, is de dochter van
een litterator, die o. a. de werken van Shakespeare vertaald heeft. Zij
ontving haar muzikale opleiding in haar geboortestad, liet zich 1866 te Weenen, 1869 te Londen hooren en trad met den geneesheer A u s p i t z in het
huwelijk.
Kolb (Johann Baptist) , componist, naar men zegt een leerling van
Jos. Haydn , werd 31 Aug. 1.743 te Neudettelhau in Franken geb., begaf
zich 1782 naar Parijs en vestigde zich later te Furth, waar hij in de eerste
jaren der 19e eeuw stierf. Zijn compositiën bestaan in quintetten, quartetten,
concerten, rondo's en andere klaviermuziek.
Kolb (Julius von), klavierspeler, geb: 1831 te Munchen, ontving zijn
muzikale opleiding aan het conservatorium te Leipzig, was van 1853 tot 55
te Berlijn gevestigd en begaf zich vervolgens weder naar Munchen, waar hij
leeraar aan het conservatorium werd, doch reeds 1864 stierf. Zijn compositiën bestaan in klaviermuziek en liederen.
Kolbe (Anton), violist en componist, geb. omstreeks 1740 te Seestädtel
bij Brüx, was te Praag gevestigd.
Kolbe (C a j e t a n) , componist uit den aanvang der 18e eeuw, van wiens
werken een »Dixit dominus,'' en zes Magnificat'$ met begeleiding (Augsburg,
1701) in de bibliotheek te Munchen bewaard worden.
Kolbe (Johann Kar 1) , violist, klavierspeler en componist, was 1793 lid
der kapel van den kroonprins, later van die des konings van Pruisen. Varia
sonates voor klavier zijn van hem in druk verschenen.
-tiëne
Kolbe (Oscar), muziektheoreticus en componist, geb. 10 Aug. '1836 te
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Berlijn, ontving een zorgvuldige muzikale opleiding en werd 1859 leeraar in
de harmonie aan het conservatorium van Julius Stern te Berlijn, welke
betrekking hij tot l875 vervulde. Van zijn theoretische werken verdienen
vermelding een Kurzyefas$tc$ Hanclbuch der Harmonielehre (Leipzig, 1862 ;
-

tweede druk 1872) en een Hanclbuch der Harmonielehre (Leipzig, I873).
Onder zijn compositiën bevinden zich klavierstukken, liederen en een 1872 te
Berlijn uitgevoerd oratorium : Johannes der Tau fer.
Kólbel, hoornvirtuoos, bevond zich omstreeks 1730 in Russischen dienst,
ging later naar Weenen en van daar met den Hollandschen gezant naar Kon
keerde 1754 naar Petersburg terug en stierf aldaar 1778 als-staniopel,
Russisch hofmusicus. In zijn laatste levensjaren hield hij zich met het verbeteren der constructie van den hoorn onledig.
Kolherer (Cajetan), componist, vermoedelijk dezelfde, die hierboven onder
den naam Kolbe (Cajetan) vermeld is. Hij stierf 23 April 1732 in het
Benedictijner-klooster A n d e c h s in Opper-Beijeren.
Kolberg (0 s c a r) , componist, geb. l 814 in een kleine stad van het Poolsche gouvernement Radom, bezocht het Lyceum te Warschau en studeerde
later te Berlijn in de muziek. Hij vestigde zich als muziekonderwijzer te
Warschau. Onder zijn compositiën bevindt zich een verzameling volksgezangen, getiteld : Piesni lulu (Lemberg, 1842 en 1845), alsmede een opera:

Le retour de Jean.
Kolditz (M a t t h i a s J o h an n), instrumentenmaker te Munchen omstreeks
1720. Zijn instrumenten zijn , gemerkt : Matthias Johannes Koldjz, Lauten
and Geigenmacher in Munchen 17 —.
Koler (Jacob), Duitsch orgelmaker, leefde op het einde der 15e eeuw.
Men weet van hem, dat hij 1497 het oude werk in de Maria -kerk te
Koningsbergen gerepareerd heeft.
Koller (Bonifacius), Duitsch geleerde en componist, geb. 1 752 te Fólz
in Beieren, was Benedictijner -monnik en stierf 17 99 als directeur van
het keurvorstelijk seminarie te Munchen. Zijn cornpositiën bestaan in cantates en opera's, die in genoemd seminarie ten gehoore gebracht zijn.
Kolleschowsky (S i e g m u n d.) , violist en componist, geb. omstreeks 1809
te Praag, was aldaar regens c h o r aan de St e h a n u s -kerk. Onder zijn
cornpositiën bevinden zich een „Veni $ancte spiritus," voor vier stemmen
met orkest- en orgelbegeleiding, en een Adagio religio$o, voor twee clarinetten
en twee fagotten.
Köllin (Jacob J á c k 1 i n) , waarschijnlijk een zoon van den luitenist K ó Ili n te Ulm, die 4434-42 voorkomt. Hij was 1470 stadspijper en luitenmaker daar ter stede; 1476 gaf de stad hem verlof, bij koning Matthias
van Hongarije, die hem daartoe aangezocht bad, in dienst te treden, »ob sie
r
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ihn gleich ungern entrathen, da er ihre Stadt mit seinera Blasen ziere ;" zij
getuigde voorts, »dass er der Stadt mit seiner Kunst des Pfeiffens meisterlich
erbaulich and wohl gedient habe."
Kollmann (A u g u s t F r i e d r i c h K a r 1) , componist en muziektheoreticus,
geb. 1 756 te Engelborstel bij Hanover, ging als huisonderwijzer bij een voorname familie 1778 naar Londen, waar hij 1779 organist aan de St. Jameskapel werd. George III gaf 1792 een kamerorgel aan de kapel, hetwelk
door K., onder den titel nclerk", tot aan zijn dood, Nov. 1824, bespeeld werd.
Zijn werken zijn talrijk: .Essay on practical Harmony (1796); do. on Frac-

tical Musical Composition (1799); .practical Guide ío Thorouyh Bass, (1801);
Vindication of a passage in cditto (1802); New Theory of lilusical Har
(1806); Second .Practical Guide to Thorough Bass (1807); Quarterly-mony
Musical .Register (fó12) ; Remarks on Logier (1824); Analysed Symphony.
Onder zijn compositiën komt een programma-muziekstuk voor, getiteld : The Shipwreck, or he Loss of the Rast Indiaman Halsewell, alsmede een uitgave van
het Wohltemperirte Klavier. Zijn zoon, George August , geb. 1789 te
Londen, volgde zijn vader op als organist en stierf t9 Maart 1845 ; hij werd
wederom opgevolgd door zijn zuster J o h a n n a S o p h i a, die Mei 1849 overleed.
Kollmann (Georg C hr i s t o p h) , broeder van den vorige, geb. omstreeks
1760 te Hanover, werd 178. organist te Luneburg, later aan de K a t h a r i n a -kerk te Hamburg.
Koman (Henri), klavierspeler en componist, geb. 1828 te Warschau,
ontving zijn opleiding aan het conservatorium aldaar en werd leeraar aan dat
instituut, in welke betrekking hij nog heden werkzaam is. Zijn compositiën
bestaan in klaviermuziek.
Komarehios, Gr., de benaming van een muziekstuk voor fluit bij de oude
Grieken, dat bij gastmalen gespeeld werd en als het ware een uitnoodiging
om te drinken bevatte.
Komareek (J o s e p h A n t o n) , violoncelvirtuoos uit Boheme, was omstreeks
1740 kapelmeèster van den bisschop van Würzburg.
Komenda , componist, geb. 18 Januari 1795 te Raps in Beneden- Oostenrijk, ontving onderricht in het viool -, klavier- en orgelspel, werd 1811 hulponderwijzer te Klosterneuburg, 1819 organist aan de Stichtskerk aldaar en
1822 muziekonderwijzer aan het Sticht. Hij heeft ongeveer 60 kerkmuziek
gecomponeerd.
-stuken
Komma (I(^pi-ta), Gr., een technische uitdrukking in de Kanoniek der toon
voor zeer kleine intervallen. V e r s c h u e re R e y n v a a n (Muz7; kaal Kunst--kunst,
Woordenboe/) geeft er de volgende verklaring van :
„Alle natiën hebben zig deeze term eigen gemaakt, om bij de muzijk, het kleinste gedeelte
der Intervallen, die vatbaar zijn voor het gehoor, uit te drukken: men verdeelt eenera geheelen
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toon in negen Commaas of sneden; hebbende de kleine halve toon vier, en de groote halve toen
vijf Commaas : onderdeelende zig één Comma Mathematisch in twee Schismaas, waarvan agttien
Schismaas één toon uitmaaken : en twee Commaas maaken een Diaschismz : zo dat er vier Dia
en één Comma, in één toon zijn: sommige minknndigen, spreekes van Quart To -9nen;-schima
hierdoor verstaande, de helft van den halven toon; dan, neen verdeeld geene toonen zodanig;
want indien men op de toets van een Alt, of van een Violoncel, een heeleu toon afgeperkt heeft,
zo zal een onkundige mogelijk denken, dat men ter verwekkinge van eenen halven toon, wederom
den vinger in het midden daarvan te schuiven, waaruit dan deze quart toon, zonde geboren wor
den: dan, hoe natuurlijk dit ook schijne, zo zoude men echter een geluid verwekken, 't welk ons
nergens toe dienen kan: want men eigenlijk drie soorten van halve toonen heeft; een groote
halve toon welke men vijf Commaas tueeigent, een kleine halve toon, waaraan vier Commaas
-

gegeven wordt, en den kleinsten halven toon, welke valt op de eerste Comma, waar tusschen
geene Intervallen, bij de muzijk bruikbaar, gevonden worden : zo dat er geene eigenlijke quart
toones zijn, zo min als eigenlijke halve toonen; maar wel groote, kleine en kleinste halve toonen;
want wanneer men eenen heelen toon zal opmaakera, kunnen wij niet zeggen, dat dezelve bestaat, uit twee kleine halve toones, die zamen maar agt Commaas zonde uitmaaken, en des minder dan een heele toon zouden zijn; ook niet uit twee groote halve toonera; want die leveren
zamen tien (Jommaas, en des grooter dan een heele toon ; maar een heele toon wordt zamengesteld, uit één kleinen halven toon, b. v. C, C-kruis, vervangende vier Cornmaas; en uit éénen
grooten halven toon C-kruis, 1)., die er vijf bevat. of, 't welke op hetzelfde uitkomt, uit éénen
grooten halven toon C, D -mol, D, die er vier bevat ; en des, in beide gevallen, zamen negen
Commaas, eenen heelen toon uitmaakende.

De Grieksche theoreticus P hi l o l a os noemde in zijn toonverdeeling het
verschil tusschen de A p o t o ni e (den grooten halven toon, uitgedrukt door de
verhouding der getallen 2187 : 2018) en de D i e s i s (den kleinen halven toon,
uitgedrukt door de verhouding 256: 243), hetwelk door de proportie 5314M
524288 voorgesteld wordt : een Komma. Zelfs dit interval verdeelde hij nog in
de Schismata van genoemde kleinere deelen. In onze toonindeeling noemt
men elke verhouding, die kleiner is dan 25 : 24, om het even of het door
additie (z. dit), substractie (z. dit), ofVerdeelingderintervallen
(z. dit) ontstaan is : k o m in a. Verdeelt men b. v. de verhouding 16 : 15 arithmetisch, dan ontstaan de k o m m a t a 32 : 31 en 3I : 30. Telt men voorts drie
groote tertsen in de verhouding 5 :4 bij elkaar op, dan verkrijgt men het
produkt 125. 64. Eigenlijk moest dit een octaaf 2: 1 geven, doch het is,
zocals men ziet, 128 :125 kleiner dan een octaaf, en men noemt dit verschil
ook komma , soms ook k 1 e i n e D ie s i s. Wordt de kleine halve toon
25:24 van den grooten 16:15 afgetrokken, dan vindt men, dat de laatste
den eersten juist dit komma 128 : '125 overtreft. (z. TOONSTELSE1, en TEM PERATUUR).

Komorowskt (I g n a z) , Poolsch componist, geb. in de eerste helft der 19e
eeuw, gaf vele vocale muziekstukken, waaronder nationale gezangen, in het
licht. Hij is ook als zanger gunstig bekend.
Kompel (August), violist, geb. I5 Aug. 1831 te Bruckenau, ontving het
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eerste onderricht in de muziek van zijn \ader, bezocht vervolgens de muziek
te Wurzburg en zette zijn studiën in liet vioolspel voort bij S p o h r,-schol
later bij F e r d. David en eindelijk bij Joachim. Als eerste violist werd
hij bij de keurvorstelijke kapel te Kassel aangesteld, maakte vele kunstreizen
en werd 1867 concertmeester te Weimar, waar hij nog op dit oogenblik gevestigd is.
Konen (F r i e d r i c h), directeur van het Domkoor te Keulen, geb. 30 April
•1829 te Rheinbach bij Bonn, ontving onderricht in het orgel-, klavier- en
violonceispel, werd 1.854 priester en vond als zoodanig te Keulen gelegenheid,
zich bijzonder met de beoefening der kerkmuziek bezig te houden. Kardinaal
v o n G e i s s e l zond hem 1862 naar Regensburg, om onder leiding van den
Domkapelmeester S c h r e m s en van den toenmaligen leeraar Witt , aan het
seminarie aldaar zijn studiën in de kerkmuziek voort te zetten. Naar Keulen
teruggekeerd, werd hij leeraar in den zang aan het aartsbisschoppelijk seminarie en directeur van het Domkoor. In het jaar 1869 sloot hij zich bij de
Duitsche C a e c i 1 i a -vereeniging aan en richtte in hetzelfde jaar een afdeeling
dier vereeniging voor het aartsdiocees Keulen op. Van zijn compositiën zijn
in druk verschenen : twee Missen voor mannenkoor; • vijf Missen voor gemengd
koor, deels met, deels zonder begeleiding ; een verzameling motetten voor gemengd koor; Psalm 4'1 ; Te I)eum, voor gemengd koor met begeleiding van
orgel ; Latijnsche en Duitsche kerkgezangen voor vrouwenkoor; een orgellheleiding voor het Keulsche Kyriale en 25 liederen met klavierbegeleidirig.
Konen (Heinrich), broeder van den vorige, geb. 6 Juni 1827 te Rheinbach, werd 1851 priester en legde zich met ijver op de beoefening der kerk
zijn verschenen : ' Sammlunq von älteren Kirchenliecdern,-muziekto.Vanh

fur geni$chten Chor bearbeifeí and mit kritisehen Nofizen verseken en een
» Tota pulchra es" voor gemengd koor.
König, orgelmaker te Keulen omstreeks 1790.
Kónig (Caspar), orgelmaker, geb. 1728 te Ingolstadt, gest. 1791.
honig (Johann B a 1 t h a z a r) was in de, eerste helft der 18e eeuw
muziekdirecteur te Frankfort a. d. M. en gaf aldaar den 1940 melodieën bevattenden Deutschen Liederschatz (1738, tweede druk 1767) in het licht.
Kbnigsliw of Iionigsthwe (Johann W i 1 h e 1 m von), organist, geb. 16
Maart 1745 te Hamburg, ontving te Lubeck onderricht in het orgel- en vioolspel van K. K u n z e n, dien hij 1773 als organist aan de M a r i a -kerk opvolgde.
Hij stierf volgens sommigen 1827, volgens anderen 1833. Zijn compositiën
zijn meest alle in manuscript gebleven.
Konigslbw (Otto Friedrich von), violist, geb. 14 Nov. 1824 te Hamburg, ontving van zijn vader het eerste onderricht in het vioolspel en zette
1844-1846 zijn studiën voort aan het Leipziger conservatorium, onder lei-
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ding van F e r d i n a n d D a v i d. Hij maakte kunstreizen door verschillende
landen van Europa en vertoefde ook geruimen tijd in ons land, waar hij,
evenals elders, gunstig bekend werd. Naar Duitschland teruggekeerd, werd
hij E858 concertmeester te Keulen en leeraar aan het conservatorium aldaar.

Konigsperger (R. F. M a r i a n u s) , organist en componist, geb. 4 Dec.
1708 te Roding in de Opper-Palts, was priester en koordirecteur te Regens
waar hij 9 Oct. x.769 stierf. Van zijn vele compositiën zijn er onge--burg,
veer 20 te Augsburg in druk verschenen.
Koning (David), klavierspeler en componist, geb. I9 Maart 1820 te
Rotterdam, was aanvankelijk voor den handel bestemd., doch legde zich reeds
in zijn jeugd met ijver op de beoefening der muziek toe. Op raad van zijn
leermeester H u t s c h en r u y te r, die zijn grooten aanleg voor die kunst ontdekte, begaf hij zich 1834 naar Frankfort a. d. M., waar hij bij A l o y s
Schmitt in de leer kwam, die hem ook in de gelegenheid stelde, met mannen als Mendelssohn en M o s c h e l e s kennis te maken. Hij maakte ook
reizen naar Londen, Parijs en Weenen. In zijn vaderland teruggekeerd, vestigde K. zich 1840 als muziekonderwijzer te Amsterdam, werd aldaar directeur der zangvereeniging van Felix M e r i t i s en vervaardigde verscheiden
compositiën, o. a. een ouverture, welke door de M a a t s c h a p p ij t o t b e v o r d er i n g der Toonkunst bekroond en uitgegeven werd. Van zijn overige
werken zijn in druk verschenen : » Domfine salvum fac, op. 1 ; Pas redoublé;
Etude, op. 4 ; XII koraalzangen, woorden van Dr. J. P. H e y e , op. 8;
L'oraieon dominicale voor zang; Grand pas redoublé; hymne, woorden van
H e y e, voor koor, solo's en klavier, op. 13 ; Son ombre, zangstuk voor bas;
6 Mélodies pour chant. avec piano; • Wen8ch, met Nederlandschen en Hoog
tekst; Lach en traan; Zuleika, melodies; L'eeistence de Dieu, prier•e,-duitschen
paroles de J. B. .Rousseau, met Engelsche vertaling ; .Hymne, voor vier vrouwenstemmen ; Aurora, voor vier mannenstemmen ; Sept études de piano, dans

le style de dloys Schmitt, Clemeníi, Cramer et A. Hensell;; _Dodecachorde,
12 vierstemmige koralen op woorden van H e y e ; Huwel2jks f eedviering, voor
mezzo- sopraan, contr'alt, baryton en bas, met begeleiding van piano ; Het
visschersmeisje, zangspel, bekroond met de zilveren medaille van wege de
M. t. b. d. T. ; Elegie op den dood van een kunstenaar, op. 22 ; zes liederen, op. 41, in W e y g a n d' s Liederkreis; Wiegenlied der Muller Golles en
Ave Maria. Van een bewerking van C. C. Spencer's Beknopte handlei
die hij ondernomen had, verscheen-dinqtoelrgdfonkusl,
slechts het eerste deeltje (P. N. van Kampen te Amsterdam, 1853). Den
grootsten roem heeft K. verworven als onderwijzer; als zoodanig werd hij
in zijn tijd hier te lande door slechts weinigen geëvenaard. In zijn vrije
uren wijdde hij zich aan de studie van oude talen, chemie, astronomie en
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andere wetenschappen. Als muziektheoreticus en schrijver over muziek was hij
gunstig bekend. Het tijdschrift Caecilia bevat vele artikelen van zijn hand.
K. was lid van de Academia di Santa Cecilia te Rome en lid van
verdienste der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Na
tien jaren (1848--58) secretaris der maatschappij Caecilia te zijn geweest,
stond hij gedurende vijf jaren (x.858--62) als president aan het hoofd dier
instelling. Hij stierf 6 November 1876.
Koning (David), kla vierspeler, zoon van den vorige, geb. 6 Mei 1654 te
Amsterdam, ontving, evenals zijn zuster G e r a rd i n a, onderricht in de muziek
van zijn vader en liet zich reeds op jeugdigen leeftijd in het openbaar hooren. In het jaar 1875 bezocht hij Franz Liszt te Weimar, die zich gunstig over zijn spel uitliet. Na zijns vaders dood legde hij zich bijzonder op
het muziekonderwijs toe en werd bij vele van zijns vaders leerlingen tot diens
opvolger gekozen. Van zijn compositiën zijn tot heden in druk verschenen:
Rhapsodie op Nederlandsche volksliederen, een Valse de concert, een Serenata
en een paar Marschen, alle voor klavier. Een onlangs door hem vervaar
-dige
ouverture is nog slechts in manuscript voorhanden.

Koning (J o h a n n D. Karet-), violist, geb. te Amsterdam in de eerste helft
der 19e eeuw, ontving het eerste onderricht in de muziek van B u n t e en
begaf zich 1854 naar Leipzig, waar hij zijn studiën aan het conservatorium
voortzette. Hij werd later concertmeester te Mannheim. Van zijn compositiën is een Mis met orkestbegeleiding bekend, die te Amsterdam in de Fransche kerk ten gehoore werd gebracht.
Koning (H e r m a n u s), Nederlandsch toonkunstenaar, is alleen bekend als
componist van het zangspel Overdaad en giereqheicl.
Koning (Lodewijk de), orgelmaker, leefde in de tweede helft der 18°
eeuw te Keulen. Hij vervaardigde o. a. 1778-80 het groote orgel in de
S t e p h a n u s -kerk te Nijmegen.
Koninck (S e r va a s de), z. CONINCK.
Konizek, violist te Praag, omstreeks 1722, was de leermeester van
Franz Benda.
Konradin (Karl Ferdinand) , geb. '1833 in Oostenrijk, was sedert 1861
aan verschillende theaters, te Munchen, Breslau en Weenen, als kapelmeester
verbonden. Van zijn compositiën zijn de operettes Flodoardo Wuprokoll, Der
Drachenstein, Einquartirung, Prinz Eugen, Liebeken am Daehe en Der Abbé
op verschillende tooneelen vertoond.
Kontski (Charles de), violist, geb. 6 Sept. 1815 te Krakau, ontving het
eerste onderricht in de muziek van zijn vader en toonde reeds op jeugdigen
leeftijd grooten aanleg voor die kunst. Hij maakte met zijn familie vele kunstreizen en vestigde zich te Parijs, waar hij gedurende vele jaren violist aan
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de 0 p é ra C o m i q u e was en 27 Aug. 1867 stierf. De groote verwachtingen, die men van zijn talent koesterde, hebben zich niet verwezenlijkt. Zijn
compositiën bestaan in strijkquintetten en vele stukken voor viool.
Kontski (A n t o i n e de), kiavierspeler en componist, broeder van den vorige,
geb. 27 Oct. 1817 te Krakau, maakte, evenals zijn broeders, vele kunstreizen
door Rusland en Polen, ontving te Moskou onderricht van F i e 1 d , wien hij
een door hem gecomponeerd concert, dat buitengewoon moeilijk was, opdroeg,
en kwam omstreeks 1831 met zijn familie in Frankrijk. Nadat hij eenige
jaren te Parijs vertoefd had, begaf hij zich weder op reis, bezocht Spanje,
Portugal, Duitschiand en Rusland, vestigde zich 1854 te Petersburg, waar hij
1857 een vereeniging voor het uitvoeren van klassieke muziek oprichtte, en
begaf zich 1867 naar Londen, waar hij nog heden woont. Zijn spel en zijn
compositiën behooren tot den zoogenaamden »brillanten salonstijl." Hij gaf
een groot aantal phantasieën, studiën en andere stukken voor klavier, alsmede
een leerboek : L' Indispensable du Pianiste, in het licht. Zijn meest bekende
werk is Le reveil to lion, caprice h.iroïque (op. Il5), dat zoowel voor klavier, als voor orkest, in alle werelddeelen ten gehoore is gebracht.
Kontski (E U g e n i e de), zuster van de vorigen, geb. 28 Nov. 1816 te
Krakau, was als zangeres en klavierspeelster gunstig bekend.
Bontski (Stanislas de), klavierspeler, geb. 8 Oct. 1820 te Krakau, ontving onderricht van zijn broeder Antoine , vestigde zich als muziekleeraar te
-

Parijs en later te Petersburg.
Kontski (A p o 11 i n a i r e) , vioolvirtuoos, jongste der gebroeders K., geb.
23 Oct. 1825 te Warschau, ontving het eerste onderricht in het vioolspel
van zijn broeder Char les en liet zich reeds op vijfjarigen leeftijd in het openbaar hooren. Later reisde hij met zijn familie naar Parijs, waar hij 1837 bij zijn
optreden grooten bij val verwierf, zoodat (volgens M e n d e 1) zelfs P a g a n i n i met
lof van zijn spel gewaagde en aanbood, hem eenige lessen te geven. Zelfs zou de
groote virtuoos hem zijn viool en zijn compositiën hebben vermaakt. Ook in
Duitschland, waar hij zich 1848 bevond, maakte hij veel opgang. Later,
1853, ging hij als solo-violist van den keizer van Rusland naar Petersburg
en bleef aldaar tot 1861, vestigde zich vervolgens te Warschau en richtte
aldaar een conservatorium op, aan hetwelk hij tot aan zijn dood, 29 Juni 1879,
verbonden bleef. Als componist is hij slechts door eenige zoogenaamde »virtuozenmuziek" bekend.
Konwalynka (Paul), componist uit de laatste helft der 17e eeuw, geb.
omstreeks 1650 te Sagolza in Hongarije, was te Weenen, Praag en Jena,
waar hij de universiteiten bezocht, als toonkunstenaar gunstig bekend. Te
Jena verscheen 1672 een door hem gecomponeerde bas-solo met begeleiding
van Viola da br a c c i o" in druk.
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Koor, Ned. ; C110R, Hoogd. ; CHOEUR, Fr. ; CHOIR, Eng. ; coi o, Ital. ; CHOLat.; afkomstig van het Grieksche Xopó s dat oorspronkelijk een met
zang verbonden dans beteekende. Uit de ter eere der goden, hoofdzakelijk
van D i o n y s o s , uitgevoerde koren ontwikkelden zich de Tragedie en Comedie,
bij welken het koor een onmisbaar bestanddeel vormde (althans bij de oude
Comedie, de nieuwe had geen koor). Men onderscheidde tusschen c h o r u s
tragicus, chorus comicus en chorus satyricus. Het Christendom
nam van het koor alleen den zang over en liet den dans achterwege. In de
eerste christentijden was het koor eenstemmig ; eerst omstreeks de 10e eeuw
vindt men de sporen van meerstemmig held (z. KERKMUZIEK), doch de eigenlijke meerstemmige koorzang dateert van de 13e eeuw. Zijn ontwikkeling
hield met die der m e n s u r a l e en f i g u r a l e muziek (z. deze woorden)
gelijken tred.
Tot de 16e eeuw bleef het koor bijna uitsluitend in handen der Kerk.
Eerst na het ontstaan der Opera, die haar aanzijn te danken had aan het
streven der geleerden, om het Grieksche drama te doen herleven, werd ook
het koor in de wereldlijke muziek ingevoerd, waarin het heden een groote
rol speelt.
Het koor is gewoonlijk vierstemmig en bestaat uit sopraan, alt, tenor en
bas. Men vindt echter ook 2-, 3-, 5-, 8-, ja zelfs 12-, 16- en 32-stemmige koren.
De benaming koor is overgedragen l° op de zangers die het uitvoeren;
zoo spreekt men van vrouwenkoor en mannenkoor en verstaat daaronder de gezamenlijke zangers of zangeressen, die zich tot de uitvoering van
een muziekstuk vereenigen ; 2° op de ruimte in de kerk, welke voor de
muziek bestemd is. Eigenlijke muziekkoren werden na de invoering van het
orgel in de kerk noodzakelijk ; vroeger bevonden de zangers zich in het p r esby t e r i u rn , nabij het altaar, daar zij met den c 1 e ru s als het ware één
lichaam vormden. In de kloosters is koor de plaats, waar het o f f i c i u m
dagelijks luide gebeden of gezongen wordt (oratorium, bidzaal).
Koorbas, de zanger der laagste stem in het koor ; ook een bijnaam, die
soms aan de Octaaf 8 vt. in liet pedaal van een orgel gegeven wordt.
Koordirecteur, Ned. ; CHORDIRECTOR Of CHORDIRIGENT, Hoogd. ; REGENS
CHORI, Lat. ; titel van dengene, die in kerk of theater, met het instudeeren
van het koor belast is. In Frankrijk heet de bekleeder van dit ambt ook
RUS,

,

MAITRE DE MUSIQUE.

Koortoon of Orgeltoon noemde men in de middeneeuwen en nog later
den toon a', welke een geheelen toon boven . den zoogenaamden k a m e r t o o n
(z. dit) a' stond en tot maatstaf voor de stemming van 'het orgel gold. De
stemming in koortoon werd bij het orgel daarom het meest aangewend,
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omdat de kosten van een dergelijk orgel niet zoo groot waren, als van een dat
in kamertoon stond, -- een gevolg van de omstandigheid, dat de pijpen bij
lage stemming langer moeten zijn en dus meer bouwstof vereischen. In later
tijd rees de kamertoon van lieverlede en steeg eindelijk boven den k o o rt o o n. ' (z. STEMMING en TEMPERATUUR.)
Koorzanger, Ned., CIIORSäNGER, Hoogd. ; CHORISTE, Fr. ; lid van een koor.
Kopf (Ni cola u s), Duitsch orgelmaker, leefde omstreeks het midden der
16e eeuw te Neurenberg.
Kopp (Pater Andreas), Augustij ner- monnik en kerkcomponist, geb. in
den aanvang der 18e eeuw in Beieren, gaf onder den titel Promptuarium
musico-sacrum een verzameling door hem gecomponeerde kerkmuziekstukken
in het licht.

Kopp (G e o r g), componist, geb. in Boheme, was omstreeks 1650 organist
te Passau en gaf aldaar twee door hem gecomponeerde Missen in het licht.
Koppel of Koppeling (van het Lat. copicla, band) is een woord van onder
duidt 1° dien toestel in het orgel aan, door welken-scheidnbtk.H
twee of meer manualen met elkander, of het manuaal met het pedaal verbonden worden. De eerste heet Man u a a 1-, de laatste P e d a a 1 k o p p e 1 i n g.
20 is k o p p e l een werkelijk register, namelijk de zoogenaamde k o p p e 1f1 u i t , welke dezen naam verkregen heeft, omdat zij geschikt is tot de
verbinding met elke andere stem. Deze koppelfluit is een gewoon
gedekt register van 4, 8 en 16 vts. toon, dat men soms ook, doch zelden,
op de wijze der H o 1 f1 u i t , open aantreft. Het heeft een zeer weeken toon
en behoort in het manuaal. Van l 6 vt. heet het Groot - k o p p e 1, van
8 vt. vindt men het soms onder den naam van C o p u la m aj o r en van
4 vt. onder dien van C o p u 1 a m i n o r. Eenigen noemen ook den G e m sh o o r n: K o p p el f1 u i t. Als Quintstem komt dit register van 53 , 23 en 3 vt.
voor, en is dan, gelijk de H o 1 f1 u i t, open. --- 3 ° verstaat men onder K o p p e l
een gemengde stem, 2 en ook 3 sterk.
Kopprasch (W e n z e 1) , fagotvirtuoos en componist, geb. waarschijnlijk in
Boheme omstreeks het midden der 18e eeuw, was op het einde dier eeuw
lid der vorstelijke kapel te Dessau en schreef voor het hoftheater aldaar een
opera; ook gaf hij eenige stukken voor fagot in het licht. — Zijn zoon,
Georg K. , geb. te Dessau, was omstreeks l 824 koninklijk kamermusicus en
hoornist te Berlijn en schreef veel voor zijn instrument.
-

Koprziwa (W e n z e 1) , genaamd U r t i c a, organist en componist, geb. 8 Febr.
1 708 te Brdloch in Boheme, was rector en organist te Zitolib, waar hij omstreeks 1780 stierf. Zijn compositiën waren in Boheme zeer geliefd.

Koprziwa (Kari), organist en componist, zoon van den vorige, geb.
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9 Febr. 1756 te Zitolib, volgde zijn vader op en stierf 16 Maart 1785. Hij
Zijn broeder, Johann K. , volgde hem op.
liet vele goede compositiën na.
Kopstem, Ned. ; KOPFSTIMME, IHoogd. ; FALSETTO, Ital.; FAUSSET of FAUCET, Fr. ; z. FALSET en STEM.
Kopstuk, het bovenstuk bij sommige blaasinstrumenten, als fluit, hobo
en clarinet.
Koraal, Ned. ; CHORAL, Hoogd., Fr., Eng. ; CORALE, Ital. ; in algemeenen
zin : elk langzaam, gedragen een- of meerstemmig koorgezang, hetzij het al dan
niet van een bepaalde tijdmaat afhankelijk is. In engen zin verstaat men er
onder het gezang; dat in de kerkmuziek onder den naam van c a n t us p 1 anus
f i r m u s, g r e g o r i a n u s (z. deze woorden) in gebruik is ; het bestaat uit
een eenstemmige melodie, welke niet aan een bepaalde tijdmaat, maar wel
aan zekeren rhythmus gebonden is. »Cantus planus simplex est," zegt Tin ct o r i s , »qui simplicibus notis incerti valoris simpliciter est constitutus, cujus
modi est gregorianus."
De benaming koraal is afkomstig van het middeneeuwsch-Latijnsche bij
naamwoord c h o r a 1 i s. De uitdrukking c a n t u s c h o r a 1 i s betee--voeglijk
kende eigenlijk niets anders dan koorzang , doch bleef, na de scheiding
van den koorzang in kerkelijken en wereldlijken, bepaaldelijk voor den kerkzang behouden. Ten tijde der Hervorming werd het woord koraal ook op
de gemeentezangen der Protestanten toegepast.
De geschiedenis der ontwikkeling van het k o r a a 1 gaat hand aan hand
met die der ontwikkeling van de KERKMUZIEK (z. dit). In genoemd artikel
is vermeld, hoe in Duitschland de kerkmuziek in den loop der tijden een
andere richting had genomen dan in Italië ; en dit niet uitsluitend ten gevolge van de Hervorming ; want reeds lang vóór de Hervorming had daar te
landé het Duitsche lied in de kerk een plaats nevens het Gregoriaansch gevonden. Op de Protestansche kerk echter oefende het volksgezang grooten
invloed uit, en de meeste zangen der nieuwe kerk zijn, voor zooverre geen
Latijnsche kerkliederen daaraan te gronde liggen, aan den volkszang ontleend.
Vooral liet zich die invloed gevoelen, toen, tengevolge van de overname der
oude volkswijzen, het Duitsche kerklied, in tegenstelling van het Latijnsche,
dat een weinig afwisselenden rhythmus bezat, een bepaalden rhythrnischen
vorm verkreeg, en de in het volksgezang reeds duidelijk bemerkbare afscheiding van dur en moll ook op den kerkzang werd overgedragen. De kerktonen werden wel is waar aan dien zang ten gronde gelegd, doch zij ondergingen,
tengevolge van de door het volkslied gevorderde rhythmische en harmonische
vrijheden, vele wijzigingen. Om die reden bestond het koraal uit de
eerste tijden der Hervorming niet, als het hedendaagsche, uit louter tonen
van gelijken duur, maar bezat een veel levendiger rhythmus, daarbij accent,
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verplaatsingen en syncopen, de ongelijke driedeelige maat, ook gelijke en ongelijke maat vermengd. Het hedendaagsche Protestantsche k o ra a 1 met noten
van gelijken duur ontstond eerst in de laatste helft der á.7e eeuw, toen men
het uit Italië komende misbruik, om op kerkelijken tekst canzonetta's en operamelodieën te zingen, daardoor te keer trachtte te gaan, dat men die melodieën
in gelijke maten en in noten van gelijken duur verdeelde.
De ontwikkeling van den kunstzang was van grootes invloed op het k o r a a I,
en de oude koralen werden telkens in nieuwen vorm gegoten. De omwerking der wereldlijke liederen tot koralen leidde nu ook tot het ornwerken der
oude kerkzangen op dezelfde wijze, en deze vorm van het koraal --- gelijke maat
en noten van gelijken duur is tot heden behouden gebleven. Een bewijs,
dat vele kerkzangen uit den tijd der Hervorming aan den volkszang ontleend
zijn, vindt men o. a. in het 1527 te Neurenberg bij H a n s H e r g o t verschenen Evangelisch Mess Teutsch. Dit werk bevat geestelijke liederen met een
bijzondere verwijzing naar de melodieën van wereldlijke, met hen in betrekking
staande zangen.
De oudste verzameling koraalzangen is vervat in liet Gesangbuch van J oh a n n W a 1 t h e r , 1524 in druk verschenen. Daarin bevinden zich 38 Duitsche
en 5 Latijnsche drie-, vier- en vijfstemmige liederen. Niet lang daarna verschenen te Wittenberg, Neurenberg en Breslau dergelijke verzamelingen.
De groote opgang, dien het Duitsche lied maakte, was oorzaak, dat ook de
Katholieke kerk op dit gebied niet werkeloos bleef. Reeds E537 verscheen
te Leipzig liet door M i eh. V e li e vervaardigde katholieke zangboek, met melodieën van W. Heintz en J o h. Hofmann , en zoo wen ook in de Katholieke kerk daar te lande het Duitsche gezang meer en meer veld.
In den regel waren deze koralen uit den aanvang der 16e eeuw vierstemmig, en de melodie lag, evenals bij de Latijnsche meerstemmige kerkmuziekstukken, in den Tenor. Later gaven J o h a n n E c c a r d en H a n s L e o
Hasler de meest gebruikelijke kerkwijzen vierstemmig in het licht, doch in
diervoegeingericht, dat, gelijk laatstgenoemde het uitdrukte, »dirselben in christlicken

ITersanzmlungen von dem gemeinen Manne neben Idem figural mUgesungen werden konnfen," of door E c c a r d zoodanig in harmonie gebracht, » dass die Gemeinden Discantu 8ogleick mii einstimmen and singen konnten." Want ofschoon
de kunstzang nevens den gemeentezang voortbloeide, bleef eerstgenoemde der
gemeente toch steeds vreemd en onverstaanbaar, te meer, daar de protestantsche componisten aanvankelijk ouder gewoonte de melodie aan den Tenor
toevertrouwden. Een Wurtembergsch geestelijke, Lucas 0 s i a n de r (geb.
534 ' te Neurenberg, gest. 1604 te Stuttgart) was de eerste, die het meer
koraal voor het volk bevattelijker maakte, doordien hij den discant-stemig
doorgaande de melodie toevertrouwde en de harmonie zoo eenvoudig mogelijk
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maakte. In de voorrede zijner GeLStliche Lieder und Psalmen, 1586 te Neurenberg verschenen, zegt hij o. a.: »ein Lay, so der Figuralmusik nicht be-

ricktet, kann nicht mitsingen, sondern mues. allein zzuhoren, derowegen ich Nachdenkens gehabt, wie bei einer christlichen Gemeine eine solche Music einzurichten wire, da gleichivohl vier Stimmen zusammen gingen and dennoch ein jeder
Christ wohl mitsingen könnte. Hab' derwegen, als zur Probe, diese fun fzig
geistlichen Lieder and Psalmen mil vier Stimmen alle gesetzt, das$ eine gantze
christliche Gemein', auch lunge Kinder, mitsingen können and demnack diese
Music darneben zur Zierde lieses Gesan,ges, ikren Fortganq hat." En ver
» Ich Weiss wohl, das die Componisten sonsten gewóknlick den Choral-volgens:
im Tenor führen. /Venn man aber da$ íhut, so ist der Choral unter andern
Stimmen unkenntlieh, der gemeine Mann verste/Iet nicht, was es fur ein Psalm
ist and kann nicht mitsingen. Darum babe ich den Choral in den Discant
genommen, damit er ja kenntlieh and jeder Laye mitsingen kann. In navol
gaf Samuel Marscha11, van Basel, de melodieën-ginvaOsder
van het psalmboek van L o b w a s s e r »auf das gemeine Choral im Discant
gerichtet" in het licht. Behalve de reeds genoemde componisten Has 1 e r en
E c c a r d, welke laatste een leerling van O r l a n d o Lasso was, maakten
zich ten opzichte van het protestantsche koraal vooral verdienstelijk : J o h a n n
Herrmann Schein (1586 1630), Johannes Roseninuller (gest.
1683), Heinrich Albert (1604-1651), John Crüger of Krieger
(1598-1662) en John Schop of S c h o p p (geb. aanvang der 17e eeuw).
Van de componisten der 18e eeuw waren er velen, die zich tegen het deelnemen der gemeente aan den kerkzang verklaarden. M a t t h e s o n o. a. beweerde te dien opzichte »der Gemeindegesang, als nur in einerlei Fuhrung
ungekunstelter Stimmen bestehend, sei nur da, damit auch Unerfahrene and
Ungelehrte mit der blossen natiirlichen Stimme Gott loben können, der Kunstgesang aber sei der allein von Gott gebotene." Meest alle componisten uit
de eerste helft der á.8e eeuw, met uitzondering van Bach , hebben geen gezangen voor de gemeente geschreven. Bij Bach bereikt ook het koraal zij n
hoogsten bloei : zijn compositiën op dat gebied zijn door derf verwonderlijken
rijkdom van harmonieën en door de karakteristieke stemvoering van aangrijpende schoonheid.
Dat de werken van Bach tijdens zijn leven geen grooten invloed uitoefenden op de richting der protestantsche kerkmuziek, moet hieraan geweten worden, dat zij voor zijn tijdgenooten te diep en te ernstig waren. Eerst in den
aanvang der J19e eeuw, nadat vele pogingen tot verheffingen der protestantsche muziek in het werk gesteld waren, werden ook B a c h ' s koralen meer
en meer gewaardeerd.
Onder degenen, die tot bevordering dier muziek bijgedragen hebben, moet in de
25
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eerste plaats genoemd worden H. G. N a g e 1 i , muziekhandelaar te Zurich,
die 1819 een bundel vierstemmige koralen uitgaf en al het mogelijke deed, om
het meerstemmig gezang bij de protestantsche godsdienstoefening in te voeren.
De Stuttgarter stichtsorganist K o n r a d K o c h e r volgde hem na : hij riep een
tijdschrift : Die Tonkunst in der .Kirche, in het leven ; bewoog de kerkelijke
overheid, zangscholen op te richten, en gaf, in vereeniging met S i 1 c h e r en
T r e c h , T7ierstimmige Ges nge der evangelischen Kircke in einze1nen Stimmen,
alsmede een vierstemmig koraalboek, dat 221 melodieën bevat, in het licht.
De poging, om, in de plaats van het koraal met noten van gelijken duur,
het r h y t h m i s c h e k o r a a 1 te stellen, ging van Beieren uit, alwaar de nieuwe
richting voorstanders vond in T u c h e r, L a y ri z, Zahn en K r an s s o l d.
Als vrucht der samenwerking van de drie eerstgenoemden ontstond 1855 het

Baierische$ Landeseh oralbuch ruit 182 Melodien and einem Anhanq von 9 Melodien. Ook in andere deelen van Duitschland werden koraalboeken vervaardigd.
Aangaande de geschiedenis van den koraalzang in de Katholieke kerk leze
men het artikel KERKMUZIEK.
Korb (Johann Friedrich) , organist en klavierspeler, geb. in Beieren,
was omstreeks J 750 te Diestenhoven aangesteld en gaf 1756 te Neurenberg
een bundel klavierstukken in het licht.
Körber (I g n a z) , hoornvirtuoos, geb. omstreeks J 744 te Mainz, bevond
zich omstreeks 1766 te Parijs, waar hij met den beroemden Pu n t o (Stich)
wedijverde, en werd na zijn terugkomst in Duitschland tot kamermugicus te
Gotha benoemd, waar hij f795 een muziekhandel oprichtte en in den aan
eeuw stierf. Zijn compositiën bestaan in hoornsolo's en duetten.-vangder19
Korinna, Grieksche dichteres en zangeres, ook om haar schoonheid beroemd, leefde omstreeks 500 v. Chr. Volgens P 1 u t a r c h u s behaalde zij in
muzikale wedstrijden vijf maal de overwinning op P i n ,d a r u s. In het gymnasium harer geboortestad Tanagra werd na haar dood een standbeeld voor
haar opgericht.
Korner (G ot t h i 1 f W i 1 h e 1 m), geb. 3 Juni 1 809 te Teicha bij Halle
a. d. S., ontving onderricht in de muziek van J. J. M till e r en G e b h a r di,
vestigde zich als muziekonderwijzer te Halle en richtte aldaar 1837 de eerste
muziekschool op. Een jaar later begaf hij zich naar Erfurt, waar hij een
boek- en muziekhandel begon, die nog heden bestaat. Hij legde zich bijzonder toe op de uitgave van orgelmuziek en richtte 1844 een muziektijdschrift:
Urania, op, dat de bevordering van orgelmuziek ten doel had. Hij stierf
3 Jan. 1865 te Erfurt.
Körner (Johann Wilhelm Friedrich) , klavierspeler en fluitist, leefde
omstreeks 1800 als muziekonderwijzer te Kassel en gaf vele compositiën - in
het licht.
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Körner (J. G.), componist, leefde omstreeks x.830 te Petersburg. Van zijn
werken zijn in druk verschenen strijkquartetteri, quintetten, klaviersonates enz.
Korsoff, Russisch zanger, is op dit oogenblik aan een theater te Petersburg verbonden. Hij bezit een schoone barytonstem. Zijn zangstudiën volbracht hij in Italië. Telken jare geeft hij eenige concerten, waarin hij zijn
landgenooten met de buitenlandsche, hoofdzakelijk Fransche, muziek bekend maakt.
Kozakkendans (Ital.: ALLA cosAcc ) , een nationale danswijze der Kozakken, welker melodie uit twee herhalingen van acht maten, 4 in tamelijk gezwinde beweging, bestaat. De melodie is meestal in een kleine terts-toonsoort geschreven, met scherpe uitwijkingen naar groote terts-toonsoorten.
Kosehat (Thomas), geb. 8 Aug. 1845 te Viktring bij Klagenfurt, bezocht de Weener universiteit, ten einde in de chemie te studeeren, doch verbond
zich, op raad van den hofkapelmeester H e i n r. F s s e r , als korist aan de
Opera aldaar, aan _ welk theater hij later koordirecteur werd. In het jaar J873
trok hij de aandacht van het publiek door zijn naïeve liederen in den Carintischen volkstoon. Met eenige kameraden vormde hij 1875 het Kärntnerquintet, met hetwelk hij zoowel te Weenen, als op concertreizen, grooten opgang maakte. Zeer populair werden zijn compositiën : Am J7 rfhersee, Rine
Bauernkochzeit in K rníen en Kirchfagslieder. Op verlangen van de directie
der k. k. Opera vereenigde hij zijn meest geliefde cornpositiën tot een zangspel: Am 1J"órthersee, dat te Weenen en in de provincie op vele tooneelen
met bijval vertoond werd.
Kosleek .(J u 1 i u s) , trompetvirtuoos, geb. 3 Dec. 1835 te Naugard in Pornmeren, kwam op zeventienjarigen leeftijd in dienst bij het muziekcorps van
het tweede garderegiment te Berlijn en werd. na twaalfjarigen dienst koninklijk kamermusicus te Berlijn. Met bijzondere vlijt legde hij zich op de beoefening an sommige, voor onmogelijk gehouden trompetpassages in de partituren van oude meesters toe en maakte bij de uitvoering van Bach ' s en
H a n d e 1 ' s werken de verbazing der kenners gaande. Met eenige andere
blazers richtte hij 1871 een cornetquartet op, dat later den titel van k e i z e r1 ij k c o rn e t q u a r t e t verkreeg en voor hetwelk hij vele liederen en andere
werken van beroemde meesters arrangeerde. Dit quartet maakte vele kunstreizen, o. a. naar Amerika, en verwierf overal grooten bijval. Sedert 1873
is K. leeraar aan de H o c h s c h u 1 e te Berlijn.

Kosmowski, orgelmaker te Warschau, in de 18e eeuw, vervaardigde o. a.
1 721 een orgel voor de kapel van S t. Maria van Cz enstochowa .
Kosslowsky (Joseph) , ook K o l o f f k i en Kozlowski geschreven, componist, geb 1757 te Warschau, was kapelm'^ester via S t a n i s 1 a u s Au.
g u s t u s P o n i a t o w s k i, den laatsten koeling van .Polen, met wiep hij 1796
te Petersburg kwam. Na den dood zijns vorsten werd hij muziekdirecteur
.
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aan het hof theater en inspecteur der keizerlijke kapel aldaar. Tsaar A 1 e x a nd er I schatte hem en zijn coinpositiën zóó hoog, dat hij hem, toen hij 1821
tengevolge van een beroerte gepensionneerd moest worden, den titel van
staatsraad verleende. Als zoodanig stierf K. 27 Febr. 1831. Van zijn vele
compositiën zijn slechts Fransche en Italiaansche liederen, alsmede een reeks
Polonaisen voor klavier en voor orkest en een Requiem in druk verschenen.
Kossmaly (Karl), componist, orkestdirecteur en schrijver over muziek,
geb. 27 Juli 1812 te Breslau, ontving aldaar het . eerste onderricht in de
muziek en zette zijn studiën te Berlijn voort onder leiding van L u d w. B e rg e r, Z e t t e r en B e r n h. Klein. Van J 830-38 was hij muziekdirecteur
aan de - vereenigde tooneelen v (n Wiesbaden en Mainz en werd in laatstgenoemd jaar kapelmeester aan de Opera te Amsterdam. Van 1841-44 was
hij te Bremen en te Detmold als kapelmeester werkzaam, ging vervolgens
naar Breslau, van daar naar Stettin, en vestigde zich in laatstgenoemde stad.
Van zijn compositiën, bestaande in symphonieën, ouvertures en andere instrumentale en vokale werken, zijn slechts liederen en gezangen in druk verschenen. Als schrijver is hij bekend door vele artikelen in de Neue Berliner
Musikzeitunq, de Neue Zeilschrift fur Musik en de Stetliner Zei tuna, alsmede
door de volgende geschriften : Ueber die ,nwendung odes .Programms zur Erklrung musikalische& Compositionen (Stettin, 1858), Ueber Richard Wagner,
een tegen den meester gericht pamflet (Leipzig, 1874), en Mozart's- Opern etc.
(Leipzig, 1848).
Koster, geboren Schlegel (Louise), zangeres, aangenomen kind vn het
echtpaar Schlegel , geb. 22 Febr. 1823 te Lubeck, ontving 1836 38 zangonderricht bij P o h 1 e n z te Leipzig en werd vervolgens aan den" stadsschouw
aldaar verbonden. Van daar ging zij 1840 naar de koninklijke Opera-burg
te Berlijn en vervolgens naar den hofschouwburg te Schwerin, waar zij met
den schrijver Hans K ó s t e r in het huwelijk trad. Van 1844-45 zong zij
te Breslau en kwam 1847 weder te Berlijn, waar zij 1850 koninklijke kamer
werd en tot '1863 een sieraad van het tooneel bleef.
-zangers
Kothe (Bernhard), componist, geb. 12 Mei 1821 te Grëbnig in Silezië,
ontving zijn opleiding in de muziek te Breslau en later te Berlijn, van S. W.
D e h n. Hij werd 1851 zangonderwijzer aan het gymnasium te Oppeln,1869
koninklijk muziekdirecteur te Breslau. Hij maakte zich aldaar zeer verdienstelijk
ten opzichte van de katholieke kerkmuziek door het oprichten van de Silezische
C a e c i 1 i a -vereeniging. Van zijn werken zijn in druk - verschenen : Abrie8
eiher Musikge$chichfe (Leipzig, Leuckart, '1877), Die Musik in der Katholischen
Kircke, Musica sacra en Rine Gesanglehre, alsmede vele liederen, kerkgezant
gen en stukken voor orgel.
Kothe (Aloys), broeder van den vorige, geb. 3 Oct. 1828 te Gróbnig in
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Silezië, werd '1860 organist te Braunsberg in Oost-Pruisen en 1863 leeraar
in de muziek aan het seminarie te Breslau, waar hij I3 Nov. 1868 stierf.
Van zijn compositiën zijn kerkmuziekstukken en liederen in druk verschenen.
Kothe (Wilhelm), broeder van den vorige, geb. 8 Jan. I 83 te Grëbnig, werd 1863 muziekonderwijzer aan het seminarie van Liebenthal in Silezië, 187'1 aan dat van Habelschwert. Hij schreef een vioolschool en een
zangleer, liederen, klavierstukken en een verhandeling : Friedrich der Grosse

ak Musiker.
Kott (Franz Friedrich) , klavierspeler en organist, geb. 15 April I 80
te Klein-Zbieschitz in Boheme, ontving zijn opleiding aan het conservatorium
te Praag en vestigde zich te Briinn, waar hij organist aan den Dom werd.
Van zijn compositiën werd de opera Ziszka'$ Eiche 1842 en 1843 met bijval
te Bri nn vertoond. Ook schreef hij Missen, Oratoria, Cantates, Ouvertures
en andere compositiën.
Hotte (Johann Gott 1 i e b) , clarinettist, geb. 29 Sept. 1797 te Rathmannsdorf bij Schandau, ontving te Dresden onderricht van L a u t e r b a c h
en werd aldaar 1817 tot lid der koninklijke kapel aangesteld. Hij maakte
vele kunstreizen en werd wegens zijn voortreffelijk spel beroemd. Hij stierf
1857 te Dresden.
Kottlitz (Ado 1 p h) , violist en componist, geb. 27 Sept. 1820 te Trier,
ontving onderricht van den muziekmeester aan den Dom, Fischer, aldaar,
maakte vele kunstreizen en bekleedde achtereenvolgens de hetrekking van concertmeester te Koningsbergen, Breslau en Uralsk in Rusland. Op laatgenoemde plaats kwam hij 26 Oct. 1860 bij gelegenheid van een jachtpartij
om het leven. Zijn compositiën, van welke slechts weinige gedrukt zijn, moeten van zeer groot talent getuigen.
Kottowsky (Georg W i 1 h e 1 m) , fluitist, geb. I6 Mei 1735 te Berlijn,
was een der beste leerlingen van Q u a n t z. Hij stierf 1785 als eerste fluitist aan de hofkapel te Dessau.

Kotzeluch (Johann Anton) , in het Boheemsch K o z e 1 u c h geschreven,
componist, geb. 13 December 1738 in het stadje Wellwarn in Boheme, was
muziekdirecteur aan de Kruisheerenkerk te Praag en later, l 784, Donikapelmeester aldaar. Hij stierf 3 Febr. 18 I4. Van al zijn in Boheme zeer geroemde Missen, Motetten, Litanieën, Oratoria en Vespers is niets in druk
verschenen.
Kotzeluch (Leopold), neef van den vorige, geb. 1754, volgens anderen
1748, te Wellwarn, ontving zijn opleiding in de muziek te Praag, waar hij
1771 een ballet voor den nationalen schouwburg componeerde, en wel met
zoo goed gevolg, dat hem in de zes volgende jaren de compositie van 24 andere
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balletten werd opgedragen. Te Weenen, waarheen hij zich 1 778 begeven
had, werd hij klavieronderwij zer van de aartshertogin 'Elisabeth en van
den adel. Toen Mozart 1781 Salzburg verliet, bood de aartsbisschop K.
diens post aan met verhoogd salaris. Doch K. weigerde, op grond, dat hij
te Weenen een voordeeliger betrekking had. Zijnen vrienden deelde hij echter
mede, dat hij geweigerd had, omdat hij vreesde, dat de aartsbisschop, die
zelfs een zoo groot man als Mozart onwaardig behandeld had, hem zeker
nog lomper zou bejegenen. De eerbied jegens Mozart, in deze woorden
uilgedrukt, strookte echter weinig met K's latere bewering, dat de ouverture
van .Pon Juan vol fouten was, en dat Mozart in zijn ouverture van Die
Zauberflóíe )getracht had te schrijven als een geleerd man." Hij volgde M oz a r t op als keizerlijk »Hofcompositeur" en kamerkapelmeester, met een jaargeld van 1500 gulden. Als zoodanig stierf hij 7 Mei 1818 te Weenen. Behalve opera's, oratoria en balletten, heeft hij een groot aantal klaviercompositiën geschreven.
Kotzolt (Heinrich), zanger en zangmeester, geb. 26 Aug. '1 8 .14 te
Schnellenwalde in Silezië, werd 1836 te Berlijn aan het K ó n i gs t á d t e rtheater, 1838 aan den stadsschouwburg te Dantzig, verbonden, maakte vervolgens kunstreizen door Oost- en Westpruisen en werd 1842 eerste bassist
aan het Domkoor te Berlijn. Hij werd '! 860, tengevolge van N ei t h a r d t' s
dood, tweede directeur van het Domkoor, &866 koninklijk muziekdirecteur en
1874 lid van de Kroonorde. Als zangmeester aan vele scholen heeft hij een
leerboek uitgegeven, dat 1876 een zesden druk beleefde, alsmede een verzameling liederen voor scholen. Ook vele vocale compositiën zijn van hem in
druk verschenen.
Kotzwara (Franz), ook K o c z w a r a geschreven, klavierspeler, violist en
componist, geb. omstreeks 1750 te Praag, waar hij een zeer goede muzikale
opleiding ontving, bevond zich 1 790 in Ierland en werd vervolgens lid van
G a l 1 i n i' s orkest in het K i n g' s T h e a t r e te Londen. Hij maakte 2 Sept.
179. door ophanging een einde aan zijn leven. Onder zijn compositiën bevindt zich een stuk voor klavier, viool en violoncel, getiteld : The battle of
Prague, dat te Londen grooten opgang maakte.
Kozlowsky (I g n a z P 1 a t o) , klavierspeler, geb. 1786 te Winicza in Podolië, kwam op jeugdigen leeftijd te Petersburg, waar John Field zijn leermeester werd. Onderricht gevend leefde hij achtereenvolgens te Wiriicza,
Warschau, Petersburg, Moskou en Odessa. Hij stierf 1 859 te Warschau.
Onder zijn compositiën bevindt zich een klavierschool en een verzameling
Poolsche liederen.
Kozlowsky (Joseph), z. KOSSLOWSKY.
jKozmanezky (Wenzel), Boheemsch componist, geb. 1608 te Czaslau,
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as ari 1 644 tot 1653 rnuziekdirecteur aan de Stephaans -keik te Praag.
Zijn compositiën bevinden zich in het kerkarchief aldaar.
Kracher (Johann Matthias), componist, geb. 30 Jan. 75'2 te Mattig
hofen aan den Inn, was op verschillende plaatsen als cantor werkzaam en
werd 1772 stichtsorganist te Seekirchen bij Salzburg, waar hij omstreeks 1827
stierf. Hij schreef zeer vele kerkmuziek.
Kraif (Michael), Duitsch componist, geb. omstreeks 1580 in Franken,
is bekend door de volgende werken : Die !'Teun Musen, mil ac/u &irninen
unci Generalba$s (Dillingen, 1616) ; Mie$ae 42 voc, (162t) en Sctcrae concenu 2, 3, 4-7 voo.
Karift (Frangois Joseph), componist, geb. 22 Juli 1721 te Brussel,
was eerst koorknaap te Gent en later muziekonderwijzer te Brussel. Omstreeks
1768 verkreeg hij de betrekking van kapelmeester aan de S t. B a v o -kerk te
Gent en stierf aldaar 18 Jan. 1795. Een volledige lijst zijner talrijke compositiën vindt men bij F é t is (Bioqr. Univ.).
Krafft (F r a n ç 0 i s) , bloedverwant van den vorige, geb. 3 Oct. '1 733, was
naar alle waarschijnlijkheid kapelmeester te Brussel. Aangaande zijn cornpositiën is men in twijfel, daar vele er van aan den vorige toegeschreven
worden. F e' t i s toont echter op overtuigende gronden aan, dat eenige dezer
compositiën door den hier genoemden K. geschreven zijn.
Kraft (Anton), violoncelvirtuoos, geb. 1751 te Bokszan in Boheme, ontving te Praag onderricht van den beroemden violoncellist W e r n e r. Aanvankelijk voor de rechtsgeleerdheid bestemd, wijdde hij zich later geheel aan
de kunst en werd, nadat hij eenigen tijd aan de Weener hofkapel werkzaam
was geweest, door toedoen van Hay d n lid der kapel van den vorst van
E s z t e r h a z y te Eisenstadt. Na ontbinding der kapel, 1790, ging hij naar
Weenen terug, waar hij achtereenvolgens aan de kapellen van de vorsten
G r a s 5 a I k o w i t z en L oh k o w i t verbonden werd. Hij stierf aldaar 28 Aug.
1820. Van zijn compositiën zijn sonates, duetten en andere stukken voor zijn
instrument in druk verschenen. Een door hem gecomponeerd violoncelconcert
ging langen tijd door voor een nagelaten werk van Haydn.
Kraft (Nicolaus), violoncelvirtuoos, zoon van den vorige, geb. 14 Dec.
1778 te Eisenstadt, speelde reeds op zesjarigen leeftijd voor den vorst van
E s z t e r h a z y een concert van zijn vader, dien hij twee jaren later op kunstreizen naar Ofen, Presburg, Weenen en Dresden begeleidde. Nadat hij zijn
studiën bij L. D u p o r t te Berlijn voortgezet en in verschillende steden van
Duitschland als solist grooten opgang gemaakt had, werd hij 1809 solovioloncellist aan de Keizerlijke Opera te Weenen; 1814 verbond de koning van
Wuitemberg hem aan zijn kapel. Met Hummel maakte hij 1818, met zijn
zoon Friedrich (geb. 12 Febr. 1807) 1821 een kunstieis. Bij werd 1834
-
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gepensionneerd. Onder zijn leerlingen behooren Merk , $ i r u b a c h en graaf
Wielhorsky.
Kragen (Karl Phi 1 i p p Heinrich) , klavierspeler en muziekonderwijzer,
gel). I7 Mei 1797 te Dresden, richtte aldaar 1822 een muziekschool volgens
L o g i e r' s methode op, welke de goedkeuring van vele kunstenaars, o. a. van
K. M. von We h e r en van M o r lac c h i, wegdroeg. Reeds vroegtijdig moest
hij de loopbaan van virtuoos verlaten, daar twee vingers zijner linkerhand
verlamd waren. Met destemeer 'ijver legde hij zich op het muziekonderwijs
toe. Tal van goede leerlingen kwamen uit zijn school te voorschijn, en 1853
verkreeg hij den titel van hofpianist. Van zijn werken worden Polonaises
en arrangementen van klassieke compositiën geroemd. Hij sierf1A Febr. 1879.
Kráhmer (Johann Ernst) , hobovirtuoos, geb. 30 Maart 1795 te Dresden, ontving zijn muzikale opleiding in militairen dienst, werd '1815 eerste
hoboïst aan de keizerlijke Opera te Weenen en x.822 ook kamermusicus aldaar.
Hij stierf 16 Jan. 1837. Van zijn compositiën voor hobo is niets gedrukt;
wel zijn stukken voor de C z a k a n (stokfluit) van hem in druk verschenen,
voor welk instrument hij ook een methode heeft geschreven.
Krakamp (Emanuel), fluitist en componist, . geb. 3 Febr. 181 3 te Palermo, trad in bijna alle groote steden van Europa als solist op en werd 1860
te Napels leeraar aan het conservatorium A l b e r g o dei p o v e r i. Hij heeft
voor de fluit 255 stukken geschreven, die allen in druk verschenen zijn ; voorts
leerboeken voor het clarinet-, hobo- en fagotspel, die in alle conservatoria van
Italië ingevoerd zijn.
Krakowiak (Fr.: CRACOVIENNE), Poolsche danswijze in tweekwarts-maat,
hoofdzakelijk bij de boeren in den omtrek van Krakau in zwang.
Bral (Wenzel), omstreeks 1800 violist aan de Opera te Praag, was als
toonkunstenaar gunstig bekend.
. Kral (Johann), altviolist aan de keizerlijke Opera te Weenen, legde zich
ook op het bespelen der • Viole d'amour toe en gaf een ddtleieung zum Spiele
der Viole d'amour (Weenen, 1872) in het licht.
Krall (E m i 1 i e) , zangeres, geb. 1835 te Weenen, liet zich met goed gevolg te Hanover, Hamburg, Berlijn, alsmede in verschillende steden van Engeland hooren. Te Dresden werd zij 1856 aan het hoftheater verbonden, trad
1859 met den tooneelspeler Franz J a u n e r in het huwelijk en volgde haar
man naar Weenen, waar deze achtereenvolgens directeur van het Kar 1theater, van de Groote Opera en van het voor hem en anderen zoo nood
Ringtheater werd. Na haar huwelijk trad zij nog slechts zelden-lotige
als zangeres op.
Kramer (H.), instrumentenmaker, leefde te Weenen in den aanvang der
1 7e eeuw. Een door hem vervaardigde Viola di bordone met het jaartal
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1.717 bevindt zich in de instrumentenverzameling der G e s el l Sc h a ft der
Musikfreunde aldaar.
Kramer, Duitsch orgelmaker, geb. 1731 te Hafner-Neuhaus in Wurtemberg, vestigde zich te Bamberg, waar hij op het laatst der 18e eeuw stierf.
Vele nuttige uitvindingen op het gebied van den orgel- en klavierbouw heeft
men aan hem te danken.
Krámer (Johann Pau 1) , klaviermaker, geb. 1 743 te Juchsen in Thuringen, vestigde zich 1772 te Gottingen, waar zijn kla.vierfabriek zeer gunstig
bekend werd. Er waren in de laatste helft der 18e eeuw in Duitschland
weinige klavieren zoo beroemd als de zijne. Sedert x.786 bouwde hij ook
Fortepiano's in vleugelvorm. Hij stierf 18I9 te Gottingen. Zijn zonen,
Johann Christian Friedrich en Georg Adam, zetten defabriek voort.

Kramer (Traugott), violist en componist, geb. 19 Nov. 18 t 8 te Koburg,
ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Praag, werd hofmusicus,
later (1854) concertmeester aan de hertogelijke kapel te Koburg en Gotha
en eindelijk kapelmeester in beide steden. Zijn compositiën bestaan in symphonieën, ouvertures, strijkquartetten, vioolstukken, liederen en gezangen.
Kramershof (Johann W i 1 h e 1 m) , Duitsch orgelmaker, vestigde zich
I801 te Dusseldorp. Zijn meesterstuk is het groote orgel in de Lambertuskerk te Oldenburg.
Kranz (Johann Friedrich) , vioolvirtuoos, geb. 17 54 te Weimar, ontving onderricht van den concertmeester G ó p fe r aldaar en zette zijn studië n
in Italië voort. In zijn vaderland teruggekeerd, werd hij 1789 tweede concertmeester aan de hofkapel te Weimar. In plaats van Z u m s t e e g werd
hij 1803 kapelmeester te Stuttgart, waar hij 1807 stierf. ander zijn compositiën bevinden zich koren voor Der Gross- Cophta van Goethe en andere
tooneelmuziek, alsmede een concert voor altviool.
Kraseropolsky, Poolsch componist uit dezen tijd, schreef o. a. de opera
Lee1.a, die eenige jaren geleden in Rusland vertoond werd.
Kraus (Joseph Martin) , componist, geb. 1756 te Mannheim, ontving
onderricht in de muziek van den abbd V o g l e r en maakte 1784 op kosten van
koning G u s t a a f III van Zweden een kunstreis naar Italië. Twee jaren
later nam de koning hem als zijn hofkapelmeester mede naar Rome, Weenen
en Parijs. In laatstgenoemde stad componeerde hij een Zweedsche opera,
Dido en Aenea8, welke 1790 met goed gevolg te Stockholm vertoond werd.
Hij stierf reeds 15 Dec. 1792, niet lang nadat zijn koninklijke beschermer
vermoord was, voor wiens dood hij een Treurcantate geschreven had. Vele
compositiën van hem zijn in druk verschenen.
Kraus (Robert), tenorzanger, geb. 1815 te Weenen, was aanvankelijk
schilder ; doch daar hij een buitengewoon schoone stem had, wijdde hij zich,
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op raad zijner vrienden, aan de muziek. Hij was van 1839 tot 1846 aan
de hofopera te Weenen verbonden, ging vervolgens naar Berlijn, waar hij
grooten opgang maakte, en keerde 1851 weder naar Weenen terug, om op
nieuw de schilderkunst ter hand te nemen, maar toch ook om als zanger
werkzaam te blijven.

Krause, koninklijk instrumentenmaker te Berlijn omstreeks 1796, vervaar
allerlei soorten van inventiehoorns.

-dige

Krause (Anton), klavierspeler en componist, geb. 9 Nov. 1834 te Geit
koninkrijk Saksen, was een leerling van S p i n d I e r en F r.-hainet
i e c k en bezocht later het conservatorium te Leipzig. Hij werd 1859
muziekdirecteur te Barmen. Van zijn in druk verschenen werken verdienen
vooral études en sonates voor klavier vermeld te worden. Ook is van hem
kerkmuziek bekend.

w

Krause (Christian Gottfried) , componist en schrijver over muziek,
geb. 1719 te Winzig in Silezië, gest. als hofraad te Berlijn, 21 Juli 1770,
componeerde een groot aantal instrumentale muziekstukken, leverde bijdragen
in de Krilische Beiírdge van M a r p u r g en schreef een boek : Von der musikalischen Poesie (Berlijn, 1753).
Krause (Eduard), geb. 15 Maart l837 te Swinemunde, ontving onderricht in het klavierspel van F r. Kro 1 l , in de harmonieleer van M o r i t z
Hauptmann , en vestigde zich 1862 als muziekonderwijzer te Stettin. Zijn
compositiën bestaan in Motetten, Koren en Liederen.
Krause (Emil), klavierspeler en componist, geb. 1840 te Hamburg, studeerde 1858--60 aan het conservatorium te Leipzig en componeerde kamermuziek en liederen.
Krause (Friedrich), hoboïst, geb. in Saksen, ontving onderricht in de
muziek te Merseburg, van F. Braun , trad 1827 in Nederlandschen dienst,
bij het muziekcorps van het 17e regiment infanterie, en vestigde zich 1839
te Amsterdam. Langen tijd was hij lid van de voornaamste orkesten der
hoofdstad.

Krause (Johann Heinrich) , organist, geb. 1682 te Kantti in Silezië,
gest. 1754 als opperorganist aan den dom te Breslau.
Krause (Kar] Joseph) , clarinetvirtuoos, geb. 15 Juli 1775 te Forsta in
de Neder-Lausitz, was 1798 in de kapel van graaf R ó d e r te Hohlstein, later
in die van graaf H o y m te Breslau werkzaam en werd 1813 kapelmeester
van het eerste garderegiment te Potsdam.
Krause (Johann Gottlieb), broeder van den vorige, geb. 3'1 Juli 1777
te Guben, bespeelde vele instrumenten, als : viool, waldhoorn, clarinet, bassethoorn, hobo en fagot, met groot talent. Omstreeks 1805 trad hij in staatsdienst.
Krause (T h e o d o r), zanger en componist, geb. 1 Mei 1833 te Halle a. d. S.,
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studeerde te Berlijn onder leiding van E d. M a nt i u s en M a r t i n B 1 u m n er
en liet zich op vele concerten in Duitschland met gunstig gevolg hooren. Hij
werd hoofdonderwijzer aan een der gemeentescholen van Berlijn, zangonderwijzer aan de kadettenschool en directeur van een vereeniging voor kerkmuziek a capella. Gecomponeerd heeft hij strijkquartetten, liederen en meer
gezangen.
-stemig
Krauss (Benedict), componist uit de á.8e eeuw, geb. op het gebied van
Salzburg, was muziekdirecteur in dienst van hertog C 1 e m e n s van Beieren
en kwam 1785 aan het hoftheater te Weimar. Hij stierf in den aanvang
der 19e eeuw. Van zijn compositiën zijn bekend : het oratorium Die Pil
de cantate ..Die Schop f ung, de operette Amor's Zu f alle,-9rimeaufGolgh,
andere
instrumentale
werken, liederen en gezangen.
symphonieën,
Krauss (Theodor), organist en componist, geb. 1827 te Gunzenhausen,
gaf vele orgelcompositiën in het licht.
Krauss (Gottfried Ge b h a r d) , hoornist en violoncellist, geb. 6 Dec.
175'I te Aalen, werd lid der hofkapel te Stuttgart, maakte 1778 een kunstreis
door Duitschland en Zwitserland, werd 1785 stadsmusicus te I71m en stierf
aldaar 16 Oct. 1808.
Krauss (Marie G a b r i e 11 e) , zangeres, geb. 23 Maart 1842 te Weenen,
ontving haar opleiding aan het conservatorium aldaar en behoorde tot de beste
leerlingen van mevrouw M a r c h e s i. Zij trad 1860 voor het eerst in de keizerlijke Opera aldaar op en maakte in rollen als Bertha (Propkète), A 1 ice
(Robert), P a m i na (Zanberföte), A g a t h e (Freischiitz), Elisabeth (Tannha"u,ger), Elsa (Lohengrin), Donna Anna en Donna Elvira (Don eTuan),
grooten opgang. Tot 1866 bleef zij aan dat theater verbonden en nam daarna
een engagement aan de Italiaansche Opera te Parijs aan. De aanwezigheid
van Patti in Frankrijks hoofdstad was oorzaak, dat zij aanvankelijk niet naar
waarde geschat werd ; doch toen zij in een volgend seizoen te Parijs terugkwam
was haar succes volkomen. Tengevolge van den Fransch-Duitschen oorlog
verliet zij Parijs 1870, zong 1872 te Napels, 1873 te Milaan, in beide welke
steden zij grooten opgang maakte, en keerde 1874 naar Parijs terug, waar
zij ditmaal als eerste zangeres aan de Groote Opera verbonden werd. Aan
dat theater is zij nog heden werkzaam.

Krausshaar (Ot,to), componist en schrijver over muziek, was te Kassel
gevestigd en gaf eenige liederen en gezangen in druk, alsmede twee verhandelingen : Construe/ion cler gleich$chu'ebenclen Temperaeur ohne Scheiblersche
Sfi mmgabeln (1838) en -Der aceordliehe Gegen$atz and die Begrièncdung der
Scala (1852). Hij stierf 23 Nov. 1866.
Krebs (F r i e d r i c h) , Duitsch orgelmaker, leefde op het einde der 15e eeuw.
Krebs (Johann Baptist) , tenorzanger, geb. 12 April 1774 te Villingen
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in Baden, was langen tijd aan de hofopera te Stuttgart verbonden, waar hij
2 Oct. 1851 stierf. Hij was ook een goed contrapuntist en vertaalde vele
oratorium- en operateksten.

Krebs (Johann Tobias), organist en componist, geb. 1690 te Heichelheimb, nam te Weimar onderricht bij Jo h. S e b. B a c h en werd 1721 organist te Buttstädt. Hij schreef vele kerkmuziek. --- Zijn zoon, Johann L u dwi g, geb. 10 Oct. 1713 te Buttelstadt, kwam. 1726 op de Thomasschool te
Leipzig en was gedurende negen . jaren de lievelingsleerling van Joh. S eb.
Bach. Hij studeerde 1735 aan de universiteit aldaar in de philosophie,
werd 1737 organist te Zwickau, vervolgens te Zeitz en eindelijk, 1756, hof
te Altenburg, waar hij omstreeks 1780 stierf. - Ook zijn kinderen,-organist
Ehrenfried Christian Traugott en Johann Gottfried, waren
toonkunstenaars. Eerstgenoemde volgde zijn vader op als organist te Altenburg.
Krebs (K a r 1 A u g u s t) , klavierspeler, componist en orkestdirecteur, geb.
16 Jan. 1804 te Neurenberg. Hij heette eigenlijk M i e d c k e, doch na den
dood zijner ouders werd hij door den hierboven genoemden Joh. B a p t i s t
Krebs als kind aangenomen. Hij toonde reeds op jeugdigen leeftijd grooten
aanleg voor de muziek en speelde op zijn zesde jaar de klavierconcerten van
Mozart , D u s s e k , Ries e. a. in het openbaar ; op zijn zevende j aar componeerde hij een zangspel, Peodore, tekst van Kotzebue. In het jaar1825
vertrok hij naar Weenen, waar hij zijn studiën onder leiding van S e y fr i e d
voortzette en 1826 derde kapelmeester aan de Opera werd. Hij bracht
aldaar 1830 zijn opera Silva oder die Macht des Gesanges, 1834 ook ,4gne8,
der Engel von 1lug8burg ten gehoore, welke werken een gunstig onthaal vonden. Ook zijn liederen en klaviercompositiën maakten destijds veel opgang.
Hij werd 1850 tot hofkapelmeester te Dresden benoemd en 1871 als zoodanig op pensioen gesteld, doch bleef directeur der koninklijke kerkmuziek
en stierf 16 Mei 1880.
Krebs (Mary), klavierspeelster, dochter van den vorige, geb. 5 Dec. 1851
te Dresden, ontving onderricht in de muziek van haar ouders, liet zich reeds
op negenjarigen leeftijd in het openbaar hooren en begon een jaar later kunst
te maken. Zij trok door Duitschland, Engeland, Frankrijk, Italië, Ne--reizn
derland en • België en bezocht zelfs 1871, in gezelschap harer moeder, (z. hieronder) de Vereenigde Staten. Zij behoort tot de beste klavierspeelsters van
dezen tijd.
Krebs-Nichalesi (A 1 o y s e) , zangeres, geb. 29 Aug. 1826 te Praag, trad
1843 voor het eerst te Brunn op, als Donna E 1 v i r a (Don Juan), werd
1846 aan den stadsschouwburg te Hamburg en 1849 aan de hofopera te
Dresden verbonden, waar zij 1850 met Kar 1 August Krebs in het huwelijk trad. Zij begeleidde 1871 haar dochter Mary naar Amerika en ver-
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wierf aldaar als zangeres grooten bijval. Te Dresden teruggekeerd, wijdde zij
zich aan het muziekonderwijs.
Krebskanon, Hood., kreeftcanon (canon c a n c r i z a n s) , een canon die
zoodanig ingericht is, dat de eerste stem, nadat zij de melodie, zooals gewoon
naar rechts voorgedragen heeft, diezelfde melodie van rechts-lijk,vans
naar links kan voordragen, terwijl de volgende stem haar op de gewone wijze
laat hooren.
Kreibe (Johann Konrad), componist, geb. 15 Aug. 1722 te Gotha,
was kapelmeester van den vorst Friedrich Albrecht van Bernburg en
richtte de hofkapel te Ballenstädt op, voor welke hij vele compositiën ver
-vardige.

Kreibe (Benjamin Felix Friedrich) , zoon van den vorige, geb.
3 April 1772 te Ballenstädt, werd reeds 1787 violist, later concertmeester
aan de hofkapel aldaar en eindelijk, 1834, hofkapelmeester. Zijn compositiën
bestaan in vioolmuziek.
Kreibich of Kreibig (Franz), vioolvirtuoos, geb. J 728 te Zwickau in
Boheme, maakte 1750 als violist opzien te Weenen en werd 1770 directeur
der keizerlijke kamermuziek aldaar. Aangaande zijn talent als leider van het
orkest vermeldt het Jakrbuch der Tonkuns1 van 1796: „Wenn er sein Orchester dirigirt, dann sind alle Bogen nur ein Bogen, alle T®ne nur ein Ton,
and alles scheint von gleichem Feuer belebt zu sein. Da geht nicht die
kleinste Nuance verloren, das unmerklichste Piano schwebt in der genauesten
Stufenfolge zum höchtsen Forte, oder springt durch die sterkste Schwung
je nachdem es die Gelegenheit erfor--kraftvonExemiäzurt,
dert." — Hij stierf 3 Dec. 1797 te Weenen en liet, behalve een groot ver-

mogen, een kostbare verzameling violen na.
Kreipl (Joseph), tenorzanger en liederencomponist, geb. 1805 in Oostenrijk, was achtereenvolgens te Hamburg, Schwerin en Linz gevestigd en stierf
1866 te Weenen. Zijn lied Das Mailti f terl, gedicht van K 1 es h e i m , is zeer
populair geworden.
Kreissle von Helborn (H e i n r i c h) , beambte aan het ministerie van finantiën in Oostenrijk, gest. 6 April 1869, in den ouderdom van 45 jaren, is op
muzikaal gebied bekend door zijn biographie van Franz Schubert (Weenen, 1865) en door een kleinere levensschets van dezen meester (Weenen, 1861).
Kreissmann (Karl), zangonderwijzer, geb. 1823 te Frankenhausen in Thuringen, was 1839-42 violist bij de vorstelijke kapel te Rudolstadt, begaf
zich echter van daar naar Dresden, Weenen en Milaan, om den zang te beoefenen, en vertrok 1848 naar Boston, waar hij als onderwijzer zeer gezocht was.
Kreith (Karl), fluitvirtuoos, leefde op het keerpunt der 18e en 19e eeuw
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te Weenen, waar hij 1809 stierf. Behalve een methode voor fluit en een
.Anweisung, wie alle Tone auf der Flute travver$iere richtig zu nekmen eind,
gaf hij ongeveer 120 compositiën voor zijn instrument in het licht.

Krejei (J o s ep h) , directeur van het conservatorium te Praag, geb. 6 Febr.
1822 te Milostin in Boheme, ontving het eerste onderricht van J o s e p h
K u t h a n, stadsmusicus te Rakowitz, en zette zijn studiën te Praag voort
onder leiding van V i t a s e k en later van J o s e p h P r o k s c h. Hij werd 1844
organist aan de Kruisheerenkerk te Praag en deed in die betrekking veel tot
bevordering der toonkunst. Op zijn kunstreizen door Duitschland kwam hij
in aanraking met vele uitstekende toonkunstenaars, die allen met grooten lof
van zijn orgelspel gewaagden. Hij werd I853 koordirecteur aan de Kruis
directeur der Prager orgelschool en 1865 directeur van het-hernk,185
conservatorium daar ter stede, in welke betrekking hij nog heden werkzaam
is. Van zijn compositiën zijn tot heden slechts weinige in druk verschenen.
Kremberg (Jacob), zanger, componist en dichter, geb. omstreeks 1650
te Warschau, was kamermusicus te Maagdenburg, later lid der koninklijke
kapel te Stockholm en 1688 kamermusicus te Dresden, waar hij 1689 in het
licht gaf : .Musikalische Gernuthsergotzung a voce sola e Basso cont., een werk
dat 40 Duitsche, meest alle door hem gedichte aria's bevat. In den aanvang
der 18e eeuw ging hij als kon. kamermusicus naar 'Londen, waar hij nog 1718
in leven was. Van zijn aldaar geschreven werken is alleen nog een soort
van opera, getiteld : England's glory (1706), bekend, die hij ter gelegenheid
van koningin Anna ' s geboortedag vervaardigd heeft.
Krempelsetzer (Georg), componist, geb. 20 April 1827 te Vilsbiburg in
Neder-Beieren, ontving te Munchen onderricht in de compositie van Fr.
L a c h n e r. Zijn operette Der Vetter auf Besuch vond aldaar een gunstig
onthaal, evenzoo zijn liederen en duetten. Hij werd 1865 kapelmeester aan
een theater te Munchen, 1868 te Górlitz en 1870 te Koningsbergen. Hij
stierf 9 Juni 1871 te Vilsbiburg. Van zijn overige compositiën verdienen
vermelding de opera's Die Franzosen in Gotha, Geister des Wins en Der
Rokmanie.
Kremser (Eduard), koormeester van den Wiener M a n n e r g e s a n gv e r ei n , geb. 10 April 1838 te Weenen, componeerde stukken voor orkest,
voor klavier, en een zangspel, getiteld : Rine Operette (1875).
Krengel (Georg), luitvirtuoos, geb. omstreeks het midden der 16e eeuw
te Frankenstein in Silezië. In de koninklijke bibliotheek te Munchen is een
exemplaar voorhanden van zijn Lauíenstucke verschiedener Art, jede,9 auf dop pelíe TPeise gesetzee (Frankfort a. d. 0. 1584) .
Kreun (Franz), Duitsch organist en componist, geb. 26 Febr. 1816 te
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Drossen in Oostenrijk, studeerde te veeenen bij S e y f r i e d , werd I844 organist aan de H a up t p f a r r k i r c h e en 1862 kapelmeester aan de keizerlijke
hofkerk St. Michael, 1869 ook leeraar in de harmonie aan het conservatorium aldaar. Ongeveer 60 compositiën, waaronder '15 Missen en vele
andere kerkmuziek, zijn van hem in druk verschenen.
Kernz (Heinrich), Duitsch orgelmaker uit de 15e eeuw, vervaardigde
o. a. 1.499 het groote orgel in de Blasius-kerk te Brunswijk.
Kreps, componist, leefde op het einde der 18e eeuw te Parijs, waar hij de
volgende door hem gecomponeerde opera's ten tooneele bracht : Les f ou$ cle
Mecdine, Jeanne d''Arc a Orleans en Paul et Virginie.
Kress (Georg Friedrich) , vioolvirtuoos en componist, geb. te Darm stadt, was tot x.753 lid der hofkapel te Schwerin en werd vervolgens concertmeester te Gottingen, waar hij 1775 stierf.
Kress (Johann. Albrecht) , kerkcomponist en schrijver over muziek,
was op het einde der Ile eeuw vice-kapelmeester te Stuttgart. Van zijn
werken kent men : Geistliche Concerte von vier Slimmen and Sec/Is Instrumenten (Stuttgart, 1681) ; Der si"sse Name Jesus, oiler teutscher JJubilus Bernhardi, mil drei Slimmen geselzet (ibid., E683) en het leerboek .Manucluctio
nova-metkodica ad Basrum generale& (ibid., 7O1).
Kretschmar of Kretschmer (Johann), orgelmaker, leefde in de eerste
helft der 18e eeuw te Schweidnitz.
Kretschmer (E d in u n d) , organist en componist, geb. 31 Aug. 1831 in
het Saksische stadje Ostrich, kwam 1846 te Dresden, waar hij leerling van
J u 1. 0 t t o en Joh. Schneider werd. Reeds 1854 werd hij tot organist
aan de hofkerk aldaar aangesteld, en 1872 benoemde men hem tot directeur
der koninklijke kapelknapen. 13íj gelegenheid van het eerste Duitsche zangersfeest te Dresden, E865, werd zijn compositie Die Geister$chlachl bekroond;
drie jaren later te Brussel zijn Mis. Daarna waagde hij zich op het gebied
der dramatische muziek en componeerde de opera Die Tolkunger, tekst van
M o s e n t h a 1, die in de meeste groote steden van Duitschland ten toorleele
verscheen. Van een tweede opera, . einrich der Lowe, heeft hij den tekst
zelf vervaardigd.
Kreubé (Charles F r é d é r i c), Fransch violist en componist, geb. 5 Dec.
1777 te Luneville, studeerde te Parijs onder leiding van Rudolph K r e u tz er en werd 1801. lid van het orkest der 0 p é r a C o m i q u e, '1816 ook
kapelmeester aan dat theater. Hij componeerde strijkquartetten, trio's en
andere instrumentale muziek, alsmede de volgende opera's : Le forgeron cle
-

Ba$sora, Edmond et Caroline, Le coq de village, .Les enfants cle maitre Pierre
en L'o f Eieier el le payean.
Kreuel (Pius), orgelmaker in Zwitserland, geb. 1629 te Zug, gest. '1696
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Kreuser of Kreusser (Adam), hoornist, geb. 22 Juni 1 727 te Heidingsfeld, maakte 1752 een kunstreis door Frankrijk en de Nederlanden en werd
concertmeester te Amsterdam, welke betrekking hij tot aan zijn dood, l9 April
1791, vervulde.
Kreuser (G e o r g A n t o n) , broeder van den vorige, geb. 1743 te Hei
begaf zich naar Amsterdam en reisde op kosten van zijn broe--dingsfel,vot
der naar Italië, waar hij tot 1775 verblijf hield. Van Amsterdam werd hij
omstreeks 1791 als keurvorstelijk concertmeester naar Mainz beroepen, waar
hij omstreeks 1802 stierf.
Kreuser (Johann M at t h a e u s) , violist en guitarist, geb. 13 Dec. 1763
te Lengfurth bij Würzburg, was tot 1793 te Mainz gevestigd en maakte vervolgens vele kunstreizen.
Kreuser (Peter Anton) , violist, broeder van den vorige, geb. 1771 te
Lengfurth, begaf zich naar Parijs, waar hij 1 788 bij de koninklijke kapel aangesteld werd. De Revolutie verdreef hem naar Engeland ; ook daar werd hij lid
der koninklijke kapel. Eenige kleine opera's van hem werden te Parijs en
te Londen vertoond.
Kreutner (F r a n z X a v e r) , organist en contrapuntist, geb. 1781 in Beieren, gest. 1842 te Regensburg.
Kreutzer (Auguste Jean Nicolas), geb. 1781 te Versailles, ontving
onderricht in het vioolspel van zijn broeder R u d o 1 p h (z. dezen), werd 1798
bij het orkest van het T h é á t r e F a v a r t, 1802 bij dat van de Groote
Opera te Parijs aangesteld en volgde 1825 zijn broeder op als leeraar aan
het conservatoire. Eenige compositiën voor viool zijn van hem in druk verschenen. -- Zijn zoon, L é o n Charles Fr a n c o i s K. , geb. 48I7 te Parijs,
was als klavierspeler, componist en schrijver over muziek, gunstig bekend.
Kreutzer (Bernhard), geb. 1803 te Dusseldorp, was eerst fluitist, later
een zeer verdienstelijk violist. Vooral in het quartetspel werd hij geroemd.
Kreutzer (Konradin), componist, geb. 22 Nov. 178 2 te Mósskirch in
Baden, ontving het eerste onderricht in de muziek van den organist J. B.
R i e g e r, zette zijn studiën onder leiding van E r n s t. W e i n r a u c h, een
degelijk contrapuntist, voort en studeerde 1804-1806 te Weenen bij A lb r e c h t s b e r g e r. Tot '181 bleef hij aldaar en componeerde er Missen en
andere kerkmuziek, alsmede quartetten, concerten, sonates en de volgende opera's:
Aesop in Phrygien (1808), Conradin von Schwaben, te Weenen door de censuur verboden, Der Taucker (1809) en Jery and B^tely (1810). Vervolgens
reisde hij gedurende een jaar met zijn vriend L e p p i g, wiens P a n m e 1 od i c o n hij in het openbaar bespeelde, bij welke gelegenheid hij tevens als
een uitstekend klavierspeler bekend werd. Te Stuttgart werd 1812 zijn opera
Conradin vertoond, en hij tot koninklijk kapelmeester benoemd. In die be.
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trekking schreef hij de opera's Die In$ulanerin, Die dlpe2z1iutfe, Zwei Worse

oder die Nacht im Walde, Auiinon and Zuide, Feodore en Der Taucher. Ook
een oratorium van hem : Die Sendu>ng Mosi$, werd te Stuttgart uitgevoerd.
Na den dood van den koning van Wurtemberg, 1816, begaf hij zich weder
als klavierspeler op reis en werd l8'17 kapelmeester te Donaueschingen, 1822
aan de hofopera te Weenen. Nadat 1827 laatstgenoemd theater gesloten was,
begaf hij zich naar Parijs, waar een opera comique van hem : L'eau de la
jouvence, vertoond werd. De nieuwe pachter der keizerlijke opera te Weenen, graaf G a 11 e n b e r g , riep hem J 828 op zijn post terug, welken hij tot
1833 bekleedde ; daarna was hij tot 1840 kapelmeester aan het Jo s e p hs t a d t -theater. Gedurende het tijdvak 1828-1840 werden de volgende opera's
van hein vertoond : »Das Modehen von Jfontferïneuil, Baron Lu f t, Die J'unqf rau, Der La$1 r yer an der Theme, Alelu$ine, Das iVaehtlager in Granada
(zijn beste werk), Tom Rick, Der Brrmuligam in der .Klemnee, Der t'er$cliwender, Die Ilöhle von lVaverley, Fridolin oder der Gang naeb dem Ei$enhammer en die beiden Figaro. In het jaar 18!0 begeleidde K. zijn dochter
C á c i l i e, zangeres, op haar kunstreis door Duitschland en werd in hetzelfde
jaar tot muziekdirecteur te Keulen benoemd. Hij dirigeerde er 1843 het
23e Nederrijnsche muziekfeest, bezocht in de volgende jaren herhaalde malen
Parijs, waar vele zijner opera's vertoond werden, dirigeerde, in vereeniging
met G a n z, , de operavoorstellingen te Gent en bracht J 8 46 zij n opera Die
Hochlinderin am Raukasaus te Hamburg, Graz en Praag ten tooneele. Gedurende een jaar bekleedde hij nog den door 0. Nico 1 a ï ' s vertrek openevallen post van kapelmeester aan de hofopera te Weenen, begaf zich 1848
met zijn dochter naar Riga en stierf aldaar 14 Dec. 1849. Van zijn vele
opera's heeft slechts één : Das Nachtlager in Granada, hem overleeft : dit stuk
komt nog heden op het opera-repertoire voor. Ook zijn frissche muziek voor
Ra i m u n d's tooneelstuk. Der Versehwender wordt, bij vertooning van dat
geliefde volksstuk, nog steeds uitgevoerd. Zijn overige werken, waaronder
ook kerk- en kamermuziek, liggen onder het stof der bibliotheken begraven.
Kreutzer (Rodolphe of Rudolph) , vioolvirtuoos en componist, geb.
16 Nov. 1766 te Versailles, uit Duïtsche ouders, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader en studeerde later, volgens F é t i s , onder
leiding van Anton S t an i t z. Reeds op zijn zestiende jaar was hij een uitstekend violist, en Maria Antoinette bewerkte, dat hij als eerste violist
bij de koninklijke kapel werd aangesteld. In die betrekking had hij gelegenheid, meesters als V i o t t i en M e s t r i n o te hooren , van wie hij veel leerde.
Als violist aan de Italiaansche Opera aangesteld, componeerde hij een opera:
Jeanne d'Arc, die 4790 in dat theater vertoond en met bijval ontvangen werd;
ook zijn volgende opera : Paul et Vir ginie, vond een gunstig onthaal ; minder
II.
26
;

i
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geluk had hij met Lodoi8ka. Gedurende de Omwenteling werd hij herhaalde
malen aangezocht om gelegenheidsopera`s te componeeren, en hij kweet zich
met groote gemakkelijkheid van die taak. In het jaar I796 verscheen zijn
Irno éne, naar een novelle van B o c ca c c i o genomen, ten tooneele ; omstreeks
denzelfden tijd schreef hij zijn eerste vioolconcerten. Na den vrede van Campo
Formio (17 Oct. 1797) maakte hij een groote kunstreis door Italië, Duitschland en de Nederlanden ; zijn vioolspel verwekte overal groote geestdrift. In het
jaar t 798 bevond K. zich in het gevolg van Bernadotte te Weenen, en
vermoedelijk maakte hij in dien tijd kennis met Beethoven , die hem acht
jaren later de vioolsonate op. 47 opdroeg, welke onder den naam van Kreutzer- sonate bekend is, ofschoon K. haar, naar men zegt, nooit in het openbaar
heeft voorgedragen. Na zijn terugkomst te Parijs werd hij in de plaats van
R o d e , _die naar Rusland vertrok, eerste violist aan de Groote Opera en bekleedde die betrekking tot 1 816, toen hij orkestdirecteur aan dat theater werd.
De volgende door hem gecomponeerde werken werden in de Groote Opera
vertoond : , dstyanax, Aristippe, La mor í d'Abel, zangspelen, en de balletten
Paul et Virginie, Le Carnaval de Venise en Clari. In het jaar 1802 was
hij eerste violist bij de kapel van den Eersten Consul geworden, werd 1806
tot keizerlijk solo-violist, 18J 5 tot kapelmeester van L o d e wij k X V I I I en l 824
tot ridder van het Legioen van Eer benoemd, Hij was ook leeraar aan het
conservatorium van de oprichting dier school af en bekleedde dien post tot
I825, toen hij tengevolge van het breken van een zijner armen niet meer
kon vioolspelen. Hij werd 1826 gepensionneerd en stierf 6 Juni 1831 te
Genève.
Behalve zijn 39 opera's en balletten heeft hij i19 vioolconcerten en andere
vioolmuziek, 15 trio's en 15 strijkquartetten geschreven.
K. behoort met V i o t t i , Rode en Bail 1 o t tot de vertegenwoordigers der
klassieke Fransche vioolschool ; met laatstgenoemde schreef hij een Mét/iode
de Fiolon. Zijn 40 Études ou Caprices pour le Violon zijn beroemd geworden.
Kreuz, Hoogd., Z. KRUIS.
Krever (J a c o b u s J o h a n n e s) , geb. 4 November x.824 te Tilburg, ontving onderricht in het vioolspel van zijn vader, L e o n a r d u s D a ni ë l K.
(geb. 30 Aug. 1 800 te Delft), in het klavier- en orgelspel van Gottfried
C a m a u r (geb. 3I Mei J 821 te Bergen-op-Zoom). Hij werd 1842 organist
der Ned. Hervormde gemeente in zijn geboortestad, 1868 leeraar aan de
muziekschool der Nieuwe Koninklijke Harmonie, ,1869 aan die der Harmonie
0 r p h e u s en 1874 directeur der Nieuwe Koninklijke Harmonie ter zelfder
plaatse. Al deze betrekkingen vervult hij nog heden. Zijn compositiën,
bestaande in gelegenheidsstukken, als marschen, polka's enz., zijn niet in
druk verschenen.
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Krieger (Adam), organist en componist, geb, 7 Jan. '1634 in de vesting
Driesen (Neumark), was een leerling van S a m u e 1 Scheidt en van He in
r i c h Schutz, werd omstreeks 1660 hoforganist te Dresden en stierf aldaar
30 Juni x.666. Van zijn werken is alleen bekend gebleven een 1667 te
Dresden gedrukte verzameling aria's, getiteld : flerrn Adam Krieger's, CYiur f.

Durchl. zu Sack sen efc. wohlbeslalt gewe8enen Cammer- and IIo f musici, Neue
Arien, In 5 Zeken einyet /leilef, von Einer, Zino, Dreg unl Fün f T oea l- Stimmen, beneb$t zhren Rittornellen auf zwey Piotinen, ewe T'iolen, und einern
TT iolon, sammt slem Basso Continuo, zu singen and zi $pielen. So nach seinem Seel. Tonle er st zusamrnengebraeht, and zum Druck bef örclert.
-

Krieger (Ferdinand), muziektheoreticus, geb. 8 Jan. 1843 te Waldershof op de grenzen van Oberfranken, ontving zijn muzikale opleiding aan het
conservatorium te Munchen en werd leeraar in de muziek te Regensburg.
Van zijn werken zijn in druk verschenen : Die Elemente des 7ifu ikunterrich 1 ;
Die .I ehre der Harmonie nach einer bewahrten- prakti$chen Me/zode ; Technische Studien fur das Violin$piel; Technische S1,udien im 17rn f anye einer
Quint fur vlas Piano[orte$piel en Der rationelle Musikun terricht, ITer$uuch einer
lnusikalisehen Pd;clayogik und Mefhoclik.
Krieger (Johann Philipp) , componist, geb. 26 Febr. 1649 te Neurenberg, ging 1666 naar Kopenhagen, waar hij bij J. S c h r o t e r klavier - en
orgelspel en bij K. F ó r s t e r compositie studeerde, werd later kamercomponist
eng kapelmeester van den markgraaf van Bayreuth en maakte vervolgens een
reis naar Italië. Op zijn terugtocht naar Duitschland liet hij zich te Weenen voor keizer Leopold I, hooren die hem in den adelstand verhief. Nadat
hij weder eenigen tijd bij den markgraaf van Bayreuth in dienst was geweest,
werd hij kapelmeester te Kassel, vervolgens hoforganist te Halle en eindelijk
hofkapelmeester van den hertog van Saksen- Weissenfels. Hij stierf 6 Februari
1725 te Weissenfels. Onder zijn compositiën bevinden zich de opera's Der Weltstrei.f der Trede en Hercules, voorts .Luustige Felclmnsik auf vier blasencle ocler
andere In$frurnenfe gerichte, Duitsche en Latijnsche Psalmen en andere stukken.

Krieg er (Johann), broeder van Johann Philipp, K.,

geb. 1 Jan.

1652 te Neurenberg, bekleedde verschillende kapelmeesters- en organisten posten en stierf 18 Juli '1736 te Zittau. Van zijn talrijke compositiën zijn
in druk verschenen : il2tsikalische E_ rijetzlichkeiten, in Christ. Weis.^en's dried,
,

von 5 bis 9 Simmen (Frankfort en Leipzig, 1684) ; 6 musicalische .Farden,
besfehe'nd in Allennanden, Couranten, Sarabanden, Donblen and (]iquen etc.,
fur Clavier (Neurenberg, 1697) ; Anmutliiye Clavier- Uebunyen in Ricercaten,
.Pthludien, Fugen, einer Ciaconna and ei^zer auf's Pedal gerichtefen Toccata
(Neurenberg, 1699). M a t t h e s o n en Sulzer rekenen hem onder de beste
contrapuntisten van zijn tijd.
26*
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Kriek (J. J.) , viool- en violoncelvirtuoos, geb. 25 Juni 1759 te Bebra
bij Merseburg, kwam op negentienjarigen leeftijd in die,lst b:j den landgraaf
van Hessen-Philippsthal, reet wien hij tweereaal naar de Nederlanden ging.
Hij was 1773 eerste violist aan de Opera te Amsterdam, reisde het volgend
jaar met den markies von T a i l l of e r naar Parijs, nam aldaar bij D u p o n t J r.
les in het violoncelspel en wijdde zich voortaan aan dat instrument. Hij werd
1798 concertmeester te Meiningen en stierf aldaar 1813.
Kriegstein (Melchior), een der oudste Duitsche notendrukkers, leefde
omstreeks 1540 te Augsburg.
Krigar (Hermann), klavierspeler en componist, geb. 3 April 1819 te
Berlijn, studeerde te Leipzig onder leiding van M e n d e l s s o h n, Schumann ,
Fink en J. Knorr en vestigde zich 1845 als componist en muziekonderwijzer in zijn • geboortestad. Hij richtte 1852 een zangvereeniging op en dirigeerde 1854--57 de Neue Berliner Liedertafel. Later werd hij tot
koninklijk muziekdirecteur benoemd, en van 1873--75 was hij redacteur van
den M u s ik e r- Kalender van Ed. B o t e en G. Bock. Hij stierf 5 September 1880. Ongeveer 30 compositiën van hem zijn in druk verschenen;
daaronder bevinden zich motetten, psalmen, liederen en klavierstukken,
Krogulski (Joseph), Poolsch componist, geb. l8 E 7 te Tarnow in Galicië,
ontving van zijn vader onderricht in de muziek, werd 1839 regens c h o r i
aan een klooster te Warschau en stierf aldaar 1842. Hij componeerde vele
kerkmuziek, ook quartetten, sonates en dansen.
Krohn (Kaspar D a n i e 1) , Duitsch orgelspeler en componist, leefde op
het keerpunt der 48e en 19e eeuw te Hamburg. Van zijn werken zijn sonates en andere stukken voor klavier in druk verschenen.
Kroll (Franz), klavierspeler en muziekonderwijzer, geb. I820 te Brom
een leerling van Liszt en 4863-64 leeraar aan liet conservatorium-berg,was
van Stern te Berlijn. Hij bewerkte een uitgave van het Wohlíemperirte
Klavier en gaf een Sammlunq lterer uncl neuerer .Klaviermu8ik in liet licht.
Hij stierf 28 Mei l877 te Berlijn.
Krollmann (Anton), fluitist en componist, geb. 3 Juni 1798 te Seulingen bij Gottingen, bevond zich omstreeks 1830 te Hanover. Hij heeft eenige
compositiën voor blaasinstrumenten geschreven.
Kromer (Valentin), bisschop van Varmië, beroemd Poolsch geschiedschrijver, geb. 1612 te Biecz bij Krakau, gest. 1689, is op muzikaal gebied
bekend door zijn twee geschriften : De coneenfibu$ musices quos chorales appellamus en Mueiea fiqurata.
Kromhoorn (Fr. CROMORNE, verbastering van CORMORNE ; Ital.: CORNO
MUTO), een verouderd houten blaasinstrument, welks uiteinde als een halve
cirkel gebogen was. De toon had overeenkomst niet dien eener fagot. ---- In
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de orgelbouwkunde verstaat men onder K r o m h o o r n een tongwerk 8 en
4 vt., van een zwakke intonatie en van tin of metaal, dat open en (gedeeltelijk) gedekt, soms ook met enge, cilindervormige corpora voorkomt. In het
pedaal heet deze stern K r o m h o o r n b a s.
Krommer (A. u g u s t) , violist en componist, geb. 1807 te Weenen, was
lid der keizerlijke hofkapel aldaar en stierf 27 Maart 1842. Van zijn compositiën zijn eenige ouvertures gunstig bekend.
Krommer (Franz) , violist en componist, geb. 1759 te Kamenitz in Moravië, was kapelmeester van den vorst G r a s s a 1 k o w i t z en werd na den
dood van K o z e l u c h (1818') keizerlijk hofcomponist te Weenen. Hij stierf
aldaar 183'1. Van zijn talrijke compositiën waren vooral quartetten voor
blaasinstrumenten gunstig bekend.
Kropfgans (Johann), luitvirtuoos, geb. 13 Oct. 1708 te Breslau, was in
dienst van graaf B r u h l te Dresden en werd na diens dood als stadsluitenist
te Leipzig aangesteld. Eenige compositiën voor luit zijn van hem in druk
verschenen. -- Ook zijn zuster, J o h an n a Eleonore K. , geb. 1710, gest.
1770, en zijn broeder, Johann Gottfried K. , geb. 1714, gest. I775,
waren als luitvirtuozen gunstig bekend.
Krug (Dietrich), klavierspeler en componist, geb." 182 I te Hamburg,
ontving onderricht van Jacob Schmitt en vestigde zich als muziekonderwijzer in zijn geboortestad, waar hij 7 April 1880 stierf. Van zijn werken
verdient een groote klavierschool in vier afdeelingen bijzondere vermelding.
Krug (A r n o 1 d) , zoon van den vorige, geb. 16 Oct. l 849 te Hamburg,
ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader en zette zijn studiën voort aan het conservatorium te Leipzig. Hij verkreeg 18 69 het stipendium der Mozart - stichting, ging 1871 naar Berlijn, om onder leiding van
F r. Kie 1 en E d. Frank te studeeren, en werd 1872 leeraar aan het conservatorium van Stern. Van zijn compositiën zijn liederen, klavierstukken,
koren en een trio in druk verschenen.
Krug (Friedrich), zanger en componist, geb. 5 Juli 1812 te Kassel, zong
met bijval op verschillende Duit sche tooneelen en werd 1849 hofmuziekdirecteur te Karlsruhe. Van zijn compositiën zijn bekend de opera's .Meister Martin
uni seine Gesetlen en der Nachtwachter, liederen en meerstemmige mannenkoren.
Kruger (11 u g o) , zanger, geb. 1829 te Breslau, betrad 1850 liet tooneel
als L y o n e l in Martha van F l o t o w. Nadat hij zijn studiën onder leiding
van den koordirecteur Eisner te Berlijn had voortgezet, zong hij aan ver
-schilendDut ars
stierf 19 Nov. 187'1 te Berlijn.
Kruis of Kruisteeken, Ned. ; KREUZ, iloogd. ; DIESE, Fr. ; DIESIS, Ital.;
het teeken #, hetwelk aanduidt, dat de noot, waarvoor het staat, een klank
-trap
verhoogd wordt.
.
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Kruk of Stemkruk, een koperdraad, met behulp waarvan de tongen in
het tongwerk van een orgel gestemd worden.
Krumbholz (Theodor), violoncelvirtuoos, geb. 24 Dec. 1841 te Dieten
hertogdom Saksen -Gotha, ontving onderricht van G r u t z m a c h e r,-dorfinhet
werd hofmusicus te Meiningen, later eerste violoncellist te Leipzig en E864
lid der koninklijke kapel te Stuttgart.
Krumbhorii (Kaspar), Duitsch toonkunstenaar, geb. 1542 te Liegnitz,
werd op jeugdigen leeftijd blind en leerde de fluit, de viool en het klavier
bespelen. Hij liet zich met bijval aan het hof van den keurvorst van Saksen
hoorera en werd organist aan de Petrus- en Pau 1 u s -kerk te Liegnitz, waar
hij 11 Juni 1621 stierf. Zijn compositiën zijn verloren gegaan.
Krumbhorn (T o b i a s) , orgelvirtuoos, geb. 1586 te Liegnitz, maakte kunstreizen door Boheme, Moravië en Hongarije, vervolgens door Noord-Duitschland
en de Nederlanden, en stierf 14 April x.617 te Liegnitz.
Krummhorn, Hoogd., z. KROMIIOORN.
Krumpholz (Johann Baptist) , harpvirtuoos en componist, geb. omstreeks 1745 te Ilonitz nabij Praag, ontving onderricht in de muziek van zijn
vader, trad 1772 te Weenen voor het eerst op en was 1773-76 lid der
kapel van vorst E st e r h a z y, gedurende welken tijd hij onderricht in de compositie nam bij H a y d n. Daarna maakte hij een kunstreis door Duitschland
en vestigde zich te Parijs, waar hij als harpspeler en muziekonderwijzer zeer
gezien was. N a d e r m a n n vervaardigde volgens zijn aanwijzingen een nieuwe
soort van harp, welker constructie K. beschreef in de voorrede van zijn sonate
op. 14. Tengevolge van den ontrouw zijner echtgenoote, een verdienstelijke
harpspeelster, maakte hij 1790 eery einde aan zijn leven, door in de Seine te
springen. Zijn compositiën bestaan in zes concerten, duetten, sonates, praeludia en andere stukken voor harp, sommige met orkestbegeleiding.
Krumpke, Duitsch orgelmaker, leefde op liet einde der 16e en in het begin der 17e eeuw en vervaardigde 'l 701 het orgel in de K a t h a r i n a kerk aldaar.
Krumender (Peter von), een der beste orgelvirtuozen van zijn tijd,. was
omstreeks 1690 hoforganist in Holstein.
Kueharz of Kuehhorz (J o h a n n) , orgelvirtuoos en componist, geb. 5 Maart
1751 te Chotecz in Bohenle, was achtereenvolgens aan verschillende kerken
als organist aangesteld en bekleedde 791-180O ook de betrekking van
orkestdirecteur aan de Opera te Praag. Hij was x.815 nog in leven. Zijn
compositiën, bestaande in kerk -, kamer- en dramatische muziek, zijn niet in
druk verschenen, doch wel zijn klavieruittreksels der opera's van Mozart.
Kuclielmeister (Johann), orgelvirtuoos, geb. 1743 te Leobschutz, werd
I760 organist aan de katholieke kerk aldaar en stierf 6 Febr. '1814.
I4uehenmeister-Rudersdorf (Ti e r m i n e), zangeres, geb. 12 Dec. '1822 te
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Ivanowsky in Rusland, ging op jeugdigen leeftijd met haar vader, die violist
was, naar Hamburg, waar zij het eerste onderricht in den zang ontving van
Marianne S e s s i ; later zette zij haar studiën voort onder leiding van B a nd e r a I i en B 0 r d o g n i. Nadat zij zich met grooten bijval in Duitschiand en
in Engeland had laten hooren, trad zij 4844 te Frankfort a. d. M. in het
huwelijk met Dr. K. U c h e n iii e i s t e r , zong vervolgens te Breslau en te Berlijn en begaf zich 1854 naar Londen, waar zij op vele concerten medewerkte
en zich 1870 als leerares in den zang vestigde.
Klichenthal (Johann Georg), organist te Nordhausen, omstreeks 1 700,
schreef vele compositiën voor orgel en voor kiavier.
Ktichler (Johann), fagotviituoos en componist, was omstreeks 1780 lid
der keurvorstelijke kapel te Bonn, later van die te Mainz. Hij maakte een
kuristreis naar Parijs. Vele door hem gecomponeerde symphonieën, quartetten, concerten en duetten zijn in druk verschenen. Ook een opera, getiteld:
Azakia (1782).
Ktieken (Friedrich Wilhelm), componist, voornamelijk door zijn liederen populair geworden. Hij werd 16 Nov. 1810 te Bleckede in Hanover
geb. en was de zoon van een welgestelden landhouwer. Reeds op jeugdigen
leeftijd toonde hij grooten aanleg voor de muziek, en op zijn twaalfde
jaar componeerde hij dansen en andere kleine klavierstukken. In het jaar
1825 begaf hij zich naar Schwerin, waar hij onder leiding van verschillende
goede meesters zijn studiën voortzette en als violist in het orkest van den
groothertog medewerkte. Nadat hij aldaar tot 1832 gewoond had, begaf hij
zich naar Berlijn, om bij B i r n bac h les in de compositie te nemen. Om..
streeks dien tijd ontstonden de liederen : Du bist wie eine Blume," Mauri8cke Stäncichen, Da$ M&lcken von Jucla, »Ack, weun du wiirf mein eiqeu,"
,, Spazieren woilt' ic/i reilen," ,,Ac/, war ic/i dock cle$ Moncles Lick ," alsmede
de zeer populair geworden sopraanduetten op. 8, 15, 21, 25 en 30. Ook
schreef hij toen vele sonates, duetten in sonatevorm en een opera: Die Fluclie
nach der Sc/eweiz, welke in den koninklijken schouwburg te Berlijn veertienmaal achtereen en vervolgens in vele andere Duitsche steden vertoond werd.
Op het einde van 1844 begaf hij zich naar Weenen, waar hij bij S echter
een cursus in het contrapunt en de fuge doormaakte, en ging vervolgens naar
Zwitserland, waar hij een jaar vertoefde. Daar te lande ontstonden zijn zwitsersch volkslied ))Auf, auf, i/zr freien Söhve," het trio Die $anffen Tage en
de sonate in 0, voor violoncel en klavier. Daarna begaf hij zich naar Parijs,
waar hij hij H a 1 é v y instrumentatie studeerde en hij B o r d o g n i les in den
zang nam. Drie en een half jaar l)leef hij in Frankrijk's hoofdstad en con iponeerde er o. a. zijn opera Der Prdtenclen, het mannenkoor Normauns 8an9,
alsmede het kleine lied Greeelein. Naar Duitschland teruggekeerd, bracht hij
-
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1847 te Stuttgart zijn nieuwe opera ten tooneele en behaalde met dat werk
groot succes. In diezelfde stad werd hij 1851, als collega van L i n d p a i ntn e r, tot kapelmeester benoemd en bekleedde na L i n d p a i n t n e r' s dood
(1856) dien post alleen ; 1861 nam hij zijn ontslag, vestigde zich te Schwerin en hield zich daarna uitsluitend met de compositie bezig. Hij stierf
3 April 1882. Het aantal compositiën van K. is zeer groot. Er zijn
vele liefelijke melodieën bij, doch overigens zijn zij zeer oppervlakkig.
Kuezera (Georg), kerkcomponist, was in de eerste helft der 18e eeuw
directeur der Albertsschool te Podskal in Boheme en stierf 21 Mei 1757.
Onder zijn compositiën bevindt zich een S&ve Regina, dat zeer geroemd
wordt.
Kudelski (Karl Matthias) , violist en componist, geb. I7 Nov. 1805 te
Berlijn, was eerst aan een theaterorkest in zijn geboortestad verbonden, werd
vervolgens violist te Dorpat, 1839 kapelmeester van een Russischen vorst en
1841 concertmeester en directeur aan den keizerlijken schouwburg te Moskou.
-Hij heeft vele compositiën voor viool geschreven, alsmede een Kurzge fasste

Harmonielehre zum Selbstunterrielate, neosi Leitfaden Zurn slrengen Satze, dop
Contrapunkie, zur Fuge and zum Kanon (Hamburg, 1865).
-peln
Kudofsky, een der beste Duitsche fagotvirtuozen uit de eerste helft der
t 8e eeuw, was omstreeks 1730 lid der kapel van den markgraaf van Brandenburg te Berlijn.
Kufferath (Johann Hermann), violist en componist, geb. 'I797 te Muhlheim a. d. R., ontving het eerste onderricht in het vioolspel van den violist
Alexander te Duisburg. [Jij kwam bij een Pruisisch muziekcorps in dienst,
dirigeerde de muziek van de L a n d w e h r en arrangeerde vele stukken voor
zijn corps. Gedurende den tijd, dat hij te Dortmund in garnizoen lag, ontving hij onderricht van L. S c h e f f e r, leerling van S p o h r. Nadat zijn
diensttijd om was, begaf hij zich '182. naar Kassel, waar hij een jaar bleef
en zijn studiën onder leiding van S p o h r en Hauptmann voortzette. Ver
werd hij muziekdirecteur te Bielefeld, welke betrekking hij tot 1830-volgens
bekleedde, en nam vervolgens de benoeming aan van directeur der stadsconcerten te Utrecht. Tot I86 bleef hij als zoodanig werkzaam en leidde ook
de stedelijke zangschool en het zanggenootschap der Utrechtsche afdeeling van
de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst ; vervolgens nam hij zijn ontslag en werd opgevolgd door R i c h a r d H o 1. Hij vestigde zich te Wiesbaden
en stierf aldaar 28 Juli 1864. Onder zijn compositiën bevinden zich koren,
motetten, ouvertures, een Jubelcantate voor het 200-jarig bestaan der Utrechtsche akademie (1836), een - feestcantate voor het 200-jarig bestaan van het
Collegium m u s i c u m U l t ra j e c t i n u m (1833) en een cantate bij gelegen
een feest van de maatschappij 'Tot nut van 't algemeen. --- De-heidvn
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echtgenoote van K., E 1 i s a b e t h R e i n t j e s, geb. 13 Sept. 1801 te Kleef,
was een gunstig bekende zangeres.
Kufferath (Hubert Ferdinand) , broeder van den vorige, geb. I0 Juni
1808 te Miihlheirn a. d. R., ontving onderricht in het vioolspel van den concertrneester Hartmann te Keulen, in de compositie van Schneider te
Dessau. Op het muziekfeest te Dusseldorp speelde hij 1839 een vioolsolo,
met welke hij de goedkeuring van Mende 1 s s o h n wegdroeg, die hem uit
naar Leipzig te komen. Met Eckert , V e r h u 1st en Hors 1 e y-nodige,
behoorde hij tot de compositieleerlingen van dezen meester. Tevens nam hij nog
les in het vioolspel bij D a v i d en legde zich, op raad van Mendelssohn,
ook op de beoefening van het klavier toe. Nadat hij korten tijd den Ma' n n e rg e s a n g v e r e i n te Keulen gedirigeerd had, werd hij 184I muziekdirecteur
te Leeuwarden, doch verliet 1844 ons land weder, om naar Brussel te gaan,
waar hij zich als muziekonderwijzer vestigde en later ook leeraar in de compositie werd aan het conservatoire. --- Zijn dochter, A n t o n i e K. , zangeres,
is een leerlinge van Stockhausen. Zij liet zich zoowel hier te lande
als elders, o. a. op het muziekfeest van 1878, te Dusseldorp, met goed
gevolg hooren.
Kufferath (Louis), klavierspeler en componist, broeder van den vorige,
geb. 10 Nov. E8H te Muhlheim a. d. R., studeerde onder leiding van zijn
broeder Hermann en van Friedrich Schneider. Hij liet zich met
bijval op verschillende concerten in Duitschland en hier te lande hooren, ging
1836 naar Leeuwarden, waar hij directeur der muziekschool werd, begaf zich
1850 van daar naar Gent, dirigeerde aldaar gedurende twee jaren de S o ci é^t e
r o y a l e des c h o e u r s en vestigde er zich als leeraar in de muziek. Zijn
compositiën bestaan in een vierstemmige Mis, Orgelpreludes, 250 canons,
mannenkoren, klavierstukken en kamermuziek.
Kufner (Johann Jacob Pau 1) , geb. 1713 te Neurenberg, was eerst
organist aan de W a 1 p u r g s -kerk in zijn geboortestad, ging omstreeks 1750
als hofcembalist van den vorst van Thurn en Taxis naar Regensburg en stierf
aldaar 12 Juni 1786. Eenige sonates en strijkquartetten zijn van hem in
druk verschenen.

Kufner (W i 1 h e 1 m Joseph) , zoon van den vorige, geb. 1738 te Kal
bij Regensburg, was reeds op jeugdigen leeftijd als klavierspeler gunstig-munz
bekend, werd 1758 kannermusicus van vorst Palm te Weenen, later kapelmeester van den bisschop van Würzburg, en ging 1786 naar Parijs. Bij het
begin der Revolutie begaf hij zich van daar naar Londen, waar hij sedert
1793 tot de meest gevierde klavierspelers behoorde en 1798 stierf. Vele
strijkquartetten en sonates van hem , zijn in druk verschenen.
Küffner (Joseph), zoon van den vorige, geb. 31 Maart l 776 te Wttrz-
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burg, ontving onderricht in het vioolspel van den hofconcertmeester L. S c h m it t
en werd 1797 bij de hofkapel in zijn geboortestad aangesteld. Na de ontbinding der kapel, in het. jaar 1802, was hij eenigen tijd als directeur van
een militair muziekcorps werkzaam ; later, toen Würzburg als zelfstandig groot
aan den aartshertog Ferdinand van Oostenrijk gekomen was,-hertogdm
werd hij weder hof- en kamermusicus en bleef dit tot 1814, toen Beieren
op nieuw \T' rzburg in bezit nam. K. werd op pensioen gesteld en wijdde
zich van dat oogenblik geheel aan de compositie. Hij stierf 8 Sept. 1856 te
Würzburg. Het aantal zijner compositiën is zeer groot. Voor de firma
Schott te Mainz schreef hij op bestelling tal van oppervlakkige duetten,
trio's, quartetten en dansen. Tot zijn beste werken rekent men eenige symphonieën, ouvertures, kerkmuziek en twee opera's: Sporn and Scharpe en Der
Cornet. Zijn op. l89: Société (le danse, werd het model voor de latere walzen van Lanner en Strauss.
Kiifner (Pater L i b e r a t i) , organist en componist, geb. 1731 in de
Opper-Palts, gest. 1799 in het klooster Regelholzgaden. Zijn compositiën, die
in manuscript gebleven zijn, worden zeer geroemd.
Kugelharfe, Hoogd.; z. CHELYS.
Kugelmann of Kegelmaan, z. KEGELMANN.
Kugler (Richard), klavierspeler, geb. 1 5 April I 82 te Coblenz, vestigde
zich als muziekonderwijzer in zijn geboortestal en was 1869-1872 directeur
der C a e c ii i a-vereeniging aldaar.
Kuhe (W i 1 h e 1 m) , klavierspeler en componist, geb, 1 0 Dec. 1 823 te
Praag, studeerde onder leiding van T h o m a s c h e k en begon in het jaar
X1844 kunstreizen te maken, die hem o, a, naar Londen voerden, waar hij
zich als leeraar in de muziek vestigde. Hij heeft vele klavierstukken in den
zoogenaamden »salonstijl" geschreven Zijn meest bekende stukje is de
caprice Feu f ollet.
Kubhorn, Hoogd ; Z. ALPENHORN.
Kuhlau (Friedrich), componist, geb. E1 Sept. 1786 te Uelzen in Luneburg, ontving het eerste onderricht in de muziek te Brunswijk en leerde
aldaar het klavier bespelen. Later kwam hij te Hamburg bij den kapelmeester
S c h w en c k e in de leer, die hem in de harmonie en de compositie onderrichtte. Omstreeks 1810 ging hij, ten einde, de Fransche conscriptie te ontvluchten, naar Kopenhagen, waar hij tot koninklijk kamermusicus werd benoemd. Ook als componist werd hij aldaar gunstig bekend, en na de verboning zijner opera's Roverborgen (De Rooverbury) en Elisa verkreeg hij de
titels van professor in de muziek en koninklijk Deensch hofcomponist. Hij
vestigde zich vervolgens te Lyngbye bij Kopenhagen en wijdde zich uitsluitend
aan de compositie. Zijn populariteit in Denemarken nam inlet elk nieuw werk
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toe. Van zijn opera's werden nog Lulu, Die Zauberhar f e, Hzcjo oy Adelheid en
.Elver8kojen (De h lfenheuvel) met veel bijval vertoond. Een groot gedeelte
zijner manuscripten werd 1830 door een grooten brand vernield. In hetzelfde
jaar verloor hij zijn ouders. Van dat oogenblik af begon hij te sukkelen en
stierf 18 Maart 1832 te Kopenhagen. Behalve de hierboven genoemde
opera's heeft K. een groot aantal compositiën geschreven, waarvan de meeste
hem echter niet overleefd hebben. Zijn stukken voor fluit en klavier waren
ook in het buitenland bekend. Hij was een bekwaam contrapuntist en maakte,
bij wijze van puntdichten, ' canons en raadselcanons op vrienden en vijanden.
Beethoven noemde hem »den grossen Canoner" en maakte op zijn beurt
een canon op hem:
]

.Kuhl nicht lau nicht lau Kuhl nicht lau Kuh-lau nicht lau

Kuhl nicht lau etc.

Kiihmstedt Friedrich) , componist en muziektheoreticus, geb. 20 Dec.
1809 te Odisleben in het groothertogdom Saksen- Weimar, ontving het eerste
onderricht in de muziek van den cantor Zó 11 n e r en zette zijn studiën in het
orgelspel en de compositie voort onder leiding van Rink. Op 23-jarigen
leeftijd wilde hij zich op kunstreizen als klavierspeler bekend maken, doch
tengevolge van een verlamming van een zijner vingers moest hij dit plan opgeven. Ook zijn poging om een door hem gecomponeerde opera : Die Schlangenknigin, ten tooneele te voeren, mislukte. Hij vestigde zich daarop als
muziekonderwijzer te Weimar, werd vervolgens als leeraar aan het seminarie
van Eisenach beroepen en verkreeg later de titels van Mu s i k d i r e k t o r en
Professor in de muziek. Hij stierf 10 Jan. 1858 te Eisenach. Onder zijn
werken bevinden zich twee oratoria : Die Verkldrung des Berm n en Die P facie
zur Gottheit, voorts orgel- en klaviermuziek en een leerboek voor orgelspelers:

Gradu$ ad Parnassuin.
Kuhn (Joseph Kar 1), componist en klavierspeler, geb. 20 April 1803
te Elbing, maakte 1825 een groote kunstreis door Duitschland, was vervolgens
muziekonderwijzer te Breslau en begaf zich later naar Liegnitz, waar bij een
zangschool oprichtte. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen : een phantasie voor clarinet met begeleiding van orkest, een achtstemmig Miserere,
liederen, andere gezangen en dansen.
Kuhn Georges), muziekgeleerde, geb. 26 Nov. 1789 te Montbéliard in
het departement Doubs, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs
-
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en werd '1822 leeraar aan dat instituut. Hij stierf 26 Sept. 1858 te Montbéliard. Van zijn werken zijn bekend: Sol f éae ales écolee ('1824), Tableau de

la genération des accords, Recueil de contrepoints doubles et de fugues scolasíigues en Sol f eye des chanteurs (1851).
Kuhn (Gottlob), orgelvirtuoos, geb. '14 Juli 1729 te Hermsdorf bij
Schmiedeberg, maakte 1749 een groote concertreis en was 1750---- E 800 organist aan de Kruiskerk te Hirschberg. In laatstgenoemd jaar stierf hij.
C. W e i s s f l o g heeft hem in zijn novelle Dienst- und Retfel f ahrt des Brat,schi$len Fidelius (,Phanta-siegtücke and Historien, Dresdèn, J 825, deel - V)
vermeld.
Kuhnau (Johann), muziekgeleerde en componist, geb. '1667 te Geysing
op de grenzen van Boheme, studeerde aan de universiteit te - Leipzig in de
rechtsgeleerdheid en werd advokaat, doch beoefende ook vlijtig de muziek en
bekleedde sedert 1700 de betrekkingen van muziekdirecteur aan de universiteit en aan de twee grootste kerken te Leipzig. Later werd hij ook cantor
aan de T h o m a s -school en was als zoodanig de voorganger van S e b. B a c h.
Hij stierf 25 Juni 1722 te Leipzig. K. behoorde tot de geleerdste mannen
van zijn tijd en tot de grootste klaviercomponisten vóór Bach. Onder zijn
op muziek betrekking hebbende geschriften behooren : Tura circa mu$icos
eccle8ias1icos (Leipzig, 1688), Ier mu$ikalische Quacksalber (Dresden, 1700),
Traetatus de monochordo, Introductio ad compositionem muusicalem en Dispulatio cle triade harmonice. Als componist verdient hij vooral vermelding
wegens zijn Biblische Historie'i nebsf ilu8leyun9 in Sonaten f orm f ier clan Cavier (Leipzig, 1700), een werp, dat vrij algemeen voor de eerste proeve van
programma-muziek gehouden wordt. Andere compositiën van hem zijn getiteld : Clavier- Uebung ander Th eil, das i•9t : Sieben Partien aus dem Be, Mi,
Fa oder Terzia minore eines jedweden Toni benebenst einer Sonata aus dem
B en .Frische Clavier f ri ch te oder Sieben Sonaten von cuter Invention vnd Manier auj dem Clavier zu spielen. K. was een van de eersten, die sonates
-voor klas ier alleen schreven. Vóór zijn lijd werd dat instrument bij sonates
slechts tot begeleiding van een solo-instrument aangewend. Ook de drie
komt bij hem reeds voor.
-deligsonatvr
Klihnau (Johann C h r i s t o p h) , geb. 10 Febr. 1735 te Volst .dt bij
Eisleben, gest. 1805 als cantor en muziekdirecteur aan de Drievuldigheidskerk te Berlijn, is als componist bekend door zijn Pierslimmiye alle und neue
Choralgesánqe mil Provincial-Al weichungen (2 deelen, Berlijn, 1786 en '1790)
en Choralvorspiele fur die Orgel and das Clavier (Berlijn, 1791).
Kuhnau (Johann Friedrich Wilhelm) , zoon van den vorige, geb.
29 Juni 1780 te Berlijn, werd 1814 organist aan de Drievuldigheidskerk
aldaar en stierf 1 Jan. 1848. Bij heeft vele opstellen in de Berliner en de
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Leipziger allgemeine musikalische Zeiíunq geschreven en het koraalboek zijns
vaders vermeerderd en verbeterd.
Kuhne, (Jeremias Ni c o l a u s) , geb. 1 Mei 1807 te Erfurt, was achter
verschillende plaatsen als organist werkzaam. Kerkmuziek, kla--envolgsp
vier- en vioolstukken en danswijzen zijn van hem in druk gegeven. Ook
heeft hij bijdragen geleverd voor den te Erfurt uitgegeven Orgelfreund.
KUImel (Ambrosius), toonkunstenaar en muziekuitgever, geb. x.770,
was tot x.800 organist aan de keurvorstelijke kapel te Leipzig en richtte vervolgens in vereeniging met F. C. H o f f in e i s t e r het nog heden bestaande
Bureau de Musique op. (z. IIOFFMEISTER en PETERS.) Nadat H offmeister x.805 uit de zaak getreden was, zette hij haar tot aan zijn dood,
11 Aug. 1813, alleen voort. Hij bespeelde vele instrumenten en was vooral
als violoncellist gunstig bekend.
Klihne,r (Johann W i 1 h e l m) , fluitvirtuoos en componist van dansmuziek,
geb. 17 Nov. 1812 te Stuttgart, schreef talrijke compositiën voor militaire
muziek, alsmede een ballet : Majah, dat gunstig bekend was.
Kl hnert (Wilhelm), trompetvirtuoos, vroeger hofmusicus te Weenen,
thans te Dresden, werkte 1876 bij de eerste voorstelling van Der Ring des
Nibelungen te Bayreuth in het orkest mede. De signalen, bestaande in motieven uit het werk, die hij bij den aanvang van elke voorstelling moest blazen, had Wagner zelf voor hem genoteerd en daaronder geschreven : dur
Herre KJnert componirl. Den 31. Juni 1876.
K ihnháuser, Duitsch componist, was omstreeks 1719 cantor te Celle en
vervaardigde de muziek voor een Passio Tesu Ckristu $ecundum Matthaeum.
Kuhreihen of Kuhreigen, Hoogd. ; RANZ DE VACHES, Fr. ; melodieën, die
de alpenherders op hun hoorns blazen, om hun kudden naar de weiden of
naar huis te drijven. De oorspronkelijke melodieën uit Appenzell afkomstig,
zijn in de andere kantons gewijzigd. Rossini heeft een K u h re i g e n nagebootst in zijn Guillaume Tell, M e y e r b e e r in een zijner romances. Er bestaat een Recueil de rant de vaches el de chansons nationaler de la Suisse
pour la Rluíe et la Guikarre (St. Gallen, 1830).
Kuleukamp (Georg Kar 1) , klavierspeler en componist, geb. 19 Mei
1799 te Witzenhausen in Keurhessen, ontving zijn opleiding in de muziek
hoofdzakelijk te Kassel erg vestigde zich 88 als muziekonderwijzer aldaar.
Van zijn compositiën zijn in druk verschenen ouvertures, quintetten, quartetten, trio's, concerten, sonates en andere stukken voor klavier.
Nullak (Adolph), schrijver over muziek en componist, geb. 23 Febr.
1823 te Meseritz, ontving te Berlijn onderricht van A g h t e en van Marx.
Behalve vele opstellen in verschillende tijdschriften gaf hij de volgende werken in het licht : Das Musikalisch- Schone, Beitray zur 4e8thetik der Tonkuree
.
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(Leipzig, 1858) en Die 4e8thelik rle$ Clavierspie18 (Berlijn, J 861). Zijn corn positiën bestaan in zoogenaamde »salonmuziek ". Hij stierf 25 Dec. 1862
te Berlijn.

Kullak (Theodor) , klavierspeler en componist, geb. 12 Sept. 1818 (bij
F ét i s abusievelijk 1820) te Krotoczin in Posen, ontving het eerste onderricht in de muziek van A 1 b. A g h t e, kwam op zijn elfde jaar bij H a u c k,
later bij K ä h 1 er in de leer en ging 1842 naar Weenen, waar hij zijn studiën onder leiding van C z e r n y voortzette. Een jaar later vestigde hij zich
te Berlijn, waar hij 1846 tot hofpianist benoemd werd. In vereeniging met
Marx en Stern richtte hij 1851 ter zelfder plaatse een eonservatoriuin op
en, nadat hij zich 1855 van zijn twee collega's afgescheiden had, een ander
instituut, dat den weidschen naam van N e u e A k a d e m i e der T o n k u n s t
verkreeg. Hij stierf 1 Maart 1882. Van zijn compositiën, die voor het
grootste gedeelte in zoogenaamde »salonmuziek" bestaan, zijn vele stukken
populair geworden. Tot zijn beste werken behooren de volgende : klavier concert, op. 55 ; trio voor klavier en strijkinstrumenten, op. 77 ; duetten voor
viool en klavier; ballades, bolero's enz. voor klavier ; Les Étincelle$, Les
Danaldee, La Gazelle enz. ; ook bundels kleine stukjes, als : Deux Portefeuilles
de .Musique, Kinderleben, Les Fleurs animées. Tot zijn laatste werken behooren Online (op. '1'12) en Concertéfucle (op. 121). Ook bestaan er van
hem didaktische werken, als : daterialien fier den Klavierunterricht, Schule
der Pinyerubungen en Schele Iles Octavenspiels.
Kullak (F r a n z), zoon van den vorige, geb. 1842 te Berlijn, ontving zijn
opleiding aan de school zijns vaders, zette zijn studiën onder leiding van
Liszt voort en werd 1867 leeraar in het klavierspel en directeur der orkestklasse aan de A k a d e m i e der T o n k u n s t. Zijn compositiën bestaan in
kerkmuziek en klavierstukken.
Kumlik (Joseph), geb. 10 Aug. 1801 te Weenen, ontving zijn opleiding
in de muziek hoofdzakelijk te Presburg, waar hij 1832 als opvolger van
Heinrich K 1 e i n tot leeraar aan de keizerlijke muziekschool, later ook tot
kapelmeester der kerkmuziek benoemd werd. Behalve kerkmuziek heeft hij
liederen en klavierstukken gecomponeerd.
Kummel (Johann Valentin) , componist uit den aanvang der J 8e eeuw,
leefde vermoedelijk te Hamburg. Van zijn compositiën verscheen na zijn
dood: Neuer musikalisekerr Yorrath in Guiten fur Hoboen and Horner
(Hamburg, 1714).
Kummer (Johann Gottfried) , geb. 5 Nov. 1730 te Krum menhennersdorf bij Freiberg, was in de tweede helft der 18e eeuw jachthoboïst te Dresden. Hij stierf 17 Maart 1812.
Kummer (Karl Gottfried Salomon) , zoon van den vorige, geb. 16
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3 te Dresden, was eerst fagottist, later contrabassist bij de keur -

vorste ^l napel aldaar. Hij stierf '185 0.
Kummer (Friedrich August ) , tweede zoon van Johann Gottfried
K., geb. 7 Sept. 1.770 te Dresden, werd 1789 hoboïst bij de Meininger, 1797
bij de Saksische hofkapel, en stierf 22 Juni 1849 in zijn geboortestad.
Kumm er (Friedrich August) , violoncelvirtuoos, oudste zoon van den
vorige, geb. 5 Aug. 1797 te Meiningen, ontving onderricht in het violoncel spel van D o t z a u e r en leerde tevens den hobo bespelen. Als hoboïst kwam
hij 1814 bij de koninklijke kapel en werd 1817 violoncellist bij dezelfde
kapel. Hij maakte een kunstreis door Duitschland en Italië, doch bepaalde
overigens zijn werkkring uitsluitend tot Dresden. Zijn spel werd algemeen
geroemd. Tot 1864 bleef hij werkzaam, verkreeg toen zijn pensioen en stierf
22 Mei 1879. Vele uitstekende violoncellisten ontvingen hun opleiding van

hem, o. a. Goltermann, Cossmann, Fritz Schubert en Hausm a n n. Van zijn compositiën zijn 163 stukken, waaronder concerten, phantasieën en een leerboek voor violoncel, in druk verschenen. Ook heeft hij
ongeveer 200 entr'actes voor den koninklijken schouwburg te Dresden geschreven. Zijn opvolger was F. Gratz m a c h e r. — K. had drie zonen: Otto,
violist, geb. 19 April 1826 ; Alexander, violist, geb. 10 Juni 1850, en
Max , violoncellist, geb. 23 April 1842, Best. 18 Sept. 1871 te Odessa.
Kummer (K a r 1 G o t 1 h e 1 f) , hoboïst, broeder van den vorige, geb. 9 Dec.
1799 te Dresden, werd 1817 lid der koninklijke kapel aldaar. Hij stierf
9 April 1865.

Kummer (F e r d i n a n d W i 1 h e 1 m) , violoncellist, broeder van den vorige,
geb. 1802 te Dresden, werd 1820 lid der koninklijke kapel aldaar en stierf
1834. — Zijn zoon Moritz (geb. 15 Aug. 1827, gest. 1864) was hoboïst
bij dezelfde kapel.

Kumm er

(G o t t h e 1 f Heinrich) , fagottist, derde zoon van Johan n

Gottfried K. , geb. 23 Jan. 1774 te Neustadt bij Dresden, maakte 1798
zijn eerste kunstreis, en wel naar Stockholm en Kopenhagen, en werd 1809
lid der keurvorstelijke kapel. Hij stierf 28 Jan. 1857.

Kuinmer (Heinrich), klavierspeler en fagottist, zoon van den vorige,
geb. 8 Mei 1809, was eerst te Dresden, later in Polen en vervolgens te
Petersburg werkzaam. Omstreeks 1851 keerde hij naar Dresden terug. Hij
was een man van groote kennis en hoofdzakelijk als mechanicus gunstig bekend. Te Petersburg had hij 1837 een plan ingediend tot vervaardiging van
een hangende brug over de Newa. De wijze van uitvoering werd wel is waar
door de Russische commissie van onderzoek voor onmogelijk gehouden, doch
later werden volgens het .hem aangegeven systeem verscheiden werken, o. a.
de brug te Kehl, vervaardigd. Jaren lang hield hij zich bezig met het vervaar-
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digen van mechanische vogels, wier vlet -ken dor mid lel van een in
beweging werden gebracht. Ook vond hij een relieninstrurnent ui" !' voor
het verspreiden dezer uitvinding werd hem door de Russische Akademie voor
Wetenschappen een kosteloos patent verschaft. Hij stierf 20 Maart 1880.
Kummer (Kaspar) , sluitvirtuoos en componist, geb. 10 Dec. 1795 te
Erlau• bij Schleusingen, werd 1813 lid der hertogelijke kapel te Koburg, ver
titel van M u si k d i rek t o r en stierf 21 Mei 1870. Hij-kreglatdn
150
compositiiin, waaronder cantates, instrumentale muziek en
heeft ongeveer
fluitsolo's, in het licht gegeven.
Kune (Aloys Martin) , componist, geb. 1 Jan. 1832 te Cintegabelle in
het departement der Haute-Garonne, ontving te Toulouse onderricht in het
orgelspel en de compositie, werd 1852 organist aan de Lieve_ Vrouwekerk te Lombez in het diocees Auch, maakte 1861 een reis naar Rome en
werd na zijn terugkomst te Toulouse kapelmeester aan verschillende kerken
aldaar. Hij heeft veel gedaan tot bevordering der kerkmuziek in Frankrijk.
Van zijn werken verdienen vermelding : Corona sacra, een bundel kerkmuziekstukken (ongeveer 100); Chanfs de la milice d .Pape; Recueil de fauxbourdons; Manuel de chant reliqieu ; .Hesse a 3 voix en faux- bourdon ; Écrin
de l'organiste; Caníiques populaires pour l'.Église de la France en Nouvel
essai sur la tradieion du chant gréqorien.
Kündinger (Georg W i 1 h e 1 m) , geb. 28 Nov. 1800 te Königshofen in
Beieren, werd 1838 stadscantor en muziekdirecteur aan de H e i l i g e G e e s t kerk te Neurenberg. Hij componeerde vele kerkmuziek.
Kiindinger (August), violist, zoon van den vorige, geb. 13 Febr. 1827
te Kitzingen, studeerde 1842 aan het Weener conservatorium, maakte 1845
een kunstreis door Duitschland en vestigde zich 1852 te Petersburg, waar hij
lid der keizerlijke kapel werd. Eenige compositiën van hem zijn te Peters^
burg in druk verschenen.
Kilndiuger (K a n u t) , violoncellist, broeder van den vorige, geb. 11 November 1 830 te Kitzingen, ontving onderricht in het violoncelspel van M e nt e r te Munchen en werd 1849 lid der hofkapel te Mannheim, ' aan welke hij
nog heden verbonden is.
Kii.ndinger (Rudolph), broeder van den vorige, geb. 2 Maart 1832 te
Nördlingen, ontving onderricht in het klavier- en orgelspel en in de compositie. Hij vestigde zich 1850 te Petersburg. Onder zijn compositiën bevindt
zich een trio voor klavier, viool en violoncel.
. Kunkel (Franz Joseph) , geb. 20 Aug. 1804 te Dieburg in het groot
leerde de fluit, de viool, het klavier en het orgel bespe--hertogdmHsn,
len en ontving ook onderricht in de compositie. Hij werd 1828 rector aan
de hoogere burgerschool te Bensheim, verkreeg 1854 zijn pensioen en vestigde
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zich vervolgens te Frankfort a. d. M., waar hij zich uitsluitend met de toonkunst bezig hield. Behalve eenige compositiën zijn van hem vele verhandelingen over muziek in druk verschenen, o. a.: Kruist%e Beleuchlunq Iles

C. F. Weitzmann'echen Sysfems.
Kiinstliehe Fuge of Kunstfuge (Ital.: FUGA RTCERCATA), Hoogd., een
fuga, waarin contrapuntische kunsten, als : omkeering, vergrooting, verkleining
en samentrekking (EngfUhrung) van het thema voorkomen.
Kuntz of Kunz (Thomas Anton), uitvinder van het orche strion
(z. dit) en verbeteraar van het b o g e n k l a v i e r (z. dit), geb. 1759 te Praag,
was 1830 nog in leven. Hij heeft ook gecomponeerd, o. a. een cantate:
.Pygmalion (1781).
Kuntzsch (Johann Gottfried) , leeraar in de muziek te Zwickau, was
Robert S c h u m a n n' s eerste leermeester in het klavierspel. Hij vierde
1852 zijn jubilaeum en stierf 1854. Schumann heeft hem zijn studiën
voor pedaalvleugel (op. 56) opgedragen. Een brief van den beroemden cornponist aan zijn ouden meester wordt door W a s i e l e w s k i in zijn biographie
van Schumann medegedeeld.
Kuntze (Karl), componist van komische liederen en mannenquartetten,
geb. 17 Mei 18I 7 te Trier, verkreeg 1852 den titel van koninklijk M u s i kd i r e c t o r. Een operette van hem werd I875 te Dessau vertoond.
Kunz (Konrad Max) , componist, geb. 30 Dec. 1812 te Schwandorf in
Beieren, was directeur van vele zangvereenigingen, o. a. van de Munch en e r Liedertafel , werd '1845 koordirecteur aan de koninklijke Opera te
Munchen en stierf aldaar 3 Aug. 1875. Zijn compositiën bestaan in vele
krachtige mannenkoren.
Kuuze (Karl Heinrich) , componist, leefde op liet einde der I Se en in
liet begin der 19e- eeuw te Heilbronn, waar eenige instrumentale muziek
-stukenvahmi
druk zijn verschenen.
Kunze (Kar 1) , direkteur van het conservatorium te Stettin, geb. 25 Sept.
1839 te Halle a. d. S., verkreeg genoemden post 1868. Eenige compositiën
voor orgel en voor klavier zijn van hem in druk verschenen.
Kunzen (Gottfried), fagotvirtuoos, was langen tijd lid der hertogelijke
kapel te Schwerin. Hij stierf 1790.
Kunzen (Johann Pau 1) , componist, geb. 30 Aug. 1696 te Leisnig in
Saksen, werd 1718 - kapelmeester te Zerbst, 1719 muziekleeraar te Wittenberg en 1723 te Hamburg. Met zijn achtjarigen zoon Adolph Karl , klavierspeler, maakte hij 1728 een kunstreis naar Holland en Engeland, werd
1732 organist te Lubeck en stierf aldaar 1770. M a t t h e s o n noemt hem
een der grootste componisten van zijn tijd. Zijn oratorium Bel8azar werd
voor zijn beste werk gehouden.
II.
27
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Kunzen (Adolph Karl), klavierspeler, zoon van den vorige, geb. 22
Sept. x.720 te Wittenberg, reisde op achtjarigen leeftijd met zijn vader naar
Londen, waar hij als wonderkind beroemd werd, verkreeg 1750 de betrek
kapelmeester te Schwerin en volgde x.757 zijn vader op als organist-kingva
te Lubeck. Hij stierf aldaar x.781. Onder zijn talrijke compositiën bevindt
zich een groot oratorium : Die gótlliche Beruf unq rtes Glaubens Abrahams.
Kunzen (Friedrich Ludwig A e m i 1 i u s) , componist, zoon van den
vorige, geb. 24 Sept. 1761 te Lubeck, kwam I78J op de universiteit te
Kiel, doch wijdde zich later geheel aan de muziek en begaf ' zich 17 84 naar
Kopenhagen, waar 1789 zijn eerste opera : Holger Dan$ke, ten tooneele gebracht werd. Daar hij te Kopenhagen geen vaste betrekking kon verkrijgen,
begaf hij zich 1790 naar Berlijn, waar hij in vereeniging met R e i c h a r d t een
MMu$ikalisches W ockenblaft (1791) en een llu$ikalische Monaí$schri f t (1792)
uitgaf, welke beide tijdschriften later onder den titel Studien fur Tonkunstler
and Mu$ikfreunde in het licht verschenen. Nadat hij vervolgens als muziek
te Frankfort a. d. M. en te Praag werkzaam was geweest, werd hij-directu
1795 als opvolger van J. A. P. Schulz tot kapelmeester te Kopenhagen
benoemd, in welke stad hij 28 Jan. 1817 stierf. Hij componeerde vele Deen.
sche en Duitsche zangspelen en schreef eenige opstellen in de Leipziger allge-

meine musikali$che Zeitung.
Kuppler (J o h a n n G e o r g) , klavierfabrikant, neef en leerling van S t e i n,
was 1781 te Neurenberg gevestigd.
Kupsch (Karl Gustav), geb. 24 Febr. 1807 te Berlijn, werd aldaar 1825
cantor aan de Werdersche kerk, 1831 directeur der Harmoniegesel 1s ch a ft te Dresden en vervolgens muziekdirecteur aan den stadsschouwburg
te Lubeck. Hij kwam 1.838 te Rotterdam, waar hij M ü h 1 e n f e 1 d t opvolgde
als directeur der concerten van F r u d i t i o M u s i c a, keerde 1845 naar
Duitschiand terug, werd muziekdirecteur te Freiburg in Breisgau en 1846 te
Naumburg, waar hij echter reeds 30 Juli van datzelfde jaar stierf. Onder zijn
compositiën bevindt zich een opera.: Friclolin, en muziek bij JVallenstein'$ Toil.
Kurpinski (Karl), Poolsch componist, geb. 1785 te Wloszakowice in
Posen, werd 1823 hofkapelmeester van Tsaar Al e x an.d e r I van Rusland te
Warschau en verkreeg 1841 zijn pensioen. Onder zijn compositie*n bevinden
zich 24 Poolsche opera's.
Kurzinger (I g n a z F r a n z X a v e r) , componist, was sedert 1750 kapelmeester te Mergentheim in Franken en schreef acht zesstemmige symphonieën (1758), alsmede een leerboek, getiteld : Getreuer Unterricht zum Singen
mit Manieren, and olie T iolin zu spielen (Augsburg, 1763).
Kl rzinger (Paul), zoon van den vorige, geb. omstreeks 17 60 te Wurzburg, was violist bij de keurvorstelijke kapel te Munchen. Bij gelegenheid
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van het verblijf van keizer Joseph I I te Munchen vervaardigde hij de feestmuziek, welke den keizer zoo goed beviel, dat hij den componist uitnoodigde,
naar Weenen te komen. Daar ter stede werd K. directeur van een instituut,
welke betrekking hij 1807 nog bekleedde. Onder zijn werken, die zeer geroemd werden, bevinden zich de opera's Die Illumination, Robes t and Calli8 e en -lie Gr fin (La eoníessina).
Kuster (Hermann), organist, componist en schrijver over muziek, geb.
14 Juli 1817 te Templin in de Uckermark, werd 1845 muziekdirecteur te
Saarbrücken en begaf zich 1852 naar Berlijn, waar hij 1857 als opvolger
van G r e l l tot Hof- en Domorganist benoemd werd. Zijn compositiën bestaan
in oratoria, kerkmuziek, liederen en gezangen. In de Neue Berliner Musikzeifuny komen artikelen van zijn hand voor.
Kutthorsky (Veit), een der beste Boheemsche kerkzangers uit het midden der á.8e eeuw, stierf x.771 te Praag. — Zijn zoon, Johann Nep o m u k K. , was een verdienstelijk componist, die echter reeds á.78J stierf.
Kuyper (Jacobus), componist, geb. 1761 te Amsterdam, aldaar gest. 1808.
Kuypers of Cuypers (Johannes), violenmaker, geb. te Emmerik, leefde
omstreeks 1778 te 's Gravenhage, waar hij ook gestorven is. Bij George s
Hart , die in zijn boekje The Violin een vrij volledige lijst van beroemde
violenmakers opgeeft, wordt K. niet vermeld. --- Een andere Nederlandsche
violenmaker was Franciscus Kuypers te 's Gravenhage.
Kuyter (Jan), orgelbouwer, was 156 64 te Utrecht gevestigd.
Kuzzi (Anton Joseph) , leefde omstreeks 1796 te Petersburg. Onder
zijn werken komt de opera Belmoníe unf Con^etanze voor.
Kwast (Jacob), klavierspeler, zoon van een muziekmeester te Dordrecht,
ontving te Brussel onderricht van B r a s s i n en werd 1874 leeraar aan het
conservatorium te Keulen.
Kyrie eleison, Gr., d. i. »Heer ontferm u onzer !" . Deze woorden vormen in de R. K. kerk dat gedeelte der Mis, hetwelk onmiddelijk op den
Introitus volgt en den lofzang Gloria in excelsis voorafgaat. Volgens som
werd deze aanroeping door paus Sylvester , volgens anderen door-migen
paus Da m a s u s uit de Grieksche liturgie naar de Latijnsche overgebracht.
Gregorius d e G r o o t e bepaalde voor zijn kerk, dat zij door de clerici
voor- en door het volk nagezongen moest worden. In de Romeinsche liturgie komt zij negenmaal voor, en wel driemaal »Kyrie eleison," ter eere des
Vaders, driemaal » Cl riste eleieon," ter eere des Zoons, en wederom driemaal

» K3/rie eleison," ter eere des heiligen Geestes. De vier woorden » K,yrie
eleison, Christe eleison" vormen den tekst van het eerste gedeelte eener
muziekmis.
27*

L.
L., verkorting van 1 a e v a (z. dit).
La, Ital., het bepalend lidwoord voor het vrouwelijk geslacht ; b. v. : la
prima volta, de eerste maal.
La, de zesde en laatste lettergreep der solmisatie van G u i d o ; de zevende,
si, is van later oorsprong. De Franschen en Italianen hebben de lettergreep

la behouden voor a.
La bémol, Fr. ; z. As.
La bémol majeur, Fr. ; z. AS DUR.
La bémol mineur, Fr. ; z. AS MOLL.
La bimmolle, It. ; z. AS.
La bimmolle maggiore en minore, It. ; z. AS DUR en AS MOLL.
La dièse, Fr. ; z. Ais.
La dièse majeur en mineur, Fr. ; z. AIS DUR en AIS MOLL.
La diesis, It.; z. Ais.
La diesis maggiore en minore, It. ; z. AIS DUR en AiS MOLL.
La maggiore, It. ; La majeur, Fr. ; z. A DUR.
La minore, It. ; La mineur, Fr. ; z. A MOLL.
La -mi beteekent in de solmisatie die mutatie, volgens welke op onzen e
genoemden toon niet de lettergreep la, maar mi gezongen wordt. (Z.-SOLMITISIE

en

MUTATIE.

La -sol beteekent in de solmisatie die mutatie, volgens welke op onzen d
genoemden toon niet la, maar sol gezongen wordt.
Laag (Heinrich), geb. 18 Febr. 1713 te Herford, was organist te 0snabruck, waar hij 30 Oct. 1797 stierf. • Men kent van hem liederen, klavierstukken en een leerboek van den generalen bas.
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Laar (P i e t e r van), bijgenaamd B a m b o c c i o (de kreupele), Nederlandsch
schilder en violist, geb. 1613 te Laren in het Gooiland, gest. 1674 te Haarlem.
Labadens, Fransch violist uit de tweede helft der á.8e eeuw, gaf o. a. een
vioolmethode (Parijs, 1797) in het licht.
Labare (Abraham), organist te Deventer, leefde omstreeks 1722.
Labarre (Louis Julien C a s t e l s de), vioolvirtuoos en componist, geb.
24 Maart 1771 te Parijs, ontving onderricht in het vioolspel van V i o t t i
in de compositie van Sala en M e ti u 1. Hij werd 1796 aan de Groote
Opera te Parijs verbonden. Zijn werken bestaan grootendeels in stukken voor viool.
fluitvirtuoos en componist, geb. omstreeks x.675 te
Labarre (
Parijs, liet in den aanvang der 18e eeuw eenige werken van hem in de Groote
Opera aldaar vertoonen.
Labarre (Théodore), harpvirtuoos en componist, geb. 5 Maart 1805 te
Parijs, ontving onderricht in het harpspel van B o c h s a, later van N a d e rm a n n, en in de compositie van B o i e l d i e u. In het jaar 1823 door het
Instituut met den tweeden compositieprijs bekroond, begon hij een jaar later
zijn kunstreizen door Frankrijk, Zwitserland, Italië en Engeland. Te Londen
was hij langen tijd als muziekonderwijzer werkzaam. Omstreeks 1838 keerde
hij naar Parijs terug, waar hij 1847 orkestdirecteur aan de 0 p é r a C o m ique werd, in welk theater eenige zijner opera's ten tooneele gebracht werden. Twee jaren later legde hij zijn post neer en begaf zich weder naar
Londen, waar hij tot 185. vertoefde. Keizer Napo 1 e o n III riep hem naar
Parijs terug en benoemde hem tot directeur zijner particuliere muziek. Later,
1867, werd hij ook leeraar in het harpspel aan het conservatoire. Hij stierf
9 Maart 1870. Het grootste gedeelte zijner compositiën bestaat in stukken
voor harp ; ook heeft hij een leerboek geschreven.
Labarre (Trille), guitaarvirtuoos, leefde op het einde der 18e eeuw te
Parijs en componeerde vele stukken voor zijn instrument.
Labat (Jean Baptiste) , orgelvirtuoos, geb. 17 Juni 1802 te Verdun,
werd aldaar 1821 organist, zette 1827 zijn studiën voort aan het conservatoire te Parijs en werd 1828 organist en kapelmeester te Montauban. Hij
stierf 6 Jan. I875 te Lagarosse in het departement Tarn-et-Garonne. Zijn
werken bestaan in Missen, oratoria, motetten, fuga's, een leerboek van het
contrapunt, biographieën en verhandelingen over muziek.
Labatt (Leonhard) , tenorist, geb. omstreeks 1840 in Zweden, is sedert
t869 aan de hofopera te Weenen verbonden.
Labbé (R o b e r t) , Fransch organist en kapelmeester, leefde op het keerpunt der I4e en 15e eeuw te Parijs.
Lablaalpljperl, Ned. ; Labialpfeifen, Hoogd. Het woord labiaal is afgeleid
van het Latijnsche labium (lip). L a b i a a 1 p ij p e n heeten daarom die pijpen
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in het orgel, welke twee labiën of lippen hebben, en wel een boven- en een
onderlip. Daar de toon der labiaalpijpen het meest met dien der fluit overeenkomt, heeten zij ook fluitwerken.
Labitzki (Joseph), componist van dansmuziek, geb. 4 Juli J 802 te Schënfeld bij Eger, werd 1820 violist te Marienbad, 1821 te Karisbad. Vervolgens stelde hij een eigen orkest samen, met hetwelk hij 1822-1823 een
reis door Beieren maakte. Later strekte hij zijn reizen tot Polen en Rusland
uit, bezocht 1850 ook Londen en maakte daar, evenals overal elders, grooten
opgang. Na 1850 vestigde hij zich te Karlsbad. Zijn zonen, Wilhelm
en A ti g us t , zijn als violisten, zijn dochter T o n y is als zangeres gunstig bekend.
Labium, Lat., lip van een orgelpijp. Men heeft o n d e r - en b o v e n 1 a b i a.
Zij zijn boven en onder de kern (z. dit) aangebracht, en wel in diervoege,
dat de bovenkant van het onder 1 a b i u m bijna op gelijke hoogte als de
vlakke voorzijde der kern, en de onderkant van het boven 1 a b i u m boven
de kern ligt. Tusschen beide 1 a b i a is een rechthoekige opening, mond of
opsnede geheeten.
Lablache (Luigi), baszanger, geb. 6 Dec. 1794 te Napels, waarheen zijn
vader, een koopman uit Marseille, zich 1792 ten gevolge van de Omwenteling
begeven had. Op twaalfjarigen leeftijd kwam hij aan het C o n s e r v at o r i o
d e 1 la pieta d e' T u rc hi n i en ontving aldaar onderricht in den zang, het
viool- en violoncelspel. Reeds op zijn vijftiende jaar ging zijn schoone altstem.
in een prachtigen bas over, die twee octaven (van E$ tot es') omvatte. Met
ijver zette hij zijn studiën in den zang voort, doch zijn verlangen om zich in
het openbaar te laten hooren verleidde hem vijfmaal, van het conservatorium weg te loopen en op kleine tooneelen op te treden. Eindelijk waren
zijn studiën volbracht, en hij werd 1812 aan het theater San Car 1 i n o te
Napels verbonden. Eenige maanden na zijn eerste optreden huwde hij de
dochter van den tooneelspeler P i n o t t i. Als Basso bujo was hij 1813 te
Messina werkzaam en werd vervolgens primo basso cantante te Palermo,
waar hij vier jaren bleef; daarna kwam hij aan liet Scala -theater te Milaan, waar hij zich het eerst als D a n d i n i in La Cenerentola liet hooren.
Zijn roem breidde zich meer en meer uit; de inwoners van Milaan droegen
hem op handen, en M e r c a d a n te schreef voor hem de opera Elisa e Claudio (1821). Het volgend jaar zong hij te Turijn, 1822 weder te Milaan,
daarop te Venetië en 1824 te Weenen, waar te zijner eere een medaille geslagen werd. Door koning Ferdinand I van Napels tot kamerzanger benoemd, zong hij weder gedurende eenige jaren aan het San Carlo -theater,
waar hij o. a. als U b e r t o in de dgnese van P a e r groot succes had, en begaf zich toer naar Londen. Aangaande zijn optreden aldaar deelt G r o v e
het volgende mede
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,,Here, as elsewhere, his success was assured from the moment when he sang his first note,
almost from the first step he took upon the stage. It is indeed doubtfull whether he was
greater as a singer or as an actor_ His head was noble, his figure very tall, and so atoning
for his bulk, which became immense in later years yet he never looked too tall on the stage.
One of the boots of Lablache would have made a small portmanteau ; one could have clad a
child in one of his gloves. His strength was enormous. As Leporello, he sometimes carried
off under his arm, apparently without effort, the troublesome Masetto; represented by Giubilei,
a man of the full height and weight of ordinary men! Again, in an interval of tedious rehearsing, he was once seen on the stage to pick up with one hand a double bass that was standing
in the orchestra, examine it at arm's length, and gently replace it where he had found it ! The
force of his voice exceeded, when he. chose, the tone of the instruments that accompanied it and
the noise and clamour of the stage; nothing drowned his portentous notes, which rang through
the house like the boorping of a great bell. On one occasion indeed, his wife is said to have
been woke up by a sound, in the middle of the night, which she took for the tocsin announcing a fire, but which turned out to be nothing more than Lablache producing in his sleep this
bell-like sounds. It was during the great popularity of J Puritani, when Grisi, accompanied
bij Lablache, was in the habit of siiiging the polacca thrice a week at the Opera, and frequently
also at concerts. After performing his staccato part in the duet thrice within nine hours, Lablache was haunted by it even in his sleep. This power was wisely used by the great artist on
the right occasions, and only then -- as the deaf and angry Geronimo, or as Orovesco in Norma;
but at other times his voice could roar as sweetly as any sucking d ove, and he could use its
accents for comic, humorous, tender or sorrowful effects, with equal ease and mastery."

Niet minder groot was de bijval, die L. te Parijs ten deel viel. Hij trad
aldaar op het einde van x.830 voor het eerst op, en wel in Il mafrimonio
segreto. Gedurende vele jaren zong hij afwisselend te Londen en te Parijs
en was in beide steden de lieveling van het publiek. Richard Wagner ,
die hem 1839 te Parijs hoorde, noemde hem als Leporello „onovertreffelijk."
Behalve in genoemde twee steden zong hij 1833 te Napels. Nadat hij 1 852
aan de keizertijke Opera te Petersburg gezongen en het publiek dezer stad
in verrukking gebracht had, trok hij zich uit het openbare leven terug en
vestigde zich op zijn landgoed Maisons-Lafitte. Omstreeks 1856 begon hij te
sukkelen. Tot herstel zijner gezondheid bezocht: hij de badplaats Kissingen, waar hij o. a. den Tsaar van Rusland ontmoette, van wien hij een ridderorde ontving. Vervolgens begaf hij zich naar Pausilippo en bracht den
winter te Napels door , in welke stad hij 23 Jan. 1858 overleed. Niet
alleen in de dramatische, ook in de kerkmuziek was L. volkomen thuis. Bij
den lijkdienst voor Haydn had hij als knaap de altsolo's, bij dien van
Beethoven de bassolo's in Mozart's Requiem voorgedragen. Hij was
een der 32 fakkeldragers bij Beethovens begrafenis. Van zijn werken
zijn in druk verschenen een zangmethode, 28 Exercice$ voor bas en 12 vo
voor dezelfde stem. Te Napels is 1858 een werkje over hem in het-calise
licht verschenen : Onori alla memoria cli Luigi Iablache.
Labory, componist van militaire muziek, geb. 1843 in België, ontving
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onderricht in de harmonie van F ét i s , later van Gevaert. Onder zijn
compositiën bevinden zich ongeveer 200 stukken voor militaire muziek, een
opera in twee bedrijven en een Te Deum.
Labro (Nicolas Charles) , contrabassist, geb. 19 Oct. t 810 te Sedan,
leerde eerst violoncel spelen en kwam 1830 in de violoncelklasse van het
Parijzer conservatoire, doch nam eenige jaren later de contrabas ter hand.
Hij werd eerste contrabassist van de S o c i é t é des Concerts en van het
orkest der 0 p e r a C o m i q u e, 1853 ook leeraar aan het conservatoire. Een
door hem vervaardigde Méthocle cle eontrebasse zag 1870 het licht.
Lacher (Joseph), geb. 5 Nov. 1739 te Haustetten, gest. in den aanvang
der 19e eeuw als kapelmeester te Dempten, is bekend door eenige instrumentale muziek en een duodrama : Emma uncl Edgar.
Laehner (Franz), componist, geb. 2 A pril 1804 te Rain in de Beiersche
provincie Schwaben-Neuburg, ontving het eerste onderricht in de muziek van
zijn vader, die organist was, en zette zijn studiën voort te Neuburg, te Munchen en eindelijk te Weenen, waar hij onder leiding van S e eh t e r en St a d1 er studeerde en organist aan de Protestantsche kerk werd. Duport engageerde hem 18 26 als tweeden kapelmeester aan het K á r n t h n e r t h o r-theater,
en na den dood van W e i g 1, 1858, werd hij tot kapelmeester bevorderd.
Tot 1834 was hij in die betrekking werkzaam, werd vervolgens kapelmeester
te Mannheim en 1836 te Munchen, waar hij l852 den titel Genera 1M u s i k d i r e c t o r verkreeg en 1865 op pensioen gesteld werd. Het aantal compositiën van L. is zeer groot. Zij bestaan in een oratorium : M. ores;
een cantate : Die vier Mensehenaller; 4 opera's : Die Biurgscha f t, .d lidia,
Benvenuto Cellini en Catharina Cornaro ; Requiem's ; 3 groote Missen ; entr'
actes ; vele compositiën voor mannenstemmen, o. a.: Sturmesrnythe, Schlachtgesanq en Kriegers Gebet; 8 symphonieën, van welke één, die in c (Op. 52)
door do Gesellschaft der Musikfreunde te Weenen bekroond werd;
suites, ouvertures en andere stukken voor orkest ; 3 quaitetten ; concerten
voor harp en fagot; duo's, trio's, vele klavierstukken, liederen en gezangen.
De meeste dezer werken zijn met veel talent geschreven ; het feu sacré ontbreekt echter.

Lachner (I g n a z) , broeder van den vorige, geb. l 7 Sept. 1807 te Rain,
kwam 1824 te Weenen, waar hij zijn broeder opvolgde als organist aan de
Protestantsche kerk en een jaar later vice- kapelmeester aan de Opera werd.
Van daar begaf hij zich 183l naar Stuttgart, werd aldaar directeur der hofmuziek en verkreeg 1842 een soortgelijke betrekking te Munchen. In het
jaar 1853 werd hij orkestdirecteur aan den stadsschouwburg te Hamburg,
1858 hofkapelmeester te Stockholm, en vestigde zich 186. te Frankfort
a, d, M., waar hij 1875 zijn 50-jarig jubilaeum als kapelmeester vierde.
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Nog heden woont hij daar ter stede. --- Onder zijn compositiën bevinden
zich 3 opera's, balletten, Missen, symphonieën, quartetten, klaviermuziek en
liederen.
Lachner (Theodor), oudste stiefbroeder van de beide vorigen, geb. 1798
te Rain, was organist aan de Petrus -kerk te Munchen en koorrepetitor aan
het hoftheater aldaar. Hij stierf 22 Mei t877.
Lachner (Vincenz), jongste broeder der vorigen, geb. 19 Juli 1811 te
Rain volgde zijn broeder I g n a z op als organist en zijn broeder Franz als
kapelmeester te Manuheirn, welke laatste betrekking hij tot l873 bekleedde.
In het jaar 1842 bevond hij zich korten tijd te Londen, en 1848 dirigeerde hij
de Opera te Frankfort a. d. M. Onder zijn compositiën bevinden zich symphonieën en ouvertures, muziek voor S c h i 1 l e r' s Turandot, quartetten, liederen en gezangen.

Lachuith (Ludwig W e n z e 1) , hoornvirtuoos, geb. 7 Juli 1746 te Praag,
speelde ook viool en klavier en componeerde symphonieën en andere instrumentale muziek. Omstreeks '1773 vestigde hij zich te Parijs, waar hij vooral
als hoornist beroemd werd en 1 820 stierf. In vereeniging met L. Ada m
schreef hij een klaviermethode. -- Min of meer berucht is L, geworden door
zijn verknoeiing van Die Zauberlóte, welke hij onder den naam van Les
Mgstère$ d'Isi8 te Parijs liet vertoonen. Het werk was zoozeer geschonden,
dat het bijna onkenbaar was geworden ; spotvogels veranderden den titel in
Les misères d'ici en noemden L. »le dérangeur."
Laehuith (Anton), broeder van den vorige, was tot 1799 troinpetter bij
de kapel van den hertog van Zweibrucken en vestigde zich vervolgens te
Praag. Hij was ook een goed klavierspeler.
Lacombe (Jacques), geb. E 724 te Parijs, boekhandelaar aldaar, is op
muzikaal gebied bekend wegens zijn Dictlonnaire portati f des beaux -arts
(Parijs, 1724, x.752, '1753 en 1759).

Lacombe (Louis), klavierspeler, geb. 26 Nov. 1818 te Bourges, ontving
zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en maakte vele kunstreizen.
Sedert 1854 wijdde hij zich hoofdzakelijk aan de compositie. Vele kamer
-muziekvanhs
druk verschenen.
Lacombe (Paul), componist, geb. '1837 te Carcassonne, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en componeerde vele instrumentale
muziek. Een door hem vervaardigde Pastorale werd 1876 op een concert
populaire te Parijs met bijval ten gehoore gebracht.
Lacombe-D'Estabeux (Paul Jean Jacques) , componist, geb. 4 Maart
1838 te Houga (Gers), bracht in de jaren 1870 1876 te Parijs vele door
hem gecomponeerde Operettes ten gehoore. Verschillende andere compositiën
van hem zijn in druk verschenen. Ook heeft hij eenige verzamelingen oude
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zangen in het licht gegeven, o. a.: Le bon vieux Temps, douze airs par divers
auteurs oubliés des 17e et E 8e siéeles en Ethos (1' E$pagne, chansons et danses

populaire$ recueilliee et franscr.
Lacoste, Fransch operacomponist, leefde in den aanvang der 17e eeuw
te Parijs.

Lacroix (Antoine), violist, geb. t 756 te Remberville bij Nancy, was
achtereenvolgens te Parijs, te Bremen, in Denemarken en te Lubeck werk
welke laatste stad hij I812 als muziekdirecteur en muziekhandelaar stierf.-zarn,i
Lacy (Rophino), zoon van een Engelsch koopman in Spanje, violist en
componist, geb. I9 Juli 1795 te Bilbao, studeerde te Parijs onder leiding van
R. K r e u t z e r, te Londen onder leiding van Vi o t t i, en liet zich met groot
succes in Engeland, Schotland en Ierland hooren. Nadat hij korten tijd aan
de theaters te Edinburg en Dublin de rol van komiek had vervuld, werd hij
1818 concertdirecteur te Liverpool, 1.820 balletcomponist aan het King' s
Theatre. Hij stierf 20 Sept. 1867 te Pentonville.
Lacy (John), Engelsch zanger, geb. in de laatste helft der '18e eeuw,
was een leerling van Ra u z z i n i. Hij vertrok 1818 met zijn vrouw, mede
een verdienstelijke zangeres, naar Calcutta.
Ladeg'ast (Friedrich), orgelmaker, geb. 30 Aug. 1818 te Hochhermsdorf bij Leipzig, vestigde zich 1846 te Weissenfels. Hij heeft vele voort reffelijke orgels vervaardigd : men kent er ongeveer 80.
Ladurner (I g n a z Anton Franz X a v e r) , klavierspeler, geb. 1 Augustus I766 te Aldein in Tyrol, begaf zich 4788 naar Parijs en werd aldaar
leeraar aan hët conservatoire. Hij stierf 4 Maart 1839. Twee kleine opera's
van hem zijn te Parijs vertoond.
Laelius (D a n i e 1) , luitvirtuoos, leefde in den aanvang der '17e eeuw en
gaf een verzameling psalmen voor luit, getiteld : Testudo spiritualis (Frankfort a. d. M., 1616) in het licht.
Lafage (Juste A d r i e n Lenoir de), schrijver over muziek, geb. 30
Maart 1799 (volgens F é t i s 27 Maart J 805) te Parijs, studeerde te Rome
onder leiding van B a i n i en werd na zijn terugkomst te Parijs kapelmeester
aan de kerk van S t. Etienne. Nadat hij 1833 36 een tweede reis naar
Italië gemaakt had, gaf hij vele werken over muziek en muziekgeschiedenis
in het licht, als : Cours complet de plain-chant (2 deelen, Parijs, 1855 en
1856) ; Semeiologie (Parijs, 1837) ; Principes élémentaires de musiquue (Parijs,
1837) ; biographieën van Pater M a t t e i (Parijs, 1839), van Z i n g a r e 1 l i,
(1840), van Choron (1844), van Bocquillon - Wilhem (1844) en van
B ai n i (1844). Hij behoorde tot de voornaamste medewerkers van C hor o n , wiens Manuel complet de musique vocale ei instrumentale door hem voltooid werd. Hij stierf 8 Maart 1862 te Charenton.
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La Fleur (Jacques), violenmaker, geb. 1760 te Nancy, gest. 1832 te
Parijs, was hoofdzakelijk wegens zijn strijkstokken beroemd.
La Fleur (J o s e p h R e n é) , violenmaker, zoon en leerling van den vorige,
geb. 8 Juli 4 812 te Parijs, gest. 19 Febr. 1871 te Maisons-Lafitte.
Lafont (Charles Philippe) , vioolvirtuoos, geb. 7 Dec. 1781 te Parijs,
ontving het eerste onderricht in het vioolspel van zijn moeder, een zuster van
den violist B e r t h e a u rn e , en zette zijn studiën voort onder leiding van zijn
oom, dien hij 1792 op zijn kunstreizen door Duitschland vergezelde. Te Parijs
teruggekeerd, nam hij les bij K r e u t z e r en trad in het Theatre F e yd ea u op, doch niet als violist, maar als zanger van Fransche ballades. Kor
tijd daarna nam hij de viool weer ter hand, voltooide zijn studiën onder-ten
leiding van Rode en maakte gedurende de jaren J 801-1808 kunstreizen
door Frankrijk, België, Nederland, Duitschland en Rusland. In laatstgenoemd
jaar benoemde de Tsaar van Rusland hem in plaats van Rode tot kamervirtuoos. Zes jaren later keerde hij naar Parijs terug en werd solo violist
van L o d e w ij k XVIII. Met H e n r i H e r z begaf hij zich 1831 weder op reis,
en beiden doortrokken Duitschland, Nederland en Zuidfrankrijk, totdat hij 14
Aug. 1839, ten gevolge van het omslaan van zijn rijtuig, tusschen Bagnères
de Bigorres en Tarbes den dood vond. Zijn compositiën bestaan in vele stukken voor viool, voorts in talrijke, met H e r z , K a 1 k b r en n e r en andere klavierspelers vervaardigde duetten en eindelijk in ongeveer 200 romances.
Lafont (Mareelin), zanger, geb. 1800 te Bordeaux, was van - 1828 tot
aan zijn dood, 23 Aug. 1838, als tenor aan de Groote Opera te Parijs ver
-bonde.
Lagarde, violist en componist te Parijs, was omstreeks het midden der
vorige eeuw kamermusicus aan de koninklijke kapel en later opperintendant
der muziek van den graaf van Artois. Onder zijn werken komt een opera,
+.,qlé voor.
Laget (Paul Pierre Marie Henri) , baszanger en zangmeester, geb.
10 Dec. 1821 te Toulouse, was 1840. aan de Groote Opera verbonden, doch
moest wegens een borstlijden aftreden en werd leeraar aan het conservatoire.
Hij stierf 19 Sept. 1875 te Rieux (Haute-Garonne).
Lagnker, componist, geb. in de tweede helft der 16 eeuw te Marchburg
in Stiermarken, was in den aanvang der 17e eeuw organist te Losdorp en
later in dienst van den graaf van L o s en s t e i n. Zijn compositiën bestaan grootendeels in kerk muziek.
Lago (Giovanni del), Italiaansch contrapuntist, leefde omstreeks het
midden der 16e eeuw te Venetië. Men kent van hem : Breve introduzione

alla mu$iea misurata.
Lagrange (Anna Caro 1 i n e) , coloratuurzangeres, geb. 24 Juli 1825 te
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Parijs, studeerde in Italië, maakte vele kunstreizen en werd wereldberoemd.
Na x.862 schijnt zij zich uit het openbare leven teruggetrokken te hebben.
Laguerre (Elisabeth C l a u d e de), klavierspeelster en componist, geb.
1669 te Parijs, aldaar gest. 1720, was aan het hof van Lodewijk X I V
zeer gezien. Zij componeerde o. a. een opera: Cépkale et Procris en een

Te .Deum.

Lahou (Jean Francois Joseph), fluitvirtuoos, geb. 10 April 1798 te
Rijssel, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs, werd x.819
kapelmeester van een Nederlandsch muziekcorps en x.822 solo-fluitist aan de
koninklijke Opera te Brussel. Later werd hij als leeraar aan het conservatoire aangesteld.
Lahossaye (Pierre), vioolvirtuoos, geb. 12 April 1735 te Parijs, ontving
zijn opleiding in Italië, hoofdzakelijk van T a r t i n i , en ging 17 72 met G u g1 i e l m i naar Londen, waar hij gedurende drie jaren de Italiaansche Opera
dirigeerde. Van daar begaf hij zich naar Parijs, waar hij tot 1813 verschillende posten bekleedde en 18I8 stierf. Zijn toon werd zeer geroemd. Eenige
vioolsonates van hem zijn in druk verschenen.
La Hye (Louise Geneviève de), z. HYE.
Laidlaw (R o v e n a Anna) , klavierspeelster, geb. 30 April 18I 9 te Bretton in Yorkshire, maakte kunstreizen door Engeland en het vasteland en vestigde zich x.840 als muziekonderwijzeres te Londen.
Lainez of Lainé (Etienne), tenorzanger en tooneelspeler, geb. 23 Mei
1753 te Vaugirard bij Parijs, gest. 15 Sept. 1822.
Lajarte (Théodore de), componist en schrijver over muziek, geb. 1826
te Bordeaux, kwam 1850 naar Parijs, waar hij archivaris aan de Groote
Opera werd.

Lajaunière (André de), Fransch toonkunstenaar, afkomstig uit Normandië, was J 714 tot ongeveer 1757 kapelmeester aan het Col 1 è g e d e S t.
S é p u l c r e te Caën.
Lajeunesse (M a r i e E m m a) , zangeres, beter bekend onder den naam van
A l b a n i, geb. 1851 te Montreal, ging 1864 met haar ouders naar Albany,
hoofdstad van den staat Nieuw-York. In die stad ontwaakte haar liefde voor
de kunst, en ter herinnering daarvan narn zij den naam A 1 b a n i aan. Onder
dien naam trad zij 1870, nadat zij bij D u p r e z en bij L a m p e r t i onderricht in den zang had genomen, voor het eerst te Messina op, zong vervolgens in verschillende andere Italiaansche steden en kwam 1872 te Londen.
Nadat zij 1873 te Petersburg gezongen en in hetzelfde jaar een reis naar
Amerika gemaakt had, werd zij aan het theater Covent Garden te Lon.

den verbonden ; nog heden behoort zij tot de sieraden der Italiaansche Opera
aldaar.
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Lake (George), organist en componist, gest. 1865 te Londen. Zijn oratorium Daniel werd aldaar in de S t. M a r t i n s H all ten gehoore gebracht.
Lalande (H e n r i e t t e C 1 e m e n t i n e Méric), zangeres, geb. 1798 te Duinkerken, liet zich reeds 1814 te Nantes voor het eerst in het openbaar hooren en werd 182 2 te Parijs aan het G y m n a s e d r a m a t i q u e verbonden.
Zij zette daar ter stede haar zangstudiën voort en trad met den hoornist
M e r i c in het huwelijk. Op raad van Garcia begaf zij zich 1824 naar
Italië, waar zij eenigen tijd onder leiding van B o n f i c h i en B a n d e r a 1 i
studeerde. Te Venetië maakte zij 1825 furore. Van daar begaf zij zich naar
Munchen, verwierf ook daar veel bijval en zong achtereenvolgens te Brescia,
Cremona, Venetië, Londen en Parijs. Omstreeks 1833 trok zij zich uit het
openbare leven terug en stierf 7 Sept. 1867 te Chantilly bij Parijs.
Lalande (M i c h e 1 Richard de), violist, klavier- en orgelspeler en componist, geb. '1 5 Sept. x.657 te Parijs, was 1683 een der vier intendanten van
de koninklijke kapel en stond bij Lodewijk X I V in hoogen gunst. Hij
stierf 18 Juni 1826. Zijn vrouw, Anna R e b ei , en zijn twee dochters
waren gunstig bekende zangeressen. Onder zijn compositiën bevinden zich
60 motetten, die op koninklijke kosten gedrukt zijn.
L'alliet (Casimir T h e op h i 1 e) , hoboïst, geb. 5 Dec. 1837 te Evreux
(Sure), is een leerling van V e r r o u s t en behoort tot het orkest der Groote
Opera te Parijs. Eenige stukken voor hobo zijn van hem in druk verschenen.
Lalo (Edouard), violist en componist, geb. omstreeks 1830, ontving zijn
opleiding aan de muziekschool te Rijssel en kwam omstreeks 1858 te Parijs,
waar hij altist van het strijkquartet van A r m i n a u d werd en zich overigens
hoofdzakelijk aan de compositie wijdde. Onder zijn werken bevinden zich vele
instrumentale muziekstukken, o. a. een Symphonie espagnole, een vioolconcert,
dat door S a r a s a t e bekend werd gemaakt, en een groot aantal kamermuziekstukken. Ook heeft hij een opera, l+ieseque, geschreven.
Lalouette (Jean Francois) , componist, geb. 165 I te Parijs, ontving
onderricht van L u 11 y , die hem den post van orkestdirecteur aan de Groote
Opera bezorgde. Later werd hij muziekmeester aan de Notre Dame te
Versailles en stierf aldaar 1 Sept. 1 728.
La Madelaine (E t i e n n e Jean Baptiste N i c o l a s de), zangleeraar en
schrijver over muziek, geb. 16 April 1801 te Dyon, ontving zijn opleiding
aan het conservatoire en werd zanger bij de kapel van K a r e 1 X. Later verkreeg bij een administratieve betrekking bij het ministerie van binnenlandsche
zaken.
,

La Marnière (E x u p è r e de), harpvirtuoos en componist voor zijn instrument, leefde op het einde der 18e eeuw te Parijs en gaf 1785--87 zeven
bundels harpmuziek in het licht.

430
Lamare (Jacques Michel H u r el de), violoncelvirtuoos, geb. t Mei
4 772, ontving onderricht van D u p o r t , kwam 1794 in het orkest van het theater F e y d e a u en werd x.800 tot leeraar aan het conservatoire benoemd, welke
betrekking hij echter reeds 1801 verliet, om een kunstreis door Duitschland
en Rusland te maken. Tot x.809 bleef hij solo-violoncellist aan de keizerlijke
kapel te Petersburg en keerde vervolgens naar Parijs terug. Hij stierf 27
Maart 1823 te Caën. Eenige concerten voor violoncel, die aan hem toegeschreven worden, zijn door A u b e r vervaardigd.
Lamb (Benjamin), Engelsch kerkcomponist, was in den aanvang der
17e eeuw organist aan de kapel van S t. G e o r g e en aan het E to n- collegium
te Windsor. Zijn talrijke dnlhems worden door H a w k i n s geroemd.
Lambardi of Lambardo (C a m i 11 o) , Italiaansch componist, leefde op het
einde der 1 7e eeuw als kapelmeester te Napels.
Lambardi (Geronimo) , componist, leefde in den aanvang der 17e eeuw
in zijn geboortestad Venetië.
Lambert (Georges Joseph Laurent) , componist, geb. 1779 te Arras,
was als leeraar in den zang te Parijs gevestigd, waar hij 1852 stierf.. Zijn
romances maakten daar ter stede grooten opgang.
Lambert (J o h a nn H ei n r i c h) , natuurkundige en philosoof, geb. 29 Aug.
1128 te Muhlhausen in den Elzas, gest. 1777 te Berlijn, is op muzikaal gebied bekend door de volgende verhandelingen : Sur quelque$ instrumenfs acoustiques (1763 en 1 796) ; Sur la vitesse du son ('I 768) ; Remarques sur le tem
en Observations sur fe ton des .lutes (1775).-péramentusiq(174),
Lambert (Michel), luitvirtuoos, zangmeester en componist, geb. 1610 te
Vivonne bij Poitiers, werd te Parijs bij de »24 Violons du roi" aangesteld.
Zijn liederen en kamercantates waren zeer gezocht. Ook schreef hij kerk
-muziek,tro's
voor verschillende instrumenten en eenige leerboeken.
Lambert (Nicolas), violenmaker uit Nancy, leefde 1745-1783 te Parijs
en stierf in laatstgenoemd jaar.
Lamberti (Luigi), Italiaansch componist, geb. 22 Oct. 1769 te Savona,
maakte kunstreizen naar Parijs, waar hij 1812 nog gevestigd was. Hij schreef
eenige opera's, kerk- en kamermuziek.
Lamberti (Giovanni T o m m a s o) , zanger aan het kerkcollegie San
P e t r o n i o te Bologna, omstreeks 1545—' 1569, bevond zich 1573 te Rome
in dienst van een kardinaal. Eenige Madrigalen van hem bevinden zich in
de bibliotheek te Munchen.
Lambillotte (Pater Louis) , kerkcomponist, geb. 27 Maart 1797 te Hamaide bij Charleroi, vervulde daar ter plaatse reeds op jeugdigen leeftijd de
betrekking van organist, kwam later te Dinant en vervolgens te St. Acheul.
Nadat hij 1825 jezuïet geworden was, leefde hij afwisselend in de kloosters
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te St. Acheul, Freiburg in Zwitserland, Aix in Savoie, Brieg en eindelijk te
Vaugirard, waar hij 27 Febr. 1855 stierf. Behalve door zijn vele kerkcompositiën is hij bekend door zijn pogingen tot herstel van den echten Gregoriaanschen zang. Hij gaf o. a. het Gregoriaansche handschrift uit het klooster
van St. Gallen in het licht, onder den titel: Antiphonaire de S. Gregoire
(1851). Na zijn dood verschenen volgende geschriften van hem in druk:

Quelques mots sur la restauration du chant liturgique (I 855) ; Esthétique théorique ei pratiq?ce du chant grégorien (1855); Mu$ee des organisles célébres
(1855); Méthode pour Bien execuler le chant grégorien (1857), en een Vesperale en Graduale in oud en nieuw notenschrift. Zijn broeders, F r a nC o i s en Joseph , evenals hij paters der jezuïeten, zijn op het gebied der
kerkmuziek gunstig bekend. Eerstgenoemde, geb. 1802 te Hamaide, stierf
1836 te Freiburg in Zwitserland, laatstgenoemde te St. Acheul.
Lamentabile, Ital., klagend voor te dragen ; ook de uitdrukkingen 1 a m e n t ev o l e en l a m e n t o s o komen in die beteekenis voor.
Lamentationes, Lat., klaagliederen ; in de R. K. kerk bepaaldelijk drie aan
de Klaagliederen van J e r e m i a s ontleende gedeelten, welke in de laatste drie
dagen der Goede Week voorgedragen worden. Deze L a m e n t a t i o n e s onder
zich van de overige Lessen door bijzonder schoone melodieën, die-scheidn
van zeer ouden oorsprong zijn ; tot de 16e eeuw bestonden zij in eenstem
zangen, die voor geoefende stemmen van grooten omvang berekend wa--mige
ren, en maakten toen in de pauselijke kapel plaats voor polyphone muziek.
De eerste, die dergelijke meerstemmige L a m e n t a t i o n e s voor de pauselijke
kapel vervaardigde was E l i z ar i o Genet, beter bekend onder den naam
van C ax p e n t r a s s o. Doch reeds vóór hem hadden andere componisten, als
Joannes Tinctoris, Ycaert, De Orto, Francesco da Venezia,
Joannes da Quadris, Agricola, Tromboncino en Lacipida, die
zangen meerstemmig gezet ; hun werken werden echter niet in genoemde kapel
uitgevoerd. Van 1515 tot 158.7 bleven zijn compositiën in gebruik ; in laatst
jaar beval S i x t u s V , dat de Eerste Lamentatie voor elken dag van-genomd
polyphone muziek moest voorzien worden, welke beter dan die van C a r p e nt r a s s o bij het klagende van den tekst moest passen ; en dat de Tweede en Derde
Lessen moesten gezongen worden door een enkelen sopraan, op de oude melodie, zooals zij door G u i d e t t i herzien was. Op 's pausen verlangen componeerde P a l e s t r i n a een verzameling Lamentaties, welke 1588 onder den
titel Lamenlationum liber primus in druk verscheen ; daarin was echter in
zooverre van het verlangen des Heiligen Vaders afgeweken, dat ook de tweede
en derde Lessen in polyphonen stijl geschreven waren ; niettemin nam de paus
de opdracht aan. Later componeerde ook A l 1 e g r i Lamentaliones voor de
pauselijke kapel. -- Een rijke verzameling Lamentaties zag 1557 te Parijs het

432
licht, onder den titel : Piissimae ac sacraUissimae Lamentationes .Teremiae Prophetae; zij bevatte, behalve de werken van C a r p e n t r a s s o, zeer schoone stukken van De la Rue, Fevin, Arcadelt, Festa en Claudin le Jeune.

Lamentoso, Z. LAMENTABILE.
Lammers (J u 1 i u s) , Duitsch toonkunstenaar, geb. omstreeks X1830 te Osnabrttck, studeerde aan het conservatorium te Leipzig en vestigde zich als muziekonderwijzer in zijn geboortestad. Eenige zangstukken zijn van hem in
druk verschenen.
Lamotte of La Rotte (F r a n z) , vioolvirtuoos, geb. 175 I te Weenen (vol
anderen in de Nederlanden), begon reeds 1767 zijn kunstreizen en-gens
maakte o. a. te Leipzig, Praag, Parijs en Londen grooten opgang. In
laatstgenoemde stad geraakte hij wegens schulden in de gevangenis, uit welke
hij bij gelegenheid van het No popery- oproer bevrijd werd. Hij vluchtte ver
naar ons land en stierf aldaar 'I 781. Zijn spel werd zeer geroemd.-volgens
Van zijn compositiën zijn concerten en sonates voor viool in druk verschenen.
Lamoureux (Charles), violist en orkestdirekteur, geb. 28 Sept. 1834
te Bordeaux, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs, behaalde
1854 den eersten prijs in het vioolspel en werd violist aan de Groote Opera,
vervolgens tweede orkestdirecteur van de beroemde So c i é t e d e s c o n c e r t s.
Hij maakte kunstreizen door Duitschland en Engeland en richtte 1873 te Parijs
een concertvereeniging, genaamd H a r m o n i e s a c r é e op, welke zich het uit
klassieke oratoria ten doel stelde. Hij werd 1875 orkestdirecteur-voerna
aan de 0 p é r a C o m i q u e en 1877 aan de groote Opera. In de laatste
jaren heeft hij groote concerten gegeven in het theater Chateau d' E a u,
die zich bijzonder onderscheiden door goed gekozen programma's, op welke
ook de werken van Wagner voorkomen.
Lampadarius (Joannes), Grieksch zanger aan de patriarchale kerk te
Konstantinopel, leefde omstreeks 1300. Een door hem vervaardigde verhan.
deling over muziek was in bezit van pater Martini.
Lampadius, cantor en schoolmeester te Luneburg, leefde in de eerste helft der
16e eeuw en schreef o. a. een tractaat : Compendium musices etc. (Bern, 1539) .
Lamparelli (A n to n i o) , zangonderwijzer en componist, geb. 1761 te Turijn,
begaf zich na de inname dier stad, door B on a p a r t e , naar Parijs. Omstreeks
1820 leefde hij te Troyes.
Lampe (Johann Georg Friedrich) , operazanger en componist, geb.
1744 te Wolfenbiittel, was 1779-1788 een lieveling van het Hamburger
publiek en begaf zich vervolgens naar Schwedt, waar hij in den aanvang. der
19e eeuw stierf. Onder zijn compositiën bevindt zich een operette : Das
Mádchen im Eichíhal.
Lampe (Johann Friedrich) , componist en muziektheoreticus, geb. 1 703

433

in Saksen, begaf zich 1725 naar Lon len, waar hij als fagottist bij het orkest
van Händel aangesteld werd. Hij schreef eenige opera's voor Coven t
Garden , begaf zich J 749 naar Dublin en 1750 naar Edinburg, waar hij
een jaar later wtierf. Van 'zijn theoretische geschriften zijn bekend : A Plain
and Compendious Meíhocl of feaehinq Thorough-Bas8 (1737) en The Art of

Music (1740).

Lampert (Ernst) , componist, geb. 3 Juli 1818 te Gotha, ontving onderricht in het kiavierspel van H u m m e 1, in de harmonie van H a u p t m a n n
en S po hr , en werd 1844 concertmeester, 1855 kapelmeester, te Gotha, waar
hij 1880 stierf. Zijn werken bestaan in vier opera's, cantates en instrumentale muziek.
Lampert! (Francesco), zanger en leeraar in den zang, geb. 1813 te
Savona, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Milaan en werd 1850
als leeraal aan dat instituut aangesteld. Onder zijn leerlingen telt men vele
uitstekende zangers en zangeressen, als : Jeanne Sophie L ó w e , C r uv eili, Brambilla, Artot, Albani, Stoltz, Waldmann, Dérivis,
T i b e ri n i en vele anderen. Tot '1876 bleef hij aan het conservatorium
werkzaam en nam toen zijn ontslag. Bij R i c o r d i te Milaan zijn vele zang
druk verschenen.
-studiënvahem
Lampugnani (Giovanni B a t t i s t a), componist, geb. J 706 te Milaan,
ging 1743 naar Londen, waar hij vele zijner opera's ten tooneele bracht.
Omstreeks 1755 keerde hij naar Milaan terug en stierf aldaar 1773. Behalve
opera's heeft hij kerkmuziek en syrnphonieën gecomponeerd.
Lanciani (Fla^vio), Italiaansch componist, geb. in de tweede helft der
[ 7e eeuw, schreef o. a. liet oratorium Santa Clotilcla reina di Francia, dat
1704 te Bologna werd uitgevoerd.
Landg raf (Bernhard), clarinettist, geb. 25 Juni 1816 te Dielsdorf in
Saksen -Weimar, was sedert 1844 een verdienstelijk lid van het Gewandhausorkest te Leipzig.
Land graff (Johann F r i e d r i c h) , organist en componist, geb. 21 Mei
1683 te Schloss-Wippack bij Erfurt, gest. 4 April 1744, liet vele kerkmuziek
in manuscript na.
Lapdi (Stefano), componist en pauselijk zanger, geb. op het einde der
16e eeuw te Rome, aldaar gest. omstreeks 1640, schreef Missen, psalmen,
madrigalen en aria's, die deels te Venetië, deels te Rome het licht zagen.

Landino (Francesco), bijgenaamd Francesco c i e c o , daar hij blind
was, en Francesco d e g l i o r g a n i, wegens zijn talent als organist, werd
1325 te Florence geboren en legde zich in zijn jeugd met ijver op muziek
en poëzie toe. Hij bevond zich 1364 te Venetië aan het hof van den doge
Lorenzo C e 1 s i , waar de koning van Cyprus hem een lauwerkrans over28
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handigde, en stierf 1390 te Florence. Eenige gezangen van hem werden
door F é t i s in de bibliotheek te Parijs ontdekt.
Landolfi of Landulphus (Carlo F e r d i n an d o) , violenmaker, werkte
1750-1 760 te Milaan. Hij was een leerling van Joseph G u a r n e r i u s.
Zijn werken zijn spoedig in waarde toegenomen. Hoewel hij niet tot de beste
Italiaansche violenmakers behoorde, waren zijn verdiensten niet van gewonen
aard. Zijn instrumenten verschillen veel van elkander ; die met schitterend
roode kleur zijn de besten. Het model is geen kopie van G u a r n e r i u s,
zooals dikwijls beweerd is, maar geheel en al oorspronkelijk. Zijn violoncellen zijn doorgaans klein van vorm. Het merk zijner instrumenten is:

Carolus Rerdinandus Lancdulphus f eeif kiediolani in Via S. Margaritae anno 17 . .
Landriano (Car 1 o Antonio) , castraat, organist en componist, geb. omstreeks 1626 te Milaan, was wegens zijn schoonerg zang beroemd. Hij cornponeerde Motelti a voce sofa en stierf l659 in zijn geboortestad.
Landsberg (Louis), Duitsch toonkunstenaar, geb. omstreeks 1805 te Bres
woonde te Rome, waar hij veel tot bevordering der toonkunst" deed. Bij-lau,
stierf aldaar 6 Mei x.858.
Landwing (M a r c) , componist, geb. omstreeks 1759 te Zug in Zwitserland,
trad op achtienjarigen leeftijd in het klooster Einsiedeln, waar hij gelegenheid
had, zijn muzikaal talent te ontwikkelen. Hij stierf aldaar 18 13. Eenige
kerkmuziekstukken van hein zijn in druk verschenen.
Lanfranco (Giovann i Maria) , muziekgeleerde, geb. te Terenzio op het
gebied van Parma, leefde in den aanvang der 16e eeuw als Domkapelmeester
te Brescia. F o r k e 1 vond in de hertogelijke bibliotheek te Gotha een exemplaar van zijn werk Scintille ossia regole di musiea etc. (Brescia, 1533),
over hetwelk hij in zijn .Literatur der Musik uitvoerig spreekt.
Lang (A d o I p h) , violist en componist, geb. 10 Juni 1830 te Thorn, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Leipzig, werd í85I violist en
4854 kapelmeester aan het Friedrich Wilhelrnstadt-theater te Berlijn.
Hij heeft een groot aantal kleine zangspelen en kluchten gecomponeerd.
Lang (Ernst Joseph B e n e d i k t) , schilder en toonkunstenaar, hoofdzakelijk harpist, geb. 1749 te Ilmenau, gest. 6 Mei E 785 te Neurenberg,
schreef vele concerten en andere stukken voor harp.
Lang (Franz), hoornvirtuoos, geb. 30 Nov. 1751 te Mannheim, werd
reeds als twaalfjarige knaap lid der hofkapel aldaar, maakte met z ijn broeder
Martin , mede een uitstekend hoornist (geb. 21 Juni 1755 te Mannheim)
vele kunstreizen en kwam met hem te Munchen, waar beiden tot leden der
hofkapel benoemd werden.
Lang (Katharina), zangeres, dochter van den vorige, geb. 1774 te
Mannheim, kwam op jeugdigen leeftijd met haar vader te Munchen, waar zij
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onderricht in den zang ontving, en zette haar studiën in Italië voort. Zij
trad op verschillende Italiaansche tooneelen met goed gevolg op, doch was
tengevolge eerier keelziekte genoodzaakt, reeds 1796 de kunst vaarwel te zeggen. Zij stierf 4 Mei 1.803 te Munchen.
Lang (T h e o b a 1 d) , violist, zoon van M a r t i n L. , geb. 1783 te Munchen,
werd 17 98 lid der hofkapel te Munchen. Zijn broeder, Franz X a ver,
geb. 1785, was fagottist bij dezelfde kapel.
Lang (Josephine), zangeres, dochter van Martin L. en Regina H i tz e 1 b e r g e r (z. deze), geb. 14 Maart 1815 te Munchen, was aldaar zeer
gunstig bekend. Zij gaf vele bundels liederen in het licht. H i 11 e r beschrijft
haar leven in zijn Tonleben en prijst vooral haar gezangen op. 12 en 14.
Haar oudere, zuster, M a r g a r e t h e L. ,. geb. 20 Sept. 1788 te Munchen,
was mede een gunstig bekende zangeres.
Langdon (Richard), organist en baccalaureus in de muziek, was 1777
organist te Bristol, 1782 te Armagh, en gaf 1774 in het licht : Divine Har.
-mony,aClectisrofPamnd,thes.
Hij stierf 1803.
Lange (G u st a v) , klavierspeler en componist, geb. 13 Aug. 1830 te Schwerstedt bij Erfurt, ontving onderricht in de muziek te Berlijn, waar hij als concertspeler optrad en meer dan 250 stukken voor klavier in het licht gaf.
Lange of Langius (Gregorius), Duitsch componist uit de tweede helft
der I6e eeuw, geb. te Havelberg in Brandenburg, gest. I Mei 1587 te Breslau, schreef o. a. Caníione$ sacrae 4, 5, 6 eí 8 vocum (Neurenberg, 1580 en
1584. Na zijn dood verscheen van hem in druk : Neu geziene Tricinia
(Erfurt, 1608).

Lange (Johann). Dezen naam droegen 1° een Benedictij hermonnik uit
-de 15e en 16e eeuw in het klooster St. Gallen, die als componist gunstig
bekend was ; 2° een componist uit de 17e eeuw, die vele melodieën voor
von Z e s e n' s Jugencd- and Liebes- ,lammen (Hamburg, 1651) vervaardigde;
30 een orgelmaker uit de 17e eeuw, die o. a. een orgel voor de K u n i g u n d ekerk te Rochlitz bouwde.
Lange (Johann Kaspar) , Duitsch toonkunstenaar uit de laatste helft der
17e eeuw, was cantor te Hildesheim. Men kent van hem : Meíhodus nova ac
perspicua in artem musicam.
Lange-Weber (L u i s e Marie A n t o n i e) , zangeres en schoonzuster van
Mozart , geb. omstreeks 1762 te Mannheim, debuteerde aldaar 1779 en
begaf zich vervolgens naar Weenen, waar zij haar studiën onder leiding van
Mozart voortzette. Met hem, en later met haar zuster Constance , maakte
zij vele kunstreizen. In 1780 trad zij met den beroemden tooneelspeler
Joseph Lange in het huwelijk, werd 1 784 aan de keizerlijke Opera te
Weenen en 1 795 aan den schouwburg van S c h r o d e r geëngageerd. Van
28*
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daar begaf zij zich I798 naar Amsterdam, waar zij, tegen een jaargeld van
800 dukaten, vrije woning en twee benefietvoorstellingen, als eerste zangeres
aan de Hoogduitsche Opera verbonden werd. De door haar echtgenoot gecomponeerde operette d delheid von Ponthieu werd aldaar vertoond. Zij stierf
1830 te Frankfort a. d. M. Zij behoorde tot de grootste zangeressen van
haar tijd. Mozart heeft de partij van Die Ko-nigin der Nacht, in Die
Zauber, flóte, expresselijk voor haar geschreven.
Lange (Joseph Heinrich) , componist, geb. 1784 te Bremen, was organist aan de hoofdkerk aldaar en schreef cantates en een koraalboek.
Lange (S a m u e 1 de) , organist en klavierspeler, geb. 9 Juni 181 1 te Rotterdam, ontving onderricht in de muziek van Bremer , M u hi e n fe 1 d t en
H u m m e rt , werd organist, J 830 ook klokkenist aan de Zuiderkerk aldaar
en onderwijzer aan de muziekschool van de Maatschappij tot b e v o rd e ri n g der Toonkunst. Zijn compositiën bestaan in stukken voor klavier, voor orgel, en in een- en meerstemmige liederen. Ook heeft hij een
zangleerboek geschreven.
Lange (S a m u e 1 de) , organist, klavierspeler en componist, zoon van den vorige,
geb. 1835 te Rotterdam, ontving aldaar het eerste onderricht in de muziek,
zette zijn studiën te Brussel en te Leipzig voort en maakte met zijn broeder
D a n i e 1 (z. dezen) kunstreizen door Oostenrijk en Galicië. Nadat hij drie
jaren als onderwijzer aan de muziekschool te Lemberg werkzaam was geweest,
werd hij 1863, als opvolger van B r e m e r, tot leeraar aan de muziekschool te
Rotterdam en tot organist aan de Walenkerk aldaar benoemd. Hij vestigde
zich 1875 te Parijs, doch begaf zich reeds een jaar later naar Keulen, waar
hij tot leeraar in het orgel- en klavierspel _ aan het conservatorium werd aan
zijn compositiën verdienen vermelding twee strijkquartetten, een-gestld.Van
voor klavier en strijkinstrumenten, een symphonie (in E8),
serenade
trio en een
orgelsonates, klavierstukken, liederen, een violoncelconcert en een romance
voor viool.
Lange (D a n i ei de) , violoncellist en componist, broeder van den vorige, geb.
I1 Juli 1841, ontving onderricht in het violoneelspel van Ga n z en van S er v ai s,
in de compositie van V e r h u 1 s t. Hij reisde met zijn broeder naar Oostenrijk en
Galicië en was, evenals deze, gedurende drie jaren onderwijzer aan de muziek
te Lemberg. Na den dood van G a n z werd hem aan de muziekschool-schol
te Rotterdam de violoncelklasse toevertrouwd. In het jaar 1872 vestigde hij
zich te Amsterdam, waar hij onderwijzer aan de afdeelingsmuziekschool van
de Maatschappij tot bevordering dei° Toonkunst en later ook
secretaris van het hoofdbestuur dier Maatschappij werd. Hij volgde Fran s
C o e n e n op als directeur van A m s t e 1 s Mannenkoor , welke betrekking
hij tot 1877 bekleedde, werd te Leiden met de directie van de zangvereeniging
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der M. t. b. d. T. en te Amsterdam met die van het R e m o n s t r a n t s c h e
zangkoor belast. Met zeven zangers gaf hij in het jaar 188I op ver
plaatsen van ons land uitvoeringen van Oudnederlandsche muziek.-schilend
Van zijn compositiën, bestaande in symphonieën, ouvertures, cantates, liederen
en andere gezangen, zijn slechts weinige in druk verschenen.
Langenbaeh (Julius) violist en directeur der Johannisberger kapel, maakte
in de jaren x.855 1880 met zijn orkest kunstreizen door verschillende landen
van Europa. In laatstgenoemd jaar bezocht hij ook Lissabon.
Langer (Ferdinand), operacomponist, geb. 1 839 te Leimen bij Heidel
schreef o. a. Die ge f hrliche Nachbarscha f t en Dornröschen, welke opera's-berg,
in verschillende steden van Duitschland vertoond werden.
Langer (H e r m a n n) , geb. 6 Juli 1819 te Höckendorf in Saksen, studeerde
te Leipzig, werd 1840 organist aan de universiteitskerk aldaar, 1855 muziekdirecteur der concertvereeniging E ut e r p e , later ook der Leipziger mannenzang
universiteit, die hem 1859 tot doctor honoris c a u s a-vernigd
bevorderde. Zijn compositiën bestaan hoofdzakelijk in mannengezangen.
Langert (August), operacomponist, geb. omstreeks 18.30 te Koburg, schreef
o. a. de opera's Des Sanger$ Flueh, Die Fabler en Dornrö schen.
Langhaus (Wilhelm), violist, componist en schrijver over muziek, geb.
2I Sept. 1832 te Hamburg, studeerde aan het conservatorium te Leipzig, was
achtervolgers te Dusseldorp, Parijs en Heidelberg werkzaam, behaalde 1864
met een strijkquartet den door een vereeniging te Florence uitgeloofden prijs
en vestigde zich 1871 te Berlijn, waar hij leeraar in de muziekgeschiedenis
werd aan de Neue Akademie der Tonkunst- van Kullak. Behalve
bovengenoemd quartet heeft hij liederen en stukken voor viool gecomponeerd
en vele opstellen over muziek geschreven. Zijn ' echtgenoote, Louise L.,
geb. J a p h a , is een verdienstelijke klavierspeelster, die ook eenige stukken
voor dat instrument, alsmede vele liederen gecomponeerd heeft.
Languente, languendo, languido, Ital., smachtend, op een slepende wijze
.

voor te dragen.

Languettes, Fr., tongetjes aan de tangenten der orgelpijpen ; ook de stelen
aan de kleppen der blaasinstrumenten.
Lanieri (Nicoló), ook L, a n i e r en L a n i è r e geschreven, toonkunstenaar,
schilder en graveur, geb. omstreeks 1590 in Italië, was in den aanvang der
17e eeuw kapelmeester aan het hof van Karel I van Engeland. Hij behoorde
tot de eersten, die daar te lande het recitatief in de opera brachten. Het
jaar van zijn dood is niet bekend; hij moet tusschen 1665 en 1670 gestorven zijn.

Lanner (Joseph Franz Kar 1) , geb. IA April J 800 te Weenen, behoort met Strauss en L a b i t z k y tot de beste danscomponisten dezer eeuw.
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Hij heeft ongeveer 200 compositiën geschreven. In tegenstelling van zijn
leerling Joh. Strauss , die met zijn dansorkest reizen door Duitschland,
Frankrijk en Engeland maakte, bepaalde lij zijn werkkring uitsluitend tot
Oostenrijk. Hij bekleedde te 'Weenen, van welke stad hij eereburger was, de
betrekking van kapelmeester van het tweede regiment der burgerwacht en
stierf aldaar 14 April 1843.
Lans (Michiel J. A.) , priester, componist en muziekgeleerde, geb. 18
Juli 185 te Haarlem, ontving onderricht in het klavier- en orgelspel en in
de compositie. In 1869 tot leeraar aan het seminarie Hageveld te Voorhout
bij Leiden aangesteld, legde by zich met bijzonderen ijver op de bevordering van den Gregoriaanschen zang toe en richtte 1876 het Gregoriusblacl,
een tijd$chri f t tot bevordering der kerkelijke toonkunst, op. Behalve vele artikelen, door hem als redacteur van dat tijdschrift geschreven, gaf hij de
volgende werken in het licht : Handboekje ten gebruike bij het onderwijs

in den .Gregoriaaneehen zang, De Katholieke Organist, De Jonge Korist en
een voorlezing over P a 1 e s t r i n a. Al deze werken zijn bij J. van L e e uw e n te Leiden in druk verschenen. Als componist is hij door Cantates en
Missen, in den geest der oude kerkcomponisten geschreven, gunstig bekend.
Lanza (Francesco Giuseppe) , componist en zangonderwijzer, geb. in
de tweede helft der 18e eeuw, was 1792 te Londen werkzaam en werd 18'.2
tot leeraar aan de koninklijke muziekschool San Pietro a M a j e l l a in zijn
geboortestad benoemd. Zijn compositiën bestaan in opera's en klaviersonates.
Lanza (G e s u a 1 d o) , zangonderwijzer, zoon van den vorige, geb. 17 79 te
Napels, ging met zijn vader naar Londen, waar hij o. a. de Elements of singing familiarly exemplified in het licht gaf. Hij stierf aldaar 1859.
Lanzetti (Salvatore), violoncelvirtuoos uit de 18e eeuw, geb. omstreeks
1710 te Napels, gest. 1780 te Turijn, was lid der kapel van den koning van
Sardinië. . Twee bundels violoncelsonaten zijn 9.736 te Amsterdam in druk
verschenen.
Lanzi (Petrònio), componist, was in de tweede helft der 18e eeuw kapelmeester te Bologna. Burney spreekt met veel lof over een door hem gecomponeerde Mis, die 1770 in de kerk San Giovanni i n m o n t e ten ge.
hoore werd gebracht.
Lapierre (Francois Antoine) , geb. 5 April 1769 te Cavillon, gest.
25 Dec. 1824 te St. Rémy, was langen tijd kapelmeester te Aix in Provence
en componeerde kerkmuziek. Een kleinzoon van hem is heden directeur der
muziekschool te Aix.
Lapin! (Carlo), geb. 1724 te Siena, werd 1743 organist en 1757 kapel
-mestr
aldaar en componeerde kerkmuziek. Hij stierf 28 Oct. 1802.
Lapommeraye (V i c t 0 r lerdalle de), componist, geb. 24 Februari 1825,
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studeerde aan het conservatoire te Parijs en werd, na het componeeren van eenige
psalmen tot lid der A c a d e m i a d i s a n t a C e c i 1 i a te Rome benoemd. Zijn
salonmuziek maakte te Parijs grooten opgang. Hij begaf zich later naar
Bucharest en stierf aldaar 1 866.
Lappe (Paul), componist, was omstreeks 1840 lid der kapel van den
groothertog van Mecklenburg. Eenige opera's van hem werden , te Schwerin
ten gehoore gebracht.
Lappi (Pietro), componist, geb. in de tweede helft der 16e eeuw te
Florence, was 1601 kapelmeester aan de kerk Santa Maria d e 11 e G r az i e te Brescia. Vele kerkmuziek van hem is te Venetië in druk verschenen.
Larba (Giovanni L e o n a d o) , Italiaansch componist uit de 16e eeuw,
van wiens werken D r a u d i u s in zij n Bibliotheca claseiea eenige CanzoneUUe aanhaalt.
Larghetto, Ital ., diminutief. van L a r g o ; het beteekent in de muziek : minder
langzaam dan Largo , doch langzamer dan Andante.
Larghezza, Ital., breedheid, rondheid, volheid van toon.
Larghissimo , Ital., zeer breed en langzaam.
Largo, Ital., de eerste der vijf hoofdgraden van beweging ( ^ARGOADAGIO,
ANDANTE, ALLEGRO, PRESTO) ; het beteekent : breed, langzaam, ernstig, vast.
Largo assai of Largo di molto , Ital., zeer langzaam en breed.
Largo ma non troppo of un poco, Ital., een weinig langzaam.
Larigot , Fr., een open quintstem van 1 . vt. in het orgel. Zij is van metaal of tin, heeft een wijden mond en een scherpe, doordringende intonatie.
Larivière (Edmond), harpvirtuoos, geb. 181 I te Parijs, was een leerling
van N a d e r m a n n. Hij maakte vele kunstreizen en stierf 1842 te Londen.
Omstreeks 25 stukken voor harp zijn van hem in druk verschenen.
Larne (Pierre de), genaamd .Petrus P 1 a t e n s i s, contrapuntist uit Picardië, was zanger aan het hof van Maria van B o u r g o n d i ë en bleef ook
na haar dood aan de Nederlandsche hofkapel verbonden. Hij stierf in de
eerste helft der á.6e eeuw. In de bibliotheken te Brussel en te Munchen
bevinden zich sierlijke afschriften van vele zijner compositiën. Ook in oude
verzamelingen van Petrucci en A n t i q u i s komen werken van hem voor.
F o r k e 1 deelt in zijn .Musikgosehichte een ))Lauucla anima", G 1 a r e a n in zijn
Doclecachordon vier fragmenten van hem mede.
Larne (Pierre), orgelmaker te Parijs, in de tweede helft der I8e eeuw.
Laruette (Jean Louis) , zanger en componist, geb. 27 Maart 1731 te
Toulouse, was l 752-1 779 aan de 0 p ér a C o m i q u e te Parijs verbonden
en stierf 1792 in zijn geboortestad. Eenige opera's van hem werden met
bijval ten gehoore gebracht. - - Zijn echtgenoote, geboren Vil 1 e t t e, was
zangeres aan de Groote Opera te Parijs.
Laseeux (Guillaume), organist en componist, geb. 3 Febr. - I 74 te
-
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Poissy, gest. 1817 te Parijs, schreef orgel- en klaviercompositiën, kerkmuziek,
strij kquartetten en eels orgelschool ; ook eenige kleine opera's.
Laserno (B 1 a s), Spaansch operacomponist uit de laatste helft der á.8e eeuw,
was kapelmeester aan het theater d e 1 a Cruz te Madrid. Zijn opera Ta
,gitanilla poramor maakte daar ter stede zeer veel opgang.
Laska (Franz), organist, geb. 2 Mei 1750 te Choruschitz in Boheme,
gest. 19 Jan. 1795 te Mokatzow, schreef vele orgelcompositiën, die echter
niet in druk verschenen zijn.
Laskowsky (Johann), klavierspeler en componist, geb. 1806 te Petersburg, gest. 1860 als staatsraad in Russischen dienst.
Laso (José), Spaansch zanger uit het einde der The en den aanvang der
I6e eeuw, was lid der pauselijke kapel.
Lassen (Eduard) , componist, geb. 13 April J 830, kwam op jeugdigen
leeftijd te Brussel, waar hij zijn opleiding aan het conservatoire ontving. Nadat
hij 1850 den door de Belgische regeering uitgeloofden compositieprijs behaald
had begaf hij zich naar Duitschland en bezocht Dusseldorp, Leipzig, Kassel,
Dresden, • Berlijn en Weimar. In laatstgenoemde stad werd 1857 zijn opera
König Ed: gard ten gehoore gebracht, en een jaar later verkreeg L. de betrek
hofmuziekdirecteur aldaar. Zijn tweede opera: Frauenlob, en zijn-kingva
derde : Der Gefangene, vonden, evenals zijn eerste, te Weimar een gunstig
onthaal. Nadat L i s z t) 868 als hof kapelmeester afgetreden was, trad L a s s e n
in zijn plaats en maakte zich in die betrekking bijzonder verdienstelijk door
de opvoering van Wagners Tri$fan and Isolde, welk drama destijds (1874)
nog op geen ander tooneel dan van Munchen ten gehoore was gebracht. Van
L.'s compositiën zijn, behalve de hierboven genoemde opera's, bekend : symphonieën, ouvertures, cantates, muziek voor G o e t h e s Faust (eerste en tweede
deel), vele liederen en andere gezangen.
Lasser (Johann Baptist) , zanger en componist, geb. 12 Aug. 175I te
Steinkirchen in Oostenrijk, trad 1781 voor het eerst te Brunn als zanger op
en werd 1788 te Gratz ook als verdienstelijk componist bekend. Vervolgens
ging hij naar Munchen, -waar hij 1791 keurvorstelijk hof- en kamermusicus
werd en 21 Oct. 1805 stierf. Op het laatst van zijn leven had hij zich bij zonder op het vervaardigen van kerkmuziek toegelegd.
Lasso (0 r 1 a n d o di), in het Latijn 0 r 1 a n d u s L a s s u s, in het Duitsch
Rol and Lass genaamd, heette eigenlijk Roland de Lattre of Delattre
en werd te Bergen in Henegouwen geboren. Sommigen geven als zijn geboortejaar 1520, anderen 1530 op. Het verhaal, dat zijn vader als valsche
munter veroordeeld zou zijn geworden, is door A. d o 1 p h e Mat t h i e u tegen
eerste onderricht in de muziek ontving hij op zevenjarigen leef--gesprokn.Ht
tijd als koorknaap aan de N i c o 1 a a s -kerk in zijn geboortestad ; hij werd aldaar
9
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wegens zijn schoone stem beroemd. De generaal Ferdinand G o n z a g a,
onderkoning van Sicilië, nam hem met zich mede naar Italië; bij hem bleef
hij tot zijn á.8e jaar als zanger in dienst. Vervolgens vertoefde hij twee jaar
bij den markies van T e r z a te Napels en begaf zich daarop naar Rome, waar
hij een beschermer vond in den aartsbisschop van Florence, die hem de betrekking van kapelmeester aan de St. Jans-kerk in het Lateraan bezorgde;
volgens sommige schrijvers geschiedde dit 1541, volgens anderen 1551. Gedurende zijn werkzaamheid aldaar ontving hij bericht, dat zijn ouders zwaar
ziek waren, en hij spoedde zich uit Rome naar zijn geboortestad, doch vond
vader en moeder reeds dood. Vervolgens maakte hij een reis naar Frankrijk
en Engeland ; in laatstgenoemd land bevond hij zich volgens Grove (Dietionar,y of Music and Musicians) omstreeks 1554. In zijn vaderland teruggekeerd, vestigde hij zich vermoedelijk te Antwerpen en gaf aldaar 1555 een
bundel motetten en madrigalen in het licht. Twee jaren later werd hij door
hertog A 1 b r echt V van Beijeren naar Munchen beroepen en tot hofkapelmeester aldaar aangesteld. Op verzoek van den hertog componeerde hij de
Boetpsalmen van David , een werk dat nog heden de bewondering van de
kunstkenners gaande maakt ; het werd in twee foliobanden op perkament geschreven, door den schilder H a n s M i e l i c h van zinrijke titels en door een Hongaarschen binder van een gouden band voorzien ; nog heden prijkt het in de
schatkamer der Beiersche hof- en staatsbibliotheek. Wegens dit werk tot
opperkapelmeester benoemd, wist Orlando zijn dank voor de bevordering
niet beter uit te spreken, dan in een nieuwen bundel motetten. Keizer Max im i 1 i a a n verhief hem 1 570 op den rijksdag te Spiers in den adelstand. Ook
te Parijs, waarheen hij zich, 1571 begeven had, werd hij door koning K a rel
I X met eerbewijzen overladen, en 1574 ontving hij van paus G r eg o r i u s
X I I I de ridderorde van de gouden Spoor. Na den dood van hertog A l b r e c h t
kwam hij bij diens opvolger, W i 1 h e 1 m V , den Vrome, in dienst. Zijn kapel
behoorde tot de beste in Europa en telde 90 leden : I2 bassen, 15 tenoren,
13 alten, 4 6 kapelknapen, 5 of 6 castraten en I3 instrumentalisten. Als
kapelmeester legde hij grooten ijver aan den dag en onderrichte zijn leerlingen niet alleen in liet zingen, maar ook in het bespelen van instrumenten.
Op het laatst van zijn leven werd hij door zwaarmoedigheid overvallen, die,
zooals zijn echtgenoote , Regina W e k h i n g e r, het uitdrukte, »den sonst
so heitern, zufriedenen Mann mit Todesgedanken erfüllte." Hij stierf I5 Juni
1594 en liet zes kinderen na. Het getal zijner werken is zeer groot. Zijn
gewijde muziek bestaat in 2 Alma redemtoris, Anliphona en Responsorium,
-

-

4 eisperge8 me, 6 Ave regina, 3 Benedictus, 429 Gantione$ sacrae, 2 .Domirae
ad adjuvandum, 31.E Hymni, 1 Introitus, I3 £ameníationes, 19 Litaniae,
180 Mayni fieat, 1 Miserere, 5E Missae, 2 Requiem, 780 Xotellae, I .Vunc
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climitíi$, 5 0Jieia, 2 Passiones, 2 .Psalryni, 17 Poerieenliale$, 6 Regina toeli,
8 Salve Regina, 1 Yidi aquam; zijn wereldlijke muziek omvat 7 Caníiones
et dialogi, 34 Canlione$ latinae, 59 CanzoneUUe, 371 Chansons en 233 Ma(rigali. Vele dezer werken zijn in manuscript gebleven en in . de koninklijke
bibliotheek te Munchen voorhanden. Een lijst van zijn gedrukte werken is te
vinden in de Bioar. el Bibl. univ. des mus. van F é t i s.
0 r 1 a n d o L a s s o was de grootste en tevens de laatste meester der zoogenaamde Nederlandsche school. Aangaande zijn beteekenis in de muziekgeschiedenis vergelijke men het artikel KERKMUZIEK.
Lasso (Ferdinand di), zoon van den vorige, geb. x.562 te Munchen,
ontving onderricht van zijn vader en van den Beierschen vice- kapelmeester
J o h. v o n T o st a, werd 1593 tenorist en 1603 kapelmeester te Munchen, waar
hij 27 Aug. x.609 stierf. Eenige gezangen van hem zijn x.588 te Gratz verschenen, andere in verzamelingen van zijn vader opgenomen. -- Zijn zoon,
mede Ferdinand geheeten, studeerde 160.9 op 's hertogs kosten in Italië en
verkreeg I6I6 den post zijns vaders. Hij stierf 1636 en liet vele kerkmuziekstukken na.
Lasso (Rudolph di), tweede zoon van Or! a n d o , was 1588 hofmusicus
en 1593 hoforganist te Munchen. Na zijns broeders dood, 1609, werd hij
kapelmeester en stierf omstreeks x.625. Volgens anderen echter leefde hij
nog x.632 en ontving bij de inname van Munchen, door G u s t a a f Ado 1 f
van Zweden, een bezoek van dezen vorst, die eenige compositiën bij hem bestelde. Hij was de beste componist onder 0 r 1 a n d o' s nakomelingen.
Latilla (Gaetano) , componist, geb. 1713 te Bari, was 1738 tweede
kapelmeester aan de kerk Santa Maria m a g g io r e te Rome, 4 756 koor
aan het Conservatorio della pietà te Venetië, 1762 tweede-mestr
en later eerste kapelmeester aan de S t. M a r c u s -kerk aldaar. Hij nam 'L 772
zijn ontslag en vestigde zich te Napels, waar hij 1788 stierf. Hij behoort
tot de beste componisten der Napolitaansche school. P i cc i n i was zijn neef.
Latorre (Adelaida), Spaansche zangeres, geb. t835 te Madrid, zong in
de jaren 1861-1863 met veel succes aan het theater Santa Cruz te Barcelona.
Latour (Jean), klavierspeler en componist, geb. omstreeks 17 66 te Parij s, vestigde zich tijdens de Revolutie te Londen, waar hij 1810 medeoprichter
der muziekzaak van C h a p p e 1 a n d C o m p. werd, van welke hij zich later
afscheidde, ten einde een nieuwe zaak te beginnen. Hij keerde 1830 naar
Parijs terug en stierf aldaar 1840. Gecomponeerd heeft hij veel, vooral varia
noemde hem »den Engelschen G e 1 i n ek."
-tiën.Me
Latrobe (John Antes) , geb. 1792 te Londen, waar zijn vader, Christ i a n Ignatius L. , geestelijke en componist was, werd organist te Liverpool
en stierf 19 Nov. 1878 te Gloucester. Hij heeft een groot aantal Anfhem$ ge-
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componeerd en een boek uitgegeven, getiteld : .Music to the church considered
in ie various branches, congregational and Choral (Londen, 183i ).
Latzel (Joseph), organist en componist, geb. 12 Mei 1764 te Marienthal
in Glatz, gest. 5 Sept. x.827 als regens chori aan het gymnasium te Neisse,
schreef vele compositiën voor school en kerk.
Lau (Karl) , hoornvirtuoos en componist voor zijn instrument, geb. omstreeks het midden der '18e eeuw in Boheme, maakte vele kunstreizen en
begaf zich omstreeks x.780 naar Rusland, waar hij tot muziekleeraar aan de
universiteit Jakatherinoslaw en tot kapelmeester der jachtmuziek van den veldmaarschalk R a s u m o w s k i , later ook tot directeur van de keizerlijke hoornmuziek der gardejagers benoemd werd.
Laub (Ferdinand) , vioolvirtuoos, geb. 19 Jan. 1832 te Praag, begon
op zeer jeugdigen leeftijd viool te spelen en droeg reeds op zijn zesde jaar
de variatiën van d e B e r i o t voor. Hij studeerde eenigen tijd onder leiding
van Moritz - M i 1 d n e r en ging op aanraden van den aartshertog S t e p h a n,
van wien hij een schoone A m a t i -viool ten geschenke ontving, 1 847 naar Weenen. Van daar begaf hij zich naar Parijs, 1851 naar Londen, en werd 1853,
als opvolger van Joachim, tot concertmeester te Weimar benoemd. Twee
jaren later bevond hij zich als kamervirtuoos en concertmeester aan de hofkapel te Berlijn, verliet deze stad 1864 en maakte in gezelschap van C a r1 o t t a Patti , Jae 11 en K e 11 e r m a n n een kunstreis door Duitschland, Nederland en België. Vervolgens begaf hij zich •naar Weenen en van daar naar
Moskau, waar hij 1866 tot leeraar aan het conservatorium benoemd werd.
Het Russische klimaat scheen echter niet goed voor zijn gezondheid te zijn;
dientengevolge was hij 1874 genoodzaakt, dat land te verlaten. Hij begaf
zich naar Karlsbad en van daar naar Gries bij Botzen, waar hij 17 Maart
1875 aan de gevolgen eener leverziekte overleed.
Laucher (Joseph Anton), hoornvirtuoos en kerkcomponist, was in de
tweede helft der 18e eeuw muziekdirecteur te Dillingen aan de Donau. Ver
Missen met instrumentale begeleiding van hem zagen-zamelingVspr
1786 en 1792 te Augsburg en te Spiers het licht.
Laudi (Vittoris), componist uit Alcar op Sicilië, was 1597 kapelmeester
aan de kathedraal te Messina en gaf van zijn compositiën in het licht : II
primo libro de' madrigali a 5 voci, con dialogo a 8 voci (Palermo, 1597).

Lauf, z. LOOP.
Lauffensteiner (von), luitvirtuoos, leefde omstreeks het midden der 18e
eeuw en was kamermusicus van den keurvorst van Beieren.
Laurenein (F. P. von), muziektheoreticus, geb. 1808 te Weenen, gaf in
het licht : Zur Geechichíe der .Kirchenmusik bei den Italienern and Deutschen
(Leipzig, 1856) ; .Dr. Ed. Hanslick's Lehre vom Musikalisch- Schonen (ibid, 1859);
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Das Paramies and die Peri von Rob. Schumann ei'Uiutert (ibid., 1859) en
Die Harmonie der Neuzeit. Gekronle Preissehri f t (ibid., 186. ).
Laurencini of Laurenzini, luitvirtuoos, leefde op het einde der 16e eeuw
te Rome en werd door den paus tot ridder van de gouden Spoor benoemd.
Laurent! (B a r to 1 o m e o G e r o n i m o) , vioolvirtuoos en componist, geb.
1644 te Bologna, was een der eerste leden van de aldaar 1666 opgerichte
Academia filarmonica. Hij stierf 18 Jan. 1726.
Laurent! (Geronimo Nico 10) , violist, zoon van den vorige, werd 1698
lid der Academia filarmonica te Bologna en stierf aldaar 26 Dec. 1752. —
Zijn broeder, Pietro Paolo, was geestelijke en een uitmuntend violoncellist.
Laurentio of Laurenzio .(Mariano, de), priester en kanunnik te Noli op
Sicilië, leefde in den aanvang der á.7e eeuw en gaf een Magn cat, Psalmen
en Madrigalen in het licht.
Laurentius (Christian), organist en componist, was 1732 hoforganist
te Altenburg en stierf aldaar omstreeks 1760.
Lauro (Domenico), uit Padua, was omstreeks het midden der 16e eeuw
kapelmeester en een destijds beroemd componist. B ai n i prijst zijn vijfstem
motetten.
-mige
Lauska (Franz S e r a p h in u s), klavierspeler en componist, geb. 13 Jan.
1764 te Brunei, maakte vele kunstreizen en vestigde zich 1798 te Berlijn,
waar hij 28 April 1825 stierf. M ey e r b e e r behoorde tot zijn leerlingen, en
K. M. von Weber droeg hem zijn klaviersonate in As op. Behalve vele
compositiën heeft hij een klaviermethode geschreven.
Laute, Hoogd., z. LUIT.
Lauterbach (H. Gustav), muziekleeraar, geb. 24 Nov. 1842 te Breslau,
staat aldaar sedert 1875 aan het hoofd van een muziekschool.
Lauterbach (Johann C h r i s t o p h) , vioolvirtuoos, geb. 24 Juli 1832 te
Culmbach in Beieren, ontving te Brussel onderricht van d e B é r i o t, maakte
kunstreizen door België, Nederland en Duitschland, was vervolgens eenige
jaren te Munchen werkzaam en werd 1861 tweede, I873 eerste concertmeester te Dresden. Zijn werkzaamheden aldaar beletten hem echter niet,
nu en dan kunstreizen te maken; hij liet zich o. a. 1864 en 1865 met groot
succes in Engeland hooren, speelde 1870 te Parijs op de Tuilerieën, 1872 te
veeenen en 1875 te Kopenhagen. Hij heeft verscheiden stukken voor viool
gecomponeerd.
Lautist, Lautenspieler, Hoogd., z. LUITENIST.
Lavaine (Ferdinand), componist, geb. omstreeks 18 t 0 te Rijssel, werd
leeraar aan de muziekschool aldaar en schreef symphonieën, ouvertures, een
oratorium en kerkmuziek.
Lavigna (Vincenzo), operacomponist, geb. omstreeks '1780 te Napels,

445

vestigde zich als zangmeester te Milaan en bracht aldaar vele zijner opera's
ten gehoore. Hij stierf 1837.
Lavoix (Henri Marie) , muziekgeleerde, geb. 1846 te Parijs, is bekend
als schrijver van de volgende werken : Les Traducteurs de Skakeepear e en Musique (I869), La Musique dans la nature (x.873), La mu$igne dans l yrnagerie
du moyen-oye (1875) en Hisloire cle l'instrumentation depuis le seiziéme siècle
ju$qu'à no jour-8. Laatstgenoemd werk is bekroond.
Lawes (William), Engelsch componist, geb. omstreeks 1 585 te Salisbury, kwam 161 bij de koninklijke kamermuziek van K a r e 1 I en vond
1645 bij het beleg van Chester den dood. Beroemd waren vooral zijn talrijke phantasieën voor V i o 1 a d a gamba , orgel en andere instrumenten.
Lawes (Henry), componist, broeder van den vorige, geb. 1600 te Salisbury, werd x.625 lid der koninklijke kapel en stierf 21. October x.662 te
Londen. In vereeniging met zijn broeder schreef hij een bundel driestemmige
psalmen; van hem alleen verschenen ,dnthems en Songs in druk.
Lawrowska (EliSabeth), Russische zangeres, geb. omstreeks 1848, ontving haar opleiding aan het conservatorium te Petersburg, in welke stad zij
het eerst als zangeres optrad, zette haar studiën te Parijs onder leiding van
V i a r d o t Garcia voort en maakte kunstreizen door Duitschland.
Layolle (Fran^ois), organist te Lyon, leefde op het einde der Ise eeuw.
De bibliotheek te Zwickau bevat werken van hem.
Layolle (Aleman), zoon van den vorige, leefde omstreeks het midden
der 16e eeuw te Florence en gaf I56 I te Lyon in het licht : Chansons eí
voix de ville á 4 voix.
Lays (Frangois), zanger, geb. 4 Febr. 1758 in een dorp van Gascogne,
zong van 1779 tot 1822 met groot succes aan de Groote Opera te Parijs en
stierf 30 Maart 1831 op een villa nabij Angers.
La zare (Martin), klavierspeler en componist, geb. 27 Oct. 1829 te Brussel, bezocht het conservatorium aldaar en ging later met zijn ouders naar
's Gravenhage, waar hij onder leiding van van der Does studeerde. Hij
maakte reizen naar Parijs en Londen en behaalde, in Nederland teruggekeerd,
in een door den koning uitgeschreven wedstrijd voor een Opéra comique den
prijs met Le roi cie Bohème, welke opera 1852 te 's Bage vertoond werd.
Vervolgens begaf hij zich naar Duitschland en van daar naar de Vereenigde
Staten, keerde na een driejarig verblijf te Toronto, in Canada, naar Europa
terug, vestigde zich te Londen en later te Brussel. Klaviercompositiën van
hem zijn te Parijs, Londen en 's Gravenhage in druk verschenen.
Lazzarini (Gustavo), zanger, geb. omstreeks 1765 te Padua, zong 1789 98
met veel succes op de grootste Italiaansche tooneelen en 4801-03 aan de 0 p e r a
B u f f a te Parijs. Twee bundels Italiaansche ariettes zijn van hem in druk verschenen.

446
Leach, Engelsch componist, leefde op het einde der '18° en in den aan
eeuw. Te Londen zijn Hymnes, Anthems en Tun cg van hem-vangder9
in druk verschenen.
Leal (Eleutherio F r a n c h i) , Portugeesch toonkunstenaar, was onder de
regeering van J o á o V I professor aan het Seminarie te Lissabon. Hij heeft
vele kerkmuziek geschreven.
Leal (Joao), Portugeesch componist, wiens liederen in den aanvang dezer
eeuw zeer gezocht waren.
Leal (M i q u e 1) , Portugeesch componist, was in het midden der á.7 e eeuw
prior van een klooster te Lissabon en schreef o. a. een Mis voor negen koren.
Lebel (Louis Bon) , organist, geb. 10 Febr. 1831 te Nangis (Seine sur
Marne), werd op jeugdigen leeftijd blind, ontving zijn opleiding aan het blindeninstituut en later aan liet conservatoire te Parijs. Hij verkreeg x.853 de
betrekking van organist aan de kerk S t. Etienne d u Mont en later die
van orkestdirecteur aan het blindeninstituut..
Lebert (S i g m u n d) , . leeraar aan het conservatorium te Stuttgart, heeft in
vereeniging met D r. L u d w i g S t a r k in het licht gegeven : Grosse theoreii8ch-

prahtische Clavierschule fur den sy$tematischen Tlnterricht each allen Riehtungen des Clavier$piels vom er$ten ,n f ang bis zur hochsten Ausbildunq (twee
uitgaven : Stuttgart, 1862 en 1863). Van dit werk is onlangs een Hollandsche vertaling in druk verschenen.
Lebeuf (Abbé Jean) , kerkzanger en schrijver over muziek, geb. 6 Maart
1687 te Auxerre, aldaar gest. 10 April 1760 als kanunnik en cantor aan de
kathedraal. Onder zijn 180 werken over verschillende vakken van kunst en
wetenschap bevinden , zich verhandelingen over koraalzang, orgel en compositie, alsmede een Traite ki$torique et pratique sur le chant eccld8iastique
(Parijs, 1741) .
Leblanc, Fransch violist en componist, geb. omstreeks 1750, was tot 1801
aan verschillende schouwburgen te Parijs werkzaam en schreef een•ige,opera's,
die destijds een gunstig onthaal bij het publiek vonden. Hij stierf in kom
omstandigheden 1827.
-mervol
Leborne (Aimé A m b r o i s e Simon) , Belgisch toonkunstenaar en operacomponist, geb. 19 Dec. 1797 te Brussel, studeerde aan het conservatoire te
Parijs onder leiding van Berton en C h e r u b i n i, behaalde 1 820 den prix
de Rome en maakte dientengevolge een reis naar Italië. Naar Parijs terug
werd hij tot professor aan het conservatoire benoemd en volgde 1836-gekrd,
R e i c h a als leeraar in de compositie op. Van zijn opera's zijn te Parijs vertoond Cinq ans d'entr'acte en Lequel. Hij stierf 1 April 1855.
Leboue (Charles Joseph) , violoncelvirtuoos en componist, geb. 22 Dec.
1822 te Besancon, ontving zijn opleiding aan het Pari*zer conservatoire, werd
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1842 lid van de So c i é t é d e s C o n c e r t s, 1856--.60 secretaris dier vereeniging, en werkte 1844-48 in het orkest der Groote Opera mede. Hij schreef
vele compositiën voor violoncel.
Lebrun (Jean), hoornvirtuoos, geb. 6 April '1759 te Lyon, vestigde zich
1783 te Parijs- en studeerde aldaar onder leiding van P u n t o en R o d o lp h e.
Van 1786 tot 1792 was hij lid van het orkest der Groote Opera, ging vervolgens naar Londen en van daar naar Berlijn, waar hij lid der koninklijke kapel
werd. Tot 1806 bleef hij in die betrekking werkzaam, maakte in zijn vrijen
tijd kunstreizen door Duitschland en de Nederlanden en keerde eindelijk naar
Parijs terug, waar hij 1809 stierf. Hij behoorde tot de beste hoornisten van
zijn tijd en vond de sourdine uit.
Lebrun (Louis S e b a s t i e n) , componist, zanger en zangmeester, geb.
10 Dec. 1764 te Parijs, kwam 1787 aan de Groote Opera en bleef tot 1803
aan dat theater verbonden. Keizer Napo 1 e o n I benoemde hem 1807 tot
zanger en drie jaren later tot directeur zijner kapel. Hij stierf 27 Juni
1829 te Parijs.
Lebrun (L u d wi g Au g u s t) , hobovirtuoos, geb. 1746 te Mannheim, werd
1767 lid der kapel van den keurvorst van Beieren en maakte 1775 met zijn
echtgenoote groote kunstreizen door Duitschland, Italië, Frankrijk en Engeland.
Hij stierf 16 Dec. 1790 te Berlijn. Eenige compositiën voor hobo zijn van
hem in druk verschenen.
Lebrun-Danzi (F r a n c i s c a) , zangeres, echtgenoote van den vorige, geb.
1756 te Mannheim, was 1771-75 een lieveling van het publiek aldaar, trad
vervolgens met den hierboven genoemden L u d w i g A u g u s t L. in het hu
maakte met hem kunstreizen. Overal vierde zij groote triomfen,-welijkn
en zij werd tot de beste zangeressen van haar tijd gerekend. Zij stierf 14
Mei 1791. Haar oudste dochter, S o p h i e, geb. 20 Juni I 78 te Londen,
was als klavierspeelster, haar jongste, R o s i n e, geb. 1 785 te Munchen, als
zangeres gunstig bekend.
Le Camus, Fransch toonkunstenaar, was in de tweede helft der 17e eeuw
lid der koninklijke kapel en schreef vele in zijn tijd beroemde aria's.
Le Camus (J e a n P i e r r e) , geb. te Genève in den aanvang der 1 8e eeuw,
gest. 1768, is bekend door het volgende werk : Psaumes du rol et prophète
David, mis en vers f ranca is, revue el approuvés par les pasíeurs e1 professeurs

cle l'É,glise et de Z'Aeacdemie de Genève. 11is en musigzue par Jean Pierre
Le Camus, Ciíoyen de Genève (1760, tweede druk 1764).
Leearpentier (Adolphe C 1 a i r) , klaviercomponist en muziekonderwijzer,
geb. 17 Febr. 1809 te Parijs, aldaar gest. 1869, schreef een groot aantal
instruktieve muziekstukken.
Le Céne (Michel Char 1 e s) , muziekuitgever te Amsterdam, geb. 1690,
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was vermoedelijk van Fransche afkomst. Hij werd 1717 compagnon van
E. Roger en stierf 1741. De door deze -firma gedrukte werken zijn opgenomen in de Catalogue rtes livres cde musique imprimés a Amsterdam ehez
Etienne Roger et eontinue'c par Michel-Charles Le Cene (Amsterdam, 1.732).
Leecio Seozzese (Agostino di), Italiaansch componist uit de 16e eeuw,
van wiens gedrukte werken in de bibliotheek te Munchen voorhanden zijn
Canzoneite napolilane a 3, 4, 5 voci (Venetië, 1579).
Lecerf (Justus A m a d e u s) , componist, geb. 23 Juni 1789 te Rosendorf
bij Weissenfels, ontving onderricht van T h. W e i n 1 i g te Dresden en van
Rei ch a te Parijs, werd I825 muziekdirecteur te Aken en vestigde zich 1843
te Dresden, waar hij 28 Maart 1868 stierf. Zijn compositiën bestaan in ge
orkestwerkers en het 1846 te Dresden vertoonde zang--zange,klvirstu
spel Jery and Bd telly.
Lechner (Leonhard), componist, geboortig uit Tyrol, was omstreeks
1570-94 in de vrije rijksstad Neurenberg werkzaam en werd vervolgens
componist en kapelmeester van den hertog van Wurtemberg. Vele werken
van hem worden in de bibliotheek te . Munchen bewaard.
-

Leclair, z. CLAIR (LE).
Leclerc, fluitvirtuoos uit de 18 e eeuw, was 1739 lid van het orkest der
Groote Opera te Parijs en gaf 1752 eenige concerten in Engeland. Volgens
F é t i s is hij, en niet de beroemde violist 1 e C 1 a i r, de componist van de
opera Glaucus el Scylla.
Leclercq (Th.), componist, geb. 17 Febr. 1834 te Hougaarde in België,
ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Brussel, werd kapelmeester
aan een . kerk te Leuven en leeraar aan de zangschool aldaar. Hij gaf een
driestemmige Mis, motetten en liederen in het licht. Een Te .Deem van hem
werd te Leuven uitgevoerd.
Leeocq (Charles), operettencomponist, geb. 3 Juni 1832 te Parijs, studeerde aan het conservatoire onder leiding van H a 1 é v y en Benoist en
was vervolgens als muziekonderwijzer werkzaam. Omstreeks 1869 trad hij
als operettencomponist in het genre van Offenbach op en verkreeg als zoodanig in korten tijd een Europeesche bekendheid. Onder zijn meest bekende
werken van dien aard behooren La dille de Madame Angot, Giro flé-Giro, fla,
La petite mariée, Le petit duc en Pompon.
Léeureux (T h é o d o r e M a r i , klavierspeler, organist en componist, geb.
1. April 1829 te Brest, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs
en vestigde zich als muziekonderwijzer in zijn geboortestad. Hij heeft vele
zoogenaamde salonmuziek geschreven.
Ledesma (Mariano Rodriguez de) , Spaansch zanger en componist, geb.
14 Dec. 1779 te Saragossa, gest. 1847 te Madrid als kamerzanger en direc-
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leur der koninklijke kapel. Hij heeft vele kerkmuziek en instruktieve werken geschreven.
Ledesma (Nicolas), Spaansch componist, geb. 19 Juli 1791 te Grisel
in het koninkrijk Aragon, werd 1832 directeur der kapel te Bilbao. Hij was
als een der beste organisten en componisten van zijn tijd bekend.
Leduc (Alphonse), kiavierspeler, componist, onderwijzer en muziekuitgever, geb. 9 Maart 1804 te Nantes, Best. 17 Juni '1868 te Parijs, schreef
niet minder dan ongeveer dertienhonderd compositiën van verschillenden aard,
waaronder vele instruktieve werken.
Leduc (S i m o n) , violist, geb. 1748 te Parijs, was een der directeuren van
het o n c e r t s p i r i t u e l aldaar en stierf 178 7. Van zijn compositiën zijn
symphonieën, vioolconcerten en sonates in druk verschenen. Zijn broeder
Pierre , geb. 1755 te Parijs, was violist, later muziekhandelaar, en stierf
1 816 in Nederland.
Lee (S'i in o n) , violoncel virtuoos, geb. 24 Dec. 1805 te Hamburg, studeerde
onder leiding van Pre 11, een leerling van Romberg , maakte kunstreizen
door Duitschland en kwam 1832 te Parijs, waar hij x.836 eerste violoncellist
aan de Groote Opera werd. In het jaar 1868 vestigde hij zich in zijn geboortestad. Hij heeft vele stukken voor zijn instrument geschreven. Zijn
Ecole du Violoncelliste is als leerboek aan het Parijzer conservatoire aangenomen. -- Zijn broeder, Louis L. , geb. 18.9 te Hamburg, is mede als
violoncellist en als toonkunstenaar in het algemeen gunstig bekend.
Leemans, Vlaamsch toonkunstenaar, geb. te Brugge, woonde in de tweede
helft der 18e eeuw te Parijs en was 1785 nog in leven. Hij gaf aldaar 1767
eenige instrumentale muziek in het licht.
Leenders (Maurice Gërard Hubert), violist, geb. 9 Maart 1833 te
Venlo, studeerde aan het conservatorium te Brussel, maakte kunstreizen door
Nederland, Duitschland, Denemarken, Zweden en Polen en wijdde, zich, na
zijn terugkomst in België, aan het onderwijs. Hij werd directeur aan de muziekschool te Doornik en componeerde een concert, phantasieën en zangstukkeq.
Lefébure (J e a n) , componist, was op het einde der 1 6e eeuw kapelmeester
van den kardinaal van Oostenrijk en in den aanvang der '17 e eeuw kapel
te Mainz. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen Madrigalen,-mestr
Motetten, en vier- tot twaalfstemmige geestelijke Liederen.
Lefébure-Wély (Aritoine), organist en componist, geb. 1761 te Parijs,
behoorde op het einde der 18e eeuw tot de meest bekende muziekonderwijzers
en componisten der Fransche hoofdstad en werd 1802 organist aan de kerk
St. Jacques-du-haut-pas, later aan de St. Roch. Hij stierf 1831.
Zijn coinpositiën bestaan in kerkmuziek, in klaviersonates met en zonder begeleiding en in orgelstukken.
IL

29

450
Lefébure-Wély (Louis James Alfred), zoon van den vorige, geb. 13
Nov. x.817 te Parijs, verving reeds op achtjarigen leeftijd zijn vader als organist en verkreeg na diens dood, toen hij nauwelijks vijftien jaren telde, den
post van organist aan de S t. R o c h. Hij zette zijn studiën voort aan het
Parijzer conservatoire, werd 1 847 organist aan de Made 1 e i n e en verkreeg
als improvisator een goeden naam. Sedert 1858 wijdde hij zich uitsluitend
aan de compositie en schreef ongeveer honderd stukken van verschillende
soort, hoofdzakelijk voor klavier en voor orgel. Hij stierf 3I December 1869
te Parijs.

Lefebvre, violenmaker, werkte te Amsterdam in de jaren 4.720—J 735.
Lefebvre (Charles E d o u a r d) , componist, geb. 19 Juni 1843 te Parijs,
ontving zijn opleiding aan het conservatoire en behaalde 1870 met de cantate
Le jugemenl,de Dieu den prix de Rome. Na zijn terugkeer uit Italië werden
te Parijs vele werken van hem, o. a. een symphonie, een psalm, een lyrisch
drama : ludiek, symphonische stukken, Dalila, scènes d'orclaestre, een klavier quartet en zangstukken, ten gehoore gebracht.
Levèvre (Andre), organist en componist, geb. in de eerste helft der
á.8e eeuw te Péronne, was omstreeks 1760 organist te Parijs, waar hij 1786
stierf. Eenige motetten van hem zijn aldaar in druk verschenen.
Levèvre (Francois Char 1 e m a g n e) , componist, geb. 10 April 1 77 te
Parijs, ontving van G o s s e c onderricht in de harmonie, werd 1794 lid van
het orkest der Groote Opera, 1810 van de muziek des keizers en volgde 1814
zijn vader op als bibliothecaris der Groote Opera. Hij stierf 23 Mei 1839 te
Parijs. Van zijn compositiën zijn komische opera's, balletten en een nieuwe
instrumentatie van Le devin du village van Rousseau bekend.
Lefèvre (Jacques), violist en componist, geb. 1723 te Prenzlau, ontving
onderricht in het vioolspel van G r a u n , in de compositie van Phil. Em.
B a c h. Omstreeks 1750 werd hij lid der kapel van prins H e n d e r i k van Pruisen, vestigde zich later als muziekonderwijzer te Berlijn en stierf aldaar 1777.
Lefèvre (J e a n B a p t is t e N i c o 1 a s) , orgelmaker te Rouaan, leefde in de
tweede helft der 18e eeuw en vervaardigde o. a. schoone werken te Caën
en te Tours.
Lefèvre (Jean Xavier) , clarinetvirtuoos, geb. 6 Maart 1763 te Lausanne, werd 1791 lid van het orkest der Groote Opera te Parijs en later
leeraar aan het conservatoire. Hij stierf 9 Nov. 1829. Van zijn werken
verdient vooral een clarinetmethoáe bijzondere vermelding.
Lefèvre (Victor Gustave) , componist en directeur der school voor kerkmuziek te Parijs, geb. te Pt-o gins (Seine et Marne) 2 Juni 1831, heeft Missen en d, maa vo ) Shakespeare's Romeo and Juliet geschreven.
Lefèvre (Victor Louis) , klavierspeler en componist, geb. 6 Febr. 1811
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te D.ijssel, studeerde aan het conservatoire te Parijs en vestigde zich 1832 te
Douai, waar hij echter reeds 1 840 stierf. Klavierquartetten, trio's en sonates
zijn van hem in druk verschenen.
Leffloth (J oh a n n M at th i a s) , Duitsch organist en componist, stierf 1733
te Neurenberg. Van zijn compositiën kent men sonates, fuga's en een Divertimento voor klavier.
Lefort (Jules), zanger en zangmeester te Parijs, maakte omstreeks 1850
daar ter stede, te Londen en te Brussel grooten opgang. Hij gaf in het licht
een Méthode dde chant en een werkje, getiteld : De l'émission de la voix.
Leg., verkorting van legato (z. dit).
Legat de Furey (Antoine) , zangonderwijzer, componist en organist, geb.
omstreeks 1740 te Maubeuge, gest. vermoedelijk in de eerste jaren der Fransche Revolutie, is hoofdzakelijk als componist van kamermuziek en als medewerker aan de Emai sur la musique van Laborde bekend.
Legato of ligato, Ital., gebonden. In plaats van dit woord plaatst men
veelal een boog boven of onder de noten. De door den boog omspannen
noten mogen niet afgestooten, maar moeten zonder tusschenpoozen op elkaar
volgen. Tegenover legato staat staccato.
Legendre (Jules), cornetvirtuoos, schreef een werk, getiteld : Traite com-

plet d'articulation ou le secret des coups de langue simples et doubles, classés,
rai$onnés et expliqués, pour cornet ou bugle et en général pour íou8 les instrumenís a vent. (Brussel, M a h i l l o n) .
Leggiadro, Ital., sierlijk, elegant voor te dragen.
Leggiero of Leggiermente, Ital., licht, luchtig voor te dragen.
Legnasi (Luigi), guitaarvirtuoos en zanger, geb . omstreeks 1790 te Milaan, maakte vele kunstreizen en vestigde zich I825 te Genève, waar hij

1835 nog in leven was. Hij heeft een guitaarmethode vervaardigd.
Legno, Ital., hout.— De uitdrukking col 1 e g n o , met het hout, beteekent
bij strijkinstrumenten, dat men de snaren met het hout, in plaats van met
het behaarde gedeelte van den strijkstok moet aanraken.
Legrand (Pierre) , organist en componist, werd 1780 maitre de m u s i q u e
aan de Opera te Marseille, waar hij I809 stierf. Hij schreef ouvertures,
cantates en hymnes.
Legrand (Wilhelm), hobovirtuoos, 5 Maart 17 70 te Zweibrucken, kwam
1788 bij de keurvorstelijke kapel te Munchen, werd later kapelmeester van
een muziekcorps en stierf omstreeks Xl840. Hij heeft vele militaire muziek
gecomponeerd.
Legrand (Christian), broeder van den vorige, geb. 9 Aug. 1 775 te
Zweibrucken, was een uitstekend klavierspeler. Hij stierf echter reeds 1792
te Munchen.
29*
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Legrand (Peter), violoncellist, broeder van den vorige, geb. 5 Maart
t778 te Zweibrücken, stierf 1840 als lid der koninklijke kapel te Munchen.
Zijn dochter Helene was als klavierspeelster gunstig bekend.
Legrenzi (Giovanni), componist, geb. omstreeks 1625 te Clusone bij
Bergamo, werd organist aldaar, later kapelmeester aan de kerk d e 1 Sant o
Spirito, 1672 directeur van het Conservatorio dei medicanti te
Venetië en 1685 kapelmeester aan de Marcus-kerk aldaar. Hij stierf er 1690.
Hij deed veel tot ontwikkeling der Italiaansche opera en bracht het getal
instrumentalisten in de Marcus -kerk op 34. Behalve vele kerkmuziek heeft
hij voor Venetië 1.6 opera's geschreven. Zijn voornaamste leerlingen waren
Antonio Lotti en Francesco Gasparini.
Legros (Joseph), tenorist, geb. 7 Sept. 1739 te Monampeuil in het diocees Laon, kwam 1764 aan de Groote Opera te Parijs en bleef tot 1783 aan
dat tooneel verbonden. Van 1 777 tot 1791 was hij directeur van het c o nc e r t spirituel. Hij stierf 20 Dec. 'l 793 te La Rochelle.
Lehmann (Adolph en B 1 a s i u s) , orgelmakers, leefden omstreeks het
midden der 16e eeuw te Bautzen.
Lehmann (Caroline), Duitsche zangeres, maakte 1855-57 deel uit van
het Hoogduitsche operagezelschap te Amsterdam en trad aldaar o. a. met veel
succes als Elisabeth in Tannhuser op.
Lehmann (Eduard), klavierspeler en schrij ver over muziek, geb. 3 Nov.
1811 te Hildesheim, maakte kunstreizen door Duitschland en vestigde zich
te Hamburg.
Lehmann (G o t t h e 1 f David) , klavierfabrikant, geb. 1764 te Serkewitz
bij Dresden, vestigde zich 1 790 in laatstgenoemde stad en vervaardigde instrumenten met 4 tot 6 registers.
Lehmturn (Johann Georg Gott 1 i e b) , klavierspeler, organist en zanger, geb. omstreeks het midden der I8e eeuw te Berlijn, was 1797 koordirecteur aan de koninklijke Opera en organist aan de Nico 1 ai -kerk aldaar.
Lehmann (Johann Gottlieb) , muziektheoreticus en componist, geb. 26
Jan. 1821 te Ponsdorf bij Finsterwalde in de Neder-Lausitz, schreef vele
theoretische werken en was medewerker aan de muziektijdschriften ,Euterpe
en Urania. Onder zijn compositiën bevindt zich een oratorium : Christus.
Lehmann (Lilli), zangeres, geb. 1848 te Würzburg, werd 1868 aan de
Opera te Dantzig, 1870 aan die te Leipzig en korten tijd daarna aan de koninklijke Opera te Berlijn geëngageerd. Zij zong 1876 te Bayreuth de partij van
tik' ell g u n d e in Rheingold en van H e 1 m w i g e in Die Walkure. In hetzelfde
jaar werd zij tot kamerzangeres te Berlijn benoemd.
Lehmann (Marie), zangeres, zuster van de vorige, geb. 15 Mei 1851 te
Hamburg, betrad omstreeks 1860 te Leipzig het tooneel, als A e n n c h e n in
-
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Der .F'reischutz. Ook zij werkte I876 ii Bayreuth mede en behoort, evenals
haar zuster, tot de beste zangeressen van dezen tijd.
Lehmann-LÓwe (Marie), zangeres en harpspeelster, moeder van de beide
vorigen,. geb. 1807, liet zich in vele hoftheaters van Duitschland hooren, o. a.
te Kassel, waar zij ook in de door S p o h r gegeven concerten de harp bespeelde. Met bijzonderen ijver legde zij zich op de beoefening van dit instrument toe en bekleedde langen tijd een plaats als harpiste in het orkest te
Praag. Ook als zangonderwijzeres was zij zeer gunstig bekend. Haar beide
dochters zijn haar leerlingen. .
Lehmke of Lemke (Christian), baszanger, geb. 1771 te Schwerin, was
langen tijd aan de Opera te Ludwigslust werkzaam en werd tot kamerzanger
Evan den hertog van Mecklemburg benoemd. Zijn echtgenoote, C h r i st.iin e
Wilhelmine Katharine Stolte, geb. 1774 in Pruisisch -Minden, was
een gunstig bekende zangeres, wier stem een omvang van ,q tot g" had.
Leibnitz (Emilie), klavierspeelster, geb. 1817 te Stuttgart, studeerde te
Weenen, maakte vervolgens kunstreizen door Zuidduitschland en begaf zich
1839 naar 's Gravenhage, waar zij zich als klavierspeelster en onderwijzeres
vestigde.

Leibroek (Joseph Adolph) , violoncellist, muziektheoreticus en componist, geb. 8 Jan. 1808 te Brunswijk, werd lid der hofkapel aldaar, maakte

kunstreizen, bekleedde 1830 de betrekking van muziekdirecteur te Regensburg en keerde een jaar later in zijn vorige betrekking raar Brunswijk terug.
Leich, een Oudhoogduitsch woord, dat oorspronkelijk de algemeene benaming voor gezang was, later echter in tegenstelling van 1 i e d werd
gebruikt, tot welk woord het in verhouding stond, als het Fransche L a Is
tot chanson en het Latijnsche canticum of modus tot hymnus of
carmen.

Leicht, klavierfabrikant, geb. omstreeks 1790 te Pilsen, bouwde vleugels,
die wegens hun helderen klokkentoon zeer gezocht waren.

Leichte Zeit, Hoogd., zwak maatdeel. (z. MAATDEEL).
. Leidesdorf (M. J.) , klavierspeler en componist, leefde tot 1827 te Weenen, waar hij een muziekwinkel had. Vervolgens ging hij naar Florence en

stierf aldaar 26 Sept. 1839. Hij heeft ongeveer x.56 klaviercompositiën geschreven.

Leidgebel (A m a n d u s L e o p o 1 d) , componist, geb. 26 Dec. 1 81 6 te Guhrau, ontving zijn opleiding in de muziek te Breslau en zette 1843 zijn stu-

diën te Berlijn voort onder leiding van Marx. Zijn compositiën bestaan in
kamermuziek en liederen.

Leiding (Georg Dietrich) , orgelvirtuoos en componist, geb. 23 Febr.
1664 te Breken in het graafschap Hayn, behoorde tot de beste orgelspelers

454
van zijn tijd. Hij stierf 10 Mei 1710 als organist van drie kerken te Brunswijk. Zijn compositiën voor orgel en voor klavier waren in zijn tijd zeer
gezocht.
Leiding (0 t t o Anton) , zoon van den vorige, geb. 1692 te Brunswijk,
bezat als klavier- en orgelspeler een goeden naam en volgde zijn vader op.
Hij stierf 16 Mei 1740.
Leite (A n t o n i o d a Silva), Portugeesch componist, geb. op het einde
der '! 8e eeuw te Porto, was kapelmeester aan de kathedraal aldaar, gaf kerksonates voor guitaar, een hymne en theoretische werken in het licht.
Leiter, Tonleiter, Hoogd., toonladder ; z. dit.
Leitereigen, Hoogd., tot de toonladder behoorend. Daartegenover staat
Leiterfremd, Hoogd., niet tot de toonladder behoorend. In een toonstuk
in G b. v. is de toon c 1 e i t e r e i g e n, daarentegen de toon cis en elk accoord
waarin die toon voorkomt 1 e i t e r fr e m d.
Leitermayer (Michael), geb. 21 April 1799 te Weenen, was eerste violist aan de kerk te Lichtenthal, 1818 muziekdirecteur aan het J o s e p hs t d t e r-theater en later vioolonderwijzer aan den schouwburg a n d e r W i en.
Hij richtte 1827 een muziekschool op en werd 1834 koordirecteur aan het
Josephstadter-theater.
Leitert (Johann Georg), klaviervirtuoos, geb. 29 Sept. 1852 te Dresden, ontving daar ter stede zijn opleiding in de muziek, maakte 1867 een
kunstreis naar Engeland en begaf zich vervolgens naar Weimar, waar hij,
evenals later te Rome, zijn studiën onder leiding van Franz Liszt voort
bleef hij te Rome, en keerde vervolgens naar Dresden terug,-zet.To187
waar hij zich herhaalde malen hooren liet en groot succes behaalde. Met
Aug. W i 1 h e 1 m j maakte hij 1872 een kunstreis door Duitschland en Polen.
Zijn compositiën bestaan hoofdzakelijk in salonmuziek.
Leitmotif, Hoogd., een melodie of een melodiefragment, dat in dramatische
toongedichten dient tot karakteriseering van bepaalde toestanden of van bepaalde personen. Vooral Richard Wagner heeft het in zijn werken tot
groote ontwikkeling gebracht. Wel komen ook in de werken van sommige
zijner voorgangers L e i t m o t i v e voor, doch zij hebben daar meer de beteekenis
van . r é m i n i s c e n ce en zijn niet met zoo groote consequentie aangebracht
als bij Wagner. In zijn werken dienen de L e i t m o t i v e vaak tot vertolking der verborgen gedachten van de dramatis personae en tot uitdruk
-kingva
hetgeen de dichter verzwegen heeft.
Leitton, Hoogd., z. GELEITOON en SEMITONIUM MODI.
Lellmann (Georg Franz) , clarinettist en componist, geb. 8 April 1798
te Buckeburg, ontving zijn opleiding in de muziek te Parijs, waar hij acht
jaren gevestigd bleef, en keerde 1829 naar Duitschland terug. Hij was later
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als En gelsche en Fransche taalmeester in verschillende steden werkzaam.
Vele compositiën voor clarinet zijn van hem in druk verscheren.
Lem (Peter), Deensch vioolvirtuoos, klavierspeler en muziekonderwijzer,
geb. x.754 te Kopenhagen, ontving zijn opleiding van den concertmeester
Hartmann en maakte op kosten van zijn koning een kunstreis naar Italië.
Na zijn terugkomst in Denemarken werd hij lid der koninklijke hofkapel en,
na den dood van Hartmann , concertmeester. Hij stierf 1 826. Van zijn
compositiën is alleen een vioolconcert in druk verschenen.
Lemaire (Charles), muziektheoreticus en componist, was omstreeks 1660
zangmeester te Parijs en werd eenige jaren later lid der koninklijke kapel.
Een bundel cantates van hem is te Parijs in druk verschenen.
Lemaire (T héo p h i 1 e) , zangonderwijzer en schrijver over muziek, geb.
22 Maart 1820 te Essigny le-Grand (Aisne), ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en legde zich bijzonder op het onderwijs toe. In vereeniging met
L a v o ix schreef hij een Histoire complète (Ie fart du chant, en als tweede
werk van hem verscheen een vertaling der Italiaansche zangmethode van T o s i.
Lemaure (C a t h é r i n e Nico 1 e) , zangeres, geb. a3 Aug. '1703 te Parijs,
trad á.72I voor het eerst als solist op en behoorde tot de beroemde zangeressen der hoofdstad. Zij stierf 1783. P o u g i n schreef een werkje over
haar, getiteld : L'.Fgliee et 1' Opéra en 1735, M11e Lemaure et l'evéque de
Saint-Papou1 (Parijs, D e t a i 1 l e, 1877).
Lemeke (Heinrich), klavierspeler en muziekonderwijzer, geb. 16 April
1812 te Bremen, was een leerling van H u m m e 1, vestigde zich J 840 te
Leipzig en later te Berlijn.
Lemière, vioolvirtuoos, leerling van G a r i n i e s, was 1751 tot 177. lid van
het orkest der Groote Opera te Parijs. Hij stierf in laatstgenoemd jaar.
Onder zijn leerlingen behoort B e r t h e a u m e.
Lemière de Corvey (Jean F r e d é r i c Auguste) , operacomponist, geb.
1770 te Rennes, ontving zijn opleiding in de muziek als koorknaap aan de
kathedraal aldaar, trad in krijgsdienst en kwam 1792 te Parijs, waar hij zijn
studiën onder leiding van Berton voortzette. Hij maakte de veldtochten in
Pruisen, Polen en Spanje mede en streed aan Napoleon ' s zijde, toen hij
van Elba terugkeerde. Hij stierf 19 April 1832 te Parijs. Van zijn 20 opera's
is Andros et Almone (1794) de beste.
Lemlin (Laurent), ook Lemblin (Laurentius) geschreven, Neder
-landschotrpui,
leefde in den aanvang der 16e eeuw.
Lemme (Karij, organist en instrumentenmaker, geb. 1747 te Brunswijk,
was in de laatste jaren der 'L 3e eeuw aan de Katharina - en Magnus kerken te Brunswijk verbonden. Hij maakte zich ook zeer verdienstelijk ten
opzichte van den klavierbouw.
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Lemmens kJ a c o b Nicolaas) , orgelvirtuoos, geb. 3 Jan. 1823 te ZoerleParwijs in de provincie Antwerpen, kwam 1839 op het conservatoire te Brussel en zette zijn studiën in het orgelspel onder leiding van Ado 1 p h Hess e
te Breslau voort. Hij werd 1849 tot leeraar aan het conservatoire te Brussel benoemd en vormde vele uitstekende leerlingen, als : Mai 11 y , W oil o n,
Loret, Andlauer, Collaerts en Guillemant. Omstreeks x.869 vestigde hij zich te Londen, waar hij tot organist aan de Jezuïetenkerk benoemd en als een der beste virtuozen op het orgel bekend werd. Hij
stierf 1881.

Lemmens-Sherrington (Helene), zangeres, echtgenoote van den vorige,
geb. 1 834 te Preston, ontving haar opleiding in de muziek aan het conservatoire te Brussel en werd in Engeland, waar zij zich als zangonderwijzeres,
vestigde, zoowel als in andere landen, gunstig bekend. Ook hier te lande
trad zij herhaalde malen met groot succes op en werkte o. a. 1879 als
soliste op het muziekfeest bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan der
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst mede.
Lemoine (Antoine"Mareel), guitarist en violist, geb. 3 Nov. 1763 te
Parijs, richtte aldaar 1793 een muziekhandel op. Hij stierf 1817.
Lemoine (Henri), zoon van den vorige, geb. Z1 Oct. 1786 te Parijs,
ontving zijn opleiding als klavierspeler aan het conservatoire, vestigde zich
daar ter stede als muziekonderwijzer en nam den muziekhandel zijns vaders
over. Hij stierf 18 Mei 1854.
Lemoine (A c h i 11 e) , klavierspeler, zoon van den vorige, geb. 15 April
1813 te Parijs, zette den muziekhandel zijns vaders voort en gaf o. a. 1858
een 600 stukken bevattende verzameling, getiteld : Pantlheonz des Pianistes in
het licht.

Lemonnier (L o u i s e T h é r e s e A n t o i n e) , zangeres, geb. 24 Aug. 1789
te Brest, trad op zestienjarigen leeftijd te Rouaan voor het eerst op en was
tot 1828 aan de 0 p é r a c o m i q u e verbonden. B o i e 1 d i e u schreef altijd
voor haar, Ni c o l o altijd voor de andere zangeressen der Op é r a c o m i q u e. Haar
eigenlijk naam was R e g n a u 1 t- B o n c o u r s. Zij stierf 5 April 4 86 te SaintSever. Haar echtgenoot, Louis A u g u s t i n L e m o n n i e r, was 4817-1837
zanger aan de 0 p é r a C o m i q u e. Hij stierf 4 Maart 1875 te Saint-Sever.
Lemoyne (Jean Baptiste) , componist, geb. 3 April 1751 te Eymet in
Perigord, kwam omstreeks 1770 te Berlijn, waar hij onder leiding van G r au n
en K i r n b e r g e r studeerde, ging 1775 naar Warschau, waar hij de opera

Le bouquetíe de Colette schreef, en keerde vervolgens naar Frankrijk terug,
waar hij met zijn opera's Phédre (1786) en NephUU groot succes behaalde.
Een andere opera van hem, Eleetre, in den stijl van G 1 u c k geschreven, vond
een nun gunstig onthaal. Bij stierf 30 Dec. 1796 te Parijs.
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Lemoyne (Gabriel), klavierspeler, zoon van den vorige, geb. 14 Oct.
1772 te Berlijn, maakte op het einde der 18e en in het begin der '19e eeuw
kunstreizen met den violist L a f on t, componeerde eenige operettes en stierf
15 Juli 1815 te Parijs.
Lenepven (Charles), componist, geb. 4 Oct. 1840 te Rouaan, ontving
zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs, behaalde den prix de Rome en
maakte dientengevolge een reis naar Italië. Hij schreef o. a. een opéra
comique : Le Florentin, en een groote opera : Velléda.
Leuker (Christoph Michael) , klaviermaker, leefde in de laatste helft
der á.8e eeuw te Rudolstadt en vervaardigde instrumenten in den vorm der
vleugelpiano's van S i l b e r m a n n.
Lenoble (Joseph), componist, geb. 1 Sept. 1753 te Mannheim, schreef
reeds op jeugdigen leeftijd vele goede werken. Hij bevond zich x.784 te
Parijs, waar hij o. a. zijn oratorium Joa$ liet uitvoeren en in vereeniging
met M é h u l de opera Lasus et Lydie componeerde. Hij stierf 15 Dec. 1829
te Beunoy nabij Parijs.
Lenss (Heinrich), hoornist en altist, geb. 1793 te Berlijn, werd 18Th5
lid der koninklijke kapel aldaar en maakte langen tijd deel uit van het strijkquartet van M ó s er. Hij stierf 20 April 1856 te Berlijn. Twee klavier
zijn in druk verschenen.
-quartenvhm
Lentamente, Ital., langzaam, traag in de voordracht.

Lentando, Ital., vertragend, slepend, hetzelfde als rallentando.
Lento, Ital., 1 a n g z a a m , een beweging, die het midden houdt tusschen
Largo en Adagio. De uitdrukkingen Lento assai of Lento di molto
beteekenen zeer langzaam.
Lentz (Heinrich Gerhard), klavierspeler, organist en componist, geb.
1764 te Keulen, maakte kunstreizen door Duitschland, Frankrijk en Engeland
en vestigde zich in den aanvang der 19e eeuw te Warschau, waar hij 1826--1831 leeraar aan het conservatorium werd en 21 Aug. 1839 stierf. Zijn compositie*n zijn in den stijl van Haydn geschreven.
Lenz (Leopold), zanger en liederencomponist, geb. omstreeks 1803 te
Berlijn, werd 1841 regisseur aan de koninklijke Opera te Munchen en 1846
leeraar aan het conservatorium aldaar. Hij stierf 19 Juli 1862 te Munchen.
Ongeveer 40 bundels liederen van hem zijn in druk verschenen.
Lenz (Wilhelm von), Russisch staatsraad en schrijver over muziek,
hoofdzakelijk bekend door zijn werk Beethoven et ses trois $fylee (Petersburg,
1853 ; Duitsche vertaling, 5 deelen, Kassel, 1855 ; tweede druk, Hamburg,
1860). In de Neue Berliner íMusikzeitunq van 1870-75 zijn vele artikelen
van hem opgenomen.
Lenz! (Carlo), Italiaansch organist, zangmeester en componist, geb. 11
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Juli 1735 te Azzone, was kapelmeester aan de kerk S a n t a 1V! a r i a m a gg i o r e te Bergamo, waar hij 23 Maart 1803 stierf. Onder zijn leerlingen
bevinden zich vele uitstekende zangers.
Leo (Johann C h r i s t o p h) , orgel- en klaviermaker, leefde in de tweede
helft der 17e eeuw te Augsburg. Ook zijn zoon, Johann C h r i s t o p h,
geb. x.736 te Augsburg, was een gunstig bekend instrumentenmaker.
Leo (Leonardo), geb. 1694 te San Vito degli Schiavi in het
koninkrijk Napels, ontving zijn opleiding aan het c o n s e ry a to r i o del 1 a
p i e t á d e' T u r c h i n i aldaar en zette zijn studiën te Rome voort onder
leiding van P i t o n i. Te Napels teruggekeerd, werd hij tweede kapelmeester
aan bovengenoemd conservatorium, x.716 organist aan de koninklijke kapel en
een jaar later kapelmeester aan de kerk Santa Maria d e 1 l a So l i t a r i a.
Met zijn eerste opera, Sofonislie, behaalde hij 1719 groot succes. Later werd
hij directeur van het conservatorium S a n 0 n o fr i o te Napels, en de roem der
Napolitaansche school breidde zich door hem en zijn beroemde leerlingen
Pergolese, Jomelli, Piccini, Sacchini, Hasse, Traetta Forn e 1 l i e. a. over geheel Europa uit. Hij stierf 1746. L. behoorde tot de
grootste componisten van zijn tijd en werd, behalve door zijn 40 opera's, beroemd door zijn vele en schoone kerkmuziekstukken, als : vier cantates, vijf
Missen (een in den stijl van P a 1 e s t r i n a , de anderen met orkestbegeleiding),
een Te Deum met orkest, vele Motetten, Responsoriën, Lamentatiën en Halleluja's. Tot zijn voortreffelijkste werken behooren een achtstemmig Miserere
en een gve Marie voor sopraan, strijkinstrumenten en orgel. Als componist
van instrumentale muziek is hij bekend door toccata's voor klavier, orgelfuga's
en violoncelconcerten. Voor het aan zijn leiding toevertrouwde conservatorium
schreef hij vele leerboeken. L. was niet alleen een groot componist en leeraar,
maar ook een goed organist en voortreffelijk violoncellist. Hij behoorde tot
de eersten, die aan de violoncel een voorname plaats in het orkest toekenden
en de v i o 1 a d a gamba op den achtergrond schoven.
Léonard (Hubert), violist en componist, geb. 7 April 1819 te Bellaire in België, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs, maakte kunstreizen door
België, Duitschland en Zweden en werd 1848 in plaats van de B é r i o t leeraar in
het vioolspel aan het conservatoire te Brussel. Hij trad 1851 in het huwelijk met
de zangeres A n to n i a S i t c h e r d e M e n d i, geb. 20 Oct. 1827 te Talavera de la
Reina in Spanje, en maakte met haar reizen door. Frankrijk, Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Rusland. Tot 1866 bleef hij als leeraar aan het
conservatoire te Brussel verbonden en vestigde zich een jaar later te Parijs.
Zijn compositiën bestaan in concerten, phantasieën en andere stukken voor viool.
Leonard! (Antonio), Italiaansch toonkunstenaar, leefde in de tweede helft
der '15e eeuw te Pisa.
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Leonhard (Ju 1 i u s E m i 1) , componist en klavierspeler, geb. 13 Juni 1810
te Luban in Silezië, vestigde zich 1842 als muziekonderwijzer te Leipzig, werd
1852 leeraar aan het conservatorium van Munchen, 1859 aan dat van Dresden, en nam 1873 zijn ontslag. Onder zijn compositiën bevindt zich een
oratorium : Johannes der Tizuu f er.
Leon! (José Maria Martins) , Portugeesch muziekgeleerde, schreef:
Principios cle musica theorica et pratica, para a instruccao cla musica de por
(Lissabon, 1833).
-tugeza
1560,
was
kapelLeon! (Leone), Italiaansch componist, geb. omstreeks
meester aan de kathedraal te Vicenza. Hij behoorde tot de beroemde componisten, welke 1582 aan P a 1 e s t r i n a een verzameling vijfstemmige psalmoen
opdroegen. Hij heeft vele Motetten en Madrigalen in druk gegeven.
Lepine, Fransch orgelmaker uit de I8e eeuw, vervaardigde o. a. werken
voor de kerken te Narbonne, Montpellier en Toulouse.
Leplus (G a b r i e 1) , fluitvirtuoos en componist, geb. 1 Sept. 1807 te Rijs
-sel,Bt.1874
te Parijs.
Leprévost (É t i e n n e Alexandre) , componist, geb. 25 Nov. 1812 te
Treviso, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en werd organist aan de kerk S t. R o c h. Hij legde zich hoofdzakelijk op de kerkmuziek
toe en schreef vele Missen, Psalmen en Vespers. Een opera in één bedrijf:
le réveur eveillé, werd 1848 in de 0 p e r a c o m i q u e vertoond. Hij stierf 19

Dec. 1874.
Leroy of Le Roy (A d r i e n) , luitenist, componist, instrumentenmaker
en zanger aan de kapel van koning H e n d e r i k I I van Frankrijk, richtte
1550 een notendrukkerij op en gaf vele werken van hem en van andere componisten in het licht. Hij stierf omstreeks 1588.
Leroy Le Roy (Guillaume), zanger aan de kapel van L o d e w ij k X I I,
verliet 1530 Parijs en werd kapelmeester te Rouaan. Een vijfstemmig motet
van hem is opgenomen in de door A t t a i g n a u t uitgegeven verzameling Liber
sepeimu$ XXIII trium, qualuor, quinque et sex vocum modulo s etc. (Parijs, 1533).
Lesbio (Antonio Marques) , Portugeesch componist, geb. 'I 639, gaf in
het tijdvak 1660--1708 vele zijner werken in het licht.
Leschetitzky (T h.) , klavierspeler, geb. 1 8 1 0 te Weenen, maakte vele
kunstreizen en werd, nadat hij 1864 te Londen groot succes had gehad, tot
leeraar aan het conservatorium te Petersburg benoemd. Tot zijn beste leerlingen behoort zijn echtgenoote, Annette E s s i p o f f. Behalve eenige klaviercompositiën heeft hij een opera in één bedrijf geschreven, die 1867 te
Praag vertoond werd.

Lesfauris (Jean), muziektheoreticus, geb. 1808 te Saint-Esprit bij Bayonne, ontving zijn opleiding te Bordeaux en gaf de volgende werken in het
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licht : Origine de la gamme moderne, Physiologie de la voix etc., Eseais
d'Eslhétique en Elémení$ cle l'Acoustique musicale.
Leslie (Henry), Engelsch componist, geb. 18 Juni 1822 te Londen, werd
1847 secretaris en 1855 orkestdirecteur der Phi 1 h a r m o n i c society. Een
jaar later richtte hij een zangvereeniging op, die naar hem genoemd werd.
Hij schreef vele instrumentale en vocale muziek, o. a. een cantate : Hot rood,
twee oratoria : Judith en Emanuel, en operette : Romanina.
Lessel (Franz), kiavierspeler en componist, geb. omstreeks 1780 te Warschau, ontving aldaar het eerste onderricht in de muziek en zette 1800 zijn
studiën te Weenen voort onder leiding van Haydn , wiens lievelingsleerling
hij was. Hij keerde 1810 naar Warschau terug, waar hij zich aan de compositie en aan het muziekonderwijs wijdde. Van zijn werken zijn in druk
verschenen : sonates en andere stukken voor klavier, een ouverture, een trio
en fluitsolo's.
Lessing (G o t t h o 1 d Ephraim). Deze groote kunstgeleerde en hervormer
der Duitsche letterkunde, geb. - 22 Jan. l729 te Kamenz in Saksen, gest. 15
Febr. 171 te Brunswijk, is op muzikaal gebied bekend door zijn verhandeling Tleber die musikalischen Zwischenspiele bei Schau8pielen (in de Hamburgische Dramaturyie). Ook in zijn leerdicht Ueber die Regeln der 1Yis8enscha f
zum Tergnugen besonder$ der Poe$ie and Musik komen opmerking over de
muziek voor.
Lessmann (0 t t o) , -klavierspeler, organist en componist, geb. 30 Jan. 1844
te Rudersdorf bij Berlijn, ontving onderricht van A. G. Ritter , later van
Hans von B u 1 o w en F r. Kie 1, werd 1866 leeraar aan het conservatorium
van Stern te Berlijn, vervolgens aan de klavierschool van T a u si g aldaar, en
vestigde zich 1872 te Charlottenburg. Hij schreef opstellen over muziek in
verschillende tijdschriften.
Lesueur (Jean F r a n g o i s) , componist, geb. 15 Februari 1760 te DrucatPlessiel bij Abbeville, was koorknaap aan de kathedraal van laatstgenoemde
plaats, later aan die van Amiens, werd J 776 muziekmeester aan de kathedraal te Seez en een half jaar later aan de kerk des Saints - I n n o c e n s te
Parijs. Tot 1781 bleef hij in de hoofdstad, waar hij zich ijverig op de beoefening der harmonie toelegde, en ging vervolgens als kerkkapelmeester naar
Dyon, twee jaren later naar Mans en van daar naar Tours. Te Parijs werd
hij 1784, nadat eenige zijner compositiën op een concert spirituel ten gehoore waren gebracht, op aanbeveling van G r é t r y , G o s s e c e. a., tot eersten
kapelmeester aan de kerk des Saints - I n n o c e n s en 1786 aan de N o t r e
D a m e benoemd. Zijn in dien tijd gecomponeerde kerkmuziek maakte veel
opgang, doch werd door de kritiek als te theatraal afgekeurd. Hij verdedigde zijn wijze van schrijven in twee werkjes : Essai de mu$ique sacrée (1787)
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en Exposd d'une musique descriptive (1787 . In het jaar '1788 legde hij zijn
post als kapelmeester aan de Notre Dame neder, bracht vier jaren op het
landgoed van een zijner vrienden door en keerde 1792 naar Parijs terug,
waar hij in het theater F ey d e a u zijn opera La taverne met groot succes
ten tooneele bracht. Minder gelukkig was hij met zijn 1794 opgevoerde
opera Faut et Virginie, doch zijn Télémaque, 1796 in de Groote Opera vertoond, bevestigde zijn roem. Bij de oprichting van het conservatoire werd hij
tot inspektor aan dat instituut benoemd en bewerkte met M é h u 1, Lang 1 é
G o s s e c en C a t é 1 de daar te gebruiken Principes é1émentaire8 de musique
en Sol f éqe$. Tengevolge van onaangenaamheden 1802 in zijn betrekking geschorst, werd hij 1 804 als opvolger van P a i s i ei 1 o tot kapelmeester des
keizers benoemd en begon zijn ambt met het dirigeeren zijner opera 0ssian
ou les bardes, met welke hij 's keizers gunst verwierf ; N a p o 1 e o n schonk hem
een gouden doos met het opschrift : L'empereur a l'auteur des Bardes. Bij
de Restauratie van 1814 verkreeg hij den titel van opperintendant der koninklijke kapel, welke betrekking hij tot 1830 bekleedde ; 1813 was hij ook
lid der A cad é m i e en 1817 op nieuw leeraar aan het conservatoire geworden. Na 1830 trok hij zich uit het openbare leven terug en stierf 6 October 1837 te Chaillot. Te Albelville werd 1852 een standbeeld voor hem opgericht. -^- Tot L.'s leerlingen behoort H e c t o r B e r 1 i o z.
Leutgeb of Leitgeb (J o s ep h) , hoornist uit de tweede helft der 18e eeuw,
was lid der bisschoppelijke kapel te Salzburg en kwam te Weenen in kennis
met Mozart, die 4 concerten, een quintet en een rondo voor hem schreef.
Hij stierf 27 Febr. 18' 1.
Leuthard (Johann Daniel) , violist, klavierspeler en componist, geb.
14 Juni 1706 te Heilsberg bij Rudolstadt, kwam 1730 in dienst van den
hertog van 'Weimar, 1735 van den. erfprins van. Rudolstadt. Eenige klavier stukken van hem zijn in druk verschenen.
Leutholdt (Johann Gottfried) , blaasinstrumentenmaker in Saksen,
leefde in de tweede helft der á.8e eeuw en was vooral wegens het vervaar digen van hoorns, trompetten en bazuinen beroemd. Hij schijnt omstreeks
1780 gestorven te zijn.
)

Leutner (A 1 b e r t) , componist, gest. 22 Mei 1871 te Berlijn, schreef vele
ouvertures, marschen, dansen en andere instrumentale muziek.
Levasseur (Nicolas Prosper) , baszanger, geb. 9 Maart 179. te Bres les in het departement de l'Oise, ontving zijn opleiding aan het conservatoire
te Parijs, 'zong 1813 voor het eerst in de Groote Opera, liet zich 1816 te
Londen hooren en werd, te Parijs teruggekeerd, in hetzelfde jaar aan de
Groote Opera verbonden. Daar hij aanvankelijk slechts kleine rollen verkreeg,
trad hij van de Opera terug en gaf met zijn vriend P o n c h a r d concerten.
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In het jaar 1822 maakte hij een kunstreis naar Italië, waar hij M e y e r b e e r
leerde kennen, die hem de baspartij in zijn opera Margherita d'Anjou toev er trouwde. Vervolgens zong hij gedurende vijf jaren aan de Italiaansche Opera
te Parijs. Rossini bewerkte, dat hij 1828 weder aan de Groote Opera
verbonden werd, waar L. in Le Comte Ory en Guillaume Tell grooten opgang
maakte, het meest echter als B e r t r a m in Robert le diable, welke rol M e y e rb e er met het oog op hem geschreven had ; ook als kardinaal B r o g n i in
la Yuive was hij uitstekend. Gedurende twintig achtereenvolgende jaren bleef
hij aan de Groote Opera verbonden, trad na dien tijd nog slechts enkele ma.
len op, o. a. 1852 als Z a c h a r i e in Le Prophéte, en wijdde zich in zijn
laatste levensjaren uitsluitend aan het zangonderwijs. Hij stierf 7 Dec. 1871
te Parijs. Sedert 1841 was hij leeraar aan het conservatoire.
Levasseur of Levassor (Pierre), zanger, bekend wegens zijn uitstekende
voordracht van parodieën en komieke gezangen, geb. x.808 te Fontainebleau,
gest. IA Jan. x.870 te Parijs.
Levasseur Rosalie) , zangeres uit de tweede helft der 'I 8e eeuw, was
van 1766 tot omstreeks 1785 aan de Groote Opera te Parijs verbonden en
behaalde in de opera's van G 1 u c k groot succes. De meester vertrouwde haar
in zijn opera's Alceste en Iphigénie en Tauride de hoofdrollen toe.
Levasseur, bijgenaamd 1' a i n é, Fransch componist, leefde in de tweede
helft der ' 4 8e eeuw, schreef o. a. de muziek voor Le Sicilien ou l' d mour
peintre van Molière , welk stuk, tot opera comique ingericht, i780 voor
het hof te Versailles vertoond werd.
Lévéque of 1'Evèque (Jean G u i 11 a u m e) , violist, geb. 1759 te Keulen
uit Fransche ouders, kwam reeds op zijn derde jaar te Parijs, ontving aldaar
onderricht in de muziek en maakte kunstreizen door Frankrijk, Duitschland,
Zwitserland en Hongarije. Hij was achtereenvolgens concertmeester van verschillende Duitsche vorsten en stierf 18I6 te Hanover. Zijn compositiën bestaan in stukken voor viool.
Leveridge (Richard), Engelsch zanger, geb. I670, was beroemd wegens
zijn fraaie basstem en zong tot 1730 in verschillende Engelsche en Italiaansche opera's te Londen. Zijn stem was in laatstgenoemd jaar nog zoo schoon
en krachtig, dat hij voor 100 guinjes een weddingschap aanging, om met
iederen Engelschman die wilde een bassolo te zingen. Hij stierf 22 Maart
1.758. Twee bundels liederen van hem zijn 4 727 in druk verschenen.
Levi (Madame), geb. omstreeks 1715, bespeelde 1745 in het Concert
s p i r i t u e l te Parijs de B a s s e d e v i o 1 e, welk instrument een zeer schonnen toon had. Zij schreef er ook eenige compositiën voor.
Levi (Hermann), klavierspeler en orkestdirecteur, geb. omstreeks J 840
ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Leipzig, was 1864.68 kapel,

;
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meester aan de Hoogduitsche Opera te Rotterdam, vervolgens tot 1872 hofkapelmeester te Karlsruhe en eindelijk te Munchen, in welke laatste betrek
hij nog heden werkzaam is. Van zijn compositiën is een klavierconcert-king
in druk verschenen.
Levi (Samuele), operacomponist, geb. 18.3 te Venetië, ontving aldaar
zijn opleiding en schreef o. a. de opera's Iginia d'A

i, Ginevra degl' Almieri

en Judith.
Levi (S t e f an o) , Italiaansch componist uit de eerste helft der 1 7e eeuw,
was organist aan de kerk San B l a s i o te Godogno en gaf 1647 te Milaan
eenige psalmen in het licht.
Levin, klaviervirtuoos, leerling van Hans von B u 1 o w , is als muziekonderwijzer te Hamburg gevestigd.
Levis (A n t o n i o) , Italiaansch operacomponist, bevond zich 1 788 te Novi
en schreef o. a.: La conladina in come en Isabella e Rodrigo.
Lewandowski (Louis), componist, geb. 3 April 1823 te Wreschen in
Posen, ontving zijn opleiding te Berlijn en werd aldaar x.840 koordirecteur
aan de synagoge. Hij heeft vele Joodsche muziek gecomponeerd.
Lewandowski (Leopold), violist en componist, geb. in Polen, trad 1848
voor het eerst te Warschau op en maakte vervolgens een kunstreis naar het
buitenland. Een symphonie van hem werd 1 856 te Berlijn uitgevoerd.
Lewinski (Ignace), klavierspeler en componist, geb. in de eerste helft
der 19e eeuw in Polen, gaf te Weenen, bij W i t z e n d o r f, vele klavierstukken in het licht.
Lewy (Eduard Constantin) , hoornvirtuoos, geb. 3 Maart 1796 te
St. Avold in Lotharingen, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te
Parijs, trad 1812 in dienst bij het muziekcorps der Oude Garde en maakte
den slag van Waterloo mede. Door Lodewijk X VI I I tot regimentskapelmeester benoemd, bleef hij als zoodanig tot 1815 werkzaam, - maakte vervolgens kunstreizen door Frankrijk en Zwitserland en werd 1822 door K o nr a d i n K r e u t z e r als eerste hoornist aan de hofopera te Weenen benoemd ;
1834 verkreeg hij ook de betrekking van leeraar aan het conservatorium
aldaar en werd een jaar later solo- hoornist aan de keizerlijke kapel. Hij stierf
3 Juni 1846 te Weenen. Van zijn kinderen zijn in de muzikale wereld
bekend : Kar 1, klavierspeler, die zich te Petersburg vestigde ; Richard ,
geb. 1830, hoornvirtuoos, die langen tijd aan het orkest der hofopera te
Weenen verbonden was en daar ter stede nog als leeraar in den zang werkaam is, en M e l a n i e, harpspeelster, die met Parish - Al v a r s in het
huwelijk trad en als diens weduwe 1857 stierf.
Lewy (.T o s e p h R u d o 1 p h) , hoornvirtuoos, broeder van den vorige, geb.
1804, was 1819--1822 hofmusicus te Stuttgart, later lid van het opera-orkest
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te Weenen. Hij maakte groote kunstreizen en werd 1838 eerste hoornist
aan de koninklijke kapel te Dresden ; 1851 verkreeg hij zijn pensioen. Duetten voor hoorn en klavier zijn van hem in druk verschenen.

Leybach (I g n az) , klavierspeler en componist van salonmuziek, geb. te
Garnbsheim aan den Beneden-Rijn, ontving onderricht van P i x i s, Ka l kb r e n n e r en Chopin , werd '1844 organist te Toulouse en vestigde zich
later te Parijs. Hij heeft over de 200 klavierstukken in het licht gegeven.
Leyser (Georg Siegmund) , orgelmaker te Rothenburg aan de Tauber,
leefde op het einde der á.7 e eeuw.
L'Hóte (Léon Albert), violist en componist, geb. 2I Mei x.828 te Parijs,
werd solo-violist aan de Italiaansche Opera aldaar en schreef vele instrumentale conlpositiën.
Lhuillier (E d m o n d) , Fransch componist, geb. 1820, schreef vele operettes
en ongeveer 300 chansons.
Liaison, Fr., binding, boog, koppelteeken.
Liber (Anton Joseph) , componist, geb. 1 732 te Sulzbach bij Regens
werd concertmeester van den vorst van Thurn en Taxis en stierf x.809-burg,
te Regensburg. Zijn Missen, symphonieën en concerten zijn in manuscript
gebleven.
Liber (Wolfgang), violist, zoon van den vorige, geb. 31 Oct. 1758 te
Donauwërth, werd '1779 Benedictijner-monnik in de abdij Michelfeld. Na de
opheffing van zijn klooster vestigde hij zich te Regensburg, waar hij 1817
nog in leven was. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek en vioolconcerten.
Liberati (Antonio), componist, geb. omstreeks 1630 te Foligno, was
een leerling van Gregorio Allegri en van Orazio Benevoli, werd
lid der kapel van keizer F e r di n a nd III te Weenen en later, 1661, zanger
aan de pauselijke kapel te Rome. Het jaar van zijn dood is onbekend, maar
hij leefde nog x.685. Zijn compositiën, meest allen in manuscript, bevinden
zich te Rome; eenige gedrukte psalmen komen voor in een 1683 door C o ifa b r i uitgegeven verzameling. Ook eenige geschriften zijn van hem bekend,
o. a.: Epitome zstorico delta musiea en .Raggua 1io cdello stato coro delta cape1la ponteficia, Leitera scritta dal Signor Ant,. Liberati etc. (Rome, 1684)
en Lettera soera un $egui o di quiníe (Rome, 168 5).
Libert (H e n d e r i k) , Nederlandsch orgelvirtuoos en componist, geb. in de
tweede helft der 16e eeuw te Groningen, was omstreeks 1620 organist aan
den Dom te Antwerpen. Van zijn compositiën kent men Cantiones sacrae et

8uavi88imae cum voeibus qualuor et quinque compo$itae (Antwerpen, 1621).
Liberti (Vincenzo), Italiaansch componist, geb. te Spoleto in de tweede
helft der 16e eeuw, schreef Madrigalen, die bij C a m p e l 1 i in druk verschenen.
Libon (P h i 1 i p p e) , vioolvirtuoos, geb. 17 Aug. '1755 te Cadix, van Fran-
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sche ouders, was een leerling van V i o t t i , bij wien hij te Londen studeerde.
Hij werd 1796 solo-violist van den koning van Portugal, 1798 kamermusicus
van den korting van Spanje, en ging 1800 naar Parijs, waar hij groote triomfen vierde en bij de hof kapel kwam. Hij stierf aldaar 5 Febr. '1838. Zijn
compositiën bestaan in vioolmuziek.
Lichner (Heinrich), componist, geb. J 829 in Silezië, vestigde zich als
muziekonderwijzer te Breslau, waar hij nog heden werkzaam is. Zijn compositiën bestaan in klavierstukken en gezangen.
Lichtensteiger (Johann Ernst) , luitvirtuoos, was 1696----'17 I8 lid der
kapel van den landgraaf van Hessen te Kassel.
Lichtenstein (Karl A u g u s t F r e i her r von), componist, zanger en
schrijver, geb. 8 Sept. 1.767 te Lahm in Franken, schreef 1795 den tekst
en de muziek zijner eerste opera : Knall and Rail, in welke hij als zanger
optrad. Als intendant van het hoftheater des vorsten van Anhalt ging hij
1.798 naar Dessau en deed aldaar veel tot verbetering van tooneel en orkest.
Toen het Dessauer operagezelschap 1800 een voorstelling te Leipzig gaf, was
men verbaasd over de voortreffelijkheid daarvan. In hetzelfde jaar begaf L.
zich naar Weenen, waar hij de leiding der hofopera op zich nam, werd I8I'1
directeur van het theater te Bamberg; en ging 1822 als regisseur en lid der
generale muziekdirectie naar Berlijn. In 1832 op pensioen gesteld, stierf hij
10 Sept. 1845. Van zijn opera's zijn de volgende vertoond : Die $teinerne

Braaf ; Bathmencli; -Ende gul, Alles qut; .11itge fiiki; Die IValclburq; Der
Edlelknabe; Singethee and Liedderfafel, Die deutschen Herren von Nurnberg
en Trubsale eines Hof bankiers. .Die /haldburq verwierf den bijval van W. M.
von Weber, die deze opera 1822 te- Dresden ten tooneele bracht.
Lichtenthal (Peter), componist en schrijver over muziek, geb. 1780 te
Presburg, vestigde zich 1810 te Milaan en componeerde veel voor het S c a 1 atooneel aldaar. Zijn voornaamste werk is een Dizionario e bibliograjia rlella
nzu$ica (4 deelen, Milaan, 1826 ; Fransche vertaling : Parijs, 1836).
Lieki (Johann Georg) , organist en componist, geb. J •L April 1769
te Kornneuburg in Beneden- Oostenrijk, componeerde vele opera's en
drama's voor liet theater van S c h i k a n e d e r, werd 1805 koordirecteur aan
de hoofdkerk te Fünfkirchen in. Hongarije en legde zich van dien tijd af
bijzonder toe op het componeeren van kerkmuziek. Hij stierf te Fünfkirchen
12 Mei 1843.
Liekl (Karl Georg) , zoon van den vorige, geb. 28 Oct. 1 801 te Weenen, bespeelde met talent het klavier en de ph 'sharmonica en componeerde
voor heide instrumenten vele stukken. Hij stierf 3 Aug.1877 te Weenen. --Zijn broeder, A e g i d i u s Kar 1, geb. 1 Sept. '1803 te Weenen, sp3elde guitaar en klavier. Hij vestigde zich- '1830 te Triëst en stierf aldaar 22 Juli
30
IL

466
1864. Onder zijn compositiën bevindt zich een komische opera : La die /Ida
di Barletto, welke te Weenen grooten opgang maakte.
Lidl (Anton), virtuoos op den baryton of de violoncelle d'amour,
welk instrument hij ook verbeterde, werd 1740 te Weenen geb. en stierf
1789. Er zijn ongeveer 50 duetten, quartetten en quintetten voor strijkinstrumenten van hem in druk verschenen.
Lidon (J o s é) , Spaansch componist, geb. 1752 te Bejar in Salamanca, werd
1808 kapelmeester te Madrid en stierf aldaar 11 Febr. 1827. Hij componeerde veel kerkmuziek en een opera ; ook schreef hij een leerboek voor klavier- en orgelspelers.
Lie (Erika), klavierspeelster, geb. 17 Jan. 1845 te Koningsvinger bij
Christiania, ontving het eerste onderricht in de muziek van H a if d a n K j er u 1 f , zette 1861----66 te Berlijn haar studiën voort onder leiding van K u 11 a k en maakte vele kunstreizen door Duitschland, Engeland, Nederland - en
Zweden.
Lié, Fr. ; gebonden ; dit woord komt zeldzamer voor, dan het Italiaansche
legato.
Liebe (Friedrich W i 1 h e 1 m) , klavierspeler en componist, geb. 14 Nov.
1802 te Wickerode bij Stolberg in Pruisen, ontving onderricht van J. N.
H u m m e 1 en werd organist te Quedlinburg, waar hij 27 Juni l 843 stierf.
Onder zijn compositiën bevindt zich het oratorium Die Reue des Petrus.
Liebe (Eduard), klavierspeler en componist, geb. 19 Nov. 1819 te Maag
ontving onderricht van S p o h r en werd 1844 muziekdirecteur te-denburg,
Coblénz, 1846 te Worms en 1850 te Straatsburg. Eindelijk vestigde hij zich
als muziekonderwijzer te Londen. Van zijn compositiën zijn mannenkoren en
klavierstukken in druk verschenen.
Liebel (Wilhelm), fabrikant van houten blaasinstrumenten, geb. 1.792 te
Adorf in het Voigtiand, richtte een fabriek te Dresden op, waar hij 1873 stierf.
Zijn instrumenten waren, zelfs aan gene zijde van den' oceaan, zeer gezocht.
Liebesgeige, Hoogd., z. 'VIOLE D'AMOUR.
Liebeskind (Georg G o t t h e 1 f) , fluitvirtuoos, geb. 22 Nov. 1732 te
Altenburg, was een leerling van Q u a n t z , werd 1759 lid der kapel van
den markgraaf van Bayreuth en stierf 1800 te Anspach. Ook zijn zoon,
J o h a n n H e i n r i c h L. , geb. 1768 te Bayreuth, was een verdienstelijk luitist. Hij schreef o. a. een verhandeling I1 eber die Natur and das Tonspiel
der deuteeken Flóte.
Liebich (Gottfried Siegmund) , componist, geb. 22 Juli 1.672 te Frankenberg in Meissen, Best. 1 Juni 1727 als kapelmeester van den graaf van
Reuss. Van zijn compositiën kent men een jaargang eenstemmige gezangen
met begeleiding van twee violen, twee alten en generalen bas, alsmede een
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jaargang gezangen voor vier stemmen met begeleiding van verscheiden
instrumenten.
Liebig (Karl), stichter der volksconcerten voor klassieke muziek te Berlijn, geb. 25 Juli 1808 te Schwedt a. d. 0., ontving zijn opleiding als stafmuzikant in Pruisischen dienst. Hij richtte 1843 een eigen orkest op, (lat
weldra gunstig bekend werd, en verkreeg 1860 den titel van koninklijk muziekdirecteur. Hij stierf 6 Oct. x.872 te Berlijn.

Lieblich, Hoogd., Z. LIEFELIJK.
Lied, Ned., Hoogd. ; een voor den zang bestemd gedicht, waarin de dichter een enkel bepaald gevoel in regelmatige strophen uitdrukt. Het behoort
tot die dichtwijzen, die de aloude gemeenschap der poëzij met zang en dans
niet verloochenen. »Zoo wendt het Lied," zegt D r. W. G. B r i 11 in zijn
Tederlandscke spraakleer, »bestemd om het volk in den mond gegeven te
worden, het refrein aan, hoe moeilijk het ook zij door kunst na te maken,
wat de zang en dans des volks soms vrij gelukkig van zelve vindt." Men
is het er vrij algemeen over eens, dat oorspronkelijk het lyrische gedicht en
de muzikale compositie in vinding en uitvoering een waren, m. a. w. dat het
gedicht op tonen geïmproviseerd werd. Van lieverlede werden, vooral tengevolge van de uitbreiding der schrijf- en eindelijk der drukkunst, beide deelen van het lied van elkander gescheiden. De vormen van gedicht en muziek
werden te ingewikkeld, dan dat beiden, als vroeger, te gelijk zouden kunnen
ontstaan ; zij moesten eerst met elkander in verbinding gebracht worden,
wilde men de oorspronkelijke eenheid van het lied weder herstellen.
Het lied is het eerst als vo 1 k s i e d (z. dit) bekend geweest en vooral
door de Germaansche volken tot ontwikkeling gebracht. Sedert den aanvang
dezer eeuw is echter het volkslied meer en meer op den achtergrond geschoven en vervangen door het kunst 1 i e d , bij hetwelk de begeleiding een
groote rol speelt. Duitschlands toondichters hebben op dit gebied onverwelkbaren roem verworven. Componisten als Haydn, Mozart, Beethoven,
Reichardt, Schultz, Himmel, Conr. Kreutzer en Karl Maria
von Weber brachten het hunne bij tot de ontwikkeling van het kunstlied;
doch het meest beroemd werden in dat opzicht Franz S c li u b e r t , M e nd e l s s o h n en Robert Schumann , onder wiens handen de begeleiding
steeds rijker en schitterender werd. Na hen hebben vooral Robert Franz ,
B r a h m s, Jensen, Liszt en Rubinstein op het gebied van liederen uit
Nederlandsche componisten, die zich met uitstekend gevolg-gemunt.Vad
op het componeeren van liederen toegelegd hebben, verdienen bijzondere ver-

melding Hol, Nicolaï en Verhulst.
Liedforen, Hoogd. ; Z. LIEDVORM.
Liederkreis, Liedercyclus of Liederreihe, Hoogd., een reeks liederen op
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een en hetzelfde onderwerp betrekking hebbende. Het woord komt het eerst
voor op de verzameling An die ferne Geliebte, van B e e t ho v e n (I 816).
Later schreef Schubert den cyclus Die schone Mullerin, S c h u in a n n den
Dichterliebe en Frauenliebe and Leben. De meeste eenheid heerscht in de
verzameling An die ferne Geliebte de liederen veranderen van tempo, maar
gaan zonder ophouden in elkaar over, en het motief van het eerste lied keert
in het laatste terug en sluit den cirkel.
Liederspiel, Hoogd. ; VAUDEVILLE, Fr. ; een tooneelstukje met zang. Het
onderscheidt zich van de zoogenaamde operette daardoor, dat de zangstuk• ken, die het bevat, in algemeen bekende, of in zeer bevattelijke nieuwe wijzen,
voor slechts één of weinige stemmen, bestaan. De eerste die het L ie d erspiel in Duitschland invoerde, was Reichardt, die 1800 de muziek voor
een dergelijk werk, getiteld Liebe and Treue, vervaardigde. Na hem hebben
vooral Himmel (Fanehon), L o r t z i n g (Der Pole and sein Kind) en E b e rw e i n (Der alte Feldherr en Lenore) goede stukken in dat genre geleverd.
Mendelssohn noemt ook zijn Heimkehr aus der Tremde een L i e d e rs p i e l ; bij hem echter heeft het woord een uitgebreider beteekeni s.
Liedertafel, Ned., Hoogd. ; een vereeniging tot beoefening van den mannen
Een soortgelijke vereeniging bestond reeds 1673 te Greiffenberg in-zang.
Pommeren; zij schijnt echter niet veel invloed op den mannenzang uitgeoefend te hebben, althans er kwamen voorloopig geen andere vereenigingen
van dien aard. Eerst in den aanvang der 19e eeuw kwam de L i e d e r t a f e l
weder voor den dag. In het jaar 1808 namelijk wist de toenmalige directeur der S i n g a c a d em i e te Berlijn, C. F. Z e l t e r, 24 zangers te bewegen,
om op bepaalde avonden bijeen te komen, zich om een tafel te scharen en
door laenzelven gedichte en gecomponeerde liederen voor te dragen. Elk lid
der vereeniging moest een muziekboekje bij zich dragen, in hetwelk de goed
liederen opgeteekend werden. De politieke omstandigheden van dien-gekurd
tijd brachten mede, dat krijgs- en vrijheidsliederen daarbij een groote rol
speelden. Eenige jaren later werden ook te Frankfort a. d. M., te Leipzig
en te Dessau liedertafels opgericht, en na den bevrijdingsoorlog van 1813 ontstonden zij in vele andere Duitsche steden. Componisten als K. M. v o n
Weber , Bern. Klein en Karl L ó w e schreven vele uitmuntende gezangen voor de nieuwe vereenigingen, en vooral het door eerstgenoemde gecomponeerde Leier and Schwert behoorde langen tijd tot de geliefkoosde stukken.
Van lieverlede ging het oorspronkelijk karakter dier vereenigingen verloren, en
uit de liedertafels ontstonden m an n e n z a n g v e r e e n i g i n gen. Dezen bepaalden
zich niet, als vroeger de liedertafels, tot liet uitvoeren van zangstukken voor
onderling genoegen, maar stelden zich ten doel, deii mannenzang in ruimer
kring bekend te maken; te dien einde gaven zij groote uitvoeringen, waarop
:

-

469
behoorlijk ingestudeerde zangstukken, met of zonder begeleiding, ten gehoore
gebracht werden. Een dergelijke mannenzangvereeniging werd 1845 te Weenen door D r. A. Schmidt , later een te Keulen door Franz Weber ,
opgericht, en op het oogenblik is er geen stad in Duitschland, die niet een
of meer mannenzangvereenigingen bezit.
De oudste liedertafels in ons vaderland zijn C a e c i 1 i a te 's Bage en
Zang en Vriendschap te Haarlem ; beide werden in het daar 1830 opgericht. Eenige jaren later ontstonden er ook in andere steden van ons land;
o. a. te Amsterdam: E u t o n i a (1839), Euterpe (1849), A m s t e l s Mannenkoor (1851) en Oefenin baart Kunst (1854);teRotterdam:Amphion (I847), Rotte's Mannenkoor @854) en Rotterdamsche
Liedertafel; te Utrecht: Aurora (1845) en Mannenzangvereenig i n g (185-50); te 's Hertogenbosch : Oefening en Uitspanning (1844);
te Groningen : G r u n o (1853); te Hoorn : Sappho (1851). De meeste dezer
liedertafels, of mannenzangvereenigingen, zooals zij'latergenoemd
werden, bestaan heden nog. Op het oogenblik telt ons land acht en tachtig
dergelijke vereenigingen, die nader omschreven zijn in den Zangers Almanak
voor het jaar 4 882 (Amsterdam, Tj. van H o l k e m a) ; daarvan behooren
twee en dertig tot liet 1853 opgerichte Neder 1 a n d s c h N a t i o n a a 1 Z a ng e r s v e r ho n d, dat onder bescherming van Z. M. koning Willem III
staat en om de twee jaren een groot zangersfeest geeft. Het 16e zangers feest zal 1883 te Rotterdam gehouden worden, onder leiding der aldaar gevestigde vereeniging A m p h i on.
Lier, Ned. ; LEIER (Bauernleier), Hoogd. ; VIELLE, Fr. ; LIRA RUSTiCA,
Ital. ; HURDY GURDY, Eng. ; een instrument met 2 tot 4 darmsnaren en 12
17

toetsen, die niet de rechterhand bespeeld worden, terwijl de linker een houten

schijf ronddraait, die de snaren in trilling brengt, en tevens een onveranderlijken bas doet brommen. Men verwarre dit instrument niet met de antieke
Lyra (z. dit). In de middeneeuwen was de lier in Frankrijk bekend onder
den_ naam van c b i f o n i e. Aanvankelijk een instrument voor bedelaars en
blinden, kwam het ten tijde van H e n d er i k III ten hove, en onder Lod ew ijk X I V lieten zich twee liervirtuozen, J a n o t en L a R o s e, hooren. Maar
vooral in de 18e eeuw geraakte het instrument en rope, nadat de instrumentenmaker B a t. o n te Versailles de constructie verbeterd en den toonomvang
uitgebreid had. Baptiste, Boismortier, Chédeville, Ch. Baton,
B u t e r n e en R a v e t componeerden er sonates en duetten voor, en B o u i n
en C o r r e t t e schreven liermethodes. In onzen tijd wordt de lier slechts
bespeeld door rondreizende muzikanten. --- In het Museum van het Pari;zer
conservatoire zijn verschillende modellen van lieren voorhanden.
Lieto, Ital., vroolijk, lustig voor te dragen.
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Ligato, Ital., Z. LEGATO.
Ligatura, Ital., binding, verbinding, boogje, koppelteeken. Dit woord drukt
ten eerste de verbinding uit van twee of meer noten van gelijke toonhoogte,
die als één noot aangehouden worden. De verbinding wordt door een boogje
aangeduid en komt vooral dan voor, wanneer de eene noot op het einde eerier
maat, de andere in het begin der volgende staat. De oude schrijvers verstaan onder 1 i g a t u r a ook de voordracht van vele noten op één lettergreep,
hetgeen door een eigenaardige verbinding der zwarte (koraal-) noten uitgedrukt werd. In de in e n s u r a 1 e muziek heette L. de verbinding van twee
of meer noten, die elk volgens haar gedaante, soort en getal in een door bepaalde regelen vastgestelde verhouding tot elkander stonden. Uitvoerige
mededeelingen aangaande de L i ga t u r a vindt men o. a. lij A in b r o s (Ge-

sch. der Mu8ik, II), B e 11 e r in a n n (Die Mensuralnoten and Taktzeichen des
15. and 16. Jahrhun(lerís) en Grove (Dictionary of Music and Musicians).
Ligneum psalterium, Lat., hout- en stroo-instrument.
Ligou (Pierre), componist, geb. 1749 te Avignon, werd 1769 organist
te Alais en bekleedde die betrekking tot zijn dood, omstreeks 1820. Van
zijn compositiën hebben vooral twee komische opera's : Argent fait tout en
Les deux aveugles de .I'ranconville, in Frankrijk opgang gemaakt.

Lille (Rouget de), z. ROUGET.
Lillo (Giuseppe) , operacomponist, geb. 26 Febr. ! 814 te Galatina in
Napels, liet in de jaren 1836-43 in verschillende steden van Italië opera's
van zich opvoeren.
Lima (J e r o n y m o F r a n zi s c o de), Portugeesch componist, studeerde 1760
op kosten zijner regeering in Italië en componeerde na zijn terugkomst in zijn
vaderland vijf opera's, die hem beroemd maakten. Hij stierf 1822. Zijn.
broeder, B r a z F r a n z i s k o, was muziekonderwijzer aan een seminarium.
Limma (van het Grieksche »7q.x, rest, overblijfsel), een interval, dat
wegens zijn geringen omvang wel is waar in de praktijk niet voorkomt, maar
in de theorie bij de mathematische berekeningen der onderscheiden toonverhoudingen van groot gewicht is. Bij de oude Grieken heette L. ook een
pauze, die bij sommige versmaten noodzakelijk was, ten einde den rhythmus
niet te onderbreken.
Limmer (Franz), violist, klavierspeler en componist, geb. omstreeks 1795
te veeenen, is hoofdzakelijk door , zijn kamermuziek bekend geworden.
Limnander de Nieuwenhove (Armand Marie) , componist, geb. 22
Mei 1814 te Gent, ontving het eerste onderricht in de muziek te St. Acheul,
van C o r n e t.t e, den lateien koordirecteur aan de Opera c o m iqu e te Parijs, en kwam 1828 in het Jezuïeten collegie te Freiburg in Zwitserland, waar
hij zijn wetenschappelijke opleiding ontving en zijn muziekstudiën bij pater
,
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L a m b i l 1 o t t e voortzette. Omstreeks l 835 in België teruggekeerd, vestigde hij
zich te Mechelen en richtte aldaar een zangvereeniging op, die onder zijn leiding groote vorderingen maakte en vele zijner zangcompositiën ten gehoore
bracht. Later vatte hij het besluit op, zich met ijver op het componeeren
van dramatische muziek toe te leggen en begaf zich 1845 naar Parijs, waar
nog in hetzelfde jaar fragmenten zijner opera Les druiden in het conservatoire
uitgevoerd werden. Zijn opera Les Monlénégrins werd 1849 voor het eerst
met groot succes in de 0 p é r a c o m i q u e vertoond, en J 85I verscheen in
denzelfden schouwburg Le chateau de la Barbe-bleue van hem ten tooneele.
Laatstgenoemd werk maakte echter niet veel opgang, en nog minder was dit
het geval met Le Maitre chanteur (1853). Doch met Yvonne (1859) handhaafde hij zijn ouden roem. Van L.'s overige compositiën verdienen ver
een symphonie, getiteld : La fin des moissons, vele kerkmuziekstukken,-melding
nationale cantates en kamermuziek.
Limpus (Richard), organist, geb. 10 Sept. 1824, ontving zijn opleiding
aan de R o y a 1 Academy o f Music en was achtereenvolgens aan verschillende kerken, het laatst aan de S t. M i c h a e 1 -kerk, als organist verbonden.
Hij was de stichter van het C o 11 e g e o f organists. De datum van zijn
dood is 15 Maart 1875.
Linarolli (Venturi), violenmaker, leefde omstreeks '1520 te Venetië.
Lineke of Linke (Joseph), violoncellist en componist, geb. 8 Juni J 783
te Trachenberg in Pruisisch Silezië, ontving reeds op zeer jeugdigen leeftijd
onderricht in het viool- en violoncelspel en werd 1800 eerste violoncellist aan
den schouwburg te Breslau, aan welken K. M. von Weber destijds kapelmeester was. Hij ging 1808 naar Weenen en werd aldaar door prins R as o u m o w s k y geëngageerd voor diens quartet, in hetwelk S c h u p p a n z i g h
eerste viool, de prins tweede, en Weiss alt speelden. In dat vorstelijk huis
leerde hij Beethoven kennen, die zeer met zijn spel ingenomen was. De
meester componeerde de twee violoncelsonates op. 102, toen hij en L. te
zamen bij gravin E r d ó d y logeerden (1815). Later ging L. als kamervirtuoos van genoemde gravin naar Pancovecz bij Altram, werd 1818 eerste
violoncellist aan het theater a n der Wien en 1831 aan de Groote Opera
te Weenen. Hij stierf aldaar 26 Maart 1837. - Van zijn compositiën voor
violoncel zijn er slechts drie in druk verschenen.
Lind (Jenny), een der grootste zangeressen dezer eeuw, geb. 8 October
1820 te Stockholm, toonde reeds op jeugdigen leeftijd, een zeer schoone stem
te bezitten. Het eerste onderricht in den zang ontving zij op de muziekschool van het hoftheater in haar geboortestad, waar zij C r ó 1 i u s en B e r g
tot leermeesters had. Ter zelfder plaatse trad zij 1838 voor het eerst op,
en wel als A g a t h e in Der Freischutz, later ook als A l i c e in Robert le

472
liable en in den titelrol van La Vestale. De buitengewone opgang, dien
zij reeds toen te Stockholm maakte, spoorde haar aan, haar zangstudiën bij
een beroemd meester voort te zetten. Te dien einde begaf zij zich 1841
naar Parijs, waar zij onderricht nam bij M a n u e 1 G a r c i a en eenmaal in de
Groote Opera zong, doch zonder veel succes. M e ij e r be e r echter, die haar
bij die gelegenheid voor het eerst hoorde, was verrukt van haar zang en
voorspelde haar een schoone toekomst. Met hem ging zij 1842 naar Berlijn,
waar zij de Duitsche taal leerde en 1844 aan de koninklijke Opera verbonden werd, nadat zij in hetzelfde jaar te Stockholm bij de feesten ter gelegenheid der kroning van 0 s c a r I had medegewerkt. Als N o r m a trad zij het
eerst te Berlijn op en behaalde, zoowel in die opera, als in M e y e r b e e r' s
Feldlager in Schle$ien, groot succes. Niet minder groote triomfen vierde zij
te Hamburg, Coblenz, Keulen, Leipzig en veeenen. In het voorjaar van 1847
zong zij voor de eerste maal te Londen, waar zij het publiek als liet ware
electi iseerde. Van het eerste oogenblik, dat zij als A 1 i c e optrad, tot aan
het einde van het seizoen, sprak het Engelsche publiek over niets anders, dan
over de nieuwe A 1 i c e, de nieuwe Somnambule, de nieuwe Marie (in
•D o n i z e t t i ' s opera). Boekdeelen zou men kunnen vullen met beschrij vingen
van de buitensporigheden van het publiek. Zelden of nooit had men te Londen tooneelen bijgewoond, als die, welke aan de deur van Her Majesty' s
Theatre voorvielen, wanneer de Zweedsche Nachtegaal optrad. Men vocht
uren lang om de plaatsen, die tegen fabelachtig hooge sommen verkocht
werden, en dames, die niet tot de zaal konden doordringen bleven op de
stoep van het gebouw zitten, om toch in de nabijheid der gevierde kunstenares te zijn. Jenny L. was in die dagen in haar schoonste periode. Haar
stem, die een omvang had van cl' tot cl' of e", was helder, schitterend
en tevens bijzonder sympathiek. Het hooge register was krachtiger en reiner
dan het lage, doch tengevolge van aanhoudende studiën had zij beide registers
in volkomen harmonie weten te brengen. Zij had ook een buitengewoon
ontwikkelden plangen adem," welke haar in staat stelde, om lange en moeilijke passages gemakkelijk uit te voeren en dezelfde kwaliteit van geluid te
behouden tot in het fijnste pianae$imo. Haar voordracht was grootsch en
schitterend en buitengewoon smaakvol. De grootste meesters waren verrukt
van haar.
Ook in liet opera-seizoen der jaren 1848 en 1849 zong J e n n y L., die het
overige gedeelte van het jaar te Stockholm doorbracht, te Londen, doch besloot in laatstgenoemd jaar, het tooneel vaarwel te zeggen en zich tot liet
zingen op concerten te bepalen. Een jaar later sloot zij met B a r n u m een
contract, oni een kunstreis door Amerika te maken . J u 1 i u s B e n e d i c t
was op die reis haar begeleider. Onbeschrijfelijk waren de triomfen, die zij in
-

,
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de Vereenigde Staten vierde, en fabelachtig hoog de sommen, die zij er ver
Na een tweejarig verblijf in Amerika en nadat zij 1852 te Boston-dien.
met den klavierspeler 0 t t o G o l d s c h m i d t in het huwelijk was getreden,
keerde zij naar Europa terug, maakte vervolgens kunstreizen door Nederland,
Duitschland en Zweden, en zong herhaalde malen op groote muziekfeesten in
Engeland. Het echtpaar vestigde zich metterwoon eerst te Dresden, vervolgens te Wiesbaden, 1869 te Hamburg en 1870 te Londen. In laatstgenoemd
jaar, op liet muziekfeest te Dusseldorp, liet Jenny L. zich voor het laatst
in het openbaar hooren, en wel in het oratorium Bush van haar echtgenoot.
Op iet oogenblik leeft zij, algemeen geacht, te Londen. Bekend is de wel
dezer groote zangeres. Een grot deel der in Amerika door-daigheszn
haar verdiende schatten schonk zij aan liefdadige inrichtingen. Zoo besteedde
zij een som van 250,000 gulden voor de oprichting van armenscholen in
Zweden. Tijdens haar verblijf hier te lande droeg zij bij tot de oprichting
der maatschappij D e T o e k o m s t te 's Hage, welk feit bij gelegenheid van
het 25-jarig bestaan dier maatschappij herdacht werd in de cantate De

Zweedsche Nachtegaal van Nico 1 a ï.
Lindblad (Adolf Fredrick) , componist, geb. - '1804 nabij Stockholm,
ontving onderricht in de muziek van Z e 1 t e r te Berlijn en vestigde zich 1835
als muziekonderwijzer te Stockholm, waar hij 1878 stierf. L. heeft eenige
instrumentale niuziekstukken geschreven, o. a. een symphonie, welke 1839
onder M e n d e 1 s s o h ri ' s leiding in het Gewandhaus te Leipzig werd uitgevoerd.
Doch het meest bekend werd hij door zijn Zweedsche liederen, die door
Jenny Lind in Duitschland bekend gemaakt werden en zekere populariteit
verkregen. Onder zijn overige werken bevindt zich ook een opera, getiteld:
Frondororne.
Lindeman (Ole Anders) , Noorsch componist, geb. 1768, ontving te
Kopenhagen van W e rn i c k e, een leerling van K i r b erger , onderricht in het
klavierspel en het contrapunt en werd organist te Drontheim, welke betrek
hij gedurende vijftig jaren vervulde. Hij stierf omstreeks 1855: Kla--king
vierstukken van here zijn opgenomen in de verzameling Trésor des pianistes
van F arre n c te Parijs.
Lindemann (Jollann), componist, was omstreeks 1570 cantor te Gotha
en stierf aldaar 1630. Hij liet drie verzamelingen vijfstemmige motetten na,
getiteld : Decades amorum filii Dei (Erfurt, 1594, 1596 en '1598).
Linden (C o r n e 1 i s van der) , klavierspeler en componist, geb. 24 Aug.
1839 te Dordrecht, ontving zijn opleiding van B ó h me en Kwast , maakte
een kunstreis naar Brussel, Luik en Parijs en vestigde zich 1862 als muziekonderwijzer in zijn geboortestad, waar hij later ook directeur van verschillende
muziekgezelschappen werd en veel bijbracht tot den bloei der N e d er 1 a n d-

474

sche Toonkunstenaarsvereeniging. Zijn werken bestaan volgens de
Lijst der compositiën van leden dier vereeniging in vijf ouvertures, een Lied
zonder woorden voor orkest, drie gezangen voor gemengd koor zonder begeleiding, twee cantates voor mannenkoor met orkest, zes liederen voor mannenkoor, liederen voor verschillende stemmen met klavierbegeleiding, twee
zangspelen : Teniers en Catharina en Lambert, en een groot aantal arrangementen voor harmonie-orkest.
Lindenau (L e o p o 1 d) , violist en componist, geb. 1806 te Hamburg, was
een leerling van S p o h r en een vriend uit de jeugd van Mendelssohn.
Door goede orkestcompositiën en liederen is hij ook buiten zijn vaderstad bekend geworden. Hij stierf 1 859 te Hamburg.
Lindley (Robert), violoncellist, geb. 4 Maart t776 te Rotherham in
Yorkshire, werkte eenigen tijd in het orkest van den schouwburg te Brighton
mede en volgde 1794 S p e r a t i op als eerste violoncellist aan de koninklijke
Opera te Londen, welke betrekking , hij tot 1 851 vervulde. Hij stierf 13 Juni
f855. -- Zijn zoon , Wil 1 i a m L. , geb. 1802, gest. '12 Aug. 1869 te Manchester, was ook een goed violoncellist en bekleedde een plaats in de beste
orkesten te Londen.
Lindner (Adolph), hoornvirtuoos, geb. 1810 te Lobenstein in het vorstendom Reuss, reisde als solo-hoornist met de kapel van G u n g 1, werd 1846
lid van het schouwburgorkest te Potsdam, maakte 1848 een groote kunstreis
door Duitschland, Nederland en Italië en werd 1854 eerste hoornist aan het
G e w a n d h a u s- orkest te Leipzig. Men roemde zijn schoonen toon en zijn
buitengewone techniek. Hij stierf 20 April x.867.
Lindner (E 1 i a s) , organist en orgelbouwer, leefde omstreeks 1730 te Freiberg.
Lindner (Ernst 0 t t o) , schrijver over muziek, geb . 1820 te Breslau,
gest. 7 Aug. 1867 te Berlijn, is bekend door de volgende geschriften : Meyerbeer's Prophet als Kun81werk beurtheile (1850) ; Die ere stehende deutsche
Oper (1855); Zur Tonkunst (1864) en Ge$chicl te des deue$chen Liedes (187J ).
Lindner of Lintner (Franz), componist en schrijver over muziek geb.
1736 te Plinkau in Boheme, werd 1760 organist te Grussau en stierf 12
Sept. 1793. Behalve eenige bundels liederen zijn van hem geschriften over
het orgel in druk verschenen.
Lindner (Friedrich), componist, geb. 1540 te Liegnitz, werd 1574
cantor aan de A e g i d i u s -kerk te Neurenberg en stierf in den aanvang der
17e eeuw. Hij gaf in het licht : Cantiones saerae (Neurenberg, 1585 en
1588) ; vijfstemmige Missen (ibid., 1591) ; Gemma mu$icali$ (ibid., 15^i81590) ; Collorarium carctionum sacrarum (ibid., 1590), en Magnificat etc.
;

(ibid., 1585).

Lindner (Friedrich), violist en clarinettist,

geb. 5 Juli 1798 te Des-
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sau, stierf aldaar t Aug. •1846 als concertmeester. Hij heeft vele stukken
voor viool en voor blaasinstrumenten gecomponeerd.
Lindner (R'oderich August) , violoncellist, zoon van den vorige, geb.
29 Oct. 1820 te Dessau, werd reeds 1837 lid der koninklijke kapel te Hanover. Hij heeft vele concert- en salonstukken voor violoncel gecomponeerd.
Lindner (Johann Joseph Friedrich), fluitvirtuoos, geb. x.730 te
Weickersheim in Franken, was een der beste leerlingen van Q u a n t z en werd
1750 lid der koninklijke kapel te Berlijn. Hij stierf omstreeks 1790.
Lindpaintner (Peter Joseph von), componist, geb. 8 Dec. 179. te
Coblenz, waar zijn vader, Jacob L., tenorist in dienst van den keurvorst
C l e m e n s Wenceslaus van Trier was. Hij ontving te Augsburg les in
het viool- en klavierspel en in het contrapunt, ging vervolgens naar Munchen,
waar hij zijn studiën onder leiding van Winter voortzette, en werd 1812
directeur aan het I s a r t h o r-theater aldaar. Deze betrekking bekleedde hij
tot 1819, toen hij koninklijk kapelmeester te Stuttgart werd. Tot aan zijn
dood bleef hij als zoodanig werkzaam. Hij stierf 21 Aug. 1856 te Nonnenhorn aan de Bodensee. Zijn kapel was onder zijn leiding een der beste van
Europa geworden, en Mende 1 s s o h n verklaarde, dat hij geen beter orkest
kende, dan L. Als componist kan hij wel is waar niet tot de-directu
groote meesters gerekend worden, maar toch heeft hij zich vooral ten opzichte der instrumentale muziek zeer verdienstelijk gemaakt, en vele zijner
compositiën hebben zekere populariteit verkregen. Zij bestaan in 28 opera's,
3 balletten, 5 melodrama's, vele cantates, 6 Missen, een Sabaí Mater, meer
dan 50 liederen ; voorts in symphonieën, ouvertures, concerten, phantasieën,
trio's en quartetten voor verschillende instrumenten. Ook bestaat er van hem
een herinstrumentatie van H a n d e 1 s Judas Maccabaeus. Tot zijn beste werken behooren eenige zijner symphonieën, de opera's Der T'ampyr en Lichten
het ballet Joko, .de muziek voor G o e t h e's Raust en voor S c h i 1 l e r's Lied-stein,
von der Glocke en de liederen Roland en Die Fahnenwacht.
Ling (Williarn), Engelsch fluitist en klavierspeler, leefde omstreeks 1790
als muziekonderwijzer te Londen, waar eenige compositiën van hem in druk
verschenen zijn.

Lingiardi (Giacomo en Luigi) , orgelbouwers te Pavia. De eerste is
geb. 16 April '1811, de tweede 2 Juli 1814. Zij hebben in Italië en Frankrijk meer dan 120 orgels vervaardigd.

Lingke (Georg Friedrich) , muziekgeleerde, leefde in het midden der
'18e eeuw te Dresden. Men kent van hem de volgende werken: lníervall-

tabelle (1744), Die Size der musikalisehen Hauptsátze in einer harten zend
weichen Tonart (1766) en Kcurze Musiklehre (1779).
Lingke (Johann Theodor) , uitvinder der Staalharmonica, geb. 20
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Nov. 1720 te Tor au, waar hij magister en superintendent was, Best. 10
April 1802.

Linie, z. NOTENLIJN.
Link (Friedrich) , componist, geb. 1. Dec. 1841 te Obernhain in Nassau, studeerde 1865 aan het conservatorium te Leipzig en werd navoltooiing
zijner studiën organist te Wettingen in Zwitserland. Van zijn compositiën
zijn stukken voor violoncel en voor klavier, alsmede liederen in druk verschenen.

Linke, Z. LINCKE.
Linley (Francis), blindgeboren organist, geb. 1774 te Doncaster in Engeland, was eerst aan de S t. Jacobs -kapel te Pentonville verbonden en nam
later den muziekhandel van Bland te Holborn over; doch daar zijn zaak
niet bloeide, begaf hij zich naar Amerika, waar zijn orgelspel op hoogen prijs
gesteld werd. Hij keerde 1799 naar Engeland terug en stierf een jaar later.
Zijn compositiën bestaan in liederen, klavier- en orgelstukken en in een leerboek voor orgel.
Linley (Thomas), geb. omstreeks 1725 te Wells in Engeland, studeerde
onder leiding van Thomas C h i l c ot , organist te Bath, in welke plaats hij
zich als zangmeester vestigde. Met zijn - zoon T h o m a s componeerde hij 1775
de muziek voor The Duenna van zijn schoonzoon Sheridan en werd een
jaar later ondernemer van het theater Drury Lane te Londen, voor hetwelk hij vele dramatische muziek schreef. Hij stierf 19 Nov. 1795. Men
telt hem onder de beste componisten, die Engeland opgeleverd heeft.
Linley (E 1 i z a Ann) , zangeres, dochter van de vorige, geb. 1754 te
Bath, maakte in de laatste helft der 18e eeuw te Londen grooten opgang.
Zij stierf 1792 te Bristol. Ook haar zusters, Mary , gest. '1787, en M aria,
gest. 5 Sept. 1784, waren gunstig bekende zangeressen.
Linley (Thomas), violist en componist, oudste zoon van bovengenoemden
Thomas L. , geb. 1756 te Bath, studeerde te Florence onder leiding van
N a r d i n i, in welke stad hij ook kennis maakte met Mozart, die even
oud was als hij. In Engeland teruggekeerd, werd hij eerste violist in zijns
vaders orkest te Bath, later aan dat van Drury Lane. Vele compositiën
van hem zijn in druk verschenen. Hij stierf 7 Aug. 17 78 te Grimsthorpe
in Lincolnshire tengevolge van het omslaan van een boot. Zijn broeder
William, geb. omstreeks 1767, gest. 1.835, is bekend als componist van
Drama /ic songs en van twee komische opera's.
Lintant (C.) , viool- en guitaarvirtuoos, geb. 1758 te Grenoble, werd Perste
violist aan het theater F e y d e a u te Parijs en later, 1810, directeur van den
schouwburg in zijn geboortestad, waar hij 17 Maart 1830 stierf Zijn compositiën bestaan in stukken voor strijkinstrumenten en voor guitaar.
Lintermans (Frans) , componist, geb. 18 Aug. 1808 te Brussel, bracht
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veel bij tot verheffing van den koorzang in zijnrn vaderland. Zijn coinpositiën
bestaan hoofdzakelijk in mannenkoren . en kerkmuziekstukken.
Lipawski (Joseph), klaviefspeler en componist, geb. 22 Febr. 1772 te
Holienmauth in Bohelne, was eerst voor de rechtsgeleerdheid bestemd, doch
wijdde zich later geheel aan de muziek en studeerde te Weenen. Hij stierf
aldaar 7 Jan. 1810. Onder zijn cornpositiën bevinden zich drie opera's.
Lipinski (K. a r 1 Joseph) , vioolvirtuoos, geb. 30 Oct. (volgens anderen
4 Nov.) 1790 te Radzyn in Polen, ontving het eerste onderricht in de mu ziek, op viool en violoncel, van zijn vader. Hij werd 181 0 concertmeester en
'18 .2 kapelmeester aan den schouwburg te Lemberg. Daar hij geen klavier
speelde, begeleidde hij veelstem ►nig op de viool en verkreeg dientengevolge
groote virtuositeit in de dubbele grepen. In 18'14 verliet hij zijn betrekking,
waarin hij veel tot bevordering der dramatische muziek gedaan had, en besloot, zich voortaan uitsluitend tot het vioolspel te bepalen. Drie jaren later
begaf hij zich naar Italië, hopende met P a g a n i n i kennis te maken. Hij
ontmoette den meester te Milaan, en deze was zoozeer ingenomen met L.'s spel,
dat hij hem uitnoodigde, om op zijn concerten duetten met hem te spelen,
hetgeen niet weinig tot uitbreiding van L.'s roem bijdroeg. Op het einde
van I818 keerde hij naar Duitschland terug, doch begaf zich kort daarop
ten tweeden male naar Italië, waar hij kennis maakte met T a r t i n i ' s leerling, Dr. Ma z z u ran a , die toen 90 jaren telde. Onvoldaan over L.'s voor
sonate van T a r t i n i, doch wegens zijn hoogen ouderdorp niet-drachten
in staat, die door eigen spel te verbeteren, gaf M a z z u r a n a hem een gedicht, waarin hij den inhoud van T ar t i li i' s sonate in woorden had trachten
weer te geven. Met behulp van dat gedicht leerde L. de juiste voordracht der
sonate. Sinds dat oogenblik was hij er op bedacht, om aan elk stuk dat hij
voordroeg een poëtische gedachte te gronde te leggen, en aan die omstandigheid schrijft men zijn diepgevoelde, karakteristieke voordracht der compositiën
van groote meesters, o. a. van B e e t h o v e n, toe. TeWarschau kwam hij '1829
ten tweeden male met P ag a n i n i samen, doch doordien het publiek vergelijkingen maakte tusschen beider spel en er zich partijen voor den een of den
ander vormden, ging de oude vriendschap der twee virtuozen door jaloezie
te gronde. Zijn kunstreizen voerden hem 1835 ook naar Leipzig, waar hij
kennis maakte met Mendelssohn en S c h u ijl a n n ; deze laatste droeg hem
zijn Carnaval (op. 9) op. Nadat hij in de eerstvolgende jaren Engeland,
Rusland en Oostenrijk bezocht had, werd hij 1839 concertmeester aan de
koninklijke kapel te Dresden en bekleedde die betrekking tot 1861 , Hij stierf
16 Dec. van datzelfde jaar te Urlow bij Lemberg. L. heeft tal van compositiën voor viool geschreven. Het meest bekend is zijn Concert militaire. In vere eniging met den dichter Z a 1 e w s k i heeft hij Galicische volksliederen gecomponeerd.
-
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Lipowski (Thadaeus Ferdinand) , mathematicus en componist, geb.
28 Dec. 1738 te St. Martin in Beieren, ontving onderricht in de muziek van
L e o p o 1 d Mozart en componeerde o. a. een Latij nsche opera :Musae in
Parnasso salisburgen$i, welke door de Salzburger studenten vertoond werd.
Ook een Requiem van hens is bekend. Hij stierf I8 Maart '1767.
Lipparino (Guglielmo), Augustijner monnik en componist, geb. te Bologna, was in den aanvang der 17e eeuw Domkapelmeester te Como. Van
zijn compositiën zijn 8- en 9-stemmige Missen en Psalmen in druk verschenen.
Lippert (Friedrich Kar 1) , tenorist, geb. 1758 te Neuburg aan de Donau, was tot 1803 aan verschillende Duitsche theaters verbonden.
Liques y Bardaji, Spaansche zangeres, geb. I8 Febr. I8I4 te Cintrisénigo
in Navarra, maakte te Madrid in concerten grooten opgang. Zij stierf reeds x.834.

Lirenka, Poolsch, een kleine lier.
Lira rustics of Lira da braccio, Ital., lier ; z. dit.
Lirone, Ital., een groote lier.
Liscio, Ital., teeken van voordracht : glad, eenvoudig, zonder versierselen.
Liste (Anton), zanger, klavierspeler en componist, geb. 1774 te Hildes
studeerde te Weenen bij Mozart en A 1 b r e c h t s b e r g e r en vestigde-heim,
zich 1804 als muziekonderwijzer te Heidelberg, waar hij nog 1828 werkzaam
was. Sonates, andere klavierst.ukken en liederen zijn van hem in druk verschenen.
Listemann (Friedrich Wilhelm en Bernard Ferdinand) , gebroeders, violisten, ontvingen 1856 hun opleiding aan het conservatorium te Leipzig en begaven zich 1866 naar Noord- Amerika, waar zij nog heden gevestigd zijn.
Listhenius (N i c o 1 a u s) , muziekgeleerde, geb. in den aanvang der 1 6e eeuw
te Brandenburg, schreef o. a. Rudimen ta mu$icae in graham $tudiosae juvenlulisdiligenter comportala (Wittenberg, 1533), een werk dat meer dan 20
uitgaven beleefde.
L'istesso tempo of it medesimo tempo, Ital., z. ISTESSO.
Liszt (Franz), een der grootste klavierspelers die de wereld heeft opgeleverd.
Hij werd 22 October 181.1 geboren te Raiding, een plaatsje op de grenzen
van Hongarije, in hetwelk zijn vader, Adam L. , rentmeester van den vorst
van E s z t e r h a z y was. Op zeer jeugdigen leeftijd begon hij klavier te leeren
en liet zich reeds op zijn negende jaar te Oedenburg met zoo goed gevolg
in het openbaar hooren, dat zijn vader, op raad van eenige vermogende Hongaarsche edellieden, die den knaap voor den tijd van zes jaren een stipendium toekenden, besloot, hem onder leiding van een uitmuntenden meester te stellen. Daar
Hum m ei , die destijds te Weimar gevestigd was, te hooge eischen stelde,
begaf hij zich met zijn zoon naar Weenen, waar Franz bij Kar 1 C z e r n y
in de leer kwam, die in verrukking geraakte over den genialen en ijverigen
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leerling. Ter zelfder plaatse nam de knaap onderricht in de compositie bij
S a l i e r i en R a n d h a rt i n g e r, en hij was een van de 50 componisten, die
een variatie schreven voor de wals van D i a b e 11 i , voor welke B e e t h o v e n
er 33 componeerde (op. x.20). Ook had hij het geluk, den grooten meester
op een zijner concerten te zien verschijnen. Nadat hij een phantasie op een
hem opgegeven thema had gespeeld, betrad B e e t h o v e n het orkest en omarmde
hem. In het voorjaar van 18 23 besloot Adam L. , met zijn zoon naar Parijs te gaan, ten einde hem aan het conservatoire, dat destijds onder leiding
van C h e r u b in i stond, zijn studiën te laten voltooien. De reis van Weenen naar Parijs was een triomftocht voor den kleinen Franz : met zijn concerten in de voornaamste steden van Zuidduitschland behaalde hij een ongehoord succes. Doch te Parijs was hem een groote teleurstelling bereid:
C h e r u b i n i verklaarde hem, dat hij hem niet als leerling in het conservatoire kon opnemen, daar volgens het reglement van dat instituut de toegang
alleen aan Franschen openstond. Dientengevolge was L.'s vader genoodzaakt,
naar andere leermeesters voor zijn zoon om te zien ; hij vond die in R e i c h a
en P a ë r. In de salons der hooge kringen werd de geniale knaap,
»le petit Litz ,"zooals de Parijzenaars zijn naam schreven en uitspraken, algemeen bewonderd en geliefkoosd. In het openbaar trad hij daar ter
stede het eerst 1824 op, en wel in het gebouw der Italiaansche Opera. Zijn
spel maakte reeds toen zoo grooten indruk op zijn toehoorders, dat in zeker
stuk de leden van het orkest, na een solo, vergaten het ritornel te spelen;
zoozeer waren zij door het spel van den knaap geboeid. Ook zijn theoretische studiën
begonnen vrucht te dragen : hij componeerde een kleine opera : Don Sancho ou
le Cháfeau de l'.dmour, welke 1825 onder leiding van R. Kr e u t z e r in de
A c a d é m i e r o y a 1 ten gehoore gebracht en door het publiek met bijval ontvangen werd. Reizen naar Engeland en Zwitserland, met uitstekend gevolg
bekroond, werden in de jaren 1825-27 van Parijs uit ondernomen, totdat
in laatstgenoemd jaar de oude Liszt stierf,. en Franz dientengevolge verplicht was, voor zichzelven en zijn moeder te zorgen. Hij ging met haar te
Parijs samenwonen en bepaalde zich voorloopig uitsluitend tot het geven van
onderricht. Gedurende zijn verblijf in Frankrijks hoofdstad werd hij bekend
met de toenmalige leiders der Fransche letterkunde, o. a. met V i c t o r H ug o, La m a r t i n e en George S and , en de invloed hunner werken op hem
was in zijn compositiën te bespeuren. Korten tijd was hij ook een volgeling
der leer van Saint -Simon , doch keerde spoedig tot het Roomsch- Katholieke
geloof terug, waaraan hij sinds dien tijd, als mensch en kunstenaar, trouw
bleef. In het jaar 1834 maakte hij kennis met de gravin d' A g o uit , beter
bekend onder haar nom de plume : D a n i e 1 S t e r n. Tot 1844 bleef zij met
Liszt verbonden, dien zij drie kinderen schonk. Twee daarvan, een zoon
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en ee n dochter, welke laatste de echtgenoote van den Franschen minister
011 i v i e r werd, zijn gestorven. De derde, Cosima , is thans met R i c h a r d
W ag n e r gehuwd. Tot '1840 bleef L. met de gravin d ' A g o u 1 t in Italië
en bereisde in de volgende zeven jaren als virtuoos nagenoeg alle landen van
Europa. Overal werd hij met buitengewone geestdrift ontvangen. Te Berlijn
spanden cie studenten de paarden van zijn rijtuig ; te Pestti gaf men hem een
eeresabel ten geschenke, en de opbrengst zijner concerten te Petersburg grenst
aan het ongeloofelijke. Doch de mildheid van den grooten kunstenaar ledigde
meestal even spoedig zijn beurs, als die gevuld werd. Hij kon geen ongeluk
of gebrek zien, zonder dat hij hulp verleende, en waar het den roem der
nagedachtenis van groote meesters gold, offerde hij alles op. Toen er sprake
was van het oprichten van een standbeeld voor Beethoven te Bonn, ver
niet tevreden met het zenden eener aanzienlijke som geld s-zuirndeLst,
aan het comité met de inzameling der gelden belast, niets om de onthulling
van dat gedenkteeken tot een artistiek feest te maken, den onsterfelijken
componist waardig.
Tegen het einde van het vierde tiental jaren dezer eeuw vormde L. liet
plan, zijn virtuozenloopbaan vaarwel te zeggen en zich in deze of gene stad
te vestigen, ten einde zich meer op de compositie toe te leggen en zich ook
als virtuoos op het orkest, m. a. w. als orkestdirecteur, een naam te maken.
Hij nam 1849 de betrekking van hof kapelmeester te Weimar aan en deed
al het mogelijke, om de aan zijn leiding toevertrouwde Opera tot volmaaktheid te brengen en de werken van talentvolle componisten uit te voeren. Hij
was de man, die Wagner's Tannháuser en Lohengrin, Berlioz' Benvenuto Cellini, S c h u m a n n' s Genoveva en Manfred-muziek en Schubert ' s
Alonzo zend Estrella in grooter kringen bekend maakte. Het scheen, alsof te
Weimar de dagen van Goethe , S c h i 11 e r en Herder herleefden : van
heinde en verre kwamen kunstvrienden naar het kleine stadje in Thuringen
gestroomd, om zich aan de schoonste werken der nieuwe muziek te laven.
Dat L. ook voor \:' a g n e r in de bres sprong, wiens compositiën en geschriften in die dagen alles behalve populair waren, heeft er veel toe bijgebracht,
dat men hem, toen hij zelf als componist van groote werken optrad, scl'ierp
kritiseerde. Van die compositiën verdienen in de eerste plaats genoemd te
worden twaalf symphonische gedichten' (Sy?npkoni8che Dichtungen).' L. duidde
door die benaming aan, dat aan . die werken een poëtische gedachte, aan een of
ander kunstwerk ontleend, te gronde lag. De namen dezer orkestwerken zijn:

Ce qu'on entend sur la montagne, Tasso (Lamento e trion f o), Les Préludes,
Orpheus, Prometheu8, IWazeppa, Festiclánge, Ilérolde funébre, Hlcngaria, Hamlef, Hunnenschlacht en Die Ideale. Behalve deze werken schreef hij een
Faust- en een Dante-symphonie, de oratoria Die Legende der heiligen li$a6ef^i
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en Chri$lus, twee groote Missen met orkestbegeleiding, een andere Mis voor
mannenstemmen met orgel, vele groote en kleine zangstukken voor gemengd
of voor mannenkoor met of zonder begeleiding, vele bundels liederen en eindelijk tal van compositiën, met of zonder orkestbegeleiding, voor het instrument, dat L. met tot nog toe onovertroffen maestria bespeelt : het klavier.
Van laatstgenoemde compositiën verdienen vooral vermelding de concerten, de
Hongaarsche rhapsodieën (15 in getal), de marschen, de Harmonies po &tiques
et religieuses, de Consolations en de Années de pélui•inage. Een volledige
thematische catalogus der werken van L. is door B r e i t k o p f u. B á r t e 1 in
het licht gegeven.
De meeste der hiergenoemde werken hadden een harden strijd te verduren,
alvorens zij den bijval van het publiek mochten verwerven, doch traden zegevierend uit den strijd en bewezen voldingend, dat L. niet alleen een groot
virtuoos, maar ook een geniaal componist is. Tot 186th bleef hij te Weimar
werkzaam, doch vroeg toen, tengevolge van de onaangenaamheden, die hij als
strijder voor de zoogenaa:nde »toekomstmuziek" verduren moest, zijn ontslag
en begaf zich naar Rome, waar hij sedert dien tijd elk jaar eenige maanden
pleegt te vertoeven. Later, 1863, keerde hij naar Weirnar terug, en hield
in de volgende jaren afwisselend verblijf te Rome, te Weimar en te Pesth.
In deze laatste periode legde hij zich vooral met ijver op de hervorming der
kerkmuziek toe, die hij van zijn jeugd af met groote voorliefde beoefend had;
ook trok hij het geestelijke kleed aan en werd abbé, hetgeen hem echter niet
belette, der kunst en harer uitoefening getrouw te blijven.
L heeft vele uitstekende leerlingen gevormd ; de grootste virtuozen van den
laatsten tijd zijn uit zijn school gekomen, als : Hans von B u 1 ow,
Karl Tausig, Anton Rubinstein, Sophie Menter en vele
anderen.
Veel is over Liszt als virtuoos en componist geschreven. De beste biographieën van hem zijn die van S c h i 1 l i n g (1844) en van Louise R am a n n ; van laatstgenoemd werk is tot heden slechts het eerste deel verschenen. Dat Liszt zelf met talent de pen voert, blijkt uit vele door hem
geschreven brieven in • de Gazelle musicale, uit zijn werk Des Bohémiens el
de leur musique en Hongrie en uit zijn geschrift over W a g n e r's Tannhau$er
-

-

en 1 okengrin.
Literes (Antonio), Spaansch organist en componist, was omstreeks 1756
organist aan de koninklijke kapel te Madrid. Zijn voor die kapel gecomponeerde muziek is in de nationale bibliotheek te Madrid voorhanden.
Lithokymbalon, Gr., steenklavier, een omstreeks 1837 door Franz Web e r vervaardigde harmonica, welker toetsen niet van hout, maar van albast
waren.
II.
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Litiee of Lituus, een orgelstem, heeft dezelfde beteekenis als kromhoorn
of cornet.

Litolfff (Henry Charles), klaviervirtuoos en

componist, geb. 6 Febr.
1818 te Londen, waar zijn vader, een Elzasser van geboorte, violist was. Op
twaalfjarigen leeftijd begon hij klavier te spelen en kwam bij Mo s c h ei es
in de leer, onder wiens leiding hij een der beste klavierspelers dezer eeuw
werd. Tot zijn zeventiende jaar bleef hij bij M o s c h e l e s en was toen ten
gevolge van een huwelijk, tegen den zin zijner ouders door hem gesloten, genoodzaakt, Engeland te verlaten. Hij maakte kunstreizen door Frankrijk,
België, Nederland en Duitschland en behaalde overal groot succes. In het
jaar 1851 te Brunswijk gekomen, vestigde hij zich daar ter stede en nam
den muziekhandel van M e ij e r over. Deze zaak zette hij tot 1 860 voort en
deed haar toen over aan zijn aangenomen zoon, Theodor L i t o l f f. Een
jaar later gaf de firma de welbekende Collection Liíol, ', een verzameling I muziekstukken van klassieke meesters, in het licht. L. zelf begaf zich naar Parijs, waar hij zich vestigde met het doel om naam te maken als componist
van dramatische muziek. Hij had echter in dat opzicht slechts een matig
succes : zijn opera's La Boze (Ie Panclore, Héloise el Abelard, La Belle au
boil dormant en La Fiancée du roi de Garbe werden slechts enkele malen ten
gehoore gebracht en konden zich niet staande houden op het repertoire.
Meer opgang maakten zijn instrumentale compositiën, in een vroeger tijdperk
van zijn leven geschreven, en vooral de ouvertures Robespierre en .des Girondins zijn door geheel Europa beroemd geworden. Hier te lande maakte hij
vooral opgang met zijn Concert symplionique national hollandai$ pour Piano
et orchesire. Van zijn. overige werken zijn er omstreeks '115 in druk ver
meest bekende daaronder is het Spinnüed voor klavier.
-schen;t

Litteratuur, z. MUZIEKLITTERATUUR.
Litzau (J. B.), geb. 9 September 1822 te Rotterdam, waar hij sinds jaren
als organist werkzaam is, heeft de volgende werken voor orgel geschreven:

De Melodieën der Psalmen, Lof- en Evanq. Gezangen, vierstemmig (Rotterdam, A 1 s b a c h) ; tae Melodieën van den Vervolgbundel op de .Evang. Gezangen
(Ibid.); Neyen Capricen, vijf Canzonen en tien Ricercaren van Girolamo
I'rescobaldWi (ilbid.); Praeludium en Fuga over een boetgezang der Hussiten uit
(le 15e eeuw (ibid.) ; goor der Priesters uit Salomo van Handel (ibid.) ; Canon
en variatiën over een Morgenlied der Boheemsehe Broeders uit de á.6 e eeuw
(ibid.); Inleiding en i ariatiën over een dito Avondlied (ibid.); Inleiding, 17ariaíiën en Koraal met Fuga, over een Stervenslied uit de 1 6e eeuw (ibid.) ;
32 gemakkelijke Voorspelen (ibid.) en Inleiding en Dubbel fuga in vrijen stijl (ibid.).
Liuto, Ital. ; luit ; z. dit .
Liverati (G i o v a n n i), Italiaansch zanger en componist, geb. 1772 te

-
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Bologna, was een leerling van M a t t e i. Hij werd 1792 eerste tenoor aan
de Opera te Barcelona, later directeur der Italiaansche opera te Potsdam,
1800 orkestdirecteur aan den schouwburg te Praag en 1803 zangmeester te
Weenen, waar vele door hem gecomponeerde opera's vertoond en met bijval
ontvangen werden. In het jaar 18E7 keerde hij naar Italië terug ; kort daarop
schijnt hij gestorven te zijn.
Lob (Otto), componist en zangmeester, geb. 25 Dec. 1837 te Lindlar in
Rijnpruisen, begaf zich 1864 naar Amerika en vestigde zich te Chicago, waar
hij veel tot bevordering der toonkunst deed. Liederen en koorwerken zijn
van hem in druk verschenen.
Lobe (Johann Christian) , muziekgeleerde, fluitist en componist, geb.
30 Mei 1797 te Weinar, ontving op jeugdigen leeftijd onderricht in het
fluit- en vioolspel, liet zich reeds 1811 als fluitist in het G e w a n d h a u s te
Leipzig hooren en werd nog in hetzelfde jaar als tweede fluitist aan de hof
te Weimar verbonden. Omstreeks denzelfden tijd begon hij zich met-kapel
ijver op de theorie der muziek toe te leggen. Nadat hij als fluitist een kunstreis door Duitschland gemaakt en zich o. a. ook te Weenen met groot succes
had laten hooren, begon hij, te Weimar teruggekeerd, zich op de dramatische
muziek toe te leggen en schreef eenige opera's : Wittekind, Die Filibusfier,
Die Furstin von Granada, Der rothe Domino en Köniq uncd I' ckter, die te
Weimar ten tooneele gebracht werden, doch weinig opgang maakten. Geluk
zijn geschriften. Nadat hij 1842 zijn post als kamermusicus-kigerwasL.mt
te Weimar nedergelegd had, begon hij zich op de muzieklitteratuur toe te
leggen, vestigde zich 1846 te Leipzig en was aldaar tot 1848 redacteur der
Leipziger allgemeine musikalische Zeiíung. Later verschenen van hein de vol
werken : Lekre von der themati$chen Arbeit (1846); Musikalzsche Briefe-gend
von eirem Wohlbekannie ('1853 en 1860) ; As Clem Leben eines Mu$ikers
(1859) ; k erein f ach ee Harmonielehre (1861); Kathechismus (Ier Compo$itionslehre (1862); Katheehismu$ der M2csik (1869); Consonanzen and Dissonanzen
(1879), en eindelijk Lehrbuch der musikalischen Composiíion, een werk in
vier deelen, dat tot de beste werken van dien aard gerekend mag worden.
L. stierf 1881.
Lobkowitz, een oud Oostenrijksch geslacht, in de muzikale wereld gunstig
bekend. Een zijner leden, F e r d i n-and Philips , vorst van L., geb. 17 24
te Praag, ontving onderricht in de muziek van de beste meesters en had een
voortreffelijke kapel. Hij stierf 1802 te *Weenen. Een ander lid van dit geslacht, Joseph Franz Maximilian, geb. 7 Dec. 1772, was de vriend
van B e e t ho v e n, die hem vele zijner groote werken opdroeg. Hij was een der
oprichters van de G e s e l l s c h a f t der M u s i k f r e u n d e te Weenen en zong
bij gelegenheid der uitvoering van H á n d e 1' s Alexander f est aldaar de bassolo's.
31
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Tengevolge van de ongelukkige finantiëele omstandigheden, waarin Oostenrijk
x.811 verkeerde, verloor L. een groot gedeelte van zijn vermogen en begaf
zich naar Praag, waar hij 15 Dec. 1816 stierf.
Lobsinger (Hans), orgelmaker te Neurenberg, aldaar geb. 1510 en gest.
1570, vervaardigde vele uitstekende orgels en vond de zoogenaamde spaanbalgen (z. dit) uit.
Lobst, Duitsch vioolvirtuoos en leerling van T a r t i n i , was kamermusicus
van den keurvorst van Beieren en liet zich nog 1772, hoewel reeds bejaard,
met bijval te Munchen hooien.
Locatelli (Pietro), vioolvirtuoos en componist, geb. 1693 (volgens anderen 1702) te Bergamo, kwam op jeugdigen leeftijd te Rome, waar hij onder
nam bij C o r e l 1 i. Er is weinig van zijn leven bekend. Alleen weet-richt
men, dat hij vele kunstreizen door Italië, Duitschland, Frankrijk, Engeland
en de Nederlanden maakte en zich omstreeks 1720 te Amsterdam vestigde,
waar hij als solist en leermeester in aanzien stond en 1764 algemeen betreurd
stierf. Zijn virtuositeit moet buitengewoon groot geweest zijn, te oordeelen
naar zijn compositiën, van welke de volgende in druk zijn verschenen : 12 Coneerü grossi (Amsterdam, 17 21) ; Sonate per it fiau€o (ibid., 1732) ; L'arte
del ITiolino, bestaande in 12 concerten en 24 caprices ; 6 Conceríi (1735);

6 Sonate a Ire (1737); 6 Sonate per it TPiolino (1737); Sei concerti a quattro
(1741); Sonate per 2 Violini e basso (1741) ; L'aríe di nuova moclulazione
of Caprices énigraíiques. en Contrasío armonico : concerti a quatiro.
Loeatello (G i o v a n n i B a t t i s t a) , componist uit de Romeinsche school,
leefde in de laatste helft der 16e eeuw. Zijn compositiën zijn grootendeels
verloren gegaan ; slechts enkele worden in het archief der pauselijke kapel te
Rome bewaard.
Loeehini (A n t o n i o) , Italiaansch operacomponist, geb. omstreeks 1740 in
Apulië, was leeraar aan het conservatorium te Napels, waar 1776 zijn opera
Tutíi quanli sono pazzi vertoond werd.
Lochner (Karl) , violoncellist, geb. omstreeks 1760 te Pforzheim, was lid
der hofkapel te Mannheitn en stierf 1825. Hij schreef liederen en de muziek
voor een melodrama : Orpheus.
Lochon (Charles) , vioolvirtuoos, geb. omstreeks '1760 te Lyon, was een
leerling van B e rt h e a u in e en '1787 --'18I 7 eerste violist aan de Groote
Opera. Een bundel vioolduetten van hem verscheen 1780 in druk. Een
andere L o c h o n leefde in de 17e eeuw te Tours en gaf motetten in het licht.
Lock (Matthew), Engelsch componist, geb. in de eerste helft der 17e eeuw
te Exeter, studeerde onder leiding van Gibbons en Wake. Hij componeerde o. a. de kroningsmuziek voor K a r e 1 1 I en werd dientengevolge tot
CoYnposer in Ordinary to the King benoemd. Later ging hij tot de Ka-
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tholieke kerk over en stierf 1677 als organist der koningin. Beroemd was
zijn muziek voor Shakespeare's .,lfacbeth en Tempest. Van zijn overige
werken verdient vermelding een van een inleiding voorziene verzameling kerkgezangen, getiteld : .3loclern Church Music; Pre-Accu$ed, Censur'd and Ob

ifs Performance before His Majesty, April, 4 , 1666, Vindicated-strucedin
by the diahor. Als schrijver is L., behalve door eenige polemische werken,
bekend door zijn Melothesia, or Certain General Rule.? for playing upon a
Continued Bass.

Loco, Lat., ter plaatse. Deze uitdrukking beteekent, dat de noten, zoo zij
te voren een octaaf hooger of lager gespeeld mochten zijn, nu weder haar
gewone plaats op den notenbalk moeten innemen.
Loder (Edward James) , Engelsch componist, geb. 1813 te Bath, studeerde te Frankfort a. d. M. bij Ferdinand Ries , en vestigde zich in zijn
vaderland. Onder zijn compositiën bevinden zich de opera's Nourjahad (1834),
Dice of Death (1835), The Night Dancers en Raymond and .Iques ; voorts
vele cantates en kerkmuziek. Hij was gedurende eenige jaren orkestdirecteur aan
P r i n c e s s' s T h e a t r e te 'Londen en later aan een schouwburg te Manchester.
Omstreeks f856 werd hij krankzinnig en stierf 5 April van dat jaar te Londen.
Loder (John Fawcett) , violist, broeder van den vorige, gel). J 84 2 te
Bath; was gedurende eenige jaren directeur der concerten aldaar en volgde
1845 Francois Cramer op als directeur der voornaamste Londensche concerten. Hij stierf 16 April 1853.
Loder (George), componist, geb. 1816 te Bath, begaf zich 1836 naar
Noord-Amerika en vestigde zich te Nieuw-York, waar hij o. a. bijdroeg tot
de oprichting der thans nog bestaande Philharmonic society. Hij begaf zich
1856 naar Australië. Van zijn opera's, symphonieën en ouvertures is niets
in druk verschenen.
Loder (K at e F a n n y) , klavierspeelster, geb. 21 Aug. 1826 te Bath, ontving haar opleiding aan de R o y a 1 A c a d e m y o f Music en liet zich op vele
concerten in Engeland met goed gevolg hooren. Ook heeft zij gecomponeerd:
een opera, een ouverture, twee strijkquartetten en klaviermuziek.
Lodi (D e m e t r i o) , kerkcomponist uit de tweede helft der 17e eeuw,
schreef compositiën in den stijl van Gi o v a n n i G a b r i e 1 i. W a l t h e r citeert
van hem : Canzoni ossia Sonate conce.ríate per chiesa a 1, 2 e 3 voci,
Lodi (Giovanni Luigi) , genaamd Sterke 1, klavierspeler en componist,
leefde in de laatste jaren der 48e eeuw te Warschau en gaf symphonieën,
sonates en andere stukken voor zijn instrument in het licht. B r ei t k o p f
en H är t e 1 gaven bij vergissing een sonate van W ó l f f 1 onder den naam
Lodi uit. Dientengevolge werd L. een naschrijver der gedachten van anderen genoemd. De vergissing schijnt eerst later ontdekt te zijn.
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Loeber (J o h a n n E r n s t) , componist, geb. * te Erfurt, was omstreeks 1 730
organist te Weimar en gaf volgens Walther in het licht : Hochzeit-Concert
von zwei Stimmen unrl Generalba 8s (Erfurt, 1732).
Loebmann (Franz), violist en componist, geb. 1809 te Volschau in de
Nederlausitz, werd 1826 violist aan het Kónigstádter theater te Berlijn,
lid der koninklijke kapel aldaar en vervolgens koordirecteur en concertmeester
te Riga. Hij bleef in laatstgenoemde stad gevestigd, ook nadat hij zijn betrekking als concertmeester had opgezegd, en legde zich hoofdzakelijk op het
onderwijs toe. Onder zijn cornpositiën bevindt zich een komische opera :
Der Riifig.

Loenen (Leonard Jacobus) , klavierspeler, geb. 13 Sept. 1841 te N ij niegen, waar zijn vader geneesheer was. Het eerste onderricht in de muziek
ontving hij van N ij 1 a n d, organist te Voorst, en zette na diens dood zijn
studiën voort bij T i b h e, destijds organist te Zutphen. Op zesjarigen leeftijd
verloor hij zijn vader en werd op verlangen van zijn voogd op del Latijnsche
school te Zevenaar geplaatst. Van daar begaf hij zich naar Utrecht, waar hij
een cursus aan de technische school doorliep, en werd vervolgens, na den dood
zijner moeder, als student te Delft ingeschreven. Daar ter stede legde hij
zich ijverig op het klavierspel toe, studeerde een jaar onder leiding van
K 1 e r k en trad op studentenconcerten te Delft en te Leiden met goed gevolg
als solist op. Tengevolge van de nieuwe wet op het Middelbaar Onderwijs,
krachtens welke de Delftsche Akademie in Polytechnische school veranderd en de
studietijd verlengd werd, verliet L. de akademie en besloot gevolg te geven

aan den sinds lang gekoesterden wensch om musicus te worden. Hij vestigde
zich te Amsterdam, trad aldaar 1867 in F ei i x M e r i ti s als solist op en
werd in hetzelfde jaar tot onderwijzer aan de muziekschool der Ma a t s c h a p ij
tot bevordering der Toonkunst benoemd, doch nam twee jaren later
als zoodanig zijn ontslag en richtte zelf een muziekschool op, die onder den
naam van Klassikale Piano- cursus van L. J. van Loenen vele
goede leerlingen telt en zeer gunstig bekend is.
Logier (Johann Bernhard) , muziekgeleerde, geb. 9 Febr. 1777 te
Kassel. Zijn voorouders waren Fransche emigranten. Zijn grootvader was
cantor en organist te Kaiserslautern geweest, zijn vader was violist en lid der
keurvorstelijke kapel te Kassel. Na den dood zijner ouders wijdde hij zich, tegen
den wil van zijn voogd, geheel aan de muziek, en werd door een Engelschman, die hem op een concert de fluit had hooren bespelen, mede naar Engeland genomen, waar hij op diens kosten zijn studiën in het fluit- en klavierspel voortzette. Later, omstreeks 1808, kwam hij in dienst bij het regimentsmuziekcorps van den markies van A b e r c o r n en werd vervolgens organist
te Westport in Ierland, Omstreeks dien tijd begon hij zich ook op het
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muziekonderwijs toe te leggen en vond de C h i r op 1 a s te (z. dit) uit, welk
instrument hem bij zijn muzieklessen van groot nut was. In het jaar 1821
zond de Pruisische regeering F r a n z S t o e p e 1 naar Londen, om met de uit
kennis te maken, en de uitslag was, dat L. naar Berlijn geroepen-vindg
werd, ten einde zijn werk daar te verbreiden. Hij bleef aldaar drie jaren en
verdiende er met den verkoop van zijn C h i r o p 1 a s t e en van instruktieve
werken zeer veel geld. Vervolgens keerde hij naar Engeland terug, vestigde
zich eerst te Londen en daarna te Dublin, waar hij 1846 stierf. Zijn leermethode, die hoofdzakelijk ten doel had, verscheiden leerlingen gelijktijdig het
klavierspel en de beginselen der harmonie te onderwijzen, heeft hij ontwikkeld in de volgende werken : System der Mu$ikzwissensclia f t (Berlijn, 1827),
Lectionen uncl Uebungen für Piano f oríe en .Lehrbuch (Ier musikalischen Com-

position, Auszuq aus slem System für Schulen. Als componist is hij bekend
door klaviercompositiën en door een Ode voor de 50-jarige regeering van
George III, 1809 te Dublin uitgevoerd.
Logroseino (Nicolo), Italiaansch componist, geb. omstreeks 1700 te Napels, was tot P i c c i n i's optreden de eerste in het vak der Opera b u f fa.
De roem van laatstgenoemde noopte hem, Napels te verlaten en zich te Palermo te vestigen, waar hij leeraar aan het Con s e r v at o r i o dei f i gl i u o 1 i
d i s p e is i werd. Te Napels teruggekeerd, stierf hij aldaar 1763.
Lohet (Si m o n) , hoforganist te Stuttgart omstreeks 1600, is als componist
bekend door 24 Fuga's, die opgenomen zijn in de Tabulatura mu$ic. orq.
van Joh. Woltz (1617).
Löhle (Franz X a v e r) , tenorzanger en componist, geb. 3 December 1792
te Wiesensteig in Wurtemberg, was 1809-1816 aan het hoftheater te Stuttgart verbonden, zong vervolgens aan de Opera te Hanover en ging '1818 van
daar naar Munchen, waar hij tot 1833 aan de koninklijke Opera verbonden
was. In laatstgenoemd jaar. op pensioen gesteld, stierf hij 29 Jan. 1837. Hij
was ook directeur van den door hem opgerichten Munchener L i e d e r k r a n z en
van een groote zangschool. Van zijn compositiën zijn Missen en mannen
-koret
bekend.
Löhlein (Georg Simon) , geb. 1727 te Neustadt op het gebied van Koburg, gest. 1782 als kapelmeester te Riga, is hoofdzakelijk bekend wegens
zijn didaktische werken : een klavierschooi, van welke vijf, en een vioolschool,
van welke drie uitgaven verschenen zijn.
Löhner (Johann), componist en organist, geb. 21 Dec. 1645 te Neu ren
aldaar gest. 2 April 1705 als organist aan de S t. L a u r e n t i u s -kerk,-berg,
gaf o. a. in het licht . Kirchen- uncl Ta felmu$i/cen (1682), Hochzeitsmuusiken
(1697) en drie- tot achtstemmige zangen (1700).
Loin' (Michael) , Duitsch toonkunstenaar, geb. op het einde der lee eeuw
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te Marienburg, was in de eerste helft der 4 7e eeuw cantor te Dresden en
gaf in het licht : Neue Teuteche and Lateinische Kirchen- Gesanye etc. (eerste
deel, Dresden, I637).

Lohr, harpspeelster, geb. 1 808 te Amsterdam, liet zich reeds op tienjarigen
leeftijd in het openbaar hooren en gaf ook later vele concerten hier te lande.
Nadat zij 1840 in het huwelijk was getreden (volgens G r eg o ir met F ink),
trad zij ook nu en dan als zangeres op.
Lokkenburg (Johann), Duitsch componist uit de '1 6e eeuw, van . wiens
werken W a 1 t h e r een vijfstemmige Mis citeert en van wien in de bibliotheek
te Munchen twee andere Missen voorhanden zijn.
Lolli of Lolly (Antonio), vioolvirtuoos, geb. x.728, of 1733, te Bergamo,
trad 1762 in dienst van den hertog van Wurtemberg en maakte te Stuttgart
kennis met Na r d i ni. Na een elfjarig verblijf te Stuttgart begaf hij zich
naar Petersburg, waar hij ten hove zoo groot succes had, dat keizerin K a-

t 1, a r i n a hem een strijkstok ten geschenke gaf, waarop zij eigenhandig de
woorden geplaatst had : drehet fait par Cathérine II pour l'incomparable Lolli.
Van Rusland begaf hij zich naar Parijs, waar hij 4 779 in een c o n c e rt s p i r it u e 1 optrad, vervolgens naar Spanje, Engeland, Denemarken en Duitschiand.
Hier te lande had hij zich reeds in het jaar 1769 laten hooren. Hij stierf
1 802 op Sicilië en werd volgens de getuigenis van den abbé B e r t i n i in de
Capucijnerkerk te Palermo plechtig bijgezet. — L.'s techniek grensde aan het
fabelachtige; zijn voordracht liet echter in vele opzichten te wenschen over,
en zijn muzikale kennis was gering. Van de door hem vervaardigde compositiën schreef hij, naar men beweert, alleen de bovenstem en liet de harmonisatie aan anderen over.
Lolli (Filippo), violoncellist, zoon van den vorige, speelde o. a. 179. op
een hofconcert te Berlijn, waarvoor hij van Frederik W i 1 h el m I I 100
Friedrichs d'or ontving, en reisde vervolgens met zijn vader naar Kopenhagen
en Weenen. Latere berichten aangaande hem ontbreken. Volgens F é t i s
zou hij 1822 violoncelonderwijzer te Caën geweest zijn.
Lomagne (Joseph), violist en componist, geb. 1 804 te Perpignan, ontving eerst in zijn geboortestad en later aan het conservatoire te Parijs onder
vioolspel en de compositie. Hij richtte 1842 een conservatoire-richtne
te Perpignan op, aan hetwelk hij tot aan zijn dood, 1868, als directeur werk
Onder zijn compositiën bevinden zich stukken voor viool, kerk -zanws.
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te Amsterdam, geb. I6 Sept. 1823 te 's Gravenhage, is als componist bekend
door de volgende werken : ITervolg op het koraalboek van de Evangelisch

Luíhersche gezavijen in het konzinkr jk der Nederlanden, van J. G. Wilms,
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voor orgel of piano (Amsterdam, J. Brandt e n Z n. , 1850) ; Driestemmige
bewerking der Evangelisch- Luihei sche gezangen voor gelijke stemmen, ten gebruike
vooral van kinderen in school en kerk (Amsterdam, JA o m a n en R e u d 1 e r,
1852), Vierstemn iq koraalboek der Evangelisch- Luthersche gezangen, voor orgel
or piano, zoowel als voor koor ingerigt enz. (Amsterdam, J. C. L o in a n J r.,
1854) ; Character$tilcke fur Klavier and Violine en drie stukken voor klavier,
getiteld : Wonnefage, Bange Frage, Kerkes Wagen. Onder de werken, uitgegeven door de Vereeniging voor Noord- ATecderland,9 Muziekgeschiedenis, bevinden zich Liederen uil den Gedenck-clanck van V a 1 e r i u s en Twaalf Geuzeliedjes, door L. toegelicht en van klavierbegeleiding voorzien. Sinds vele jaren
is hij lid van het hoofdbestuur der Maatschappij tot b e v o r d e r i n g
der Toonkunst.
Lombardo (Girolamo), contrapuntist, leefde omstreeks '1600 op het eiland
Sicilië. Van zijn werken zijn bekend 4 Misse a 4 e 5 voci col basso confinuo.
Lombard! (Giacomo), leeraar in den zang en componist, geb. 1810 te
Parma, studeerde aan het conservatorium te Napels, en was als tenor aan vele
Italiaansche theaters werkzaam, doch werd tengevolge eener keelziekte genoodzaakt,
het tooneel te verlaten en zich tot het zangonderwijs te bepalen. Als cornponist is hij bekend door drie opera's en vele kerkmuziek. Ook schreef hij
eenige zangmethodes. Hij stierf 1877 te Napels.
Lonati (C a r 1 o A m b r o g i o) , Italiaansch componist, geb. omstreeks het midden der 17e eeuw, liet I681 te Venetië zijn opera Ariberlo e Flavio opvoeren.
Lonata (0 r t e n s i a) , zangeres, geb. 18.5 te Milaan, behaalde groot succes in het Scala-theater en op andere Italiaansche tooneelen. Zij stierf reeds
4 Nov. 1837 te Palermo.
Londieer (Ernst Johann) , Zweedsch componist, organist en klavierspeler,
geb. 17I7 te Stockholm, toonde reeds op jeugdigen leeftijd groot talent te bezitten en studeerde op kosten van de koningin van Zweden te Kassel. Hij
keerde 1730 naar Stockholm terug en werd, ofschoon slechts 13 jaar oud,
organist aan de Maria - , later aan de hofkerk. Latere berichten omtrent
hem ontbreken. Ook van zijn talrijke compositiën is buiten zijn vaderland
niets bekend geworden.
Longa (scil. nota), Lat. ; Z. NOOT en NOTENSCHRIFT.
Longhi (L e o p o 1 d o) , Italiaansch operacomponist, geb. omstreeks t 770 in
den Kerkelijken Staat, leefde 1790 te Napels.
Loop, Ned. ; LAUF, Hoog. ; ROULADE, Fr. ; V0LATA, Ital. ; een loopende
figuur, een reeks op. of afgaande snelle noten, diatonisch of chromatisch.
Loos (Johann), componist en organist, was omstreeks 1768 schooldirecteur en organist te Praag. Onder zijn compositiëri bevinden zich Operettes
en ook vele Missen.
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Loosemore (Henry), componist en organist, werd 1640 te Cambridge
tot baccalaureus in de muziek bevorderd en was 1660 organist aan de kathedraal te Exeter. Een jaar later stierf hij. Services en Anthems van hem zijn
in druk verschenen.
Loosemore (George), doctor in de muziek, zoon van den vorige, werd
1660 organist aan Trinity C o 11 e g e. dnthem8 van hem zijn opgenomen
in de collectie T u d w a y.
Loosemore (John), tweede zoon van Henry L. , was orgelmaker. Hij
vervaardigde o. a. •1665 een orgel voor de kathedraal te Exeter en stierf 1681.
Lopez of Lobo (Duarte), in het Latijn E d u a r d u s Lupus genaamd,
Portugeesch componist, was in den aanvang der 17e eeuw kapelmeester te
Lissabon en bereikte den leeftijd van 103 jaren. Van zijn werken, die tusschen de jaren 1600 en 1639 in druk verschenen zijn, kent enen Missen,
Responsoriën en andere kerkmuziek.
Lopez (José V e n a r c i o) , geb. 18 Mei 1795 te Madrid, was contrabassist
aan het theater d e 1 a Cruz , werd 1830 leeraar aan het conservatorium
aldaar en 1839 lid der koninklijke kapel. Hij schreef een contrabasmethode.
Loguin (Anatole), schrijver over muziek, geb. 22 Febr.1834 te Orleans,
gaf de volgende werken in het licht : Notations élémentaires d'Harmonie moderne; Zettres sur l'enseignement populaire de la Mueique; De l'avenir des
íhéories mu8ieale$; Aperçu sur un nouveau système de notation en Tableau de
lou$ les ejets harmonigzcee de une á cinq notes.
Lorandi (Giovanni A 1 b e r t o) , componist, leefde in de eerste helft der
I8e eeuw te Brescia, schreef 1701 voor den prins van Toscane een oratorium:
Maria Maddalena en 1709, bij gelegenheid der genezing van dien prins,
een Te Deum.
Lorente (A n d r e s) , Spaansch organist en muziekgeleerde, geb. 1631 (volgens anderen 15 April 1624), te Anhuelo bij Toledo, is bekend als schrijver
van een werk over het contrapunt en de compositie, getiteld : El porque de
la musics, en que ee contiene Los quaíro artes de ella, canto llano, canto de
organo, conírapunto y compoeizion (Alcala, 1672).
Lorenz (Friedrich August) , fagotvirtuoos, geb. 1 796 te Chemnitz,
was lid der koninklijke kapel te Dresden en schreef eenige stukken voor zijn
-

instrument.

Lorenz (Friedrich August) , geb. 1818 te Jóhnstadt in het Saksische
Ertsgebergte, was 1839 kerkzanger te Bautzen, 1841 onderwijzer en organist
te Mariënberg en 1855 hofcantor te Dresden, in welke betrekking hij veel
deed tot bevordering der klassieke kerkmuziek.
Lorens (kar 1 Ado 1 p h) , componist, geb 13 Aug. 1837 te Cöslin in
Dommeren, studeerde 1857 te Berlijn onder leiding van D e h n en Fri e-
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d r i c h Kie 1, werd 1864 muziekdirecteur te Berlijn en 1866 te Stettin. Zijn
compositiën bestaan in instrumentale muziek, een zoogenaamd »wereldlijk"
oratorium : Otto der Grosse, een opera : Ingo, een Stabat 1tlater en vele geestelijke en niet-geestelijke gezangen.
Lorenzani (Paolo), componist, geb. omstreeks 1640 te Rome, werd kapelmeester aan de Jezuïetenkerk te Rome, later aan de kathedraal te Messina
en eindelijk, 1690, pauselijk kapelmeester. Hij stierf 1713 te Rome. Van
zijn werken zijn in druk verschenen een verzameling vierstemmige motetten
(Parijs, I679) en een Magnificat voor twee koren (Rorne,1690). Zijn overige
werken bevinden zich in manuscript in het archief der pauselijke kapel.
L. was een leerling van 0 r a z i o B e n e v o l i.
Lorenzini (R a i m o n d o) , Italiaansch componist, geb. in de eerste helft. der
18e eeuw te Rome, werd 175'1 organist en 1786 kapelmeester - aan de kerk
Santa Maria m a g g i o r e. Hij stierf 1806. Zijn nagelaten werken, die
niet in druk verschenen zijn, bestaan in stukken voor klavier met obligate
strijk- en blaasinstrumenten.
Lorenziti (Antonio), vioolvirtuoos en componist, geb. omstreeks 1740
te 's Gravenhage, waar zijn vader muzikant in dienst van den prins van
O r a n j e was, ontving onderricht van zijn vader en van L o c a t e l 1 i en werd
1767 kapelmeester aan de kathedraal te Nancy. Van zijn compositiën zijn
strijkquartetten, trio's en vioolduetten in druk verschenen. Zijn broeder,
Bernardo L. , geb. 1764 te Kirchheim in Wurtemberg, kwam 1787 uit
Nancy te Parijs, waar hij tot 48l3 tweede violist in het orkest der Groote
Opera was. Men kent van hem vele compositiën voor viool.
Lorenzo (N i c o 1 ó) , orgelvirtuoos, componist en zangmeester, geb. 30 Oct.
1789 te Triëst, kwam 1810 te Weenen, waar hij onder leiding van Salie r i
studeerde, en vestigde zich 1830 te Parijs, waar hij organist aan de E 1 i s ab e t h s -kerk werd. Hij componeerde vele orgelmuziek.
Loret (Jean Joseph) , organist en orgelmaker, geb. 6 Maart J 757 te
Termonde, was gedurende 55 jaren organist en klokkenist aldaar. Hij stierf
11 Sept. 1847.
Loret (Frangois Bernard) , zoon van den vorige, geb. 6 April 1808
te Termonde, vestigde zich als orgelmaker te Mechelen en vervaardigde meer
dan 300 orgels. Hij stierf J 7 Nov. 187 7. Zijn broeder Hippo 1 y t e was
organist te Termonde, later te Bergen in Henegouwen. Hij had een orgel
te Laeken, later te Parijs, en vervaardigde ongeveer 500-fabriek
instrumenten.
Loret (Clement), componist en organist, zoon van H i p p o ly t e L., geb.
1833 te Termonde, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Brussel,
kwam 1855 te Parijs en werd aldaar achtereenvolgens organist aan het P an-
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théon, de Suresnes, de Notre-Dame des Victoires en de Saint
Louis d' A n t i n ; 1 857 werd hij ook leeraar aan de school voor kerk muziek
van N i e d e r m ey e r. Zijn compositiën bestaan in orgelmuziek , een vierstem
Mis met orkest- en orgelbegeleiding, een oratorium : Le Calvaire, en een-mige

Méthode eompléie pour orgue.
Lortzing (Gustav Albert) , operacomponist, geb. 23 Oct. 1803 te Berlijn, was de zoon van een tooneelspeler. Hij studeerde korten tijd onder leiding van R u n g e n h a ge n, doch het zwervend leven aan zijn vaders beroep
verbonden maakte geregeld onderwijs onmogelijk, en op negenjarigen leeftijd
was hij verplicht, zijn studiën in het klavier-, viool- en violoncelspel zonder
eenige leiding voort te zetten. Omstreeks denzelfden tijd begon hij op het
tooneel mede te spelen en te zingen en werd zoodoende vroegtijdig bekend
met het gebied, waarop hij later roem zou behalen. In het jaar 1822 begaf
hij zich met zijn ouders naar Keulen, waar zijn eerste kleine opera Ali Pascha
von Janina ten tooneele gevoerd werd. Het gezelschap waarbij hij behoorde
speelde ook te Detmold, Munster en Osnabruck, en in al deze steden werd
zijn opera herhaald. In 1833 werd hij als eerste tenor aan den stadsschouw
te Leipzig verbonden en bracht aldaar tien gelukkige jaren door. Daar-burg
ter stede schreef hij 1837 den tekst en de muziek zijner opera's Die beiden
Schutzen en Czaar and Zimmermann. Beide werken maakten grooten opgang,
evenzoo zijn volgende opera : Der Wildsckulz (1842). In het jaar 1844 tot
kapelmeester aan het theater benoemd, moest hij tengevolge van zijn onvoldoende muzikale opleiding dien post een jaar later nederleggen. Zijn volgende werken : Uncdine (1845) en Der ZYajenschmied, hadden te Leipzig,
Hamburg en Weenen groot succes, en L. bekleedde in laatstgenoemde stad
korten tijd den post van kapelmeester aan het theater an der Wien. Een
nieuwe opera, Die Rolandsknappen, vond te Leipzig een zoo gunstig onthaal,
dat men hem ten tweeden male den post van kapelmeester aan den stadsschouwburg aanbood; doch ongelukkigerwijze leidden de onderhandelingen
dienaangaande niet tot het gewenschte doel, en R i e t z verkreeg den kapel
volgende levensjaren van L. waren rijk aan zorgen. Hij-mestrpo.D
reisde met zijn talrijk gezin van plaats tot plaats, om nu eens als zanger en
tooneelspeler, dan eens als leider zijner opera's, zijn brood te verdienen.
Eindelijk werd hij 1850 kapelmeester aan het Friedrich W i l h e l m s t a d ttheater te Berlijn, waar hij alleen vaudevilles en kluchten te dirigeeren had.
Doch hij was geheel uitgeput en stierf 21 Jan. 1852. Het publiek bezorgde
hem een plechtige begrafenis en verzamelde gelden voor zijn arme nagelaten
betrekkingen. L.'s compositiën, ofschoon niet uitmuntende door diepte en
verheven gedachten, behooren tot de beste komische opera's die in Duitschland geschreven zijn en kenmerken zich door eenvoud, ongedwongenheid en
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vroolijkheid, Vele zijner werken worden nog heden in Duitschland en, elders
vertoond en met bijval begroet.
Li3schhorn (A 1 b e r t) , professor in de muziek en leeraar in het klavierspel
aan de school voor kerkmuziek te Berlijn, aldaar geb. 27 Juni 1819, schreef
ongeveer l40 instruktieve werken, die op vele Duitsche muziekscholen gebruikt worden.
Losel (Johann Georg), componist, geb. in Boheme, leefde in de eerste
helft der E8e eeuw als kapelmeester te Praag, waar in de jaren 1724 tot
1745 de volgende oratoria van hem uitgevoerd werden : Die obsiegende Liebe

ober (ibe Gerechtigkeil, mit welcher Jesus den durch clip Sunde todien Men8chen turn Leben au f gerichtet (1724); Das bittere Leiden Jesu ('1726) en
Das beweinte Grab des Heilands.
Li sener (.1. G.), geb. 1769 te Salzwedel, was organist aan de Mari akerk aldaar en werd later conrector aan het gymnasium dier stad. Hij stierf
.5 Febr. 1829.
Los! of Losy (Graaf von), luitvirtuoos, geb. 1638 in Boheme, maakte
kunstreizen door Duitschland, Frankrijk en Italië en stierf 1721 te Praag.
Lossius (Lucas), muziekgeleerde, geb. 18 Oct. 1508 (volgens anderen
1509) te Vacha, gest. 8 Juli E582 te Luneburg, schreef de volgende werken : Psalmodia, hoc est cantica sacra veteris ecclesiae eelecta (Neurenberg,
1533 ; latere uitgaven : Wittenberg, 1561, x.569 en x.579) en Erotemala musicae practieae ex probaíissimis quibusque hufu$ dulcissimae artis $criptortbus
accurate et brevier selecta (Neurenberg 1563 ; latere uitgaven te Wittenberg).
Lotti (Antonio), componist uit de Venetiaansche school, geb. 1667, vermoedelijk te Hanover, waar zijn vader kapelmeester ten hove was. Volgens
anderen zou hij te Venetië geboren zijn. In elk geval was hij van Venetiaansche afkomst, zooals uit zijn bijnaam Veneto blijkt, en ontving ook zijn
muzikale opleiding in de Doge -stad. Reeds 1683 werd aldaar een door heni
gecomponeerde opera, Giustino, vertoond. Zijn meester was L e g r e n z i. L. was
eenigen tijd als koorknaap in de kapel van den Doge werkzaam, werd 1687
lid der Confraternith musicale di Santa Cecilia, verkreeg 1689
den post van c a n t o r e di contra alto, met een salaris van 100 dukaten, en
werd 1692 tweede organist aan de S t. Marcus -kerk. In 1704 volgde hij
Spada op als eerste organist en bekleedde dien post gedurende veertigjaren.
Na den dood van Antonio B i f f i (1733) moest er een nieuwe kapelmeester
gekozen worden. Bij de eerste stemming verkreeg L., die mededingers had
als P o 11 a r 10 , P o r p o r a en P o r t a, 6 van de twaalf stemmen ; de zaak
werd aangehouden tot 1706, toen L. met 9 van de 12 stemmen verkozen
werd. Omstreeks dien tijd componeerde hij het bekende Miserere, dat zijn
naarn wereldberoemd maakte. Dit werk werd gevolgd door een groot aantal
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Missen, Hymnes en Psalmen, die ook daarin van de werken zijner Venitiaansche voorgangers verschilden, dat zij niet met orkest -, maar met orgelbegeleiding geschreven waren. Hij had zich echter niet tot de kerkmuziek bepaald, maar in het tijdvak 1693--1717 ook zeventien opera's geschreven.
Sommige dezer werken hadden de aandacht getrokken van den kroonprins
van Saksen, die L. uitnoodigde, naar Dresden te komen. In het najaar van
1717 begaf hij zich met een operagezelschap daarheen en bleef er tot 1720.
Er waren uitstekende zangers en zangeressen bij, o. a. zijn echtgenoote S a n t a
Ste 11 a (gest. 1759). H á n d e 1 kwam opzettelijk te Dresden, om hen te
hooren en eenige zangers voor zijn Opera te Londen te engageeren. Nadat
L. kapelmeester aan de S t. Marcus -kerk in zijn geboortestad geworden was,
bleef hij vier jaren in die betrekking werkzaam. Hij stierf 5 Jan. 1740 en
werd in de kerk St. G e m i n i a n i bijgezet. Over de beteekenis van L. in
de muziekgeschiedenis is gesproken in het artikel kerkmuziek. Een vrij volledige lijst zijner talrijke werken vindt men bij F é t i s (Bioar. et Bibl. univ.).
Lottin (Denis), vioolvirtuoos, geb. 19 Nov. '1773 te Orleans, aldaar gest.
1826, gaf concerten, duetten, sonates en andere stukken voor viool in het
licht.

Lotto (Isidor), vioolvirtuoos, geb. 22 Dec. 1840 te Warschau, studeerde
-

aan het conservatoire te Parijs, maakte vele kunstreizen en werd 1862 kamer
groothertog van Saksen-Weimar. Later, 1872, werd hij-virtuosande
leeraar aan het conservatorium te Straatsburg, welke betrekking hij nog
heden vervult.
Lotze (Karl), violist, geb. 26 Dec. 1815 te Berlijn, werd 1837 concertmeester aan den stadsschouwburg te Riga, keerde 1849 naar Berlijn terug,
waar hij zich als muziekonderwijzer vestigde, en werd 1857 kamermusicus
en lid der koninklijke kapel. — Zijn broeder W i 1 h e 1 m , violoncellist, geb.
17 Jan. 1817 te Berlijn, werd 1837 kamermusicus aldaar en maakte van
1838 tot 1852 deel uit van het strijkquartet van Zimmermann.
Louehet (Gustave), klavierspeler en componist, geb. 4 Oct. 1840 te
Boulogne-sur -Mer, behaalde te Parijs met zijn Hymne de Noël een prijs. R lavierwerken van hem zijn bij M a h o aldaar in druk verschenen. L. was eerst
te Rouaan gevestigd, doch woont sedert 1876 te Parijs.
Louet (Alexandre), componist, geb. 1753 te Marseille, gest. 1817 te
Parijs, schreef de opera's La double clef on Colombine commissavre en Amélie.
Hij geraakte in kommervolle omstandigheden en was genoodzaakt, klavierstemmer te worden. Een door hem geschreven werkje, getiteld : Instructions
theoriques et pratiques sur l'aceord du Pianoforte, zag 1798 te Parijs het
.

licht.

Louet (A r i s t i u s) , zoon van den vorige, was virtuoos op verschillende
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instrumenten, vooral op de viool en de guitaar, en componist van romances
hij behaalde 1851 te Brussel met zijn voordrachten groot succes.
Loulié (Etienne), Fransch toonkunstenaar in dienst van den hertog de
Guise , leefde in de tweede helft der 17e eeuw te Parijs en vond een chr on o m e t e r uit, die als de voorlooper van den M e t r o n o o m beschouwd wordt.
Een beschrijving van dat werktuig is opgenomen in zijn Eléments ou principes
de musique (Parijs, 1696 ; andere uitgave : Amsterdam, 1698). Ook vond
hij een s o n o m e t e r uit, ten gebruike bij het stemmen van klavieren.
Loure, Fr., een Fransche dans van een ernstig karakter en in langzame
beweging (4- of 4 -maat) ; ook een verouderd instrument van de familie der
doedelzakken.
Lourer , Fr. ; LEGARF, Ital. ; de tonen eener figuur binden, ineen doen vloeien.
Ldvenskjold (Hermann Severin, Baron von), geb. 30 Juli 18J5 in
Noorwegen, ontving zijn muzikale opleiding te Kopenhagen, waar hij x.841
koninklijk kamermusicus en E851 organist werd. Aldaar werden ook zijn
opera's Die Sylphide, Sar^z, Die Höhle im Kullaberge, die Feuerprobe en
rancdot vertoond. Zijn overige compositiën bestaan in ouvertures, een trio,
een quintet, klavierstukken en liederen.
Liw (Joseph), klavierspeler en componist, geb. 23 Jan. l 834 te Praag,
maakte 1854 een groote kunstreis en vestigde zich l856 als muziekonderwijzer
in zijn geboortestad. Hij heeft meer dan 300 stukken voor klavier geschreven.
Lowe (Johann Jacob) , vioolvirtuoos en componist, geb. x.628 te Eisenach, gest. 1703 te Luneburg, gaf symphonieën, concerten en Canones 1, 2,
3, 4 bis 8 síimmig, theils fur Instrumente, theils fier Sanger in het licht.
Lowe (Johann Kar 1 Gottfried) , gewoonlijk alleen Kar 1 L. genoemd,
componist, geb. 30 Nov. 1796 te Löbejun bij Halte, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader, die aldaar cantor was, werd 1807 koorknaap te Kóthen en ging van daar naar het gymnasium der F ra n c k e-stichting te Halle, waar hij zijn muzikale studiën onder leiding van Turk voortzette. Hij had als knaap een zeer schoone sopraanstem en zong dikwijls in
het bijzijn van hooge of beroemde personen, o. a. van mevrouw d e S t a ë 1,
-

die hem een geschenk gaf, en van koning Jerome van Westphalen, die hem
een jaargeld van 300 thaler toekende. Deze gift stelde L. in staat, zijn studiën in de muziek met ijver voort te zetten. De val van koning J e r a m e
en de dood van zijn leermeester Turk maakten echter een einde aan zijn
onbezorgd leven, en daar ook zijn gezondheid door aanhoudend zingen geleden
had, besloot hij, zijn gymnasiale studiën weder te hervatten, hetgeen hij zoo
ijverig deed, dat hij reeds '1817 als student in de theologie aan de universiteit te Halle kon worden ingeschreven. N a u e , de opvolger van T u r k ,
richtte een S i n g a k a d e m i e op, evenals die van Z ei t e r te Berlijn ; L. werd
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er lid van en maakte er kennis net zijn aanstaande echtgenoote, J u 1 i e v on
Jacob, een talentvol meisje, met wie hij 1821 in het huwelijk trad, doch
die hij drie jaren later weder door den dood verloor. In het jaar 18'18 componeerde hij zijn eerste ballades : Eduarcl en Erlkónig, na den. dood zijner
vrouw volgde Der Wirthin Töchterlein. In de jaren x.819 en '20 bezocht hij
Dresden, waar hij kennis maakte met Goethe , K. M. von Weber en
H u in m e 1, en begaf zich 1821 naar Stettin, waar hij cantor aan de St. J a c o b skerk en leeraar aan het gymnasium werd, welke betrekkingen hij tot 1864
bekleedde. Een tweede huwelijk, met de schilderes en zangeres August e
Lange , was zeer gelukkig. In het tijdvak tusschen de jaren 1847 en
1864 maakte hij vele reizen door Duitschland, Frankrijk, Engeland, Denemarken, Zweden en Noorwegen en werd overal met bijval ontvangen. In het
jaar 1864 was hij wegens ziekte genoodzaakt, zijn kunstenaarsloopbaan te
verlaten. Hij trok zich uit het openbare lever terug, vestigde zich te Kiel
en stierf aldaar 20 April 1869. Van zijn compositiën zijn er ongeveer 145 in
druk verschenen ; zij bestaan voor het grootste gedeelte in ballades en liederen, van welke vele populair geworden zijn en nog heden door beroemde zangers voorgedragen worden. Doch ook grootere werken zijn van hem bekend,
o. a. eenige oratoria, opera's, cantates, syrnphonieën, klavierstukken enz. Onder
zijn didaktische werken bevinden zich een Gesanglekre en een Methodische

Anweieung zum Kirchengeeange. Een autobiographie van hem is, door C. H.
Bitter omgewerkt, 1870 te Berlijn verschenen.
LL$we (Sophie), zangeres, geb. 24 Maart 1816 te Oldenburg, ontving te
Mannheim het eerste onderricht in de muziek en zette haar studiën te Weenen voort, waar zij 1832 voor het eerst optrad. Zij maakte kunstreizen naar
Hanover, Hamburg, Londen, Parijs en Italië en muntte, zoowel in opera's, als
in oratoria, uit. Nadat zij 1848 met den prins van Liechtenstein in het
huwelijk getreden was, zeide zij het kunstenaarsleven vaarwel. Zij stierf 29
Nov. 1866 te Pesth.
Ldwenskjold (H e r in a n n von), Deensch componist, geb. omstreeks 1818
te Kopenhagen, was 1839-1866 hoforganist aldaar en schreef, behalve vele
klavierstukken, twee opera's : Die F uertau f e en Turandot, welke zeer geroemd worden. Hij stierf 5 Dec. 1870 te Kopenhagen.
LJwenstern (M a t t h a e u s Ape 11 e s von), componist en dichter van geestelijke liederen, geb. 20 April 1594 te Neustadt, gest. 3 April 1648, is bekend door de volgende verzameling ; Symbola oiler Geclenkspruche Ilirer Furetl.
Gnaden Herrn Karl Friedrich Herzog zu Muneterberg, zu$ammt noch eílicher
geistlicher Oden, bevattende dertig gezangen voor 1 tot 9 stemmen.
Loys (J e a n), Vlaamsch toonkunstenaar uit de I6e eeuw, van wien twee aezangen voorkomen in de verzameling van P e t e r P h a 1 e s i u s te Leuven (1555--56).
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Lozek, klavier- en orgelvirtuoos, was in de laatste jaren der 18e eeuw
muziekdirecteur aan den schouwb•irc te Praag. Hij is waarschijnlijk dezelfde,
die bij sommigen onder den naam L o s c h e k voorkomt.

Lubbert (E m i 1 e Ti m o t h é e) , gel). 18 Febr. 1794 te Bordeaux uit Hol
ouders, studeerde te Parijs onder leiding van F é t i s in de compo--landsche
sitie en vervaardigde o. a. een opera in één bedrijf: Amour et eole're. Hij
was achtereenvolgens direkteur der Groote Opera en der Op é r a c o m i q u e,
doch maakte met beide ondernemingen slechte zaken en was wegens schulden
genoodzaakt, te vluchten. Hij kwam later in Egypte, werd ceremoniemeester
bij den vice- koning M e h e m e d A 1 i en stierf 1859 te Cairo.
Lubin (Napoleon Antoine Eugène Leon de Saint-), vioolvirtuoos,
geb. 8 Juli 1805 te Turijn uit Fransche ouders, maakte reeds 18I7 een
kunstreis door Duitschland en kwam o. a. ook te Kassel, waar hij zijn studiën onder leiding van S p o h r voortzette. Hij was achtereenvolgens te Weenen en te Berlijn als concertmeester werkzaam en stierf in laatstgenoemde
stad 13 Febr. 1.850. Onder zijn compositiën bevinden zich zangpelen, bal
-letn,
een- en meerstemmige gezangen en vele stukken voor viool.
Lubeck (F r i edrieh Wi 1 helm), geb. 1814 te Rheinberg, ontving onderricht in het vioolspel en de compositie aan de koninklijke muziekschool te
'S Gravenhage, zette zijn studiën te Parijs voort en werd na zijn terugkomst
hier te lande eerste violist, 1837 ook concertomeester, aan de koninklijke kapel.
Toen 1844 de betrekking van concertmeester te Hanover vakant was geworden , begaf L. zich daarheen en vervulde die betrekking gedurende eenige
jaren. Hij stierf 1.9 Aug. 1850 te Kaldenkirchen. Onder zijn compositiën
bevinden zich concerten, phantasieën, ouvertures en zangstukken.
Lubeck (Joseph) , broeder van den vorige, geb. 1811 te Wesel, studeerde
onder leiding van zijn broeder Johann Heinrich , trad 1830 bij een Nederlandsch muziekcorps in dienst en werd later violist aan de koninklijke
kapel te 's Gravenhalte. Hij stierf 1845.
Lubeck (J o h a n n H e i n r i c h) , violist, componist en orkestdirecteur, broede r van de vorigen, geb. 11 Febr. '1799 te Alssen bij Dusseldorp (de Fransche Lexica geven abusievelijk Alphen als zijn geboorteplaats op), werd in de
school van S p o h'r en Maurer tot een voortreffelijk violist gevormd. Reeds
op jeugdigen leeftijd werd hij tot directeur van het Pruisisch muziek
voor Leipzig en Berlijn, vervolgens (181.8-19) tot directeur der mili--corps
taire muziek te Berlijn en te Potsdam benoemd ; 1820--22 was hij achter
te Memel, te Koningsbergen en te Stettin als orkestdirecteur aan-envolgs
de Opera werkzaam. In liet jaar X1823 kwam lij in Nederland, waar hi zich
als violist op verschillende concerten liet hooren en ook als onderwijzer een
zoo goeden naam verkreeg, dat men, toen 1827 te 's Hage de koninklijke
32
II.
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muziekschool opgericht werd, hem aan het hoofd dier school plaatste. Gedurende een tijdvak van bijna veertig jaren was hij in die betrekking ijverig
werkzaam en deed als zoodanig veel tot bevordering der toonkunst hier te
lande. Na zijn benoeming tot directeur der muziekschool trad hij slechts zelden meer als solist op, doch was des te ijveriger als orkestdirecteur werk
aan de koninklijke kapel, aan de afdeeling der Maatschappij-zam,o.
tot bevordering der Toonkunst en aan de concertvereeniging D ilig e n t i a. Vele onderscheidingen vielen hem ten deel. Het ridderkruis van den
Nederlandschen Leeuw werd hem 1842, de groote medaille van verdiensten
1852 geschonken. Bij het overhandigen dezer medaille zeide de minister van
binnenlandsche zaken o. a. het volgende : »Ik overreik u van wege den Ko
medaille, versierd met het borstbeeld van Z. M. Aan de keer--nigderot
zijde zult gij gegraveerd vinden, dat de Koning gewild heeft, dat deze medaille
geslagen zou worden ter eere van de uitnemende diensten, door u aan de
toonkunst hier te lande gedurende 25 jaren bewezen." Als componist trad
L. slechts zelden openlijk op en alleen dan, wanneer hij er toe werd aangezocht, of er zich in zijn betrekking toe geroepen achtte. Van zijn verscheidene
viool-, fluit- en hobo- concerten, quartetten en duetten is weinig meer voorhanden. Meer bekend zijn : een ouverture met koor, voor het eerste muziekfeest
der Maatschappij tot bevordering der toonkunst (1834) vervaar
een cantate ter gelegenheid van het huwelijk van den kroonprins (thans-dig;
Willem III) ; de psalm » Gelobet sei Ooit der l err" ; een cantate voor de
nationale feestviering op 13 Nov. 1863 ; een klein mannenkoor (Jagerslied)
en een concertstuk voor violoncel, geschreven voor zijn jongsten zoon.
Zijn de verdiensten van L. als componist betrekkelijk gering, als leeraar
werd hij door weinigen overtroffen. Tal van talenten werden door hem tot
uitstekende kunstenaars gevormd ; tot de voornaamsten behooren zijn zoon
Ernst, Sofia Offermans-van Hove en Verhuist. Algemeen betreurd stierf hij II Febr. 1865. Door eenige oud-leerlingen van hem werd
een jaar later een gedenkteeken op zijn graf geplaatst,
Lubeck (Ernst), klaviervirtuoos, zoon van den vorige, geb. 24 Aug. 1829
te 's Gravenhage, ontving onderricht in de muziek van zijn vader en maakte
1851 met Frans C o e n e n (z. dezen) een kunstreis naar Amerika. Zij bezochten in de eerste plaats eenige der 'West-Indische eilanden, begaven zich
vervolgens naar Paramaribo, Demerary, Caracas, Valencia, drongen door tot
Santafe de Bogota, staken de landengte van Panama over en bereisden achter
Vervolgens wendden zij zich noordelijk, tot Aca--envolgsPruChi.
daar
naar
de hoofdstad Mexico, bezochten verscheiden
van
reisden
pulco,
andere steden der Mexicaansche republiek en keerden 1854 naar het vaderland terug. In genoemd jaar vestigde L. zich, nadat hij zich hier te lande met
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C o e n e n op het Rotterdamsche muziekfeest had laten hooren, te Parijs, waar
hij tot aan zijn dood, 17 Sept. '1876, gevestigd bleef. Zoowel dur ter stele,
als in het buitenland, werd hij algemeen voor een der eerste klavierspelers
van onzen tijd gehouden. Met Armin g aud, Lalo en Jacquard g af hij
er concerten voor klassieke kamermuziek en wijdde een groot gedeelte van
zijn tijd aan het geven van muziekonderricht. Een zenuwlijden verbitterde
zijn laatste levensjaren. Van zijn compositiën zijn bekend :.Berceuse, op. E3;

Tarantelle ; P o l o n a i s e, op. I4, en Reverie caractérisfique. -- B e r 1 i o z getuigde
van hem : »Son talent est tout a fait extraordinaire, non seulement par un
mécanisme prodigieux, mais par un style musical excellent et irréprochable.
C'est la verve unie a la raison, la force unie a la souplesse; c'est brillant,
pénétrant, et élastique comme une lame d'épée."
Lubeck (Louis), violoncellist, broeder van den vorige, geb. 1832 te
's Gravenhage, ontving onderricht aan de koninklijke muziekschool aldaar,
later te Parijs van Jacquard. Hij werd '1863 tot leeraar aan het conservatorium t.e Leipzig benoemd en bekleedde die betrekking tot 1872, in welk
jaar hij zich naar Frankfort begaf.

Luc (de Saint-), luitvirtuoos in dienst van koning L o d e w ij k XIV, maakte
'1700 een groote kunstreis naar Duitschland en Oostenrijk. Bij R o g e r te
Amsterdam zijn stukken voor luit van hem in druk verschenen.
Luca (S e v e r o de), Romeinsch componist, leefde omstreeks '1700, in welk
jaar een door here gecomponeerd oratorium : II marlirio di San Era9rno, uit gevoerd werd.
Lucas (I gg n a z) , componist en instrumentist, geb. 29 April J 762, bespeelde
o. a. de contrabas, de clarinet en den hoorn en had ook als zanger een goeden
naam. Hij stierf omstreeks 1835. Het getal zijner leerlingen is grouter dan
650; in de jaren 1789 tot I817 schreef hij de muziek voor bijna 700
feestelijkheden.

Lucas (C h a r I e s) , componist, violoncellist en professor in de muziek, gel).
1808 te Salisbury, Best. 23 Maart 1869, was sedert 1859 directeur der
koninklijke muziekschool te Londen. Zijn compositiën bestaan in opera's, sy mphonieën, ouvertures en kerkmuziek.
Lucatelli (Giovanni B a t t i s t a) , componist, leefde in den aanvang der
18 e eeuw te Venetië en schreef aldaar voor Ferdinand d e M e d i c is een

Cantata da camera en een divertissement : VTit orie di David,.
Lucca (Pauline), zangeres,, geb. 25 April 1842 te Weenen, waar zij
reeds als kind in het kerkkoor medezong, ontving onderricht in den zang van
Rupprecht, Lewy en Uschmann. Van 1856 tot 1859 was zij als korist aars het K a r n t li n e rt h o rr -theater verbonden, liet zich in laatstgenoemd
jaar te Praag en te Olmutz in eenige kleine rollen hooren en ging van (1 tar,
-

.l2*
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op verzoek van den intendant v o n Hu 1 s e n , die haar in Boherne's hoofdstad
gehoord had naar Berlijn, waar zij grooten opgang maakte en 1861 voor
goed aan de koninklijke Opera verbonden werd. M e y e r b e e r was zeer ingenomen met haar talent en vertrouwde haar de rol van S e 1 i k a in zijn
A frikanerin toe. Twee jaren later gaf zij gastvoorstellingen in het C o v e n t
Garden -theater te Londen en schitterde er vooral in de rollen van V a 1 e nt i n e (Hugenoten) en Margaretha (Fa?^,91). Ook in andere hoofdsteden van
Europa, o. a. te Weenen en te Petersburg, werd haar talent op hoogen prijs
gesteld. En niet alleen bewonderde men haar schoone stem, die een omvang
van 21 octaaf had, en haar uitmuntende manier van zingen, maar ook haar
buitengewoon groot talent als tooneelspeelster. Te Londen, waar zij telken
jare terugkeerde, behaalde zij, behalve in de reeds genoemde opera's, groot
succes als Z e r 1 i n e (Don Yuan), C h e r u b i n (Figaro) en L e o n o r a (Favo-

rite) ; maar te Berlijn omvatte haar repertorium meer dan 56 rollen. A u b e r
was verrukt over de wijze, waarop zij zijne komische opera's voordroeg, en
hij gaf haar tot teeken zijner bewondering de pen, waarmede hij Pra Dia
geschreven had, ten geschenke. Toen 1869 Therese M a 11 i n g e r-vol
nevens haar tot eerste zangeres aan de koninklijke Opera te Berlijn geëngageerd werd, vormden zich partijen voor beide zangeressen. Zooals gewoonl k bij dergelijke gelegenheden het geval is, bleven haat, nijd en kuiperijen niet uit. L. meende in haar rechten verkort te zijn, bleef evenwel
nog eenige jaren op haar post, doch verbrak 1872 haar kontrakt en verliet
Berlijn. Zij begaf zich daarop naar Amerika en maakte een kunstreis door
de Vereenigde Staten, die twee jaar duurde. In Europa teruggekeerd, gaf zij
voorstellingen in alle groote steden van Duitschland, uitgezonderd te Berlijn.
Ook in andere landen liet zij zich hooren en behaalde 1876 te Amsterdam
en te Brussel, 1877 te Moskou en te Petersburg en 1878 te Madrid, nieuwe
lauweren. Op het oogenblik is -zij aan de keizerlijke Opera te Weenen verbonden.
Lucchesi (Andrea), organist en componist, geb, 27 Mei 1741 te Motta
bij Venetië, was 1771 muziekdirecteur van een Italiaansch operagezelschap,
dat te Bonn voorstellingen gaf. De keurvorst van Keulen benoemde hem tot
kapelmeester, en in die betrekking bleef hij tot aan zijn dood, in den aan
eeuw, werkzaam. Behalve vele opera's heeft hij kerkmuziek,-vangder19
symphonieën, concerten en sonates geschreven.
Lucchesi (Giuglio Maria) , vioolvirtuoos, geb. te Pisa in het midden der
á.8e eeuw, studeerde onder leiding van N a r d i n i , vertoefde langen tijd te Weenen en keerde 1799 naar Italië terug. Zijn compositiën bestaan in sympho—

nieën en in stukken voor viool.
Lucchesina (Maria Antonia Marchesina, detta la), Italiaansche
zangeres, vervulde 1 737 te Londen de rol van R o s i m o n d a in H an d ei ' s
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opera Ïaramondo, in het volgend jaar die van A r s a in e n e in Serse, en
zong de muziek van David in het oratorium Saul bij de eerste uitvoering

(16 Jan. '1739).
Lii ck (Stephan), priester en muziekgeleerde, geb. 9 Jan . 1806 te Linz
aan den Rijn, werd leeraar aan de muziekschool van den Dom te Trier en
gaf de volgende werken in het licht : Theorelisch praktische Anleitung zur
Herstellung eines wurdigen Kirchenge$anges (Trier 1856 en J 858) en Samm-

lung ausgezeichneter Compositione^z fur die Rirehe.
Laders (Hans Heinrich) , orgelvirtuoos, geb. 24 Febr. 1677 te Relling
in het graafschap Pinneberg, werd 1706 organist aan de Nico 1 a a s -kerk te
Flensburg, waar hij tot 1740 gevestigd bleef. Van zijn werken, bestaande
in kerkmuziek en 12 suites voor klavier, is niets in druk verschenen.
Ludi modera tor of Ludi magister, Lat., meester van het spel ; aldus
werden in de 17e eeuw de organisten genoemd.
Ludoviei (Tommaso), eigenlijk Thomas Ludwig geheeten, een contrapuntist uit de 16e eeuw, leefde in Italië ; van hem is in het licht verschenen : Hymni tonus anni quatuor vocum, nna cum quatuor p$almis praecipui$
festivitatibi s oclo vocum (1591).
Ludwig (Friedrich Christian), gewoonlijk Louis Ferdinand genaamd, prins van Pruisen, geb. 18 Nov. 17 72 te Friedrichsfelde bij Berlijn,
was in de muzikale wereld als klavierspeler en componist gunstig bekend.
Beethoven zeide van hem, dat hij niet als een prins, maar als een degelijk
toonkunstenaar speelde, en droeg hem eenige zijner compositiën op. Hij sneuvelde 10 Oct. 1806 bij Saalfeld. Van zijn compositiën, bestaande in solostukken voor klavier, in trio's, quartetten, quintetten en een octet, verdient
bijzondere vermelding zijn klavierquartet in f-mol (op. 6). Een door K ö rn e r te zijner nagedachtenis vervaardigd gedicht is door K. NI. von W e b e r
op muziek gezet naar melodieën aan des prinsen werken ontleend.
Ludwig (Johann Adam), muziekgeleerde, geb. 1 Oct. J 730 te Sparneck
bij Bayreuth, gest. 1782, schreef de volgende werken : Irersuch von den
Eigenschaften eines rechtschá f enen Orgelbauere (Hof, 1759) ; Schreiben an den
Oberorgani$ en Ilofmann in Breslau (1759) ; Vertheidigu#ag des Iierrn Sorge
wider Bermn Marpurg; Gedanken ober die grossen Orgeln (Leipzig, '1762) en
Den unverschmten Entehrern der Orgel (Erlangen, J 764).
Lflhrss (Karl), klavierspeler en componist, geb. 7 April 1824 te Schwerin, ontving onderricht van zijn vader, die hoforganist aldaar was, zette zijn
studiën voort aan de A k a d em i e voor Kunsten te Berlijn en maakte 1847
een reis naar Italië. Na zijn terugkomst in Duitschland vestigde hij zich
te Berlijn. Van zijn compositiën zijn ver schenen liederen, sonates, een
trio, een strï kquartet, twee syrnphonieën en een psalm voor koor en orkest.
:
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Luis (Salvidor), Spaansch zanger en componist uit de 16e eeuw, was
lid der kapel van koning Philips II.
Luit, Ned. ; LAUTE, Hoogd. ; LUTH., Fr. ; LUTE, Engelsch ; LIUTO, Ital. ;
LAUD, Sp. ; ALAUDE, Portug. ; een eertijds. zeer bekend, doch thans in verval geraakt snaarinstrument met langen hals en een van banden voorzienen
toets. In vorm verschilt zij hierin van de guitaar, dat bij deze de achterzijde vlak, bij de luit echter peervormig is. In middeneeuwsch Latijn werd
de luit ook t e s t u d o, de guitaar c i t h a r a genoemd; doch de oude Romeineti duidden met deze benamingen instrumenten van geheel andere constructie aan. Afbeeldingen van luiten vindt men reeds op oude Egyptische rnonumenten. De Arabieren namen dit instrument van de Perzen over; bij hen
heette het A 1' u d, van welk woord de Europeesche benamingen der luit zijn
afgeleid. In het Westen werd de luit in de middeneeuwen bekend en speelde
tot de '18e eeuw een groote rol in de muziek. Naarmate het quartet der strijkinstrumenten zich ontwikkelde, geraakte zij meer op den achtergrond, en door
de pianoforte werd zij, evenals de guitaar, ten slotte geheel verdrongen. Het aantal
snaren der luit was oorspronkelijk vier : c, f, a, cl'; in den loop der tijden werden er twee, G en g', bijgevoegd; Melchior Neusiedler van Augsburg,
die 1574 leefde, voegde er nog een F bij ; in zijn tijd had de luit dertien
snaren, d. w. z. voor alle tonen, uitgezonderd de hoogste, twee snaren. Zij werden door de rechterhand getokkeld. Nog in de 18e eeuw ver
er stukken voor luit, o. a. 6 sonates door Fa 1 k e n h a g e n (1740);-schen
odes van G e 11 e r t, door B e y e r (1760) en .PiPCes pour le Luili par J. S.
Bach. Aangaande het bij de luit gebruikelijke notenschrift vindt men
mededeelingen in het artikel TABULATUUR.
Luiz (Francisco), Portugeesch componist, geb. te Lissabon, was rnonnik en kapelmeester aan de kathedraal in zijn geboortestad en stierf aldaar
hooggeacht 27 Sept. 1693. Hij liet in manuscript kerkmuziek en Villanella's na.
Lully of Lull! (Jean Baptiste de), componist en stichter der Fransche
Groote Opera, geb. 1633 te Florence, ontving het eerste onderricht in de
muziek, en wel op guitaar en viool, van een Franciscaner-monnik in zijn
geboortestad. De ridder de Guise nam hem mede naar Frankrijk, waar
hij als koksjongen in dienst kwam bij M 11 e -d e M o n t p e n s i e r, bijgenaamd
))l a grande M a d em o i s e 11 e". In zijn vrije uren oefende hij zich • in den
zang en liet vioolspel. Toen zijn talent bekend was geworden, werd hij van
de keuken naar het orkest der prinses verplaatst, waar hij weldra de overige
violisten in de schaduw stelde. Toen Mademoiselle ontdekt had, dat
hij een op haar geschreven satyre op noten gezet had, ontsloeg zij hem ; doch zijn
naam was reeds zoo bekend geworden, dat het hem geen moeite kostte, een
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plaats in het orkest des konings te verkrijgen. Eenige door here gecomponeerde melodieën behaagden den koning zoozeer, dat hij ter wille van L. een
nieuw orkest, »1 e s petits v i o 1 o n s" geheeten, samenstelde en hem tot
directeur daarvan benoemde. In zijn nieuwe betrekking legde L. zich met
ijver op het vioolspel toe en nam ook onderricht in de compositie en het
klavierspel bij de organisten M é t r u, G i g a u l t en R o b e r d ei. Weldra
werd hij belast met het componeeren der balletten, waarin Lodewijk X I V
zelf als danser optrad; en na liet succes van Alcidiane (1658), genoot hij
de eer, de diverti8semen18 te vervaardigen voor de opera Serse, die 1660 ter
gelegenheid van 's konings huwelijk met, Maria Theresia vertoond werd;
later ook voor Cava 11 i' s opera Ercole aasante. Dezen Venetiaanschen componist koos hij zich tot voorbeeld, bestudeerde ijverig zijn werken en toonde
in zijn muziek voor M o l i è r e's M.ariage force en Le Bourgeois gentilhoinme,
dat zijn studiën vrucht gedragen hadden. Van 1658 tot 16 71 componeerde
hij niet minder dan 30 balletten. Deze stukken, waarin L. zelf als danser
en komiek medewerkte, deden hem in gunst stijgen bij den koning, die hem tot
opperintendant zijner muziek en 1662 tot maitre de m u s i q u e der koninklijke
familie benoemde. Doch deze onderscheidingen waren niet voldoende, om L.'s
eerzucht te bevredigen. Zijn nijd was opgewekt door het aan den abbé P err i n verleende privilegie (I 669) tot oprichting eener A c a d é m i e d e M us i q u e en door het succes, dat C a m b e r t met zijn opera's Pomone en Les

Pennes ee les Flaisirs de V .-Intour behaald had. Hij trok partij van de oneenigheden, die tusschen de talrijke directeuren der Opera ontstaan waren, en
wist met behulp van Mad. d e M o n t e s p a n te bewerken, dat het aan Perrin toegekende privilegie op hem werd overgedragen. Eens meester van
de Opera, hield L. met ijzeren hand de teugels van het bewind, en zijn stre-

ven was, als operacomponist beroemd te worden. In Q u i n a u 1 t vond hij
een talentvol medewerker; deze leverde hem den tekst voor zijn opera's en
divertissementen, en in een tijdvak van I4 jaren schreven beiden 20 werken
van dien aard, namelijk : Les f éíes cie l'amour et cie Bacchus, Cadmus el
Herminne, Alcesfe, Thesée, Le Carnaval, Afys, Isis, Psyché, Bellérophon,

Proserpine, Le Triomphe de l'Amour, Persée, Phaéton, dntaclis cie Gaule, . oland, Idylle sur la Paix, Z'Byloque cie y ersailles, Le Temple (le la Paix, Ar
en Acts et Galathee. L. was een meester in elk genre.-micletRnaud
Komische tooneelen bracht hij even voortreffelijk op muziek, als tragische.
Hij hervormde de balletten van het hof, doordien hij in plaats van de gebruikelijke langzame, deftige wijzen, melodieën in snelle tempi schreef. Het
recitativo secco der Italianen verving hij door een recitatief met begeleiding,
en bij het bewerken van dit belangrijk gedeelte der Fransche Opera hield hij
nauwkeurig de regelen der prosodie in acht. Den vorm der aria's daaren-
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tegen liet hij onveranderd en vervaardigde ze alle volgens het bij Cava 11 i
B o s s i en C a r i s s i m i voorkomend model. Doch hij wist in den ouden vorm
nieuw leven te gieten, en zijn aria's steken, wat vinding en uitvoering betreft,
gunstig af bij die zijner voorgangers. H. L a v o i x , die meer dan twintig
partituren van den Florentijnschen meester bestudeerd heeft, getuigt in zijn Hisloire de l'in$trumentation (pag. 213) :' »I1 n'en est pas une, dans laquelle on
ne trouwe la marque d'un talent réel et supérieur. Variété dans. 1'invention
mélodique, vérite dans l'expression, richesse dans les rhythmes, colons dans
1'instrumentation, autant du moins que l'époque le permettait, L u 11 i avait
tous ces qualites." Het opera- orkest werd door hem versterkt met de vol
instrumenten: trompetten, pauken, hobo's, fagotten en eenige slaginstru--gend
menten. In zijn Princes8e d'Elidle komt een quintet van jachthoorns voor.
L. is ook als componist van gewijde muziek bekend geworden. B a 11 a rd gaf
l684 eenige motetten voor twee koren van hem uit, en vele andere kerkmuziekstukken van hem zijn, in het handschrift van Phi 1 i d o r , voorhanden
in de bibliotheken van Versailles en van het conservatoire te Parijs. Mevrouw
de S é v i g n é drukt in een harer brieven (van 6 Mei 1672) haar bewondering uit over het Miserere van L., en ook door anderen schijnt zijn gewijde
muziek zeer op prijs gesteld te zijn.
Bij gelegenheid der uitvoering van een Te Deum, door hem voor de genezing van L o d e w ij k X I V gecomponeerd, sloeg L. toevallig met den maatstok
tegen zijn voet, waardoor een abces ontstond. Aan de gevolgen daarvan overleed hij 22 Maart 1687. Zijn familie liet in een kapel der kerk des P e t i t s P è r e s een praalgraf voor hem oprichten, op hetwelk de dichter S a n t e u i 1
een Latijnsch gedicht liet beitelen.
Als opperintendant der muziek en secretaris van Lodewijk X I V had L.
een groot vermogen verzameld. Hij liet, behalve vier huizen in de beste
wijken van Parijs, ongeveer 342,000 livres na. Over L.'s karakter wordt
verschillend geoordeeld. Zijn kunst, zijn vrouw en zijn kinderen had hij hartelijk lief, en mevrouw d e S é v i g n é spreekt met ingenomenheid en lof over
hem. Doch bij vele zijner tijdgenooten, en vooral bij de letterkundigen; was
hij gehaat, en het ontbrak niet aan schotschriften en hekeldichten. B o i 1 e a u
noemde hem een »bouffon odieux", »un coeur bas" en »un coquin ténébreux".
Of deze en andere dergelijke beschuldigingen waarheid bevatten, dan wel of
zij haar ontstaan te danken hadden aan de jaloezie der letterkundigen, die
het den vreemdeling niet konden vergeven, dat hij meer geld verdiende met
zijn muziek, dan zij met hun berijmde vleitaal, is nog niet uitgemaakt.
Van L 's zes kinderen zijn er twee in de muzikale wereld hekend geworden.
Zijn oudste zoon, Louis, geb. 4 Aug. 1664 te Parijs, gent. omstreeks 1715,
componeerde eenige opera's, die in zijn geboortestad en te Fontainebleau ver-

-

505
toond zijn. Zijn derde zoon, Jean Louis, geb. 1667, gest. 1688, volgde
zijn vader op als Surintendant en Compositeur de la chambre
du roi.

Luinbye (Hans Christian) , componist van marschen en dansen, geb.
2 Mei 1810 te Kopenhagen. Evenals Strauss en L a n n er had hij een
orkest, met hetwelk hij kunstreizen maakte, en dat sedert 1848 concerten
gaf in Tivoli te Kopenhagen. Behalve zijn vele orkestcompositiën, van
welke eenige, o. a. Fine Sommernachí in Ddnemark en _Der Z'raum eines
-

Savo

populair zijn geworden, heeft hij een opera : Die 1Yexenfh e, gecomponeerd. Hij stierf 20 Maart 1874. Zijn zoon George volgde hem
als directeur van het Tivoli -orkest op. Ook hij is als componist bekend.
Lumpp (Leopold), priester en componist, geb. 4 Jan. 1801 te Baden,
werd 1838 kapelmeester aan den Dom te Freiburg. Van zijn werken zij n
in druk verschenen : Der Choralgesanp rack clem Cultus der katholischen Kirche,

Sieben deutsche viers1immiye Messen mie Orgelbeqlei ung, Melodien zum Preiburger Diocesan-Gesangbuche, voorts liederen en stukken voor orgel.
Lunati (Carlo Ambrosio), bijgenaamd it gobbo della regina, een
der grootste vioolvirtuosen in de laatste helft der 17e eeuw, geb. te Milaan,
gaf in het jaar 1687 eenige concerten in Engeland.
Lungo, Ital. ; dit woord boven een orgelpunt geplaatst beteekent : lang
aan te houden.
Luogo, Ital. ; z. LOCO.
Lupaeehino (Bernardo), ook L u p a g i n o en L u p p a c h i n i geschreven,
bijgenaamd Bernardino del V a s t o, Italiaansch contrapuntist, volgde 1552
A n i m u c c i a op als kapelmeester aan de S t - Jans -kerk in het L a t e r a a n
te Rome, doch werd i1555 — naar B a i n i beweert, tengevolge zijner weelderige
levenswijze weder afgezet en door P a 1 e s t r i n a vervangen. Hij was als een
voortreffelijk zangmeester bekend. Vierstemmige madrigalen van hem zijn
l546, 1547 en 'I548 te Venetië in druk verschenen.
Lupi (Lupus), componist uit de 16e eeuw. Een motet van hem, »Fanis
quem ego labo ", komt voor in de verzameling Motetti del fore (Venetië,
1532) ; andere werken van hem bevat S al b 1 i n g e r' s Concentus 4, 5, 6 el
8 voc. (Augsburg, 1545).
Lupus (Jean), componist uit de 16e eeuw. Werken van hem bevinden
zich in het archief der pauselijke kapel en in de verzameling Motetti del
fruílo (Venetië, 1544).
Lupus (Didier), Fransch componist uit het midden der 16e eeuw. Men
kent van herd : Chansons spirituelles (le Guillaume Guerret mises en musique
á 4 parties (Lyon, 1548, en Parijs, 157'!) en Trenfe psarumes de David ci
4 voix (Lyon, 1576).
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Lupot (N i c h o 1 a s) , violenmaker, geb. 1758 te Stuttgart, waar zijn vader,
Franz L, , ook als instrumentenmaker werkzaam was. Met hem ging hij
1785 naar Orleans, waar hij tot 1794 bleef, en vestigde zich in laatstgenoemd jaar te Parijs. Daar ter stede werd hij tot instrumentenmaker van
het conservatorium, later van de kapel van Napo 1 e o n en eindelijk van de
koninklijke kapel benoemd. Hij stierf 1 3 Aug. 1824 te Parijs en werd opgevolgd door zijn schoonzoon Frangois Gand. George Hart zegt van hem
in zijn boekje The Violin : »N i c ho 1 a s L. may he justly termed the French
S t r a d i u a r i u s. He was an artist in every sense of the word." -- De
grootvader en overgrootvader van L. waren luitenmakers te Mirecourt en te
Plombières.
Luseinius (0 t h m a r) , eigenlijk N a ch t i g a 1 geheeten, Benedictijner-monnik, geb. t487 te Straatsburg, aldaar gest. 1536, is op muzikaal gebied bekend door de volgende werken : Musicae in$tiíutiones en Himurgia seu praxis
musicae; beide zijn te Straatsburg in druk verschenen. Laatstgenoemd werk
bevat afbeeldingen van in de Ise en 16e eeuw gebruikelijke muziekinstrumenten.

Lusingando, ook lusingante, lusinghiero en lusinghevole, Ital.,
teeken van voordracht : vleiend, teeder.
Lusignani (Vincenzo), orgelvirtuoos, geb. 23 Febr. 1469 te Modena,
gest. 1525 als organist van paus L e o X.
Lusitano (V i c e n t i n o) , componist en muziektheoreticus uit de 1 b" eeuw,
leefde te Rome. Men kent van hem : In&rocluzione facilissima e novissimza
di canto fermo e figuralo e contrapunto sempliee (Rome, 1553 ; Venetië, 1558
en 1561).

Lustig (Jacob Wilhelm), organist en muziekgeleerde, geb. 21 Sept.
1705 (bij sommigen abusievelijk 1706) te Hamburg, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader, die organist aan de M i c h a ë l i s -kerk
aldaar was en dien L. reeds op elfjarigen leeftijd in zijn ambt behulpzaam
was. Nadat hij vijf jaren later zelf organist aan een kerk te Hamburg was
geworden, zette hij zijn studiën ijverig voort onder leiding van M a t t h e s on,
bij wien hij les nam in de compositie; hij telde mannen als T ei e ma n n en
K u n z e n tot zijn vrienden. In het jaar 1728 begaf hij zich naar Groningen,
waar hij naar de vakante betrekking van organist aan de Martini -kerk
dong, welke hij ook verkreeg. Om Händel te hooren, reisde hij in December 1732 naar Londen ; des meesters orgelspel en compositiën oef'enderi grooten
invloed op hem uit. Te Groningen teruggekeerd, legde hij zich ijverig op de
compositie en de muziekgeschiedenis toe en gaf eenige gezangen en suites
voor klavier in het licht. Beroemder dan door deze werken evenwel werd
hij door zijn geschriften, van welke in druk verschenen zijn, bij V e c Li n e r u s:
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In leiding lot de Muziekkunde (175. ; tweede druk, 1771 ) ; bij 01 o f s e n : Drie
vervo4gstukken op he zogenaamd muzikaal ljj dverdr ' f (1732); Muzikaale
Spraakkonst (1754) en Twaalf samenspraaken over muzikaals beginselen. Ook
vertaalde hij werken., zoowel van het Nederlandsch en het Fransch in het
Hoogduitsch, als omgekeerd. Bij R u m p te Bremen verschenen van hem:
Prof. D r i e s se n , Von der esonderen Gnade (1730) ; Vom ,bendmakle (1732),
en Prof. B a r b e y r a c, Tractat vom Spiele (1740). Van zijn uit het Hoog
vertaalde werken zijn verschenen, bij 0 l of s e n : Quantz grondig onder --duitsch
wij $ op de dwarsf uit, verzeld met eenen Ire, élij ken regelenschaí over de Compositie enz. (1754); Baron van wolf$ leven en zalig versterf, door prof.
S&'iebritz; Werkmeiseer$ Orgelproef met, aantekeningen (1735) en Mag. Smid'
Musico-Theologia, of stichtel "ke toepassing van muzikaale waarheden; bij Hummel: Marpurgs aanleiding tot het Clavierspeelen (1760), Pasquali, over de
Generaalba$ (1763) en Marpurg,' over de Generaalbas (1765) ; bij H u i z i n g
te Groningen : Inleiding lot de Redenkunde van G o t t s c h e d t (1769) ; eindelijk nog een vertaling van Burney ' s Muzikale Reis (I 786). Door Fran s
H a g e m a n te Groningen zijn nog de volgende manuscripten van hem gevonden : Regelen van de vingerzetting b?, het clavier$pel (1784); Onderriytingen
voor aangaande claviermeester$, na 56/arige ondervinding opgesteld (1777);
Beknopte aanleiding tot het daarstellen van goede bassen en cieraden op de
voize van /ie ,graduale romanurn of tot het orgelspel bij gregoriaanselie kerkzangen (1784) en Verbeterde harmonische wegwijzer. L. stierf 1796 en
werd '17 Mei van dat jaar begraven. Tot zijn leerlingen behooren 0 l t h off
en Nieburg.
Uit L.'s werken blijkt, dat hij een voor zijn tijd buitengewone kennis van
muziek en muziekgeschiedenis bezat; men zou slechts wenschen, dat zij in een
minder gezwollen en opgesmukten stijl geschreven waren.
Lustig (Hieronymus), zoon van den vorige, geb. 1742 te Groningen,
ontving onderricht in de muziek van zijn vader en vestigde zich omstreeks
I764 te Amsterdam, waar hij wegens zijn talent in het orgel -, clarinet- en
klavierspel gunstig bekend werd.
Lostiter (I g n a z Peter) , violist, geb. 22 Dec. 1792 te Poischwitz bij
Jauer in Silezië, ontving zijn opleiding in de muziek te Breslau, bevond zich
1815 18.6 te Parijs, waar hij niet vele uitstekende kunstenaars kennis
maakte, werd 1819 eerste violist aan de kapel van den vorst van C a r o 1 a t h B e u t h e n , 1826 aan liet Königstadt-theater te Berlijn, en vestigde zich een
jaar later te Breslau, waar hij x.844 een muziekschool oprichtte, welke vele
goede leerlingen opleverde. Hij stierf aldaar 30 Jan. 1873. Zijn vijf zonen
zijn allen goede musici ; de oudste, K a r 1 (geb. 1834), is violoncellist te Wies
0 (geb. 1839), concertmeester te Sondershausen ; Louis (geb.-baden;0t,
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1840), kapelmeester te Wiesbaden ; George (geb. 1847), violoncellist te
Petersburg, en R i c h a r d (geb. 1854), harpist en violist te Breslau.
Luther (Martin). Deze kerkhervormer, geb. 10 Nov. 1483 te Eis
aldaar gest. 18 Febr. 1546, is op muzikaal. gebied bekend als-lebn,
schepper van het P^otestantsche Gemeentelied, het Koraal. Of hij evenwel
zelf de melodieën voor de door hem gedichte gezangen vervaardigd heeft,
wordt betwijfeld. Slechts 4 of 5 melodieën schijnt hij gecomponeerd te hebben , o. a. Jesaia dem Propheten das gesehah, Bin f este Burg i$t unser Go,

Aus tiefer
er Noth ru f' ich zu dir en Trom Himmel hoch da komm' ich her.
Dat men hem ook als componist van de verzameling Symphoniae jucundae
4 vocum $eu moteltae 52 beschouwd heeft, vindt zijn oorzaak hierin, dat hij
een voorrede voor dat werk geschreven heeft. L. had een schoone stem en
bespeelde met talent de fluit en de luit. Een door hem geschreven verhandeling
over de muziek zag 1538 het licht ; een gedicht van hem, getiteld : Frau M1z{sika,
komt o. a. voor in de Leipziger Allgemeine Mu$ikalische Zeitunq (1811).
Lutkemann (Paul), Duitsch contrapuntist, geb. te Colberg op het einde
der 16e eeuw, van wien 1616 te Frankfort a. d. 0. het volgend werk in
druk verscheen : Newe auserle8ene Kirchengesinqe mit 4, 5 and 6 Slimmen.
Luttichius (J o a n n e s) , Duitsch componist uit den aanvang der 17e eeuw,
gaf in het licht Sales Y'enere musicales, oder newe teut$che Poli €i8che Gese nqe
mil 4 and 5 Stimmen etc. (Leipzig, 1610).
Lutz (M a t t h a e u s) , tenorist, geb. 18 Sept. 1807 in Moravië, gest. 1834
te Weenen als lid der keizerlijke kapel.

Lutzer (Jenny), zangeres, geb. 4 Maart 18I 6 te Praag, maakte vele
kunstreizen en was tot 'i 845 aan de Opera te Weenen verbonden. Na haar
huwelijk met den dichter F r. D i n g e l s t e d t verliet zij het tooneel. Zij stierf
3 Oct. 1877.

Lux (Friedrich), orgelvirtuoos en componist, geb. 24 Nov. 1820 te
Rubla in Thuringen, ontving onderricht van Friedrich Schneider te
Dessau, werd 1841 muziekdirecteur daar ter plaatse en 1851 kapelmeester
te Mainz. Zijn meeste compositiën, die zeer geroemd worden, zijn tot heden
in manuscript gebleven; bekend zijn geworden de opera's Das K fchen von
leilbronn en Bosamunde, een Mis, een Symnphonie, eenige marschen, klavierstukken en liederen.
Luzarche (Victor), geleerde en bibliograaf, geb. 1805 te Tours, gest. te
Amélie les Bains 1869, is op muzikaal gebied bekend door zijn uitgave van
een fragment uit de 12e eeuw, getiteld : Office de Pdque8 on de la Résur-

recion, accompagne de la notation musicale el suivi (l'h ymnes et (le sequences
iné(lites, public pour la première foils d'après un manuscr2t du XIZe ieele de
'a Bibliothéque de Tours (Tours, 1856).
l
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Luzzasco of Luzzaschi, Italiaansch componist, geb. te Ferrara, behoorde
mei, C 1 a u d i o Meru 1 o tot de grootste organisten der 16e eeuw. Hij was
als zoodanig aan de kathedraal in zijn geboortestad verbonden en stierf in den
ouderdom van twee en zestig jaren. Vier- en vijfstemmige madrigalen van
hem zijn in de jaren I576-1584 te Ferrara, Venetië en Napels in druk
verschenen. Beroemd waren zijn Ricercari voor orgel.
Luzzi (Luigi) , componist, geb. 1825 te Olevano, gest. 28 Febr. 1876 te
Stradella, schreef o. a. een operette : Chiarina, vele gezangen en een hymne,
die 1848 te Genua bij gelegenheid van den doortocht van koning Karel
A l b e r t door 700 zangers uitgevoerd werd.
Luzzo (Francesco), Venetiaansch componist, leefde omstreeks het midden der Ile eeuw en schreef vele opera's, die te Venetië en te Napels ver
werden, alsmede vele twee- en driestemmige motetten, van welke een-tond
bundel 1650 te Venetië in druk verschenen is.
Lwoff of Lvoff (A 1 e x i s) , componist, violist en schrijver over muziek, geb.
25 Mei 1799 te Reval in Rusland, waar zijn vader een staatsbetrekking bekleedde.
Hij werd voor den militairen stand opgeleid en bracht het tot den rang van
generaal, doch vond bij zijn beroep nog altijd gelegenheid, de kunst met ijver
te beoefenen. Zijn verdiensten als violist, voornamelijk als quartetspeler,
werden te Berlijn, Leipzig, Parijs en op andere plaatsen op hoogen prijs gesteld, en S c hu m. a n n roemde zijn uitstekende voordracht (Gesammelle Schriften, 216). Den meesten roem echter behaalde hij als componist van het
Russische volkslied, dat door hem vervaardigd werd bij gelegenheid der oprichting van de A l e x a n d e r -zuil te Petersburg. Van zijn overige compositiën
verdienen bijzondere vermelding een S'&abaf-Mater voor soli, koor en orkest,
de opera findine,. vele kerkmuziek, liederen en stukken voor viool. Als schrijver is hij bekend door een werk over den Oudrussischen kerkzang. Hij werd
1836 adjudant van Tsaar Nicolaas en volgde zijn broeder T h e o do r op als
directeur der keizerlijke kapel. Hij stierf 28 Dec. 1870 op zijn landgoed
in het gouvernement Kowno. Gedurende de laatste twintig jaren had hij aan
een gehoorziekte geleden. Hij was zeer bevriend met B e r 1 i o z, wiens Cor resroonclance twee aan L. geadresseerde brieven bevat.
Lythsche toonsoort, Ned. ; MODIJS LYDiUS, Lat. ; MODO LIDICO, Ital. ; de
vijfde kerktoon, door middeneeuwsche schrijvers modus 1 a e t u s genoemd,
wegens zijn vroolijk karakter. Met de Lydische toonsoort der Grieken, die
volgens A p u 1 e j u s week en klagend was, heeft zij niets gemeen dan den
naam. De finale der Lydische toonsoort is F. P a 1 e s t r i n a' s Missa Quinti
Toni, de vijfde Mis in het Tiende Boek, is, zooals de naam aanduidt, in deze
toonsoort geschreven.
Lyra (Aupa), Gr., een reeds bij de Egyptenaren bekend en later bij de
-
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Grieken gebruikelijk snaarinstrument, welks oorsprong in den tnythischen 'voortijd
gezocht moet worden. Het schijnt oorspronkelijk 4, later 5, 7 en 11 snaren
gehad te hebben en bestond uit een schildpadvormig lichaam met twee omhoog gestrekte armen, die door middel van een dwarsbalk, waaraan de snaren
vastgemaakt werden, verbonden waren. Een tweede balk, boven het klankgat
geplaatst, diende tot kam. Het instrument verschilde van de harp, doordien het minder snaren, en van de guitaar, doordien het geen toets had. De
kleine lyra (c h e 1 y s) werd in de linkerhand of tusschen de knieën gehouden, de groote (c it h a r a) met een koord om den hals gedragen. De snaren
werden met een in de rechterhand gehouden plectrum aangeslagen. -Men verwarre dit instrument niet met de moderne Lier (z. dit).
Lyrisch, Ned., Hoogd. ; LYRIQUE, Fr. ; LIRICO, Ital. ; oorspronkelijk : al wat
bij de Lyra gezongen of gereciteerd werd. Dergelijke gedichten werden bij
de Grieken Oden genoemd. Na de scheiding van dicht- en toonkunst bleef
de benaming L. bestaan en werd toegepast op werken, waarin de dichter,
of de componist, zijn eigen hartstochtelijke of gevoelige gemoedsgesteldheid
schetst. Het onderscheid tusschen den epischen, den lyrischer en den dra
dichter bestaat hierin, dat de eerste zich verhalenderwijze mede--matischen
deelt, de tweede zijn gemoed uitstort, en de derde de dool hem geschapen
personen zelven lijdend en handelend doet optreden.

M.
11. E verkorting van MAIN, MANO, MENO, METRONOME, MEZZO, MOLL.
M. D., verkorting van MANO DRITTA of van MAIN DROITE.
11. G., verkorting van MAIN GAUCHE.
M. S., verkorting van MANO SINISTRA.
11Ia, ital., maar ; b. v. Adagio m a non t r o p p o , langzaam, maar niet
te zeer.

Maas, (Hendrik), violist, leefde in de eerste helft der 17e eeuw te
Amsterdam.
Maas (M. van der) , organist te Willemsstad, omstreeks 1818.
Maass (Nicolaus), Duitsch orgelmaker uit het midden der 16e eeuw,
vervaardigde o. a. 1543 een orgel met 43 stemmen voor Straalsond.
Maat, Ned. ; TAKT, Hoogd. ; MESURE, Fr. ; MISURA, Ital. ; MEASURE, Eng.;
de indeeling der op elkander volgende tonen in kleine, aan elkander gelijke
tijdruimten. Die indeeling geschiedt voor het oog door middel van strepen,
welke loodrecht van de bovenste op de onderste lijn van den notenbalk getrokken en maatstrepen genoemd worden ; voor het oor, door geaccentueerde
en ongeaccentueerde noten. Tengevolge dezer accentuatie wordt de maat in
twee deel en, sterk en zwak, ook wel zwaar en licht, of goed en slecht deel
genoemd, verdeeld, welke door dengene die de maat slaat als nederslag
(thesis), en opslag (a r s i s) , aangeduid worden. Er zijn twee hoofdsoorten
van maten, de tweedeelige en de driedeelige ; zij worden verdeeld in e e nvoudige en samengestelde. Tot de eenvoudige tweedeelige maat
behooren 1 o de maat van twee heele noten of de groote a l 1 a b r e v e -maat ; zij
wordt door Í, ook wel door 2, meestal echter door het teeken
uitgedrukt ;

20

de maat van twee halve noten of kleine a 11 a b r e v e -maat, aan-
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geduid door 2, ook wel door

0 ;—3

0

de maat van twee kwarten (4). Tot de

eenvoudige d r i e d e e 1 i g e maat behooren : de maat van drie halven (t),
de drie-kwarts-maat ( de drie-achtsten-maat 3 ) en de drie-zestienden-maat (%).
De samengestelde tweedeelige maat is die van vier kwarten (4 oft).
(

Tot de samengestelde d r i e d e e l i g e maten behooren IO de zes-kwartsmaat (4), 2° de zes-achtsteel-maat (1), 3 0 de negen -kwarts-maat (.2 ), 4o de
negen-achtsten-maat (i), 50 de twaalf-kwarts-maat 4 en 6° de twaalf-achtsten-maat (i2 ). Behalve deze maatsoorten bestaan er nog andere, b. v. de

4- en de 4 -maat, die uit de vereeniging van gelijke en ongelijke maatsoorten
ontstaan zijn.
De accenten staan in de samengestelde maten in dezelfde verhouding tot
elkaar, als in de eenvoudige; met dit onderscheid evenwel, dat het eerste
accent in de samengestelde maat sterker dan het tweede is. In de eenvoudige
4 -maat b. v. heeft de eerste kwart het accent of den nadruk, de tweede niet.

t

Ontstaat nu door samentrekking dezer beide maten een s -maat,
1

dan heeft de derde noot, g, wel is waar ook een accent, maar niet zoo sterk
als dat, hetwelk op de eerste noot, e, valt. Hetzelfde verschijnsel doet zich
bij samengestelde driedeelige maten voor.
Naatdeelen, maatleden en maatnoten zijn onderscheiden henami n e n der
toon- of notensoorten eener maat. In een 4 -maat b. v. worden de kwartnoten
maatdee1en, de achtsten noten maatleden en de zestienden maa tri ot e n
genoemd.
Mabellini (Teodulo), Italiaansch componist, geb. 2 April 1817 te Pistoja, was een leerling van Pilotti, later van Mercadante, werd 1843
directeur der Aca de mia f i l a r m o n i c a en 1847 hofkapelmeester van den
groothertog van Toskane. Van zijn vele opera's verdienen bijzondere vermelding Rolla, Ii eonte di Savagna, Ii Venízuriero, Bal Lasare en Fianzetla.
Ook schreef hij oratoria, hymnes en cantates.
Macari of Maccari (Antonio), omstreeks 1740 zanger aan de kapel van
San Marco te Venetië. Van zijn aldaar vertoonde opera's verdienen vermel-

ding Lucrezio in Costantinopoli en La contessina.

Macari (Giacomo), geb. te Rome in de eerste jaren der 18ká eeuw, was
in de jaren 1727 tot '1744 in Italië als operacomponist gunstig bekend.
Maccherini (Giuseppa), eigenlijk Josephine Maker geheeten, zangeres, 1745 te Bologna uit Duitsche ouders geboren, was omstreeks 1.776
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als een der beste zangeressen var, Italië bekend. Te Londen liet zij zich
1787 hooren. Een jaar later stierf zij te Bologna.

Macedo (Manuel), P ortugeesch componist, leefde omstreeks het midden
der 16e eeuw en schreef motetten en V ilhancio$.
Maefarren (George Alexander) , Engelsch componist, geb. 2 Maart
1813, ontving zijn opleiding aan de R o y a 1 Academy o f Music, waar hij
behalve de compositie het klavier en de trombone beoefende. In het jaar
1834 tot leeraar aan dat instituut aangesteld, liet hij zijn eerste groote compositie, een symphonie in f, uitvoeren ; doch eerst met zijn Devi"s Opera,
1838 in het Lyceum vertoond, wist hij de aandacht van het pulhliek op
zich te vestigen. Hij bracht 1840 zijn EmblematicaG T'ibule on the Queen's
Marriage ten tooneele en gaf in hetzelfde jaar zijn bewerking van P u r c e 11' s
opera Dido and .Aeneas in het licht. Drie jaren later werd hij secretaris der
Handel Society , in welke hoedanigheid hij de oratoria Belsazar, Judas
Maccabaeus en Jephlah in het licht gaf. Van 1846 tot 1864 werden van
hens de volgende werken uitgevoerd : de opera's Don Quixote, Charles 11,

Robin Hood, .Freya'$ Gift, Jessy Lea, She stoops to conquer, The Soldier's
Legacy en Ilelvellgn, de cantates Mayday, Christmas en Lenora en de sere- .
nade The Sleeper Awakened. M. had reeds op jeugdigen leeftijd aan de oogen
geleden. De ziekte groeide van jaar tot jaar aan en eindigde in volslagen
blindheid. Doch deze ramp verhinderde hem niet, als leeraar aan de Ro y a 1
A c a d e in y o f Music en als componist ijverig werkzaam te blij ven. Zijn
oratorium St. John the Baptist werd '1873 met bijval te Bristol ten gehoore
gebracht. Twee jaren later verkreeg hij den titel van doctor in de muziek
eu werd als opvolger van S t e rnd a 1 e Bennett tot professor in de muziek
aan de universiteit te Cambridge benoemd. Behalve de reeds genoemde werken heeft M. nog vele kerkmuziek, liederen, symphonieën, ouvertures en
kamermuziek gecomponeerd. Ook is hij als schrijver over muziek bekend, en
wel door de volgende werken : Rudiments of Harmony (1860), Six Lectures
on Harmony ('i$67) analyses of oratorio's etc., for the Sacred Harmony
Society (1853-57); voorts door artikelen in het tijdschrift The Musical
World en in de Imperial Dictionary of Universal Biograpky. — Zijn echt g enoote, N a t a 1 i a M., altzangeres, is ook door haar vertalingen van operateksten en andere werken gunstig bekend.
Nacfarren (W a 1 t e r C e c i 1) , broeder van den vorige, geb. 28 Aug. 1826,
ontving onderricht in het klavierspel van W. H. Holmes , in de compositie
van zijn broeder en van Cipriani Potter. Hij werd 1846 leeraar aan
de Academy o f music en 1873 directeur der concerten van dat insti
tuut. Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek, ouvertures, klavierstukken
en liederen. Hij heeft Mozart's klavierwerken, Beethoven's song,
II.
33
;
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tes en een groote verzameling, bekend als Popular Classics, in het licht
gegeven.

Machado (Carlos Maria) , Portugeesch componist, geb. 1816 te Santarem, gest. 1865, was leeraar in de muziek aan het seminarie op zijn geboorteplaats. Zijn compositiën, hoofdzakelijk bestaande in kerkmuziek, zijn
niet in druk verschenen.
Machado (Manoel), componist, geb. te Lissabon, was in den aanvang der
á.7e eeuw lid der koninklijke kapel aldaar. Hij behoorde tot de beste kerk
zijn tijd. Zijn werken worden in manuscript in de koninklijke-compnisteva
bibliotheek te Lissabon bewaard.

Machado (Rafael Coe 1 h o) , Portugeesch toonkunstenaar, geb. 1814 te
Angra da Heroismo, studeerde te Lissabon - in de muziek en begaf zich 1838
naar Brazilië, waar hij een goede betrekking verkreeg. Hij maakte van daar
uit reizen naar Engeland en Frankrijk, ten einde zijn muzikale kennis te ver
bezocht ook Spanje en Portugal, alvorens ten tweeden male naar-merdn,
Brazilië te vertrekken. Onder zijn compositiën bevinden zich ongeveer vijftig
Braziliaansche gezangen en vele kerkmuziekstukken.
Maehetti (Teofilo), componist, geb. omstreeks '1660 te Bologna, was
kapelmeester aan den Dom te Pisa en gaf een door hem gecomponeerde ver
getiteld : Sacri concenti di salmi (Bologna, 1693), in het licht.
-zameling,
Machicots, Fr., heetten in de Oudfransche kerkmuziek die zangers, welke
gedurende het door de koorknapen voorgedragen koraal de intervallen door
tusschentonen moesten verbinden en de pauzen door improvisatiën aanvullen.
Deze wijze van zingen heette Ma c h i c o t a g e.

11lachicourt, Z. MANCHICOURT.
lilaeholdus (Joannes), contrapuntist uit de á.6e eeuw, waarschijnlijk uit
Thuringen, schreef o. a. Historia vom Leiden vncl Sterben Christi mi t 5 Stimmen componist (Erfurt, 1593) en F Motetten auf olie Turken-Ge f akr gerichte
(Erfurt, 1595).
Maciciowsky (S t a n is 1 au s) , Poolsch vioolvirtuoos, geb. 8 Mei 1801 te
Warschau, leerling van R o z y c k y en M ó s e r , maakte vele kunstreizen, o. a.
door Engeland, en schreef compositiën voor zijn instrument.
Nachts (Karl), klavierspeler, violist en componist, geb. 16 Juni 1.846 te
Weimar, werd 1875 kapelmeester aan den stadsschouwburg te Riga. Van
zijn compositiën, waartoe ook twee concertouvertures behooren, zijn eenige
liederen en klavierstukken in druk verschenen.
Mack (Heinrich), omstreeks 1670 kapelmeester te Stuttgart, wordt door
M a t t h e s o n (Ehrenpforte, pag. 148) als degelijk componist geroemd.
Mackenzie (A 1 e x a n d e r C a m p b e 11) , Schotsch componist, zoon van den
1 858 overleden orkestdirecteur aan den schouwburg te Edinburg, werd aldaar
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22 Aug. x.847 geb. en op tienjarigen leeftijd door zijn ouders naar Duitschland, en wel naar Sondershausen, gezonden, waar hij van den concertmeester
W. U l r i c li onderricht in het vioolspel en van den hofkapelmeester E d u a r d
Stein in de compositie ontving. In het jaar x.862 ging hij naar Engeland en
zette te Londen zijn studiën onder leiding van S a i n t o n voort, die hem bewoog, leerling aan de R o y a 1 a e a d e m y o f M u s i c te worden. M. verkreeg
het zoogenaamde King's scholarship, d. i. het recht om de school koste
te mogen bezoeken. Drie jaren later keerde hij naar Edinburg terug,-los
waar hij als muiiekonderwijzer, vioolvirtuoos, orkestdirecteur en componist
zeer gunstig bekend werd. Hij is de eerste Schotsche componist, wiens werken ook buiten zijn vaderland bekend zijn geworden. Zijn ouverture Cervantes werd '1877 te Sondershausen, zijn klavierquartet in E$ 1879 door v on
B it 1 o w te Hanover ten gehoore gebracht. Van zijn overige werken verdienen bijzondere vermelding: Overture to a Comedy; een strij kquintet ; Trois
morceauai pour Piano, op. I5 ; Tempo di Ballo, voor orkest, en vele liederen.
Mackintosh (John), geb. 1767, fagotvirtuoos, bekleedde á.82J x.835 een
plaats in de eerste orkesten van Londen. Zijn toon werd zeer geroemd. Hij
stierf omstreeks 1840. Zijn zoon A 1 p h o n s o was violist.
Mácklenburg (J.), klavierspeler en orkestdirecteur, geb. 20 Juli 1837 te
Dantzig, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Leipzig en was
achtereenvolgens muziekdirecteur te Posen, Stettin en Dantzig. Hij stierf 11
Febr. 18 71.
lIacque (Jean de), Belgisch componist, was omstreeks 1540 hoforganist
van den vice-koning van Napels en bekleedde nog 1592 den post van kapelmeester daar ten hove. Van zijn werken zijn in druk verschenen : achtstem
Litanieën, zesstemmige .Madrigalefíi (Antwerpen, 1600), en Canzonette-nige
alla Napolitana (x.555). Ook komen werken van hem voor in verzamelingen
van dien tijd.
Maori (Paolo), contrapuntist, geb. in het midden der 16e eeuw te Bologna, gaf 1581 en 1597 te Venetië eenige door hem gecomponeerde motetten en Lamentationes leremiae in het licht.
!Iadejski (Nlarcell), Poolsch klavierspeler en componist, leefde omstreeks
het midden dezer eeuw te Lemberg, waar hij vele zijner compositiën, als
liederen en klavierstukken, in het licht gaf.
Nadia (Henri', kerkcomponist, geb. 1698 te Verdun, werd 17 37 vicekapelmeester te Versailles, 1744 gouverneur der muziekpages, en stierf 4 Febr.
1788. Zijn motetten, die hij voor de koninklijke kapel schreef, werden ook
in liet Concert spirituel te Parijs uitgevoerd. Ook is van hein bekend
een Traiíé du contrepoint simple (Parijs, 1742).
Madonis (Giova-nni), vioolvirtuoos, geb. op het einde der 17e eeuw te
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Venetië, kwam -1726 te Breslau, waar hij veel bijval vond, keerde I729
weder naar zijn vaderland terug en werd 1731. naar - Petersburg beroepen,
waar hij tot 1744 violist aan de keizerlijke kapel was. Eenige vioolconcerten
en sonates van hem zijn te Parijs in druk verschenen.
Madre de Deos (A.ntonio da), Portugeesch componist uit de 17e eeuw,
geb. te Lissabon, gest. 1 690 als koordirecteur aan een Karmelietenklooster
aldaar. Van zijn compositiën bevinden zich motetten, psalmen en responsoriën
in de koninklijke bibliotheek te Lissabon.
Madrigaal, een lyrisch zinrijk dichtstukje, doorgaans op de liefde betrek
hebbende. Er zijn vele verklaringen van dit woord gegeven. Volgens-king
sommigen is het afgeleid van het Italiaansche mailre (moeder) en beteekent
het een gedicht, opgedragen — zooals het geval moet geweest zijn met de
eerste madrigalen -- aan de Heilige Maagd. Volgens anderen komt het van
het Provencaalsche mancdre, schaapherder en pal, klank, en zou aldus genoemd
zijn naar het herderlijk karakter van het gedicht. Weder anderen zoeken
den oorsprong van het woord in het Spaansche madrugada (dauw) en mee
dat het dezelfde beteekenis heeft, als het Italiaansche mattinata. Ook-ne,
zijn er, die het afleiden van een aldus genaamde stad, in een heerlijke vallei
van Oud-Castilië gelegen. Slechts hierin komen alien overeen, dat de naam
liet eerst aan een soort van gedichten gegeven en later overgedragen werd op
de muziek die er bij gezongen werd. Vermoedelijk in het land van den minnenzang, Provence, ontstaan, werd het madrigaal als zangstuk eerst in de
16e eeuw in andere landen van Europa bekend. Wel heeft B u r n e y beweerd,
dat het reeds in de 1 3e eeuw in Italië bestond, en dat C a s e 11 a , de vriend van
Dante , als de eerste madrigalen -componist beschouwd moet worden ; doch
een nauwkeurig onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat die bewering het
gevolg is eener verwarring van den ballade-vorm met de hier bedoelde dicht
dat naam en vorm van het m a d r i g a a 1 in Italië niet vóór de 16e-sort,en
eeuw bekend zijn geworden. A d r i a e n W i l l a e r t, de beroemde Nederlandsche contrapuntist en stichter der Venetiaansche school, schijnt de eerste
madrigalen- componist geweest te zijn. Van Venetië uit verbreidde het m ad r i g a a 1 zich over bijna alle landen van Europa en oefende grooten invloed
uit op de muziek in het algemeen. A r c a d e l t, C y p r i a e n d e R o r e en
O r l a n d o Lasso schreven meesterstukken in dit genre, maar vooral P al e st r i n a toonde zijn meesterschap ook over dezen vorm, zooals blijkt uit zijn
twee Libri di Madrigali a quattro voci (1555 en 1586) en Libri di .Madrigali spirituali (x.581 en 1594). De parel dezer collectie is het Madrigaal

villa riva del Tebro.
Bij het componeeren van madrigalen maakte men zich los van den c a n t u s
f i r mu s der kerkmuziek en vond nieuwe melodieën ; slechts bij de oudste ma-
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drigalen-componisten komen nu en dan aan de kerkmuziek ontleende melodieën voor. Aanvankelijk zeer eenvoudig, werd de vorm dezer gezangen van
lieverlede ingewikkelder; fuga's en contrapuntische kunsten bleven niet uit,
het aantal stemmen werd grooter, recitatieven en ario$i werden aangebracht,
zoodat ten slotte de madrigalenstijl (81y1u8 madrigalescu$) veel overeenkomst
met den dramatischen verkreeg, en een schrijver uit de 17e eeuw tot de conclusie kwam, dat de opera's »historische madrigalen" waren.
In weinige landen maakte het madrigaal zooveel opgang, als in Engeland,
waar in dit genre vele frissche en oorspronkelijke stukken gecomponeerd werden, zooals o. a. blijkt uit de verzamelingen First Booke of Songes or Ayres
of foure parts van D o w 1 a n d (1597) ; The Triumpher of Oriana, van M o r 1 e v
en I5 andere componisten (1601), en de Maclrigal$ and ?Motets van Orlando
Gibbons. Nog heden bestaat in Engeland een Madrigal - Society, opgericht 1741, die zich ten doel stelt, jaarlijks eenige compositiën van deze
soort ten gehoore te brengen.
Omstreeks het einde der 17e eeuw geraakte het m a d r i g a a l in verval.
Maelzel (Johann N e p o m u k) , geb. 15 Aug. 1772 te Regensburg, waar
zijn vader orgelmaker was, vestigde zich te Weenen als muziekonderwijzer en
instrumentenmaker. Hij vervaardigde o. a. een automatisch instrument, een
Orchestrion, dat muziek van Haydn, Mozart en Crescentini speelde
en voor 3000 gulden verkocht werd. In een ander soortgelijk instrument,
P a n h a r m o n i co n genaamd, bracht hij ook clarinetten, violen en violoncellen aan ; het werd 1804 te Weenen en later te Parijs tentoongesteld en
voor 60,000 franken verkocht. Een andere uitvinding van hem was de automatische trompetter, aan welk werk hij zijn benoeming tot hofmechanicus te
danken had. Ook verbeterde hij den metronoom van St ó c k e 1 en verwierf
daardoor de goedkeuring van Beethoven en -andere toonkunstenaars. Hij
wist den grooten meester over te halen, om voor een nieuw door hein ver
i c o n, dat hij te Londen wilde tentoonstellen, een-vardigPnhmo
veldslag-symphonie te maken. Beethoven voldeed aan zijn verlangen en
schreef de compositie, welke onder den naam van Wellinglon'$ Sieg oiler die
Schlacht bei Vitoria bekend is geworden. Op M.'s verzoek instrumenteerde
Beethoven dit werk ook voor orkest en liet het te Weenen uitvoeren.
Doch M. wist zich van de orkestpartituur meester te maken en beweerde,
dat Beethoven , die hem ongeveer 50 dukaten schuldig was, er hem het
recht van uitgave en uitvoering van had overgedragen. Dit gaf aanleiding
tot een rechtsstrijd, en Beethoven schreef een brief aan de toonkunstenaars
van Londen, waarin hij kennis gaf van M.'s gedrag jegens hem. M. schijnt
daarop niet naar Londen gegaan te zijn, maar vertoefde eenigen tijd te Amsterdam, waar hij kennis maakte met den mechanicus W i n c k e 1, die heng
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een door hem uitgevonden metronoom liet zien. M. eigende zich de uitvin
waaraan hij slechts een kleine verbetering had aangebracht, geheel toe,-ding,
verkreeg er patent voor en richtte 1816 te Parijs een metronomenfabriek op.
W i n e k el echter stelde alles in het werk om te bewijzen, dat niet M., maar
hij zelf de uitvinder van den metronoom was, en het K o n i n k 1 ij k N e d e r1 a n d s c h Instituut stelde hem in het gelijk (z. METRONOOM en WINCKEL).
M. moest later zelf toestemmen, dat het leeuwenaandeel der uitvinding aan
W i n c k e 1 toekwam. In het jaar 1817 te Weenen teruggekeerd, verzoende
hij zich met Beethoven , die hem in het verspreiden van den metronoom
behulpzaam was, en verdiende zoowel daar ter stede, als te Londen, veel geld
met zijn werken, o. a. met den automatischen schaakspeler (eigenslijk een uit
koord -vindgaWolf vnKemp)tdnauomische
Bij maakte echter vele schulden en begaf zich 1826 naar Amerika,-danser.
ten einde aldaar met zijn automaten geld te verdienen, hetgeen ook werkelijk
gebeurde. M. stierf 2'1 Juli 1838 aan boord van een Amerikaansch schip.
Maerle (Hendrik van), organist te Utrecht, omstreeks 164 1658.
Maestoso, Ital., plechtig, grootsch, breed.
Maestro, Ital., meester, een in Italië zeer gebruikelijke benaming voor een
toonkunstenaar, bepaaldelijk voor een componist.
Maestro di capella, Ital., kapelmeester.
Maestro dei putti, Ital. ; MAGISTER PUERORUM, Lat. ; leermeester der koor
bepaaldelijk van die der S t. Pieters -kerk te Rome.
-knape,
Maestro al cembalo, Ital., eigenlijk : klaviermeester, bekleedde vroeger in
het operaorkest de eerste plaats na den kapelmeester. Hij begeleidde de recitatieven op het klavier. Händel. bekleedde in zijn jeugd dien post aan de
Opera te Hamburg.
11Tafoli (Vincenzo), zanger, geb. omstreeks 1760 te Reggio, was van
'1783 tot omstreeks 1806 een sieraad der Italiaansche Opera. Hij maakte
kunstreizen . door Oostenrijk en Duitschland en was 1 792-93 aan de Opera
te Weenen verbonden.
Magadis, een bij de Grieken gebruikelijk, volgens A n a k r e o n door de
Lydiërs uitgevonden snaarinstrument, dat wat vorm en speelwijze betreft niet
van het u s a 1 t e r i o n verschilde ; bij de Phrygiërs ook een soort van dubbelfluit.
Magalhaens (Felipe da), Portugeesch componist uit de 17e eeuw, geb.
te Apeitam nabij Lissabon, bekleedde den- post van koninklijk kapelmeester.
Kerkmuziekstukken van hem zijn 1636 en 1641 te Lissabon in druk verschenen. Zijn overige compositiën zijn in manuscript voorhanden in de koriinklijke bibliotheek aldaar.
Magazarri (Gaetano), componist van volkshymnes, woonde te Turin, later
te Milaan, en stierf in laatstgenoemde stad 27 Maart, I872. Hij was lid der
-
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Academia filarmonica te Bologna en der vereeniging Santa Cecilia
te Rome. Zijn • hymnes op paus Pius I X en op K a r e 1 A 1 b e r t van Sardinië werden in Italië overal gezongen, de eerste is ook buiten Italië bekend
geworden.
!Iaggini (Giovanni Pao 1 o) , Italiaansch violenmaker, leefde van 1590
tot 1640 te Brescia. Hij wordt als een leerling, althans als een navolger, van
Gaspard d i S a 1 o beschouwd. De instrumenten van beide makers, vooral
de contrabassen, worden dikwijls met elkander verward. Dienaangaande zegt
George Hart (The Violin, p. 87) :
„The Double Basses of these two makers have much in common to the not deeply versed examiner. Maggini, howewer, was not so successful as his compeer in the selection of the form of
the instruments. In them we miss that harmony ot outline belonging to the works of Gaspard,
particularly as relates to his Double Basses. The outline of Maggini is broad but lacks the
classic ' symmetry of the rare old Brescian artist. The form of Maggini is flat, and the means
which he adopted in order to obtain a full and telling tone were very complete. The sides of
his instruments are frequently rather shallow, and quite in accordance with the outline. With
others who followed him, he evidently recognized the necessity of reducing the height of the
sides in proportion to the dimensions of his instrument. The sound-hole of Maggini is long
and pointed, admirably sed in the instrument, and brimful of meaning. The scroll is antique,
but boldly cut, and clearly marks an onward step from the somewhat crude production of Gaspard, the back of which is not grooved, or but slightly. Maggini's varnisk is of brown or
yellow colour, and of good quality."

Maggini (Pietro), violenmaker, zoon van den vorige, werkte van 1630
tot 1680 te Brescia. Vele zijner instrumenten overtreffen die zijns vaders in
schoonheid van vorm.
Maggiolate, Ital, ; lentezangen, die vroeger in Italië door de jonge lieden
onder de vensters hunner minnaressen gezongen werden.
Maggiore, Ital., MAJEUR, Fr. ; MAJOR THIRD, Eng.; DUR, Hoogd. ; de toonsoort der groote terts (z. TERTS en TOONSOORT).
Maggiore (Francesco), componist, geboortig uit Napels, maakte reizen
door vele landen van Europa en woonde ook eenige jaren te Amsterdam,
waar hij 1770, volgens anderen 1782, stierf. Gunstig bekend waren zijn
beide opera's 1 raggiri delta caníatrice (I 745) en Gli scherzi d'amore (1762).
Magherini (Giuseppe Maria) , componist, geb. 1732 nabij Milaan, begaf zich naar Londen, waar 1770 zijn oratorium Salomo ten gehoore gebracht
werd en strijktrio's van hem in druk verschenen.
Magi (Fortunato), componist, geb. 6 Oct. 1839 te Lucca in Toscane,
werd leeraar aan de muziekschool aldaar, 1872 directeur van dat instituut,
1874 van de muziekschool te Ferrara en 1876 van die te Spezia. Hij is lid
der Academia filarmonica te Bologna, der vereeniging Santa Cecili a
te Rome en van het koninklijk instituut te Florence. Onder zijn compositiën bevinden zich kerkmuziekstukken, opera's, symphonieën, klavierstukken en gezangen.
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Magiello of agielli (Domenico), contrapuntist uit de 16e eeuw, geb.
te Valeggio, van wien te Venetië twee bundels vijfstemmige Madrigalen
(1567 en 1568) in druk verschenen zijn.
Magini (Frances, c o) , Italiaansch componist, geb. omstreeks 1750, van
wien cantates met klavierbegeleiding (voorhanden in het muziek-archief van
den vorst van Sondershausen) en sonates voor drie bazuinen bekend zijn.
Magio (Francesco), componist, geb. te Castro Vetrano op Sicilië, gaf
o. a. in het licht : Sacra armonia e mu$icali coneenti a 2, 3, 4 e 5 voci,
con u na mesa a 5 concertata (Milaan, 1670).
Magirus (J o h a n n) , godgeleerde en toonkunstenaar, geb. omstreeks 1550
te Kassel, gest. 1631 te Brunswijk, is op muzikaal gebied voornamelijk bekend door het volgende werk : 4rf*s musicae methodice legibu$ loijiei$ in f orrnalae libri duo (Frankfort, '1596 en 1611).
Maglioni (G i o v a c c h i n o) , klavierspeler en componist, geb. omstreeks
t830 te Pontassieve in Toscane, schreef kerkmuziek, klavierstukken en een
lyrisch drama : Ferruccio, dat te Florence vertoond werd.
Magnaseo (Lodo,vico d a Santa F i o r a) , Italiaansch componist en zanger, omstreeks 1550 lid der pauselijke kapel, werd later bisschop van Assisi.
Diagei (B a r t o 1 o m eo) , notendrukker en muziekuitgever, geb. te Ravenna,
leefde in den aanvang der 17e eeuw te Venetië. Zijn broeder B e n e d e t t o,
geb. te Ravenna, gest. als organist aan de kathedraal aldaar, was als componist gunstig bekend. Motetten en Missen van hem zijn te Venetië in druk
verschenen.
Magni (Giuseppe), componist, geb. te Foligno, was op het einde der
17e en in den aanvang der 18e eeuw kapelmeester aan de kathedraal in zijn
geboortestad. Van zijn compositiën zijn bekend het melodrama Decio in

Foligno (1697) en de opera Teuzzone (1706).
Magnien (Victor), violist, guitarist en componist, geb. 19 Nov. 1804 te
Epinal in het departement der Vogesen, ontving te Parijs onderricht van
Rod, Kr eu t e r en Ca r l li, werd '1820 muziekonderwijzer te Colmar,
later te Muhlhausen, en 1830 orkestdirecteur te Beauvais. Nadat hij gedurende zestien jaren in laatstgenoemde betrekking werkzaam was geweest, werd
hij directeur van het conservatoire te Rijssel. Als componist is hij bekend
door kerkmuziek, concerten, phantasieën en andere stukken voor viool en voor
guitaar; als schrijver, door een Théorie musicale (Parijs, 1837).
magnificat, Lat., eerste woord van den Lofzang der Heilige Maagd : »Mag nificat anima mea dominum (mijn ziele looft den Heer)." Reeds in de eerste
tijden van het christendom werd het Magnificat onder de kerkzangen opgenomen. Het behoort thans tot de Vesperzangen en wordt in denzelfden toon
als de voorafgaande Antiphoon gezongen. De beroemdste contrapuntisten der
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16e, en 17e eeuw hebben schoone bewerkingen van dit gezang vervaardigd.
Onder de latere toonzetters die het Magnificat tot onderwerp eener compositie gemaakt hebben behooren o. a. D u r a n t e, Bach , Mende 1 s s o h n
en B. Klein.
Magnus, volgens Hawkins een der beste Engelsche contrapuntisten uit
de 18e eeuw, was organist aan de S t. G i 1 e s -kerk te Londen. Hij stierf
krankzinnig.

Magnus (Richard), Duitsch componist uit den aanvang der 17e eeuw,
bekend door zijn werk Canticum canticorum Salomoni$ in allen Toni8 mit
4, 5 bis 8 Slimmen (Frankfort, 1615).

Magyaarsehe muziek, z. MUZIEKGESCHIEDENIS.
Mahault of MIahaut (A n t o i n e) , fluitvirtuoos, leefde in de jaren 1737-77
te Amsterdam en ging in laatstgenoemd jaar naar Parijs, ten einde zijn schuld
te ontvluchten. Doch ook daarheen volgde hem de vrees voor zijn-eischr
crediteuren, en om daaraan een einde te maken, begaf hij zich in een klooster.
Het jaar van zijn dood is onbekend. Var, zijn werken zijn bij H u m m e 1 te
-

Amsterdam in druk verschenen : Trios pour ,flutes, Trois livre$ de sonates
pour la flute; Deux livres de duos pour flufe; Nouvelle méthode pour apprendre
en peu de temps ii jouen la Xálefraversiére (twee uitgaven). Bij Arno 1 d
O 1 o f s e n verscheen van hem : Maendelijks Mu$ikael Tijdverdrijf,
f , besíaen de

in nieuwe hollanclsche Cansonellen of Zanglïederen, op d'Italiaenscke trant in
't musiek gebragt (1751 en 1752) en Musikaale Lente- en Somertijdverdrij f,
bestaande in 36 zang- en speelariaas voor zang en instrumenten (1759).
l!iahillon (V i c t o r) , fabrikant van blaasinstrumenten en gunstig bekend geluidkundige, geb. 10 Maart 1841 te Brussel, heeft o. a. de volgende werken geschreven :. Eléments d'acvustique musicale et instrumentale, eomprenant l'examen
de la construction íhéorique de tous les instruments de musique en usage dans
l'orchestrafion moderne; Tableau synoptique de la science de l'harmonie indiquant la théorie de ous les accords et la loi de leur succession en Tableau
synopfique des voix et de tons les instrumenes de musique employes dans l'cnstrumentation moderne des orchestres de s•ymph onie, d'harmonie et de fanfares,
mndiquant l'étendue, la position el l'emploi de chacun d'eux, la manière de les
écrire et les rapporls qui exisfenl entre eux. Hij is conservator der instrumenten- verzameling van het conservatoriurn en bezit in zijn eigen fabriek een
kostbare en zeldzame verzameling instrumenten.
Mahler (Luca) , luitenmaker te Bologna, leefde omstreeks 1415.
Nahr (Johann Andreas) , klaviermaker, was van ongeveer 1788 tot
1812 te Wiesbaden gevestigd. Een uitvinding van hem is de zoogenaamde
Clavi - Mandor.
Nahu (Stephan), contrapuntist uit de 16e eeuw, was zanger aan de
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kapel van keizer F e r d i n a n d I. Een Magnificat en andere kerkmuziekstukken van hem zijn in de bibliotheek te Munchen voorhanden.
Naiche (M. de), guitaarspeler, leefde op het einde der á.6e en in den aanvang der 7e eeuw te Parijs, waar van hem in druk verscheen: Canons

a 3, -4 et 5 voix avec accompagnement de Lyre ou de Guitarre.
Maichelbeck (Frans Anton) , leeraar in de Italiaansche taal en Praesentarius aan den Dom te Freiburg in Breisgau, was als componist en kiavierspeler gunstig bekend. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen : Seck$

pompeuse, schone, leichte and auf den neuesten Italiani$cken Stylum fur alle
Chore dienliche .cessen (Freiburg, '1739).
Maigret (Robert) , Fransch componist, geb. omstreeks 1505 te Mans,
aldaar gestorven 1568, schreef o. a. voortreffelijke vierstemmige. gezangen.
Maillard (Gilles of É g i d e) , Fransch componist, gel). te Thérouanne omstreeks het. midden der 16e eeuw, leefde te Lyon, waar 1581 eenige vier-,
vijf- en zesstemmige gezangen van hem in druk verschenen zijn.
Maillard (Jean), Fransch componist uit de tweede helft der 16e eeuw,
woonde te Parijs, waar van hem in druk verschenen zijn XX cantiones sacrae
seu motectae quatuor votum (1561) en een vijfstemmige Mis (1557).
Maillard (Marie T h é r es e D a v o u s t), zangeres, geb. 6 Jan. 1766 te
Parijs, trad 17 82 als Colette (Devin du village) in de Groote Opera aldaar
op en behaalde later vooral in de opera's van G 1 u c k groot succes. Zij stierf
16 Oct. 1818.
Maillart (Louis A i m é) , componist, geb. 24 Maart 1817 te Montpellier,
ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en maakte een studiereis
naar Italië. Te Parijs teruggekeerd, bracht hij 1847 in de Opéra National zijn
Gastibelza ten gehoore, welk werk een zeer gunstig onthaal bij het publiek
vond. Ook zijn volgende werken : Le moulin des tilleuls, La croix de Marie,
Les pécheurs (le Catane en Lara, gingen niet onopgemerkt voorbij ; doch het
meeste succes behaalde Les dragons de Villar$ (1856), welke opera ook buiten
Frankrijk bekend is geworden en nog heden o. a. in Duitschland, onder den titel:
Das Glöckchen des Rremit en, herhaalde malen gegeven wordt. Tijdens de binnenlandsche woelingen van 1871 begaf M., die sedert eenige jaren lijdend
was, zich naar Moulins, waar hij 21 Mei van datzelfde jaar stierf.
Maillart (P i e r r e) , Fransch muziekgeleerde, geb. te Valenciennes omstreeks
het midden der 16e eeuw (volgens v. d. S t r a e t e n omstreeks 1530), ontving
zijn muzikale opleiding te Kamerijk, was 1563 zanger aan de koninklijke
kapel te Madrid en werd later zangmeester aan de kathedraal te Doornik.
Volgens C o u s s e m a k e r is hij eerst in het jaar 1622 gestorven. Men kent
van hem een belangrijk werk, welks titel luidt : Les tons ou discours sur les
modes de la musique, et les gons de l'église, et la distinction entre iceux;
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divisez en deux parties; aux quelles est ad oustée la troisiesme par le diet
autheur, en laquelle se traicte des premiers élémens et f ondemens de la musique (Doornik, '! 610).
Mailly (Jean A 1 p h o n s e Ernest) , orgelvirtuoos, geb. 27 Nov. x.833 te
Brussel, ontving onderricht van Christian G i r s c h n e r, verkreeg op jeugdigen leeftijd de betrekking van accompagnateur aan den Muntschouwburg in
zijn geboortestad en werd I86 E leeraar in het klavier-, 1869 in het orgelspel aan het conservatoire. Hij liet zich herhaalde malen ook buitenslands
hooren, o. a. te Londen, waar hij 1871 op de internationale tentoonstelling
België vertegenwoordigde, en te Amsterdam, waar hij zich bij de inwijding
van het orgel in de kerk van den H. A n t o n i u s v a n P a d ii a liet hooren.
Onder zijn leerlingen bevinden zich vele uitstekende organisten, als : Pau 1
Tri 11 a t (Lyon), Maes (Amsterdam), Wouters (Brussel), D e Pau w
(Ixelles) e. a.

Mainberger (Johann Kar 1) , componist en instrumentalist, geb. 1750 te
Neurenberg, speelde viool, orgel en verscheiden blaasinstrumenten. Hij was
organist aan de Lorenzo -kerk in zijn geboortestad, kapelmeester van het
stadsmuziekcorps en directeur der winterconcerten aldaar. Hij stierf 2.2 April
I8I5. Zijn talrijke compositiën bestaan in symphonieën, sonates, oratoria,
kerkmuziek en opera's.
Nainzer (Friedrich), Duitsch vioolvirtuoos en componist, geb. omstreeks
1760, was 1 785 lid der kapel van den markgraaf van Brandenburg-Schwedt,
ging 1795 over in die van den hertog van Mecklenburg-Strelitz en 1807 in
die van den koning van Beieren. Van zijn werken zijn in druk verschenen
quartetten voor fluit, viool, alt en violoncel, en een Rondo voor viool.
Mainzer (Joseph), geb. 1801 (volgens Mendel 1807) te Trier, ontving
zijn muzikale opleiding als koorknaap aan den Dom aldaar, werd 1826 tot
priester gewijd en ontving later den titel van abbé. De bisschop van Trier
liet hem naar Italië reizen en stelde hem na zijn terugkomst in het vaderland
tot zangmeester aan het seminarie aan. Wegens zijn geschriften tot verdediging der Poolsche omwenteling door de Pruisische regeering vervolgd, begaf
M. zich naar Brussel, waar hij 1833 zijn opera Triomphe de la Pologne componeerde en artikelen leverde voor liet tijdschrift .L'artiste. Van Brussel begaf hij zich naar Parijs, waar hij zangvereenigingen voor werklieden oprichtte,
medewerker aan de Gazeele musicale werd en feuilletons voor het dagblad
Le National schreef. Tusschen '1835 en 4 841 gaf hij vele didaktische werken,
hoofdzakelijk zangmethodes, in het licht en componeerde de opera La Jaquerie, die
1839 vertoond werd, doch fiasco maakte. Vervolgens begaf hij zich naar Engeland
en vestigde zich als zangonderwijzer te Manchester, waar hij 10 Nov. 1851
stierf. Zijn werk Singing for the million beleefde in Engeland vele uitgaven.
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Maistre (M a t t h i a s le), Nederlandsch componist en kapelmeester van den
keurvorst van Saksen, vermoedelijk in den aanvang der á.6e eeuw geboren,
kwam 1 554 te Dresden, waar hij Johann W a 1 t h e r als kapelmeester opvolgde en als zoodanig tot 1568 werkzaam was. Hij schijnt vóór 1577 gestorven te zijn. Een volledige lijst zijner compositiën is opgenomen in een
door 0. Kade geschreven en door de Maatschappij tot bevordering
der Toonkunst bekroonde verhandeling over dezen meester. Onder die
compositiën bevinden zich motetten, een acht- en en vierstemmig MagniIiicat, een l kzang, zes Missen, 4 antiphonen, geestelijke en wereldlijke gezangen.
lliaitrises, Fr., zangscholen bij de kathedralen ii Frankrijk, waarin de
koorknapen hun muzikale opleiding ontvingen.
Majer (Cavaliere Andrea), schrijver, geb. 8 Juni 1765 te Venetië,
gesi. 12 Maart 1837 te Padua, is op muzikaal gebiéd bekend door de vol
werken : Discorso inlorno alle vicencle della musica italiana (Rome,-gend
-

1819) ; Discorso vulla origine, progressi e stato ai tuale della musiea italiana
(Padua, 1821) en Sulla eonoecenza the aveano qli antichi del confrapunto
(Venetië, 1822).
Majer (Joseph Friedrich Bernhard Kaspar), cantor en organist
te Hall in Zwaben, leefde in de eerste helft der 18e eeuw en gaf o. a. een
Museum musicum uit.
Majeur, Fr., z. MAGGIORE.
Majo (Giuseppe di), componist, geb. 1689 te Napels, studeerde onder
leiding van A 1 e s s a n d ro Scar 1 a t t i en werd 1727 kapelmeester in zijn
geboortestad. Onder zijn compositiën, die zeer geroemd worden, bevinden zich
vierstemmige litanieën met begeleiding van orgel en strijkinstrumenten, een
Dixit voor twee vierstemmige koren en een Miserere voor twee sopranen en
tenor met begeleiding van twee violen en orgel. Ook heeft hij twee opera's
geschreven, die 1725 en 1727 te Napels vertoond zijn.
Majo (Francesco di), genaamd C i c c i o , zoon van den vorige, geb.
1745 te Napels, ontving onderricht van zijn vader, later van F e o en M a rt i n i , en werd als componist zeer gunstig bekend. Zijn opera's drta$erse,
Ijigenia in Aulide, Catone in Utica, Demo f oonte, Montezuma, 4(Iriano in
Siria, Alessandro nell' Indie, 4ntzgone, Diclone abbandonata, Ulisse, Ipermesíra
en L'eroe cinese werden te Napels en in andere steden van Italië met bijval
vertoond. Als kerkcomponist is hij bekend door vijf Missen, Vesperpsalmen,
Gradualen en 4 Salve Regina voor sopraan met begeleiding van orgel en
strijkinstrumenten. De koninklijke bibliotheek te Dresden bezit van hem vele
aria's in manuscript, de hofbibliotheek te Weenen twee zijner Salve Regina,
een vijfstemmige Mis en een vijfstemmig Dixit.
Dlajoechi (Luigi), componist, geb. 1809 te Codogno, ontving zijn oplei-
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ding te Milaan, waar hij violoncellist aan het theater C a r c a n o werd, en
waar 1831 zijn opera Rosamunda ten gehoore werd gebracht. Zoowel deze,
als zijn volgende opera's, Il Segreto en Criselina di Scozia, maakten in Italië
grooten opgang. Hij stierf reeds 4836.
Majone (S 1 a n i o) , orgel- en harpvirtuoos uit de eerste helft der 1 7e eeuw,
geb. 1601 te Napels, gaf aldaar vele zijner compositiën in het licht.
Major of Major Third, Eng. ; z. MAGGIORE.
Major of Majorbas, beter MAXIMA PILEATA (Hoogd. UNTERSATZ), is een
gedekt labiaalregister, dat veel in het pedaal van groote orgels wordt aangetroffen, uit 32 vts. toon spreekt, wijde mensuur heeft en van hout gemaakt
is. Deze stem geeft den pedaaltonen een ongemeene volheid, deftigheid en
verhevenheid, en maakt eigenlijk den bas voor den Bourdon 16 vts, toon
des manuaals uit. De laagste tonen hebben meer van het suizen des naderenden stormwinds, dan van een orgeltoon, maar verkrijgen door de '16, 8 en
4 vts. pedaalstemmen, die er bijgevoegd worden, de noodige duidelijkheid en
bepaaldheid. In eenige orgels komt deze 32 vts. stem ook voor in het manuaal (M a n u a 1 u n t e r s a t z) ; evenwel met dit onderscheid, dat zij zich slechts
tot de bovenste octaven bepaalt.
Majorano (Gaetano), beter bekend onder den naam van C a f f a r e 11 i
Italiaansch sopraanzanger, geb. 16 April '1703 te Bari in het koninkrijk Napels, studeerde zes jaar lang onder leiding van P o r p o r a en maakte vervolgens kunstreizen door Italië, Frankrijk en Engeland. In alle landen verwierf
hij grooten bijval. Burney noemde hem »den vader van deli zang." Met
schatten beladen van zijn kunstreizen teruggekeerd, kocht hij met de heerlijkheid Sanlo-Dorado den hertogstitel en stierf 30 Nov. 1783 op zijn landgoed,
volgens anderen 1 Febr. van dat jaar te Napels.
-

Majorbas, z. MAJOR.
Hakovecky ot Makowetzky, Boheemsch hoornvirtuoos, leerling van P ii n to,
leefde op het einde der 48e en in den aanvang der 19e eeuw. Van hem :
Duo pour cor el violon en Quatuor pour cor, deux violon s el Basse (Leipzig).
Malagoli (Gaetano), muziekgeleerde, geb. omstreeks 1755 te Reggio,
schreef een Meíocdo per apprendere bene it canto.
Malaise (Jacques), Belgisch geestelijke en componist uit de 17e eeuw,
van wien het volgend werk bekend is : Motetta sacra trium votum opus pri-

mum (Antwerpen, 1643).
MalanoUe (A d e 1 a i d a) , contra-altist, geb. 1785 te Verona, trad aldaar
1806 voor het eerst in het openbaar op en verwierf zoowel daar, als in
andere steden van Italië, grooten bijval. Zij stierf 31 Dec. 1832.
Malascbkin, Russisch componist, bracht 1872 te Petersburg onder zijn leiding een symphonie ten gehoore, getiteld : La vie d'un artiste.
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ltlalatigni (M o d e n i n o) , Italiaansch toonkunstenaar, gest. 1420, wiens
grafschrift in de Lorenzo -kerk te Padua aldus luidt : Musicus ipse f z it patriae

splendorque decu8que, Alque suis paíriam meriti$$ ad lidera dui.
lllaleolm (A 1 e x a n d e r) , Schotsch edelman, geb. 1687 te Edinburg, is
bekend als schrijver van A .Treatise on ltlu$ic, Speculative, Practical and
Historical (Edinburg, 1721, en Londen, 1730).
Maldere (Peter van), vioolvirtuoos en componist, geb. 13 Mei 1724 te
Brussel, studeerde onder leiding van den kapelmeester C r o e s en werd 1755
violist aan de kapel van den stadhouder der Nederlanden, welke betrekking hij
1758 aan zijn broeder overdroeg, nadat hij zelf bij den prins van Lotharingen
in dienst was getreden. Hij stierf 3 Nov. 1768 te Brussel. Zijn compositiën bestaan in symphonieën, zes strijkquartetten, vioolstukken en een komische opera, die 1762 te Parijs vertoond werd.
l!Ialetti (Jean de), Fransch componist uit de tweede helft der 16 e eeuw,
geb. te St. Maximin in Provence, gaf o. a. in het licht Les amours du Ronsard à 8 parties (Parijs, 1578).
llialgarini (Federico) , Italiaansch componist uit de eerste helft der ' 7e
eeuw, was in dienst van den hertog van Mantua en gaf eenige duetten met
begeleiding van orgel in het licht.
Malherbe (J.) , Nederlandsch toonkunstenaar, was 1782 lid der kapel van
prins W i 11 e m V, te 's Hage. Hij vormdevele goede leerlingen en stierf 1800
-

te Amsterdam.
Malherbe, violoncellist, geb. 1784, werd 1811 als opvolger van den bassist
H e n c k e bij het stadsorkest te Utrecht aangesteld en bekleedde die betrekking
tot 1859. Hij stierf 18 Jan. 1861.
Malibran (A 1 e x a n d r e) , violist en schrijver over muziek, geb. 10 Nov.
1823 te Parijs, maakte kunstreizen door Duitschland en vestigde zich 1845
te Kassel, waar hij les nam bij Sp o li r. Te Parijs teruggekeerd, richtte hij er
het muziektijdschrift Union instrumentale op; doch daar dit blad niet opnam,
verliet hij Frankrijk weder en vestigde zich te Frankfort a. d. M. Van zijn
compositiën kent men een ouverture voor Hamlet, symphonieën, een nonet
voor blaasinstrumenten, kerk- en kamermuziek. Ook heeft hij een biographie
van S p o h r (Frankfort, 1860) geschreven.
1rlalibran-Garcia (Maria F e 1 i c i t a) , een der uitstekendste zangeressen
uit de eerste helft der 19e , eeuw, geb. 24 Maart 1808 te Parijs, was de
dochter van den beroemden zanger M a n o e 1 Garcia. Op driejarigen leeftijd
ging zij met haar vader naar Italië en begon vier jaren later onder leiding
van P an s er o n den zang te beoefenen ; van Herold, die zich destijds in
Italië bevond, ontving zij het eerste onderricht in het klavierspel. Met haar
familie ging zij 1816 naar Parijs en 1817 naar Londen. In laatstgenoemde
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stad zette zij haar studiën in het klavierspel ijverig voort, en bij haar terugkomst te Parijs, 1819, was zij in staat, de werken van B a c h , de geliefkoosde
stukken van haar vader, voor te dragen. Op vijftienjarigen leeftijd kwam zij
bij Garcia zelven in de leer en maakte onder zijn leiding zoo groote vorderingen, dat zij twee jaren later in het openbaar optredende alle toehoorders in verrukking bracht. Niet minder succes behaalde zij 1825 te Londen
en in andere steden van Engeland; en ook te Nieuw-York, waarheen zij zich
met haar vader begaf, was haar roem spoedig gevestigd. Zij trad aldaar
op haars vaders verlangen in het huwelijk met M a 1 i b ra n , een Fransch koopman, die voor zeer rijk gehouden werd, doch die reeds in het eerste jaar
van zijn huwelijk bankroet ging. Dientengevolge begaf zij zich weder naar
het. tooneel. Huiselijke oneenigheden verbitterden haar leven, en daar de
crediteuren van haar man zelfs poogden beslag te leggen op het door haar
verdiende geld, keerde zij 1827 naar Europa terug en vestigde zich te Parijs,
waar zij een, jaar later als eerste zangeres aan de Italiaansche Opera verbonden werd. Zoowel daar ter stede, als te Londen, vierde zij nieuwe triomfen, en werd nevens andere beroemde kunstenaressen, zooals H e n r i e t t e
Sontag en Pasta , tot de beste dramatische zangeressen der 19e eeuw
gerekend. In het jaar 1830 leerde zij den beroemden violist d e B é r i o t
kennen en knoopte met hem een liefdesbetrekking aan, die 1836 door een
wettig huwelijk gevolgd werd. Met hem en La b l a c h e maakte zij 1832 een
kunstreis door Italië ; deze reis was een ware triomftocht. Over Brussel begaf zij zich 1833 naar Londen, waar zij in het theater D r u r y L a n e veertig
voorstellingen gaf, en keerde vervolgens naar Italië terug, waar zij tot 1835
bleef, en waar goud en eerbewijzen haar van alle kanten toestroomden. In
de maand April van het jaar 1836 had zij te Londen het ongeluk, van het
paard te vallen. Aanvankelijk schenen de gevolgen niet gevaarlijk, en zij was
weder in staat, met haar echtgenoot concerten te Brussel en te Aken te geven ;
doch later bleek, dat haar gezondheid door het ongeval geknakt was. Zij
begaf zich echter in September van hetzelfde jaar nog eens naar Londen,
waar zij op het muziekfeest te Manchester medewerkte ; doch op den tweeden
dag van het feest, na het zingen van een duet uit ,4nc1ronico, viel zij in onmacht, werd naar huis gedragen en stierf negen dagen later, 23 Sept. 1836.
Plechtig werd zij te Manchester begraven. B é r i o t liet later haar overblijfselen naar Laeken overbrengen en een monument op haar graf plaatsen.
Als toonzetster is M. bekend door eenige nocturnes, romances en chansonettes,
die na haar dood het licht zagen, onder den titel: Dernieres Pen$ées mu8icales de Marie Felicité Garcia de Bériol (Parijs, T r o u p e n a s).
Malineonio, Ital., zwaarmoedig treurig ; ook de uitdrukking con malinconia beteekent hetzelfde.
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Malipiero (Francesco), componist, geb.

1822 te Rovigo, schreef o. a.
en
4llila.
de opera's Giovanna di. Napoli
Mallinger (M a t h i 1 d e) , zangeres, geb. 17 Febr. 1847 te Agram in Kroatië, ontving onderricht in den zang aan het conservatorium te Praag en later,
1866, van R. Le w y te Weenen. F r a n z L a c h n e r, die haar in laatstgenoemde
stad had hooren zingen, engageerde haar voor de koninklijke Opera te Munchen. Zij bleef aldaar tot 1869 en werd toen als eerste dramatische zangeres
aan de koninklijke Opera te Berlijn verbonden, welke omstandigheid aanleiding gaf tot onaangenaamheden tusschen haar en de door het Berlijnsche
publiek gevierde Pauline Lucca (z. deze). Nadat deze laatste 1872 Berlijn verlaten had bleef M. nog langen tijd als eerste zangeres aan genoemd
theater werkzaam. Zij gaf gastvoorstellingen te Weenen, Mannheim, Weimar,
Leipzig en Petersburg en verwierf overal veel bijval. Men roemde vooral
haar schoone voordracht en haar talent als tooneelspeelster. Tijdens haar
verblijf te Munchen trad zij bij de eerste voorstelling van Die Meislersinger
von Nurnberg als E v a op ; ook in andere werken van W a g n e r , o. a. in Lohengrin en Tannh u$er, behaalde zij groot succes. Na x.875 begon haar stem
aan kracht te verliezen ; deze omstandigheid noopte haar 1881, het toon eel
te verlaten. Eenige jaren geleden was zij in het huwelijk getreden met baron
Schimmelpenninck van der Oye.
Maillot (Antoine Louis) , zanger, componist en schrijver over muziek,
geb. 30 Aug. 1812 te Lyon, ontving onderricht van C h o r o n en zette na
diens dood zijn studiën aan het conservatoire te Parijs voort. Hij zong achtereenvolgens in de theaters van Nancy, Metz, Rijssel, Brussel en Rouaan en
vestigde zich eindelijk als muziekonderwijzer in laatstgenoemde stad, waar hij
5 April 1867 stierf. Van zijn cornpositiën verdienen vermelding de opera's
La Vendéenne en Tru jomanie, die in verschillende steden van Frankrijk ver
bijval ontvangen werden. Van zijn geschriften zijn bekend:-tondem

La Mu$ique au Thédire (Parijs, 1863), Régime des íhéderes dans les départements (Rouaan, 1865) ; Insíitut Boieldieu en .Fondation des Thédtres impériaux et des Conservatoires de la province (Parijs, 1 866).
l!Ialtot (Monsieur de), theorbespeler, was op het einde der 17 e en in
den aanvang der 18e eeuw lid van het orkest der Opera te Parijs.
lllalzat (Johann M i c h a e 1) , hobovirtuoos en componist, geb. omstreeks
1780 te Weenen, was langen tijd in dienst van den aartsbisschop van Salzburg en maakte later kunstreizen door Frankrijk, Italië en Zwitserland. Hij
stierf I791 te Botzen in Tyrol. Van zijn compositiën zijn symphonieën en
stukken voor blaasinstrumenten in druk verschenen.
Mammini (Luigi), componist, was in de tweede helft der l 7e eeuw
kapelmeester aan de kathedraal te Cremona en gaf in het licht : lissae
ei praalmi dominieales cum Satve regina 5 voetbus (Venetië, '1678).
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Manara (Francesco), Italiaansch componist uit de 16e eeuw, was omstreeks 1530 in dienst van den hertog van Ferrara. Vierstemmige madrigalen van hem zijn voorhanden in de bibliotheek te Munchen.
Manara (Giovanni A n t o n i o), Dominicaner-monnik en componist, geb.
1638 te Venetië, vervaardigde o. a. drie oratoria ; twee daarvan werden 1665
en 1667 te Venetië uitgevoerd.
11Taneando (verkort : MANC.), Ital., allengskens afnemend, verminderend van
toon, totdat hij geheel wegsterft.
Manche, Fr. ; MANICO, Ital. ; hals van een snaarinstrument..
Manchicourt, Machicourt of Maneicourt (Pierre), Zuid-Nederlandsch
toonkunstenaar, geb. omstreeks 1510 te Bethune in Artois, was eerst kanunnik te Arras en later koormeester aan de kathedraal te Doornik. In het jaar
1558 begaf hij zich naar Antwerpen en werd 1 560 van daar naar Madrid
beroepen, waar hij tot zijn dood, Juli 1561, als kapelmeester van P h i 1 i p s II
werkzaam bleef.
Maneinelli (A n d r e a) , Italiaansch fluitvirtuoos, kwam 1775 te Parijs en
ging vervolgens naar Londen, waar hij 1802 stierf. Fluitcompositiën van
hem zijn te Parijs en te Londen in druk verschenen. Een bloedverwant
van hem was Domenico M., van wien te Berlijn op het einde der
á.8e eeuw stukken voor fluit en voor andere instrumenten verschenen zijn.
Maneinelli (Luigi) , componist, geh. 5 Febr. 1848 te Orvieto, gaf vele
verzamelingen een- en meerstemmige zangen in het licht en schreef de muziek voor het 1877 te Rome vertoonde drama Cleopatra van Pietro C o s s a.
1Maneini (C u r z i o) , componist uit de Romeinsche school, was 1589-91
kapelmeester aan de kerk Santa Maria m a g g i o r e te Rome en 1607 aan
de S t. Jans -kerk in het Lateraan. Hij liet in manuscript 32 vier- tot achtstemmige motetten na ; in druk zijn van hem verschenen achtstemmige
litanieën.
Mancini (Francesco) , componist, geb. 1674 te Napels, ontving zijn opleiding aan het c o n s e r v a t o r i o di Loreto en werd later leeraar aan
die school en koninklijk kapelmeester. Hij stierf '1739. Behalve vele opera's
schreef hij een oratorium en een achtstemmig Magnificat G e m i n i a n i en
Hasse spreken met lof over zijn dramatische werk'.;n.
lilancini (Giovanni B at t i s t a) , zangmeester, geb. 17 16 te Ascoli in den
Kerkelijken Staat, ontving onderricht aan de school van B e r n a c c h i en werd
algemeen voor een der beste onderwijzers in den zang gehouden. In het jaar
1760 werd hij naar Weenen beroepen, om de aartshertoginnen te onderwijzen.
Hij stierf aldaar 4 Jan. 1800. Beroemd is zijn leerboek : Pen$ieri e riie8eioni praíiche $opra it canto f igurato (Weenen, '1774; Milaan, 1777).
Mancirrus (Thomas), componist, geb. 1560 in Mecklenburg, was tot
.

.

II.
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1604 kapelmeester van den vorst van Brunswijk. Van zijn werken zijn in
druk verschenen : 67 geistliche and weliliche canliones, .ewe lustige vnd hó j
liche weltliche Leder mil 4 vncl 5 Slimmen (Helmstädt, x.588) en Hochzeit-

Lied von 5 Slimmen (ibid., 1591).
lllandaniei (P 1 a c i d o) , componist, geb. 1798 te Barcellone op Sicilië, ontving zijn opleiding aan de rriuziekschool te Palermo en leerde verschillende
instrumenten bespelen; later studeerde hij de compositie onder leiding van
R a i m n di te Napels, schreef veel balletmuziek voor de Opera aldaar en
vestigde zich 1834 als zang- en compositie-onderwijzer te Milaan. Hij stierf
6 Juni 1852 te Genua. Van zijn werken, bestaande in opera's, kerkmuziek
en zangoefeningen, is niets in druk verschenen dan een bundel Vocalises.
Manderscheidt (Nieolaus), orgelmaker, geb. 1580 te Trier, gest. 1662
te Neurenberg, vervaardigde vele goede werken in verschillende steden van
Duitschland.
Mandini (Paolo), tenorist, geb. 175 7 te Arezzo, zong 1777—i 789 op
verschillende tooneelen van Italië en verwierf zoowel daar, als te Parijs, waar
hij zich 1789-91 liet hooren, grooten bijval. Van 1792-94 zong hij weder
in Italië. Ook schijnt hij 1805 Berlijn bezocht te hebben. Hij stierf 27 Jan.
1842 te Bologna.
Mandl (Louis), arts, geb. 1812 te Pesth, vestigde zich 1836 te Parijs
en werd op muzikaal gebied bekend door zijn geschriften over de menschelijke stens, o. a.: Traiié pralique (les maladies du larynx el du pharynx
(Parijs, B a i 1 l i è r e, 1 812), H,y,qiene de la voiv parlée ou chaniee (ibid., 1872)
en De la f atique cle la voix dans ses rapporfs avee le mode de respiration
(ibid., 1855).
Mandoline (Ital. MANDOLING), een klein snaarinstrument van de familie
der luit. Men kent twee soorten van mandolines : de Napolitaansche (m a ndolino-violino) en de Milaneesche (mandolino-eitarrone). De
eerste is bespannen met vier dubbele snaren : y, d', a', e"; de tweede met
zes : q, b, e, ai, d" 1 , el'. Voor de Napolitaansche mandoline heeft G r é t r y
de begeleiding der serenade van L'4mant jaloux en Mozart die der
:

serenade van Don Juan geschreven.
De snaren der M. - worden met behulp van een p 1 e c t r u m aangeslagen.
De toonomvang is 32 octaaf. In de instrumenten-verzameling van het conservatoire te Parijs bevinden zich tien mandolines van verschillenden vorm.
Handora of Mandola, een snaarinstrument van de familie der luit. Het
heeft een korten hals en 8 dubbele darmsnaren. Er bestaat veel overeen
dit instrument en de P a n d u r a (z. dit) der Napolitanen.
-komstuchen
Pistoja,
componist
uit
leefde
te
violist
en
Rome,
(Carlo),
waar
NIanelli
'1682 een bundel vioolsonates van hem in druk verscheen.
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Manelli (F r a n e e s c o) , een der oudste operacomponisten, geb. in den aan
eeuw te Tivoli, schreef de volgende werken : Andromeda, La-vangder17
malta f ulminata, Temistocle, ,llcale, Ercole nell' Ei imanto, Il ratio d'Europa
en 1 sei Ligli. Hij schijnt omstreeks 1670 gestorven te zijn.
Manelli (Pietro), buffo- zanger, bevond zich J 750---54 te Parijs, waar hij
wegens zijn uitstekende voordracht van Intermezzi bekend was. In laatstgenoemd jaar begaf hij zich naar Italië.
Manent (Nieolas), componist, geb. 22 Juni 1827 te Mahon op liet eiland
Minorca, werd I847 contrabassist te Barcelona en 185 I kapelmeester aan een
kerk aldaar. Hij wijdde zich met ijver aan de compositie, en het getal zijner
werken bedroeg in liet jaar 1875 niet minder dan 240 stuks; daaronder bevinden zich 25 Missen met orkestbegeleiding, vele andere kerkmuziek, opera's,
zarzuela's, ouvertures en balletten.
Manfredi (Filippo), vioolvirtuoos, geb. 1729 te Lucca, was een leerling
van T a r t i n i en maakte J 769 met zijn landsman B o c c h e r i n i een
kunstreis door Italië en Frankrijk. Te Parijs, waar hij zich 4 771 liet hooren,
behaalde hij met de voordracht der quartetten van zijn reisgenoot groot succes.
Van daar begaven zij zich naar Madrid, waar M. koninklijk kamermusicus
werd. Hij schijnt echter 1 773 naar Lucca teruggekeerd te zijn, waar hij
12 Juli 1777 stierf.
Manfredi (Luigi), Franciscaner-monnik en componist, bevond zich omstreeks het midden der 17e eeuw te Venetië, waar in de jaren 1638 en
164E vier- en vijfstemmige motetten en madrigalen van hem in druk ver
zijn.
-schen
l!Tanfredini (Francesco), vioolvirtuoos en componist, geb. omstreeks 1673
te Bologna, werd 1704 lid der A c a d e m i a f i 1 a r m o n i c a aldaar. De meeste
zijner compositiën, bestaande in symphonieën, strijkquartetten en vioolconcerten,
zijn te Amsterdam in druk verschenen.
Manfredini (V i n e e n z o) , componist en muziektheoreticus, geb. in de eerste
helft der 18e eeuw te Pistoja, begaf zich 1755 met een zangersgezelschap
naar Petersburg, waar hij ten hove in aanzien geraakte en directeur der
kamermuziek van Paul I werd. Tot 1769 bleef hij in Rusland, keerde toen
naar Italië terug en vestigde zich te Bologna, waar hij omstreeks 1800 gestorven is. Behalve door zijn vele compositiën, waaronder opera's, balletten
en klaviersonates, is hij bekend door een theoretisch werk : Rejole armoniche,

o sieno preeetli ragionati per apprender i prineipj Tella musica, it pportamenfo
del basso sopra ali stromenli da lasti, come l'organo , it cembalo etc. (Venetië, 1775 en 1797) en door een geschrift tegen A r t e a g a : Di fesa delta
musica moderna (Bologna, 1778).
Manfroee (Nicolo), componist, geb. 20 Febr. 1791 te Palmi in Calabrië,
34*
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Best. 9 Juli 1813 te Napels, schreef, behalve twee opera's, dlzira en Ecuba,
vele kerkmuziek, symphonieën, aria's en duetten.
plangin . Familienaam van vele toonkunstenaars. Charles M. was op het
einde der 17e eeuw organist te Mitry ; daar ter stede was 1721 P i e r r e
M. in dezelfde betrekking werkzaam ; te Joigny leefde J 736--40 een organist, Ë t i e n n e M. ; É l é o n o r M. was kamermusicus van L o d e w ij k X I V;
Franz M. orgelbouwer te Trier.
1OTaiigin (Eugène E d o u a r d) , klavierspeler en orkestdirecteur, geb. 9

Dec. 1837 te Parijs, ontving zijn opleiding aan het conservatoire aldaar en
begaf zich x.871 naar Lyon, waar hij orkestdirecteur an de Groote Opera
en t872 directeur van het in dat jaar opgerichte conservatàire werd.
Mangold (J o h a ri n W i 1 h e l m) , violist, geb. 1736 te Umstadt, waar zijn
vader, Johann Heinrich M. , stadsmuzikant was, vestigde zich 1764 te
Darmstadt en werd aldaar 1781 lid der hofkapel. Hij stierf 1806.
Mangold (Georg), violist, zoon van den vorige, geb. 7 Febr. J 767 te
Darmstadt, werd 1801 concertmeester en 1817 directeur der hofkapel aldaar.
Hij stierf 18 Febr. 1835.
Mangold (August D a n i e 1) , clarinettist en violoncellist, broeder van den
vorige, geb. 25 Juli 1775 te Darmstadt, werd 1798 lid der kapél van den
koopman Bernhard te Offenbach en maakte in den aanvang der I9e eeuw
met zijn neef Johann Wilhelm (z. dezen) een kunstreis door Nederland
en Noordduitschland. Hij werd 18114 concertmeester aan de kapel te Darm
stierf aldaar '1824.

-staden

Mangold (Ludwig), violist, broeder van den vorige, stierf 1829 als
kamermusicus te Darmstadt.
plangold (Paul) , fagottist en altist, geb. 1781. te Darmstadt, werd 1808
lid der hofkapel aldaar en stierf 1851.
Mangold (Karl Friedrich) , hoornist, geb. 1784 te Darmstadt, was van
1808 tot 1849 lid der hofkapel aldaar.
Mangold (Johann W i l h e 1 m), violist en componist, zoon van Georg e
M., geb. '19 Nov. 1796 te Darmstadt, ontving het eerste onderricht in het
vioolspel van zijn vader, in de compositie van Ri n c k en den abbé Vogler,
en werd reeds op 14-jarigen leeftijd lid der hofkapel. Van 1815-18 zette
hij zijn studiën voort aan het conservatoire te Parijs. Te Darmstadt terug
werd hij tot kamermusicus, 1819 tot concertmeester en 1825 tot-gekrd,
hofkapelmeester benoemd. Deze laatste betrekking nam hij tot '1858 met
talent en ijver waar, werd daarna op pensioen gesteld en stierf 23 Mei 1875.
Als componist is hij bekend door opera's, ouvertures, cantates, kamermuziek,
vioolstukken, liederen en gezangen.
Mangold (Karl A m a n d) , broeder van den vorige, geb. 8 Oct. 18 13 te
,
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Darmstadt, maakte 1834 een reis naar Londen, bevond zich '1836---39 te
Parijs, waar B o r d o g n i hem in den zang, S a u s s a y e in het vioolspel
onderrichte, en vestigde zich 1.839 in zijn geboortestad, waar hij van t8488
tot 1869 als »Hofmusikdirector" werkzaam was en van 1869 tot 1875 den
Mo z a r t v e r e i n dirigeerde. Van zijn compositiën verdienen bijzondere ver
Die lermanns8rh1achl, de oratoria Witle--melding:htcor am
kinr1, A/iraham en Israel in der Wüste, de concert-drama's Frilhjo f, Hermann'$ Tod en Ein Morgen am Rhein, de opera's Gui/run, Tannluïuser (tekst
van Duller) en Das Ko /le,mddlcfien, een concertouverture en een door den
Badenschen zangersbond bekroonde cantate, Die Weisliert des Mirza Schaf ,
voor mannenkoor met orkest.

Hangon (Richard), geb. omstreeks 1580 te Aken, was organist aan de
universiteit. te Tubingen. Men kent van hem : Canticum canticorum Salomoni$,
4-8 vocibu$ (Frankfort a. d. M., 1609).
Mangoni (Giovanni Antonio), componist uit de tweede helft der. I6e
eeuw, geb. te Carravaggio in Lornbardije, was organist te Bergamo. Van hem
zijn verschenen Sacra canlica (Venetië, 1615) en Missa e salmi (Milaan, 1632),
Mann (Johann Gottfried Hendrik), componist, geb. 15 Juli 1858
te 's Gravenhage, ontving aldaar het eerste onderricht in de muziek van
K. E. Wagner en zette zijn studiën voort aan de Koninklijke Muziekschool,
waar hij zich, behalve op de compositie, ook op het klavier-, viool- en altspel
toelegde. Hij werd 1878 riet een eervol diploma, dat ook van zijn aanleg
voor de kunst van dirigeeren gewaagt, van de muziekschool ontslagen en
begaf zich 1879 naar Parijs, waar hij zijn Scéne$ de Genre, suite d' Orc1z estre
componeerde. In het vaderland teruggekeerd, bracht hij dit werk op vele
plaatsen onder zijn eigen leiding ten g ehoore. Van zijn overige compositiën
meer dan 75 in getal, behoudens vele arrangementen voor harmonie-orkest
verdienen bijzondere vermelding : een quintet voor klavier en blaasinstrumenten, een Serenade • voor klavier, viool en violoncel, een sextet voor strijk
een ouverture voor het drama Joan 1I Touter8z, een quintet voor-instrume,
klavier en strijkinstrumenten, de ouverture Freia en het symphonisch gedicht
La chase de Diafee (naar aanleiding der schilderij van Hans M a k a r t).
Deze werken zijn nog allen ongedrukt. In druk verschenen is van hein een
bundel liederen, getiteld : Mine Lenie, tekst van C. H o n i g h.
Mann (Johan Ludwig) , fagotvirtuoos, geb. 24 Dec. 4 777 in Hanover,
was eerst te Offenbach en later te Amsterdam werkzaam, waar hij 3 Mei
1824 stierf.
Mann of Mon (Matthias George) , organist, violist en componist, gel).
1717 in Oostenrijk, ontving zijn muzikale opleiding als koorknaap te KlosterNeuburg en werd organist aan de Karelskerk te Weenen, waar hij 3 Oct.
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1 750 stierf. Hij was de leermeester van A 1 b r e c h t s b erger. Eenige
compositiën van hem zijn in manuscript in de hofbibliotheek te Weenen
voorhanden.
Manna of Manni (Gennaro), componist, geb. 172f te Napels, volgde
1756 D u r a n t e op als leeraar aan het c o n s e r v a t o r i o di Loreto aldaar.
Van zijn compositiën kent - men, behalve eenige opera's, een oratorium : Ii
trion f o di Maria vergine, assunía in cielo, dat voor zijn beste werk gehouden
wordt. Hij stierf 1788 te Napels,
Manna (G a e t a n o) , componist, neef van den vorige, geb. 17 45 te Napels,
was kapelmeester aan eenige kerken aldaar. Hij heeft vele kerkmuziek gecomponeerd.
Manna (R ug g i e r o) , componist, zoon van de zangeres C a r o 1 i n a B a s s i,
geb. 6 April 1808 te Triëst, ontving te Bologna van M a t t e i onderricht in de
compositie en ging op vijftienjarigen leeftijd met zijn moeder naar Weenen,
waar o. a. een Stabat Mater van hem uitgevoerd werd. Te Triëst bracht
hij later zijn opera's Jacopo di talenza en Ii Pro f eta Velato ten gehoore.
Hij werd '1835 kapelmeester aan de kathedraal te Cremona en stierf aldaar
14 Mei 1864. Het aantal zijner compositiën, hoofdzakelijk bestaande in
kerkmuziek, is zeer groot.
Manns (August), orkestdirecteur, geb. I2 Maart 1825 te Stolzenburg bij
Stettin, ontving het eerste onderricht in de muziek van een dorpsmuzikant,
die hem viool, fluit en clarinet leerde bespelen. Hij trad als clarinettist bij
een te Dantzig gevestigd regiment in dienst en speelde als violist in den
schouwburg aldaar mede. Toen 1848 zijn regiment naar Posen verplaatst
werd, maakte M. kennis met W i e p r e c h t , die hem een plaats als violist bij
het orkest van G u n g 1, destijds te Berlijn, bezorgde; later werd hij directeur
van het orkest in Kro 11 ' s G a r t e n aldaar. Onder leiding van G e y e r
oefende hij zich daar ter stede in de compositie. Nadat 1851 Kro 11' s
G a r t e n afgebrand was, ging M. als kapelmeester van een infanterie-regiment naar Koningsbergen, vervolgens naar Keulen en van daar 1854 naar
Londen, waar hij directeur van het orkest in het K r i s t a 11 e n P a 1 e i s
weid. In hetzelfde jaar echter verliet hij Londen weder, was korten tijd
orkestdirecteur aan de Opera te Edinburg en begaf zich vervolgens naar Amsterdam, waar hij 1855 de zomerconcerten in den F r a n s c h e n T u i n leidde.
In den herfst van hetzelfde jaar begaf hij zich ten tweeden male naar Londen, waar hij wederom met de leiding der concerten in het K r i s t a 11 e n
P a 1 e i s belast werd. Dezen post bekleedt hij heden nog. Onder zijn leiding
werd het Paleis-orkest, dat bij zijn komst te Londen alleen uit blaasinstrumenten bestond, een der beste van de wereldstad, en hij maakte het publiek bekend met de beste instrumentale muziek van den laatsten tijd.
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Manas (Ferdinand) , componist, geb. 27 Aug. 1844 te Witzenhausen,
vestigde zich . 1866 als muziekonderwijzer te Bremen. Van zijn compositiën
zijn kleine orkeststukken, quintetten en quartetten voor strijkinstrumenten,
trio's en sonates in druk verschenen.
Mannstádt (Wilhelm), schrijver en componist, geb. 20 Mei 1837 te
Bielefeld, heeft meer dan 50 blijspelen, kluchten en operettes geschreven.
Vele opera's en koorwerken van hem zijn nog in manuscript; ook eenige
verhandelingen, als : Ueber Gesanq en Ueber die heuligen Thea ferverhdltnisse.
Maunstádt (Franz), broeder van den vorige, geb. 8 Juli 1852, ontving
zijn opleiding aan het conservatorium van Stern te Berlijn, werd 1874 kapelmeester te Mainz en 1876 directeur der symphonie- concerten te Berlijn.
Van zijn compositiën kent men liederen, sonates en trio's.
Kano dritta, Ital. ; MANUS DEXTRA, Lat. ; MAIN DROITE, Fr. ; rechterhand.
Mano sinistra, Ital. ; MANUS LAEVA, Lat. ; MAIN GAUCHE, Fr. ; linkerhand.
Manoir (Guillaume du), Fransch violist, werd 1630, na den dood van
Constantin, tot Roi des Violons of Maitre des ménétriers benoemd. Een ballet-opera van hem, Le manage de la musique et de la danse
(Parijs, 1664), werd ten hove vertoond.
Manry (Charles Casimir) , componist, geb. 8 Febr. 1825 te Parijs,
ontving onderricht in de compositie van E 1 w a r t en schreef vele kerkmuziekstukken, alsmede een komische opera : Les deux E$pagnols. Hij stierf 18
Jan. 1866 te Parijs.
Mausaro (Domenico dello), Italiaansch componist uit de 16e eeuw.
Eenige zijner werken zijn opgenomen in de verzameling Primo libro a 2 voci
de diver8i autori di Bari (Venetië, 1585).
Mansuy (C 1 a u d e Char 1 e s) , componist, was in de tweede helft der
18e eeuw muziekonderwijzer te Amsterdam, waar 1785 zijn opera Jéróme et
Suzelte vertoond werd.
Mansuy (Francois Char 1 e s) , zoon van den vorige, geb. 1783 te Amsterdam, ontving onderricht in de muziek van zijn vader en was reeds op
jeugdigen leeftijd in staat, de klavierfuga's van B a c h korrekt voor te dragen.
Als klavierspeler verwierf hij op zijn reizen door Frankrijk en Duitschland
veel bijval. Hij vestigde zich als muziekonderwijzer te Rij ssel, later te Bordeaux, vervolgens te Nantes en eindelijk te Lyon, waar hij 1847 stierf. Van
zijn compositiën, bestaande in concerten, quintetten, duetten, sonates en andere
stukken voor klavier met of zonder begeleiding, zijn enkele te Parijs en te
Bonn in druk verschenen. Een opera van hem is te Nantes ten gehoore
gebracht.

!lantius (Eduard) , zanger, geb. 18 Jan. 1806 te Schwerin, behoorde
van 1.829 tot 1857 tot de beste opera- tenoren van Duitschland. Zijn reper-
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torium omvatte 152 rollen. Ook als oratorium -zanger was hij gunstig bekend. Hij stierf 4 Juli 4874 te Ilmenau.
Manuaal (afgeleid van m anus, hand) noemt men bij orgels en klavieren
de reeks toetsen, die met de handen bespeeld worden, in tegenstelling van
het p e d a a 1, dat voor de voeten bestemd is. De toetsen, zoowel van het
manuaal, als van het pedaal, worden in onder- en boventoetsen onderscheiden ; de boven-manuaaltoetsen zijn gewoonlijk met ebbenhout, de ondertoetsen
met gebleekte beenderen of ivoor belegd ; soms ook zijn de ondertoetsen zwart,
de boventoetsen wit.
In de oude orgels was de volgorde der tonen in de laagste octaven, zoowel voor het manuaal, als voor het pedaal, verschillend. De tonen Cis, Dis,
.Fis en Gis ontbraken geheel ; de toets E gaf den toon C, Fis gaf D, en Gis
E aan; dit heette het korte octaaf. Men deed dit deels om kosten en
plaats te sparen, deels omdat men de weggelaten tonen niet als onontbeerlijk
beschouwde. Later ontbrak alleen Cis, nl. in het pedaal. De klavieren zijn
meestal vóór het midden van het orgel aangebracht; toch vindt men ze ook
ter zijde van, of achter het orgel, wegens gebrek aan plaats of wegens andere
omstandigheden. Vele orgels hebben 2, 3 of 4, enkele 5 manualen, welke
terrasvormig boven elkander liggen. Bij 2 manualen noemt men het onderste
hoofd-manuaal of onderwenk, het bovenste bovenwerk. Bij 3
manualen is gewoonlijk het middenste het hoofdwerk. (z. ORGEL).
Nanuaalkoppeliug, Ned.; MANUALKOPPEL, Hoogd.; een toestel, waardoor
twee of meer klavieren zoodanig met elkander verbonden worden, dat, wanneer men op het eene speelt, het andere mede bewogen wordt. Deze kop
maakt het mogelijk, dat een enkel persoon gelijktijdig meer dan een-peling
klavier kan bespelen en het orgel in zijn volle kracht kan laten hooren. Wanneer b. v. een orgel twee klavieren heeft, waarvan het eene 12, het andere
8 stemmen bevat, spreken, wanneer men op het eerste klavier speelt, slechts
'12 stemmen, al zijn ook de 8 registers van het andere klavier uitgetrokken.
Trekt men echter de koppeling uit, dan spreken de 8 stemmen van het
tweede klavier mede, en men hoort dus in het geheel twintig stemmen. De
koppeling kan op verschillende wijzen samengesteld worden, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot benamingen als: gaffelkoppeling, wippenkoppeling, winkelhefboomkoppeling en winkelhaakkoppeling.
Mededeelingen aangaande deze verschillende soorten vindt men o. a. in het
door S. Meyer vertaalde werk : liet orgel en dleszel f s zamenstel, van J. J.
Seidl (Groningen, 1845).
Manubrium, Lat., de knop of greep aan de registers van een orgel.
Manus dextra en laeva, Lat., z, onder MANO.
Manus Guldonis, Lat., Guidonische hand ; z. dit.
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Manusardi (G a s p a r o) , componist en muziekonderwijzer te Milaan, waar
1837, 1841 en 1847 eenige opera's van hem vertoond werden.
Manutius (Aldus), in het Italiaansch MZ a a u z i o, M a n u z z i of M an u c c i geheeten, Venetiaansch geleerde, geb. 1547, gest. 1597, is op muzikaal gebied bekend ' door zijn Epislola de til iís veíerwn.
Manza (Carlo), componist, geb. in de laatste helft der 17e eeuw te
Brescia, schreef o. a. de opera's Paride in Icla (1706) en £lléssandr-o in
8u8a (1708).
Manzolini (Carlo Andrea) , violist en componist te Bologna, geb. omstreeks
het midden der 17e eeuw, werd 1688 lid der Academia f i 1 a r m o n i c a
aldaar. Men kent van hem sonates voor drie instrumenten.
Manzuoli (Giovanni), castraatzanger, geb. omstreeks 1720 te Florence,
aldaar gest. op tachtigjarigen leeftijd, behoorde tot de beroemde zangers van
zijn tijd en maakte zoowel in zijn vaderland, als in Oostenrijk, Engeland en
Spanje, grooten opgang.
Mara (Cajetan), priester en toonkunstenaar, geb. 4 Sept. 1719 te Deutsch-brod in Boheme, aldaar gest. 1788, was een degelijk organist en componist.
Mara (I g n a z) , violoncellist, broeder van den vorige, geb. 1 72 1 te Deutschbrod, werd 1742 lid der koninklijke kapel. Hij stierf vermoedelijk 1783.
Mara (Johann Baptist) , zoon van den vorige, geb. 20 Juli 1744 te
Berlijn, was een talentvol violoncellist en lid der kapel van prins Hendrik
van Pruisen. Tengevolge van zijn losbandig leven ontslagen, reisde hij, nadat
hij met de beroemde zangeres Gertrud Elisabeth Schmeling (z. het
volgend artikel) in het huwelijk getreden was, naar Parijs, Weenen, Londen
en Nederland. Hij stierf 1808 in kommervolle omstandigheden te Schiedarn .
Mara (Gertrud Elisabeth), geboren Schmeling of Schmehling,
een der beste zangeressen uit de 18e eeuw, geb. 23 Febr. 1749 te Kassel,
werd door haar vader, een armen muzikant, aanvankelijk voor vioolspeelster
opgeleid en reisde reeds op haar zesde jaar met hem naar Londen, waar zij
als wonderkind grooten opgang maakte. Daar ter stede werd zeker kunst
haar schoone stem opmerkzaam en verschafte haar de middelen,-kenrop
om bij P ar a d i s i les in den zang te nemen. Nadat zij tot haar veertiende
jaar onder diens leiding geweest was en zich o. a. voor het Engelsche hof met
grooten bijval had laten hooren, keerde zij met haar vader naar Duitschland
terug. In de . jaren x.766—I 771 zette zij haar studiën bij Adam Hiller
te Leipzig voort. Haar schoone stem had een omvang van f tot e" en was
gelijkmatig ontwikkeld. Alle nuances, tot het nauwlijks hoorbare pianissimo,
werden door haar met wonderbaarlijke zekerheid weergegeven, en wat de techniek betreft werd zij alleen door de beste viool- en fluitvirtuozen geëvenaard.
In het jaar 177I werd zij door Frederik den G r o o t e naar Berlijn be-
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roepen, waar zij nevens de beroemde castraten C o n c i al i n i en P o r p on i n i
aan de Italiaansche Opera schitterde. Tot haar ongeluk trad zij met den hierboven vermelden violoncellist J. B. M a r a in het huwelijk, die een verkwister was en haar in vele onaangename omstandigheden bracht. Met hem ging
zij x.780, tegen den wil des konings, die reeds 1775 haar plan om naar
Londen te gaan verijdeld had, over Leipzig en Dresden naar Weenen, waar
zij door Maria Theresia met eerbewijzen overladen werd. Tot 1782 bleef
zij te Weenen en ging toen naar Parijs, waar zij een mededingster vond in
de beroemde zangeres T o d i. Het publiek splitste zich in twee partijen : les
Todistes en les Maraïstes. Ook te Londen vierde zij groote triomfen, evenzoo in Italië, waar zij in de jaren 1788 en 1789 zong. Een jaar later begaf
zij zich weder naar Londen en liet zich toen van haar losbandigen gemaal scheiden. Tot 1802 bleef zij in Engeland, maakte vervolgens een kunstreis door
Duitschland en ging 1804 naar Rusland, waar zij in de nabijheid van Moskou
een landgoed kocht. Het jaar 1812 beroofde haar van al haar bezittingen;
zij was dientengevolge genoodzaakt, op nieuw als zangeres op te treden. Zij
liet zich met groot succes te Reval hooren en vestigde zich daar ter stede als
onderwijzeres in den zang. Eenige jaren later• maakte zij wederom een reis
door Duitschland en Engeland en deed pogingen om aan een of ander hof een
,

plaats als zangonderwijzeres te verkrijgen. Daar dit haar echter niet gelukte,
keerde zij naar Reval terug, waar zij 20 Jan. 1833 * algemeen geacht, doch
zonder vermogen, stierf.
!Iarafa-Miedtke (Anna), zangeres, geb. 1802 te Ansbach, ontving onderricht van Joseph Fischer en verwierf zoowel in Duitschlarid, als in Italië
en Spanje, veel bijval.
Marais (Martin) , gamba-speler, geb. 31 Maart '1656 te Parijs, was 1685--1725 koninklijk kamermusicus aldaar en stierf 15 Aug. 1728. Men zegt, dat
hij de Gamba van een zevende snaar voorzag. Onder zijn compositiën bevinden zich eenige opera's. Zijn zoon en opvolger, R o 1 a n d M. , schreef o. a.
een Nouvelle méthode de musique, pour servir d'introduction aux auteurs moderne$ (Parijs, 1711).
Marastoni (Antonio), organist en componist, leefde in den aanvang der
17e eeuw te Jilasi. Motetten van hem zijn 1625 te Venetië in druk verschenen.
!Iarazzoli (Marco) , zanger en componist, geb. in den aanvang der 17e
eeuw te Parma, werd '1637 lid van het pauselijk zangcollegie en stierf 16
Jan. 1664 te Rome. Zijn compositiën bestaan in opera's, oratoria, cantates
en madrigalen.
Marbeek (J o h n), Engelsch toonkunstenaar en geleerde, was omstreeks het
midden der 16e eeuw baccalaureus in de muziek en organist te Windsor.
"Wegens ketterij ter dood veroordeeld, gelukte het hem door zijn welsprekend-
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heid, zich te redden. Nog in het jaar x.581. verschenen er compositiën van
hem in druk. Hawkins deelt in zijn Muziekgeschiedenis een hymne van
hem mede ; een Te Deurra van hem komt voor in het eerste deel der Musica
antiqua van Smith.
Marcato, Ital., gemarkeerd, nadrukkelijk ; mmzarca€is$imo, zeer gemarkeerd.
Marcia, Ital. ; z. MARSCM.
Marche, Fr. ; z. MARSCH.
Marcello (B e n e (1 e t t o) , componist, geb. 24 Juli '1686 te Venetië, uit een
patricisch geslacht, ontving onderricht van zijn broeder A l.e s s a n d r o , een
goed musicus, eu. van G aspa ri n i en Lotti. Door zijn vader voor de
rechtsgeleerdheid bestemd, promoveerde hij tot meester in de rechten, werd
advocaat, later lid van den Raad van Veertig te Venetië en eindelijk Proveditore te Pola. Nadat hij op laatstgenoemde plaats acht jaar gewoond had,
keerde hij om redenen van gezondheid naar Venetië terug, werd in hetzelfde
jaar tot schatmeester te Brescia aangesteld en stierf aldaar x.739. Zijn administratieve betrekkingen hadden hem niet belet, zijn studiën in de muziek en
voornamelijk in de compositie met ijver voort te zetten. Zijn motetten, psalmen en cantates zijn wereldberoemd geworden. lie voornaamste dezer werken
zijn verschenen in de verzameling Esfro poelico-armonico, Para frasi copra
i primi 50 salmi, Poesia chi Girolamo Giustiniani (twee deelen, Venetië,
1724-27). Zij zijn geschreven voor een, twee, drie en vier stemmen met
becijferden bas, nu en dan met begeleiding van twee violen en violoncel. Van
M.'s overige compositiën zijn in druk verschenen : Concerti (1701) en Canzoni madrigalesehi (Bologna, 1717). Voor het tooneel schreef hij de opera
La .Trede ricono$ciuea, het herdersspel Cali$to in 0r$a, het muziekdrama

Lrianna en het intermezzo Psiché; voorts vervaardigde hij twee oratoria:
Giuditfa erg Gioas, en vele cantates. Den tekst voor de meeste dezer werken schreef hij zelf; ook afzonderlijke dichtwerken, als drama's en sonetten
zijn van hem bekend. Beroemd is zijn satyriek geschrift Ii Tealro alla Mocla
(Venetië, '1727, 1733, I738; Florence, 1 74'1), waarin hij de misbruiken der
Italiaansche Opera van zijn tijd geeselt. De bibliotheek van S t. M a r c o te
Venetië bezit van hem in manuscript een Teoria musicale ordlinata alla rnoderna prafica. Ook bestaat er een kritiek der werken van Lotti, getiteld:
Lettera familiare d'unn academico filarmonieo, die aan M. wordt toegeschreven.
Andere manuscripten van hem zijn te vinden in de koninklijke_ bibliotheken
van Weenen, Dresden en Brussel.
l!Tarcesso of lilareello (Bartolomeo), Italiaansch componist uit de 17e
eeuw, bekend door zijn Sacra corona, ossia motefti a 2 e 3 voce (Venetië, 1656).
Marchand (Henri), violist en klavierspeler, geb. 1774 te Mannheim,
studeerde te Salzburg onder leiding van Leopold Mozart , werd lid van
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het orkest van den vorst van Thurn en Taxis en trad 1798 te Hamburg als
klavierspeler op. Later maakte hij ook een kunstreis naar Parijs, waar hij
zich vermoedelijk vestigde. Eenige klavierstukken van hem zijn in druk
verschenen.
Marchand (Jean Baptiste) , lid der koninklijke kapel te Parijs, in het
jaar x.691, schreef o. a. een Mis. Hij bespeelde in het orkest de kleine luit
en de viola da gamba. -- Zijn zoon, Joseph M., gest. 1737, was eerste
violist aan de koninklijke kapel. Van hem zijn twaalf sonates voor fluit, of
hobo, of viool, met becijferden bas, in druk verschenen.
Marchand (Louis), klavier- en orgelspeler, geb. 2 Febr. 1669 (volgens
S p i t t a 1 671) te Lyon, ontving te Parijs onderricht in de muziek en werd
hoforganist te Versailles, welken post hij tengevolge van zijn losbandige levens
weder verloor. Men verhaalt, dat de koning, begaan met het lot van-wijze
M.'s vrouw, die door zijn verkwistingen gebrek leed, hein de helft van zijn
traktement ontnam en aan zijn echtgenoote schonk. Daarom zou M. op zekeren dag te midden eerier Mis, waarin hij speelde, de kerk verlaten hebben,
uitroepende: »Sire, als mijn vrouw de helft van mijn salaris ontvangt, dan
moet zij ook de helft van den .dienst spelen." Wegens deze woorden werd
hij, naar men beweert, 1717 uit Frankrijk verbannen. Hij begaf zich naar
Dresden, waar hij de gunst van den koning-keurvorst won, die hem tot hof
benoemde, hetgeen den nijd opwekte van den concertmeester Vol u--organist
m i e r. Deze zocht de gelegenheid, om zich op M. te wreken. Hij wist te
bewerken, dat Jo h. S e b. B ach naar Dresden werd geroepen, om zich in het

klavier- en orgelspel met M. te meten. M. speelde een Fransche aria met
brillante variatiën, Bach herhaalde terstond alle variatiën en improviseerde
er twaalf nieuwe bij. Vervolgens schreef de groote cantor een thema op,
overreikte het M. en sprak met hem af, dat beiden een orgelphantasie daarop
zouden spelen. Toen evenwel de bepaalde dag aanbrak, was M. heimelijk
uit Dresden vertrokken. Daar intusschen het bevel tot zijn verbanning herroepen was, keerde hij naar Parijs terug, waar hij zich als klavieronderwijzer
vestigde en veel geld verdiende, dat hij echter tengevolge van zijn onebonden levenswijze weder verloor. Hij stierf 17 Febr. 1732. Zijn compositiën
bestaan in twee bundels klavier- en orgelsonates, stukken voor fluit met basso
continuo en in een opera : Pyramus et Thisbe.
Marche, Fr. ; z. MARSCIH.
Marches! (Bernardo), Italiaansch componist, vermoedelijk uit de tweede
helft der J 7e eeuw, schreef o. a. .M esse brevi concertace a 8 voci.
Marches! (Salvatore), zanger en zandmeester, geb. 15 Jan. 1822 te
Palermo, uit een vorstelijke familie, verkreeg de titels van Cava 1 i e r e d e
Ca st rove en Marchese della Rajata. Zijn vader was go u verneurf
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generaal van Sicilië. Op zestienjarigen leeftijd kwam hij bij (Ie adelijke garde
te Napels, doch moest wegens politieke redenen 1840 den dienst verlaten.
Daarop begaf hij zich weder naar Palermo, waar hij in de rechten en in de
philosophie studeerde, doch tevens zich met ijver op de beoefening der zangkunst toelegde. R a i m o n d i, en later L a m p e r t i en Fontana te Milaan,
waren zijn zangmeesters. Wegens zijn deelnemen aan de omwenteling van
1848 genoodzaakt naar Amerika te vluchten, trad hij te Nieuw -York voor
let eerst als zanger op. Twee jaren later kwam hij te Londen, waar hij
onder leiding van M a n o e 1 G a r c i a j r. zij n zangstudiën voltooide. Hij vestigde zich daar ter stede, trad 1852 met M a t h i 1 d e G r a u m a n n (z. het
volgend artikel) in den echt en maakte met haar kunstreizen door Engeland,
Nederland, België en Duitschland. Het echtpaar verwierf overal veel bijval.
M. werd te Weenen tot leeraar aan het conservatorium benoemd, welken post
hij zeven jaren bekleedde, en werd x.862 kamerzanger van den Groothertog
van Saksen Weimar. Hij is ook als componist van vele Duitsche en Italiaan
liederen, als vertaler van Fransche en Duitsche Opera's en als schrijver-sche
van een zangmethode gunstig bekend.
l!Iarchesi-Graumann (M a t h i 1 d e) , zangeres, echtgenoote van den vorige,
geb. 26 Maart 1826 te Frankfort a. d. M., ontving te Weenen onderricht in
den zang van Otto N i c o l a i en zette 1845 te Parijs haar studiën voort
onder leiding van M a n o e 1 Garcia j r. Daar ter stede, zoowel als te Londen., waar zij 1852 niet Ma r ch e si in het huwelijk trad, behaalde zij groot
succes. Met haar echtgenoot maakte zij vervolgens kunstreizen door verschil
landen van Europa en werd 1854, evenals hij, niet liet zangonderricht-lend
aan het Weener conservatorium belast. Zij bleef aldaar tot 1861, ging toen
naar Parijs, waar zij met haar echtgenoot historische concerten gaf, en bekleedde 1865-68 de betrekking van leerares aan het conservatorium te
Keulen. In laatstgenoemd jaar keerde zij naar Weenen in haar vorige betrekking terug. Men kent van haar een groote zangmethode : Éeole Marehesi, l'Are du chant, vele Vocalises en een boekje : Erinnerungen au s meinem
Leben (Weenen, 1877).
Marches! of l!Iarchesini (Luigi), Italiaansch zanger (castraat), geb. 1755
te Milaan, was 1775 kamerzanger van den keurvorst van Beiere ri en zong
1778--1805 met groot succes in Italië, Duitschland, Rusland en Engeland.
Hij stierf 15 Dec. 1829 en liet een groot vermogen na.
Marchesi (T o m m a s o), componist en zangmeester, geb. 7 Maart 1776 te
Lissabon, ontving onderricht in de muziek van G r a z i o l i te Venetië en later
van pater Martini. Hij was gedurende 22 jaren orkestdirecteur aan de Opera
te Bologna en sedert 1783 ook lid der A c a d e m i a f i 1 a r m o n i c a aldaar.
Tot omstreeks 1840 bekleedde hij ook de betrekking van inspecteur der kerk .
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muziek. Zijn compositiën, bestaande in ouvertures, cantates en kerkmuziekstukken, zijn niet in druk verschenen.
Marchetti (Filippo), componist, geb. 26 Febr. 1831 te Bolognola bij
Camerino, is bekend als vervaardiger der opera's Romeo e Giulietta (1865),
Ruy-Blas (1869), .L'amore della prova (1873) en Gustavo Wa$a (1875), die
in verschillende steden van Italië met bijval ten gehoore zijn gebracht.
Marchetti-Fantozzi (G i u s ep p a) , zangeres, geb. 14 Maart 1786 te Napels, kwam op zesjarigen leeftijd te Berlijn, waar haar moeder zangeres aan
de Italiaansche Opera was. Reeds op haar zestiende jaar trad zij in het hoftheater te Dresden op en bleef aldaar tot x.805, ging toen naar Munchen,
vandaar 1808 naar Italië, en keerde 1809 naar Munchen terug, waar zij met
den zanger W e i x e 1 b a u m in het huwelijk trad.
Marchetto of Marchettus, bijgenaamd d a Padua , in welke stad hij op
het einde der 13e eeuw geboren was, behoorde tot de beste Italiaarische
muziekgeleerden van zijn tijd. Hij schijnt met J e a n d e M u r i s - tot de
eersten behoord te hebben, die den regel vaststelden : dat twee volmaakte
consonanten (octaven of quinten) in rechte beweging niet onmiddelijk op
elkaar mogen volgen. Twee verhandelingen van hem, Lucidarium in acte
musicae planae en Pomerium in are musicae mensuralae zijn opgenomen in
het werk Scrip ores eccle$iaslici de musica van G e r b e r t.
March! (Giovanni Francesco, of Giovanni Maria), componist uit
de tweede. helft der ,8e eeuw, leefde te Milaan. Van zijn werken kent men
opera•aria's en Litanie a 4 voci a capella (1711).
Marehisio (Barbara en Car 1 o t t a) , zangeressen, maakten omstreeks het
midden dezer eeuw grooten opgang in Italië, Frankrijk, Duitschland en Engeland. Barbara, geb. 12 Dec. 1834 te Turijn, is nog in leven; C a r l o t t a,
geb. 6 Dec. '1836 te Turijn, stierf aldaar 28 Juni 1 872.
l!iarehisio (Antonio), klavierspeler, geb. 19 Febr. 18I 7 te Battigliera,
gest. 4 Aug. 1874 te Turijn, waar drie opera's van hem vertoond zijn.
Marcia, Ital. ; z. MARSCH.
Marcia funebre, Ital., treurmarsch.
Marcia Triomfale, Ital., triomfmarsch.
Marcillac (F.) , schrijver over muziek, geb. I Mei 18'17 te Genève, aldaar
gest. 4 Aug. 1874, was gedurende twintig jaren mededirecteur van het conservatorium in zijn geboortestad. De volgende werken zijn van hem bekend:

Ristoire de la musique moderne et des Musiciens célébre$ depuis l'ère chre'lienne jusqu'á no jours (Parijs, 1876), Théorie élémentaire cde la Musique
(Genève, 1862) en Sur l'enseignemenl populaire de la mueique d'aprè$ la
mdthode Cheve (Genève, 1862).
Marcolini (Marietta), zangeres, geb. op het einde der 18e eeuw,
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behaalde x.805--18 I8 groot succes op verschillende Italiaansche toorieelen.
Marcou, Fransch toonkunstenaar, was op het keerpunt der - 18e en 19e
eeuw eerste violist aan de Opera lyrique te Parijs. Van zijn muziekleer:
.Elémen$ Ihéorique$ ee praeiques (Parijs en Londen, x.78'1) is ook een Duit
vertaling verschenen.
-sche
Marcucci (Ferdinand) , harpvirtuoos, geb. 6 Mei 1800 te Florence,
aldaar gest. 29 Dec. 1871, maakte vele kunstreizen door Frankrijk en Italië.
-iareuori (A d a m o) , componist, geb. omstreeks het midden der 1 8e eeuw
te Arezzo, was Domkapelmeester te Pisa en stierf 5 April 1808 te Montenero. Zijn compositiën bevinden zich in manuscript in het archief van den
Dom te Pisa.
Marcus (J o a c h i m) , Duitsch contrapuntist uit de 16e eeuw, schreef o. a.
Saerae cantiones 5, 6, 7, 8, 9 e plurium votum (Stettin en Leipzig, 1608).
Mareau (F.), Nederlandsch orgelmaker uit de eerste helft der 18e eeuw,
vervaardigde o. a. 1722 voor de groote kerk te Brielle een werk van I8
stemmen met drie manualen en pedaal.
lliarek (Louis), klavierspeler, geb. 1837 in Galicië, ontving onderricht
van Liszt , maakte kunstreizen door Rusland en Oostenrijk en vestigde zich
later als muziekonderwijzer te Lemberg. Klavierstukken van hem zijn in
druk verschenen.
lilarenzio of Mareuza (Luca) , Italiaansch componist uit de tweede helft
der á.6e eeuw, gel). omstreeks 1550 te Coccaglio nabij Brescia, werd 1581
kapelmeester van den kardinaal E s t e te Rome, later van den kardinaal A ld o b r a n d in i, en 1595 lid der pauselijke kapel. Hij stierf 22 Aug. 1599.
Wegens zijn vele schoone madrigalen verkreeg hij den bijnaam van » i l pi u.
dolce c i g rl o d' I t a 1 i a." De eerste uitgave zijner werken verscheen 1588
te Venetië bij V i c e n z i ; een latere verscheen 1594 te Antwerpen.
Mares (Johann Anton) , hoornvirtuoos, geb. 1719 in Boheme, kwam
1748 te Petersburg, waar hij kamermusicus van keizerin E l i s a b e t h en
later kapelmeester der keizerlijke hoornmuziek werd. Hij stierf 30 Mei 1794.
Maresealesehi (Luigi), componist, geb. omstreeks 1740 te Rome, was
een leerling van pater Martini te Bologna en leefde 1.770 als muziekhandelaar te Venetië. Hij stierf in den aanvang der 19 e eeuw te Napels. Zijn
compositiën bestaan in opera's, concerten, strij kquartetten en strijktrio's.
!laresse (liouis) , componist, geb. 1797 te Evreux, vestigde zich 1817 te
Parijs. Hij schreef een opéra comique benevens eenige kamermuziek.
Diarex of lllarekx (Charles), componist, geb. omstreeks 1720 te Aelst,
.

-

gest. 12 Maart 1761 als zangmeester en koordirecteur aan de Walpurgskerk
te Oudenaerde, schreef vele kerkmuziekstukken.
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Margaillan, zanger en dichter, was 1823 eerste bassist aan de Opera te
Gent en 1828 directeur van den schouwburg aldaar.
Maria (Giacomo), directeur der kapel van den Maarschalk d e B r i s s a c,
welke zich x.556 in Piëmont bevond. Later kwam die kapel in dienst van
koning Hendrik II.
Maria (Joáo' de St,), priester en muziekgeleerde, geb. op het einde der
I6e eeuw te Terona in Portugal, gest. I2 Maart 1654 in het klooster S. Salvador te Gryo, schreef een belangrijk werk, getiteld : Tré$ livro8 de coníraponto.
Marian (Giovanni B a t t i s t a) , Italiaansch componist uit de 17e eeuw,
vervaardigde o. a. de opera A7nor vucol giovenfu.
l!Iariani (Giovanni Lorenzo) , componist, geb. 1737 te Lucca, studeerde
te Bologna onder leiding van pater Martini en werd kapelmeester aan de
kathedraal te Savona. Hij heeft een groot aantal kerkmuziekstukken gecomponeerd.
Mariani (Angelo), componist en orkestdirecteur, geb. 11 Oct. x.822 te
Ravenna, gest. 13 Juni 1873 te Genua, waar hij sedert x.852 kapelmeester
aan den schouwburg Car 1 o - F e 1 i c e was. Hij dirigeerde te Bologna o. a.
Wa g n er' s Tannhciu$er en Lohengrin, toen die werken daar ter stede voor
het eerst vertoond werden.
Marié, zanger (tenor), geb. 18'14 te Parijs, trad '1839 in de 0 p é r a C oin i q u e aldaar op, en wel in La Symphonie, een werk door C 1 a p i s s o n
met het oog op hem geschreven. Later zong hij in België en in Italië.
l!larin (Frangois Louis Claude), organist, geb. 6 Juni 1721 in Provence, werd omstreeks 1750 organist te Parijs en stierf aldaar 7 Juli 1809.
l!larin (Fabrice), componist, geb. omstreeks 1540 in Piëmont, heeft gedichten van R o n s a r d, B a i f, J a m i n en D e s p o r t e s vierstemmig op
muziek gezet; zij zijn 1578 te Parijs in druk verschenen.
lliarin (M a r i e M a r t i n M a r c e 1 de), viool- en harpvirtuoos, geb. 8 Sept.
1769 te St. Jean de Luz bij Bayonne, ontving onderricht in het vioolspel van
N a r d i n i, in het harpspel van H o ch b r u c k er. Als harpist werd hij door
geen tijdgenoot overtroffen. Hij maakte vele kunstreizen en vestigde zich
eindelijk te Toulouse, waar hij 1830 nog in leven was. Vele compositiën
voor viool en voor harp zijn van hem in druk verschenen.
Marinelli (Gaetano), componist, geb. 1760 te Napels, kwam 1790 in
dienst van den keurvorst van Beieren. Hij schreef ongeveer 11 opera's,
een oratorium en cantates. In het jaar 18I7 bevond hij zich te Lissabon en
1820 te Porto.
Marinelli (Giulio Cesare) , monnik van Monte Cicardo, is op muzikaal
gebied bekend door zijn verhandeling over kerkmuziek, getiteld : Via recta
delta voce corale, ovvero oseervazioni del canto f ermo (4 deelen, Bologna, 1671).
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1?Iarine•trompet, Z. TROti1P ETTE MARINE.
Marini (Alessandro), componist, leefde omstreeks het midden der '16e
eeuw te Venetië, waar twee bundels zesstemmige motetten (1587) en cantiones sacrae (1588) van hem in druk verschenen zijn.
Marini (B i a g g i o) , geb. op het einde der 16e eeuw te Brescia, was 1620
Domkapelmeester aldaar, bevond zich 1624 in dienst van den paltsgraaf
Wolfgang Wilhelm en stierf omstreeks 1660 te Padua. Hij bespeelde
vele instrumenten, hoofdzakelijk de viool, met virtuositeit. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen : aria's, rnadrigalen, sonates, balletten enz.
!Iarini (Carlo Antonio) , violist en componist, geb. omstreeks het midden der 17e .eeuw te Bergamo, was aldaar instrumentalist aan de kerk Sant o
Maria m a g i o r e en componeerde o. a. vioolsonates en Fransche balletten.
Marini (Giovanni), madrig alencomponist, leefde te Venetië op het einde
der 16e eeuw.

Marini (Giovanni B a t t i s t a), dichter en toonkunstenaar, geb. 18 Oct.
1569 te Napels, aldaar gest. 16 Maart 1625, schreef o. a. La mzusica sopra
te lette parole cletee cla Christo in croce.
illarini (Giuseppe); kapelmeester te Pordenone, gaf x.618 te Venetië
eenige door hem gecomponeerde madrigalen in het licht.

Marini (Haria), monnik en componist, geb. in den aanvang der 17e eeuw
te Pesaro, was kapelmeester der stad en republiek San Marino. Hij heeft
concerten en motetten gecomponeerd.
Mario (Giuseppe) , markies van Candia, een der beste Italiaansche tenoren der 19e eeuw, geb. 1808 te Cagliari, was 1830 officier te Genua en
kwam 1836 te Parijs, waar hij zich onder leiding van P o n c h a rd en Bord o g n i aan den zang wijdde en 1838 voor het eerst optrad (in Robert le
pliable). Twee jaren later werd hij aan de Italiaansche Opera verbonden en
zong gedurende vijftien jaren afwisselend te Parijs en te Londen, in welke
beide steden hij groote triomfen vierde. In het jaar -1855 reisde hij in gezelschap van de beroemde zangeres G r i s i, met wie hij later in het huwelijk
trad, naar Petersburg en vervolgens naar. Amerika. Na den dood zijner echt
-genot
keerde M. naar Italië terug.
Marius, klaviermaker, leefde op het einde der Ile en in het begin der
á.8e eeuw te Parijs en verbeterde de constructie van het klavier. Eene beschrijving van die verbeteringen is te vinden in het werk Machines eI inventions
approuvées par l'Académie royale des sciences (deel III, 1713 19).

Markeeren, z. MARCATO.
Markull (Friedrich W it h e 1 m) , componist en schrijver over muziek,
geb. I7 Febr. 1816 te Reichenbach bij Elbing, ontving het eerste onderricht
in (le muziek van zijn vader, Vervolgens van den organist K. Kb o s s , en was
II.
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reeds op tienjarigen leeftijd in staat, zich in het openbaar als klavierspeler
te laten hooren. Later oefende hij zich onder leiding van Urban in de compositie en in het vioolspel en voltooide zijn studiën op de muziekschool van
Friedrich Schneider te Dessau. In het jaar 1836 werd M. organist
aai de Maria -kerk te Dantzig en later ook directeur der zangvereeniging en
muziekonderwijzer aan liet gymnasium aldaar. Van zijn werken zijn meer
dan vijftig in druk verschenen. Bijzondere vermelding verdienen de oratoria
Johannes der Tdufer
er en Das Ged chtni& der Rní$ch la f enen ; de 86 8 psalm,
voor koor en orkest; twee symphonieën; drie opera's : Naja and Algino,
,Der Kónig von Zion en Das alpuryis fest. Ook heeft hij een Choralbuck
in het licht gegeven en de Beethovensche symphonieën voor klavier bewerkt.
Narkwort (Johann Christian) , zanger en zangmeester, geb. 13 Dec.
1778 te Reisling bij Brunswijk, zong op verschillende tooneelen van Duitschland en nam o. a. onderricht bij den abbé V o g 1 e r. Wegens zijn groote
verdiensten ten opzichte van den koorzang werd hij 1810 te Darmstadt tot
koordirecteur en later tot groothertogelijk muziekdirecteur benoemd. Omstreeks 1825 begon hij zich bijzonder op de theorie der muziek toe te leggen
en gaf een werk in het licht, getiteld : Umriss einer Gesammt-Tonwissenscha ft

überhaupt, wie auch einer Sprach- zend Tonsatzlekre and einer Gesang-, Tonund Rede-Vortraglehre insonders (Darmstadt, 1826) ; later verscheen een ander
werk van hem : Veber Klangveredelung der Slimme etc. (Mainz, .1847). Een
belangrijke verhandeling van hem over het klavierstemmen komt voor in de
Suddeutsche Musikzeitung van 1856. M. stierf 13 Jan. 1866 te Bessungen
bij Darmstadt.
Marie (Nicolas de), contrapuntist uit de 16e eeuw, van wiens compositiën vierstemmige Missen (Parijs, I557) bekend zijn, die zich op de bibliotheek te Munchen bevinden.
Marliani (Aurelio di), zangmeester en componist, geb. omstreeks 1803
in Lombardije, kwam 1830 te Parijs, waar hij zich vestigde, en keerde later
naar Bologna terug, waar hij 1849 stierf. Onder zijn leerlingen behoort
G r i s i. Als componist is hij bekend door eenige opera's.
Marmontel (Antoine Francois) , klavierspeler, geb. 18 Juli 18I 6 te
Clermont-Ferrand, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en
werd 1844 leeraar aan dat instituut.
Marmontel (Jean Francois) , Fransch schrijver, geb. Ali Juli 1723 te
Bort, is op muzikaal gebied bekend door eenige brochures, o. a.: .Essai sur
les révolutions de la musique en T3+rance (1777) en De fair en musique (1783),
en door de vele libreUi, die hij voor P i c c i n i en G r é t r y schreef, o. a.:
Roland, Didon, Pénélope, Le Huron, L'anii de la maison, La f ausse magie
en Cephale eí Procris. Hij stierf 31 Dec. 1799.
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1liaroni (Giovanni), Italiaansch componist, geb. te Ferrara, was kapelmeester aldaar en later te Lodi, waar hij x.620 nog leefde. Hij heeft motetten en madrigalen in manuscript nagelaten.
Marpurg (Friedrich 'Wilhelm) , muziekgeleerde, geb. 1 Oct. E78 te
Seehausen in de Altmark. Aangaande de jaren zijner jeugd ontbreken de
berichten. Omstreeks 1746 werd hij te Parijs secretaris van generaal R o thenburg, kwam 1749 te Berlijn, begaf zich later naar Hamburg en keerde 1763
naar Berlijn terug, waar hij lid van den krijgsraad en directeur der konink.lij-ke loterij werd. Hij stierf aldaar 22 Mei '1795. De voornaamste zijner
werken zijn. Bandlbuch beien Generalbasse and der Composition (3 deeles,
Berlijn, 1757-58 ; supplement: 1760 ; tweede druk van het eerste deel:
1760) ; .46handlunq von der Fuge (2 deelen, Berlijn 1753-54) , later herhaalde malen herdrukt) ; ier kritische Musicus an der Spree (Berlijn, J 750) ;
.

Systematische Einleitunn in die musikalische Setzkunst des urn. d'illennbere,
nach den Lehr&& zen des Rczmeau aus dein Franzósischen uber$etzt (Leipzig,
1757) ; Die Kunst, das Clavier zu $pielen (2 deelen, Berlijn 1750 en 1151);
Anleituny zoen Clavierspielen (Berlijn, 1755 en 1765 ; vertaald in het Fransch
en in het Hollandsch) ; l' ersuck ober die musikalische Temperatur (Breslau,
1776) ; Kritische Brie f e ober die Tonkunst (driedeelen,Berlijn,1760-1763),
en Krili$che Einleitung in die Gesehichte and Lehrs íze der alten and neren
i[usik. Als componist is M. minder bekend. Zijn compositiën bestaan in
kerkmuziek met en zonder begeleiding, in liederen, orgel- en klavierstukken.
Marpurg (J oh a n n H e i n r i c h), zoon van den vorige, geb. 1766 te Hamburg, ontving onderricht in het klavier- en vioolspel en in de compositie,
werd lid der kapel van den markgraaf v o n S c h w e d t en 1790 van de hertogelijke kapel te Ludwigslust, waar hij zich 1791 als muziekhandelaar vestigde. Hij stierf na 1802 te Altona.
Marpurg (Friedrich), afstammeling van den beroemden theoreticus M.,
geb. 4 April 1825 te Paderborn, waar zijn vader Domkapelmeester was, ontving onderricht in het viool- en klavierspel en was achtereenvolgens te Detmold,
Koningsbergen, lvlainz, Darmstadt, Freiburg i. Br. en Laibach als muziekdirecteur werkzaam. Onder zijn compositiën bevindt zich een opera : Hu8a,
der 'etzíe Maurenköniq.
Marquardt (Georg Ferdinand) , Hoornvirtuoos, geb. omstreeks 1773,
werd 1793 koninklijk kamervirtuoos te Berlijn en stierf aldaar 24 Maart 1825.
Marque (Char 1 e s Auguste) , componist, geb. 1773 te Amiens, Best.
omstreeks 1827 te Parijs, heeft vele klavierstukken geschreven.
Marqué (Pierre), violist en danscomponist, geb. 26 Jan. 1771 te Parijs,
aldaar Best. 1868, was directeur van verschillende concerten.
l!Tarque, Fr., z. MARCATO.
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Marques (J o a q u i n J o s e) , schrij ver over muziek, geb. x.836 te Lissabon,
schreef o. a. een muziekgeschiedenis van zijn land.
lllarquez (Antonio L e s b i o) , Portugeesch componist en schrijver, geb.
1660 te Lissabon, werd x.698 directeur der koninklijke kapel aldaar en stierf
1 Nov. x.709 te Lissabon. Van zijn compositiën, waaronder zich vele kerkmuziekstukken bevinden, zijn alleen Vilhancicos (Lissabon, 1708) in druk
verschenen.
Marra (Marie von), zangeres, geb. 1822 te Linz uit het adellijk geslacht
von H a c k e , welken naam zij bij haar betreden van het tooneel in het Italiaansch vertaalde, ontving het eerste onderricht in den zang van K u n t h en
werd op aanbeveling van D o n i z e t t i aan de hofopera te Weenen verbonden.
Van daar ging zij naar Petersburg, waar zij eerste zangeres aan de Italiaan
werd, 1847 naar Riga en vervolgens naar Koningsbergen, waar-scheOpra
zij 1848 met den tooneelspeler Theodor Vollmer in het huwelijk trad.
Van dien tijd af gaf zij gastvoorstellingen in niet minder dan 93 steden. Te
Amsterdam, waar zij zich 1855 en1856 bevond, behaalde zij groot succes,
vooral in Der 11Tord8íern, welke opera aldaar vijftig maal achter elkaar gegeven werd. Na 1861 verliet zij het tooneel en vestigde zich te Frankfort
a. d. M., waar haar echtgenoot regisseur aan den stadsschouwburg werd; zij
bepaalde zich van dat oogenblik af tot het opleiden van jonge zangeressen
en stierf 25 Sept. 1878.
Marsalo of 11larsolo (Pietro Maria) , componist, geb. op Sicilië, was op
het einde der '16e en in het begin der 17e eeuw te Ferrara. Men kent van
hem vier boeken madrigalen voor 5 stemmen (Venetië, x.609) en twee boeken motetten (x.612 en 1614).
l!Tarsand (Pater Anse 1 m o) , componist, geb. 1769 te Venetië, werd x.828
kapelmeester aan de S t. Antonius-kerk te Padua en stierf aldaar 4 Jan.
1841. Men beweert, dat hij ongeveer 600 compositiën, bestaande in Missen,
Motetten, Psalmen en Hymnes, geschreven heeft. Slechts weinige daarvan
zijn in druk verschenen.
Marsch, Ned., Hoogd. ; MARCHE, Fr. ; MARCIA, Ital. ; MARCH, Eng. ; een
toonstuk in 4-, 4 -, of 6 -maat, met scherp gemarkeerden rhythmus, dat oor
uitsluitend bij militaire tochten en parades gespeeld, doch later-spronkelij
ook voor andere plechtigheden gebruikt werd. Men is het er vrij algemeen
over eens, dat de marsch in Duitschland tijdens den dertigjarigen oorlog ontstaan is. Hij verving in zekeren zin liet volkslied, welks vorm hij had, werd
uitgevoerd door blaas- en slaginstrumenten en diende niet alleen tot opwek
moed, maar ook tot verkrijging van een geregelden gang der troepen.-kingvade
Naarmate de instrumentale muziek zich ontwikkelde, nam ook de marsch
in belangrijkheid toe. Reeds vroegtijdig weid hij in de kunstmuziek aange-
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wend : wij vinden marschen in de opera's van Lu 1 l y , van Handel en van
R a m e a u, ook in de klavierstukken van C o u p e r i n. Vooral twee soorten
van marschen bekleeden een belangrijke plaats in de muziek : de feestmarsch
en de treurmarsch. De gewone vorm dezer stukken is : tweedeelige liedvorm
voor m a r s c h en trio (z. dit), voorafgegaan door een i n t r a d a en besloten
door een e o d a. Men heeft echter ook marschen met meer deden en zonder
trio. De meeste groote componisten hebben schoone marsellen geschreven.
Vooral die van Beethoven, Weber, Mendelssohn, Meyerbeer,
Wagner en Liszt zijn beroemd.

l!Iarschalk (J u 1 i e) , zangeres, ontving haar opleidinc; van E d. M a n t i u s
te Berlijn, werd 1852 aan den stadsschouwburg te Dantzic, 1853 aan die te
Keulen en 1854 aan het hoftheater te Stuttgart verbonden.

lliarschall (Hermann), fluitist, klavierspeler en componist, geb. 10 Juli
1839 te Meiningen, waar hij koordirecteur aan den hofschouwburg en kamer
werd. Van zijn compositiën zijn zangstukken bekend.

-music

l!Iarschall (S a in u e 1) , kerkcomponist, geb. 1557 te Doornik, werd universiteits-musicus en organist te Basel en was 1627 nog in leven. Van zijn
gedrukte werken zijn bekend : Der gantze Psalter H. . mbrosii Lobwa$ser's

mil vier Slimmen (Leipzig, 1591, en Basel, 1606) ; Psalmen Davids etc.
(Basel, 1606) en een theoretisch werk : Ein f ih rung zu der. Musica mit _ eimenu
.

kuitzen Berichf uncl knleyfun,i zu den Violen, meek wie ein Gesang leich tlick

anzust-immen.
Narschner (Heinrich August) , componist, geb. l6 Aug. 1 795 te Zittau, ontving liet eerste onderricht in de muziek van Hering. Aanvankelijk
voor de rechtsgeleerdheid bestemd, bezocht hij liet gymnasium in zijn geboorte
universiteit te Leipzig, waar hij ook zijn studiën in de mu--staden183
ziek ijverig voortzette, en wel niet zoo goed gevolg, dat hij besloot, de rechts
te verlaten en zich geheel aan de kunst te wijden. Te Karlsbad,-gelrdhi
waar hij 1815 als klaviervirtuoos optrad, leerde hij een Hon,aarschen graaf
kennen, die hem uitnoodigde, naar Weenen te konen, en hem I817 een plaats
als rnuziekonderwij zer te Presburg bezorgde. Te Weenen leerde M. Bee thoven kennen.
In het jaar 1817 componeerde M. zijn eerste opera: Der KyJhdiuser, die
1818 gevolgd werd door Heinrich IV und d'Aubigné; laatstgenoemde cornpositie werd 1820 op aanbeveling van K. M. von Weber en onder diens
leiding te Dresden ten gehoore gebracht. Toen M. '! 822 zelf te Dresden
kwam, vond hij daar een zoo gunstig onthaal, (lat hij besloot, er Ie blijven
Nadat hij de muziek voor Prinz .Friedrich vost Homburg van v. K 1 e i s t geschreven had, werd hij 1824 tot koninklijk muziekdirecteur der Duitsche en
ltaliaansche Opera benoemd-. Zijn omgang met We ber was van grootgin
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invloed op zijn muzikale ontwikkeling. Zijn volgende opera's waren : Der
Holzdieb, tekst van Kind (1825), en .Lucretia (1826). In laatstgenoemd jaar
verliet M. Dresden, daar hij geen kans had, de tengevolge van weber' s
dood vakante betrekking van kapelmeester te verkrijgen. Hij begaf zich naar
Hamburg, waar hij in het huwelijk trad met de zangeres M a r i a n n e Wo h 1b r u c k zijn eerste vrouw, Eugenie J a g g i, was vroegtijdig gestorven,
en vestigde zich 1827 te Leipzig. Daar ter stede, waar hij 1828 .Der Vam-

pyr en 1829 Der Templer and die Juclin schreef, vertoefde hij tot 1830 en
ging toen naar Hanover, waar hij Hans Meiling, tekst van E d. D e v r i en t ,
componeerde. Deze opera en de beide vorige hebben er het meest toe bijgedragen, hem een eervolle plaats te verzekeren onder de beroemde opera-componisten dezer eeuw.
Als orkestdirecteur stond M. te Hanover hoog aangeschreven en bleef als
zoodanig werkzaam tot 1859, toen hij gepensioneerd werd en den titel van
»Generaler usikdirector" verkreeg. Nadat 1854 zijn tweede vrouw gestorven
was, trad hij ten derden male in het huwelijk, en wel met de gunstig bekende altzangeres Therese J a n d a uit Weenen, die hem overleefde. Hij
stierf 15 Dec. 186'1.
Behalve de reeds genoemde opera's schreef hij de volgende, die echter wei
succes hadden : Saiclor (1819), De$ Falkners Braut (1830), Das Schloss-nig
am Aefna (1835), _Der Babzc (1837), ,el(lolpk von .Nassau (I844), Austin
(1851) en Hjarne (I857). Onder zijn overige compositiën bevinden zich zeer
schoone liederen en mannenkoren, ook ongeveer 60 kamermuziekstukken, die
echter van geringe beteekenis zijn.
M. had sedert 1834 den titel van doctor in de muziek, was ridder van
drie orden en eereburger der stad Hanover.
Harsehner (Adolph Eduard) , liederencomponist, bloedverwant van den
vorige, geb. 5 Maart 1810 te Giünberg in Silezië, gest. 9 Sept. 1853, gaf
drie bundels liederen in het licht. Vooral de liederen » Lu f iclzen Ihr plaudert" en » TJo find' ich dick?" zijn in Duitschland populair geworden.
Marsh (Alphons), Engelsch componist, was omstreeks 1670 lid der kapel
van koning Karel II te Londen. Hij heeft, evenals zijn zoon, vele songs
gecomponeerd.
Martelins (Elias), luitvirtuoos, leefde in den aanvang der Ile eeuw te
Straatsburg , waar hij een bundel stukken voor luit, onder den titel : Hortus
Husicalas fovus (I615), in het licht gaf.
lllartellato, Ital ; MARTLLLÉ, Er. ; verleden deelwoord van het werkwoord
m a r t e 1 i ai' e ._. hameren, kloppen. Dit teeken van voordracht komt hoofd
bij klaviermuziek, doch ook nu en dan bij vioolmuziek voor; in het-zakelij
eerste geval beteekent het, dat de vingers als hamers op de toetsen moeten
-
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neervallen ; in het tweede, dat men de punt van den strijkstok op de snaren
moet laten vallen, zoodat hij van zelf weder opspringt.
l!l artellari, componist, geb. omstreeks '1740 te Napels, gest. omstreeks 1808
te Venetië, waar 1770 zijn opera Didone en 1782 een cantate van hem
werd uitgevoerd.
Martelli, componist, was omstreeks 1790 kapelmeester te Munster, waar hij
in het begin der 19e eeuw gestorven is. Men kent van hem de zangspelen
Die Reisenden naeb Holland, Der Tempel der Dankbarkeit en Der Kónig Rabe.
Marti (A n s e l m) , componist, werd 1779 monnik in het klooster Engelburg in Zwitserland. Volgens Georg Becker (Die Mcsik in der Schweiz)
was hij een verdienstelijk organist en componist.

Marti (Pater José) , Spaansch componist en kapelmeester, geb. 1719 te
Tortosa, gest. 3 Jan. 1763 in het Benedictijner-klooster Montserrat, waar
hij muziekmeester was schreef eenige compositiën, die in de archieven van
dat klooster bewaard worden.
Martin (Alexander), violist en componist, geb. 1825 te Warschau,
aldaar gest. 1856, schreef vele compositiën, die gedeeltelijk in druk verschenen zijn.
Martin (Casimir), klavierfabrikant te Parijs en uitvinder van den C h i
na s t e, welk instrument hij beschreven heeft in het werkje Héthode-rogym

de ehirogymnaste, ou gymnasíique des do gts (Pa nijs, 1845).
Martin (C 1 a u d e) , contrapuntist en muziekgeleerde, geb. te Couches in
Bourgogne, leefde omstreeks het midden der 16e eeuw te Parijs en gaf in het
licht : Elementorum rn7^sices practicae pars pr ior, I sli ution musicale non moms
bréve que facile, Traclatus musicale en eenige Magniicats voor vier stemmen
(Parijs, 1540).

Martin (Jean Blaise), baryton aan de 0 p éra comique te Parijs, aldaar
geb. 14 Oct . 1769 , was van 1801 tot 1823 aan dien schouwburg verbonden.
H a 1 é v y schreef voor hem de opera La viei llesse de Lafleur. Ire de jaren
1816-18 en 1832-37 was hij leeraar in den zang aan het conservatoire
te Parijs en stierf 28 Oct. 1837 op een landgoed bij Lyon. Een door hem
gecomponeerde opera in één bedrijf, getiteld: Les oiseaux de la nier, werd
1796 in het theater F e y d e a u ten gehoore gebracht.
Martin (Jul ien) , bijgenaamd Mar tin d'Angers, geb. 1808, werd 1841
kapelmeester aan de kerk St. Germain l' A u x e r r o i s te Parijs. Hij gaf
in het licht : Plain -chant populai re pour lous les offices de G'année (Parijs, 1846)
en De l' enseignernent musical clans les colleges rog c ux de Paris (Parijs, 1841)
Martin (Nicolas), Fransch toonkunstena ar, geb te MZorienne in Savoye,
leefde omstreeks 1560 te Lyon. Men kent van heng Chaiats sur la nat Vile

de nzotre seigneur Jé$us-Christ (Lyon, 1566).
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Martin (N.), geb. 1810 te Marseille, ontving zijn opleiding te Parijs aan
de muziekschool van C h o r o n , werd zanger aan de Groote Opera en later
leeraar in den zang aan het conservatoire in zijn geboortestad. Hij richtte
een zangvereeniging op, voor welke hij Missen en motetten componeerde.
Martin y Solar (Vicente), door de Italianen Martini lo Spagnuolo
genoemd, componist, geb. 1754 te Valencia in Spanje, ontving zijn muzikale
opleiding als koorknaap aan de kathedraal in zijn geboortestad, was korters tijd
organist te Alicante en ging vervolgens - naar Madrid, waar hij zich bijzonder
op de dramatische muziek toelegde. Te Florence schreef hij 178. zijn opera
Ifigeni in Aulide, en te Lucca werden van hem 11sfarte en het ballet La
regina di Golconda ten gehoore gebracht. Deze en zijn volgende werken
maakten niet alleen in Italië, maar ook in het buitenland grooten opgang.
In het jaar 1785 reisde hij naar Weenen, waar hij de opera's Ii burbero Ali
b?4on cuore, La cappricciosa corre1ta, L'arbore cli ..Diana en La coca rara ver
Vooral laatstgenoemd werk vond te Weenen grooten bijval. M o z ar t-vardige.
heeft een melodie er van in zijn Don Juan vereeuwigd. M. vestigde zich
1 788 te Petersburg, waarheen hij door keizerin Katharina I I beroepen was
als orkestdirecteur aan de Italiaansche Opera. Hij stierf er 1810. Vele zijner
werken bevinden zich in manuscript in de bibliotheek van den koning van Saksen.
Martinelli (Giorgio), zanger aan het hof te Parma en componist van
motetten, leefde omstreeks 1660.
Martinelli (Luigi), buffo- zanger, was van Z 795 tot 1807 aan verschil
verbonden. Hij stierf 5 April 1837 te Rome. -lendItaischolen
Martinengo (Giovanni Pao 1 o) , componist, leefde omstreeks het midden
der 17e eeuw en was organist aan de kathedraal te Pavia. Eenige Missen en
andere kerkmuziekstukken van hem zijn in druk verschenen.
Martines of Martinez (Marianne di), zangeres en componist, geb. 4 Mei
1744 te Weenen, ontving onderricht van P o r p o r a en van Haydn. Meta s t a s i o, wiens nicht zij was, liet haar zijn klavier, zijn muziekbibliotheek en
20,000 gulden na. Zij richtte 1796 een zangschool op en vormde vele goede
leerlingen. Het grootste gedeelte harer compositiën, bestaande in klaviersonates, kerkmuziek en melodieën op gedichten van M e ta s t a s i o, bevindt zich
in de keizerlijke bibliotheek te Weenen.
Martinez (Juan), priester en muziekgeleerde, was omstreeks het midden
der 16e eeuw kapelmeester aan de kathedraal te Sevilla. Hij gaf een boek
in het licht, getiteld: dríe <.le canto (Sevilla, 1560).
Martinez (Nicolas G o n z a 1 e s) , componist uit de tweede helft dezer eeuw,
is organist te Madrid. In vereeniging met Lopez J u a r r a n z gaf hij eenige
j aren geleden het werk El canto sacs o (Madrid, Andres Vida 1) in het licht.
Martinez (Vieente), Spaansch priester en componist, geb. in de eerste
-
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helft der 18e eeuw, was kapelmeester te Albarravin en stierf aldaar 10 Febr.
1777. Hij heeft veel kerkmuziek gecomponeerd.

Martini (Andrea) , sopraanzarrber, geb. 30 Nov. 1761 te Siena, zong met
groot succes op de voornaamste tooneeleri van zijn vaderland en op die van
Londen, Madrid en Lissabon. In het jaar x.799 trok hij zich uit het openbare leven terug.

Martini (Giovanni B at t i s t a) , gewoonlijk Pater M. genaamd, de
grootste Italiaansche muziekgeleerde uit de 18e eeuw, geb. 25 April 1706 te
Bologna, ontving het eerste onderricht in de muziek van zijn vader. Nadat
hij een goed violist was geworden, leerde hij zingen en klavierspelen bij pater
P r e d i e r i en contrapunt bij Antonio R i c c i e r i. Tevens studeerde hij
theologie en philosophie bij de monniken van San Filippo N e r i. Hij werd
1722 tot priester gewijd en verkreeg 1725 den post van kapelmeester aan de
Franciscus-kerk te Bologna. Giacomo P e r t i bekleedde een soortgelijke betrekking aan de San Pe t r o n i o -kerk aldaar, en van hem ontving M. vele
nuttige wenken aangaande het cornponeeren van kerkmuziek. Ook studeerde
hij wiskunde bij Z a n o t t i en legde zich met ij ver toe op de beoefening van oude
en nieuwe werken over de theorie der muziek. Geen zijner tijde enooten overtrof hem in kunstkennis. Zijn bibliotheek was zeer volledig : zij bestond, vol
uit niet minder dan 17,000 boekdeelen. Na zijn dood kwam-gensBury,
een gedeelte dezer verzameling aan de bibliotheek te Weenen, de rest bleef
te Bologna in het L i c e o f i 1 a r m o n i c o. 11. had als muziekleeraar een
Europeesche beroemdheid, en uit alle hoeken van Europa kwamen leerlingen
tot hem ; tot de voornaamste behooren : P a o l u c c i, R u t t i n i, Sa r t i

s

0 t t a n i en S t a n i Ia s M a t t e i. Mozart bezocht hem op veertienjarigen
leeftijd en ontving vele goede raadgevingen van hem. M. stierf 3 Oct. 1784.
Zijn twee grootste werken zijn : Storia delta Mim aca (drie deelen, Bologna,
1757, 1770 en 1781) en _E$einplare ossia Saygio f onclarnennfale pratico (li con,

traprcnto (twee deelen, Bologna, '1774 en '75). Eerste enoerr d werk handelt
over de muziek der oude volken ; een vierde deel, over de muziek der middeneeuwen tot aan de lie, eeuw, belette de (.lood hem te voltooien. De Sagqio
is een verzameling voorbeelden van meesters uit de oude Italiaánsche en
Spaansche scholen. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen : Litaniae
op. 1 (1734) ; 12 Sonate d'inlavolatura, op. 2 (Amsterdam, Le C è n e, 1741) i

6 Sonate per organo e cembalo (Bologna, 1747); -Duetíi (la Camera (Bologna,
1763). liet L i c e o van Bologna bezit van hem in manuscript twee oratoria
en eenige intermezzi. Een Requiem van hem bevindt zich in de bibliotheek
te Weenen. P a u e r heeft in zijn d lte Klavïermusik een gavotte en een

ballet van M. opgenomen, F a r r enc 12 sonates in zijn Trésor musical.
Andere weitien van hens zijn in het licht gegeven door Luck , K ó r n er en
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R i c o r d i. Het beste boek over zijn leven is de Elogio van P. Della Valle
(Bologna, J 784). M. was lid van de Academia f i l a r m o n i c a in zijn
geboortestad en van de Academia d e g l i A r c a d i c i te Rome.
Martini (Giovanni Marco) , Italiaansch contrapuntist uit de tweede helft
der 17e eeuw, leefde te Venetië en schreef 1783 de opera dppio Claudio.
Martini (Johann Paul Aegidius), eigenlijk Schwartzendorf genaamd, componist, geb. 1 Sept. 1741 te Freistadt in de Boven-Palts, studeerde
te Freiburg in Breisgau in de philosophie en in de muziek, begaf zich 1761
naar Nancy en gaf aldaar zijn eerste compositiën in het licht. Hij was korten
tijd hij koning St a n i s l au s, die zich destijds te Nancy bevond, in dienst en
begaf zich na den dood van dien vorst (1764) naar Parijs, waar een door
hem voor de Zwitsergarde gecomponeerde marsch bekroond, en hij tot officier
van een huzaren -regiment benoemd werd. Hij componeerde veel, o. a. de
opera L'amoureux de quinze an (1771), die den prins van C o n d é zoozeer
beviel, dat hij M. tot zijn muziekdirecteur benoemde. Later werd hij directeur van het theater F e y d e a u, doch verloor die betrekking ten gevolge van
de Revolutie en was 1792 zelfs genoodzaakt, uit Parijs te vluchten. Hij hield
zich eenige jaren te Lyon op, waar hij een theoretisch werk : Mélopée moderne,
schreef. Omstreeks 1794 bevond hij zich te Parijs, waar hij 1794 zijn opera
Sappho liet vertoonen en tot inspekteur van het Conservatoire benoemd werd,
welken post hij I802, bij de hervorming van die school, weder verloor. Hij
werd 1814 intendant der hofmuziek van L o d e w ij k XVIII en stierf 10 Febr.
1816. Men kent elf opera's van hem, die uitmunten door frissche melodieën;
Henri I fir, Le droit du seigneur en L'amour de 15 an zijn het langst op het
repertoire gebleven. Ook heeft hij veel kerkmuziek geschreven, o. a een
Requiem, dat 1816 te St. Denis ten gehoore gebracht werd.
Martian of Martin (Jacob Joseph Balthasar), geb. J Mei 1775 te
Antwerpen, waar zijn vader muziekdirecteur van een Oostenrijksch regiment
was ontving aldaar zijn muzikale opleiding en begaf zich 1793 naar Parijs,
waar hij violist aan de Italiaansche Opera en leeraar in het vioolspel aan het
L y c é e Charlemagne werd. Hij stierf 10 Oct. 1836. Zijn compositiën
bestaan in instrumentale muziek.
Martinovsky (Johann Pau 1), Boheemsch componist, geb. 24 Febr. 1808
te Melnik, gest. 7 Nov. 18'13 in een klooster te Praag, is beroemd wegens
zijn vele schoone nationale liederen. Hij heeft ook kerkmuziek gecomponeerd.
Martins (Francisco), Portugeesch componist, geb. in het begin der
17e eeuw te Evora, was kapelmeester aan de kathedraal te Elvas. Hij heeft
veel gecomponeerd. Machado maakt melding van een muzikalen wedstrijd
tusschen M. en den kapelmeester R e m i g i o te Bajado.
Martinus (L e o p 0 1 i t a), componist, was 1540 hoforganist van koning
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Sigismond Augustus van Polen. Volgens Starawolsky (Script. polon.
elog. el vit.) bezat hij een buitengewoon talent. Den tekst voor zijn zangstukken

vervaardigde hij zelf.

l!iartorelli (Antonio), componist, geb. 1531 te Padua, vestigde zich op
jeugdigen leeftijd als muziekonderwijzer te Rimini. Zijn Madrigalen waren
zeer bero3md.

Martucei (G i u s e p p e), klavierspeler en componist, geb. 6 Januari 1856 te
Capua, bezocht het conservatorium te Napels en maakte kunstreizen door
Engeland en Frankrijk. Een quartet van hem werd te Milaan bekroond.
Marx (Adolph Bernhard), muziektheoreticus en componist, geb.
15 Mei 1799 te Halle aan de Saaie, waar zijn vader arts was, ontving
onderricht in de muziek van Turk, studeerde aan de hoogeschool te Halle
in de Rechten en werd referendaris te Naumburg. Zijn liefde voor de muziek
voerde hem naar Berlijn, waar hij besloot, zijn juridische studiën vaarwel te
zeggen en zich met ijver op de beoefening der kunst toe te leggen. Daar hij
onbemiddeld was, trachtte hij door het geven van muziekonderricht in zijn
onderhoud te voorzien. Nadat hij eenigen tijd bij Z e 1 t e r gestudeerd had,
richtte hij I 824 met S c h 1 e s i n g e r de dllyemeine Berliner Musikzeilunq op,
van welk tijdschrift slechts zeven jaargangen zijn verschenen, doch dat belangrijk is wegens de voortreffelijke artikelen, die M. daarin over Beethoven,
destijds in Noord- Duitschland no', weinig gewaardeerd, geschreven heeft. In

het jaar 1827 ontving M. den titel van doctor en werd aan de hoogeschool
te Berlijn tot leeraar in de muziekgeschiedenis benoemd. Later, 1830, ver
hij nou den titel van professor en werd 1832 muziekdirecteur van het-kreg
koor der universiteit. Met K u 11 a k en S t e r n stichtte hij 1850 de B e r l i n e r
Musikschule, die later het Berliner Conservatorium werd, bleef
tot 1856 leeraar aan die school en bepaalde zich na dat jaar tot zijn werk
g aan de hoogeschool en tot het geven van privaatlessen. Hij stierf-krin
17 Mei 1866 te Berlijn. M. behoort tot de beste theoretici dezer eeuw. De
voornaamste zijner werken zijn : ]Je Kun81 de$ Gesanges, theoretisc h and
praktiseli (Ber lijn, 1826); Ueler Ilalerei in der Toekunst (ibid., 1828) ;

Ueber die Gellunq Hc^ndel'$cher Soloijescïnge fiir unsere Zeil. Ei n Nachtrag
zur Kunst des Gesan,,es (ibid., 1829) ; Affyemeine Musiklehre. Bin Heil f $ouch
fur Lehrer und Lernencle (Leipzig, 1839, 1850 en 1868) ; Die Lekre von
der muaikali$chec Composition (4 deelen, Leipzig, 1837 tot 1845), een werk
dat vele malen her drukt werd ; .Die alle Jlusiklehre im Streite mil unserer
Zeit (Leipzig 184'1) ; .Zie Mu,sik des 19 Jahr/zunderts and ihre .P/ege; Beethoven's Leben and Sc/ia/en (2 deelen, Berlijn, 1859, 1865 en 1875); Gluck
and die Oper (Berlijn, t862) ; Anlettunj zum Portrag Beelhoveu'seher Clavier2verke (Herlijn, 11863) ; Erinnerunnen arcs meineon Leben (2 deelen, 1865). In
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vele muziektijdschriften komen belangrijke artikelen van hem voor. Als
componist heeft hij weinig succes gehad. Van zijn compositiën zijn gedrukt:
de oratoria Maces en Yahicd and Omar, een klaviersonate, een leerboek van
den zang, een koraal- en orgelboek en liederen.
Marx (Johann C h r i s t o p h), geb. 4 Maart 1777 te Saalfeld bij Muhlhausen, vestigde zich omstreeks 1810 te Arnhem en werd 1813 tot stadsmuziekdirecteur aldaar benoemd. Hij richtte er de zangvereeniging E u p h o n i a
op en stierf 31 Aug. 1851.
Marx (C. R.), violist en componist, zoon van den vorige, geb. 7 Juli 1814
te Arnhem, ontving onderricht in de muziek van J. H. K 1 e i n e en
J. B e r t e 1 m a n en maakte met den zanger V ru g t een kunstreis door Duitschland. In het jaar 1845 volgde hij zijn vader op als stadsmuziekdirecteur te
Arnhem en werd achtereenvolgens benoemd tot directeur der vereeniging
S t. C a e c i l i a (gesticht 1590), president en directeur der vereeniging
E u p h o ni a, kapelmeester der schutterij, organist aan de Luthersche kerk en
directeur der afdeeling van de Maatschappij tot bevordering der
Toonkunst. Hij stierf 23 Febr. 1862. Van zijn compositiën zijn in druk
verschenen stukken voor klavier en mannenquartetten. Zijn zoon Jan,
23 Febr. 1860 op achttienjarigen leeftijd te Arnhem gest., was een leerling
van Richard H o 1 en Frans C o e n e n. Hij beloofde veel voor de kunst.
Marx (Pauline), zangeres, geb. 1819 te Karlsruhe, ontving onderricht
van haar vader, die aldaar muziekdirecteur was, en zette na diens dood haar
studiën te Parijs onder leiding van B o r d o g n i en van M e ij e r b e e r voort.
Zij was 1840-43 aan de koninklijke opera te Dresden, 1843-51 aan die te
Berlijn verbonden, zong 1851 te Koningsbergen, 1852 te Aken en te Mannheim, vervolgens in verschillende andere Duitsche steden, en nam 1857
afscheid van het tooneel.
Marssen (Eduard), klavierspeler en componist, geb. 23 Juli 1806 te
Nienstädten bij Altona, was de leermeester van B ra h m s en van D e p p e.
Hij verkreeg 1875 den titel van koninklijk muziekdirecteur.
Marijnen (Willem B.), geb. 12 Jan. 1792 te Tilburg, gest. 4 Juni 1858
te 's Hertogenbosch, waar hij eerst organist en muziekdirecteur aan de Janskerk,
later organist aan de Pieterskerk was. Eenige kerkmuziekstukken met orkest
.

zijn van hem in druk verschenen.
-beglidn
Marziale, Ital., krijgshaftig.
Masák (Fran.z), geb. omstreeks 1800 in Boheme, was als componist
van militaire muziek gunstig bekend. Hij was kapelmeester van het
39e regiment infanterie en schreef ongeveer 550 marschen voor zijn corps.
Mascara of Maschera (F i or e n z o), organist en violist, leefde op het einde
der 16e en in het begin der '17e eeuw. Hij heeft Benige canzoni gecomponeerd.
-
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Masek (V i n c e n z), klavierspeler, geb. 1755 te Zvikovec in Boherne, was
een leerling van D u s s e k en deed veel tot bevordering der toonkunst in zijn
vaderland. Hij stierf 15 Nov. 1831. Zijn broeder Paul, geb. 1761 te
Zvikovec, gest. 22 Nov.1826 te Weenen, was een uitstekend harmonika-speler.

iasek ( Camillo), componist, geb. '11 Juli 1831 te Laibach, aldaar gest.
29 Juni 1 859, was leeraar aan de muziekschool in zijn geboortestad. Hij
heeft vele Boheemsche liederen gecomponeerd.
Masini (F r a n e e s c o), Italiaansch componist, geb, 16 Juli 1804 te Florence,
bracht het grootste gedeelte van zijn leven in Frankrijk door. Hij stierf
20 Aug. 1863. te Parijs. Zijn talrijke Fransche romances maakten aldaar
grooten opgang.
Mason (Lowell), geb. 1792 te Medfield bij Boston, wijdde zich hoofdzakelijk aan de bevordering van kerk- en schoolmuziek. Hij gaf Carmina
sacra en 1^lusical Leners from abroad (1853) in het licht. De universiteit
van Nieuw-York benoemde hem tot doctor in de muziek. Hij stierf
11 Aug. 1872.
Mason (Williarn), zoon van den vorige, geb. 1828 te Boston, studeerde
1849-54 in Duitschland, o. a. bij Liszt, en vestigde zich als klavierspeler
en componist te Nieuw-York.
Masques of Masks, Eng., een soort van volksstukken met muziek, die
vooral in de 17e en in het begin der 18e eeuw in Engeland zeer geliefd
waren. H a n d e 1 s cis and Galathea wordt in de eerste uitgave van dat
werk »a Mask" genoemd.
Massaini (Tibureio), Augustij nermonnik en componist, geb. te Cremona
in de eerste helft der 16e eeuw, was kapelmeester te Rome, kwam 1580 te
Praag in dienst van keizer R u d o 1 f II en keerde van daar naar Rome
terug, waar hij 1605 nog in leven was. Madrigalen van hem zijn opgenomen

in de verzamelingen klelodia Olimpica cdi diversi eccellentissimi musici (Antwerpen, I594) en Faradiso musicale di Madrigali e canzoni a Cinque voci
(1596). In 'de bibliotheek van den abbé Santini te Rome bevinden zich
vele manuscripten van hem.
MMIassart (Lambert Joseph), violist en leeraar in het vioolspel aan het
conservatoire te Parijs, geb. 1814 te Luik, studeerde onder leiding van
K r e u t z e r. Een zijner beste leerlingen is W i e n i a w s k i.
Massart -Masson (Louise A g 1 a é), klavierspeelster, echtgenoote van den
vorige, geb, 1827 te Parijs, ontving haar opleiding aan het conservatoire
en behaalde er 1840 den eersten prijs. Zij werd hofpianiste van de hertogin
van Orleans en xiam 1875 de klasse van Mevrouw F a r r e n c aan het conservatoire over.
[assé (Felix Marie Victor), componist, geb. 7 Maart 1822 te Lorient
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in Frankrijk, ontving zijn opleiding aan het conservatoire le Parijs, behaalde
1844 den eersten prijs en maakte dientengevolge een kunstreis naar Italië,
later ook naar Duitschland. Te Parijs teruggekeerd, legde hij zich hoofdzakelijk
op het componeeren van opera's toe. De volgende werken van hem werden
met groot succes ten gehoore gebracht : La Chanteuse voilee (1856), Galathée
(1852), Les Noces de Jeannette (1853) en La Reine Topaze (1856). Minder
bijval vonden zijn volgende opera's : La Fiancée du cliable, Miss Fauvetie, Les
Saisons, Les Chaises a porteins, La Mule de Pedro, Fior cd'Aliza en Le fik
(lu Brigadier. M. werd 1860 koordirecteur aan de Groote Opera, I866
leeraar aan het conservatoire en 1872, na den dood van A u b er, lid van
het Instituut. Met zijn opera Paul et Virginie (1876) behaalde hij weder
groot succes ; dit werk werd ook in het buitenland, o. a. te Londen, vertoond.
Als schrijver is hij bekend door zijn Notice sur l'oeuvre d'Auber.
Massenet (Jules E m i l e F r é d é r i c), componist, geb. 12 Mei 1814 te
Mondaud bij St. Etienne, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te
Parijs en behaalde 1863 den prix cie Rome. Hij bracht eenige jaren in
Italië door en voltooide na zijn terugkomst in Frankrijk zijn opera La Grand'
tante, die 1867 in de 0 p é r a C o m i q u e ten gehoore werd gebracht.
Dit werk vond, evenals zijn Suites d'orchestre, een gunstig onthaal. Minder
bijval verwierf zijn opera Don César de Basan. Doch met zijn oratoria:
Marie Madeleine, I873 onder leiding van C o 1 o n n e, en Eve, 1875 onder
leiding van Lamoureux ten gehoore gebracht, behaalde hij groot succes.
Van zijn volgende werken verdienen vermelding : Scènes pittoressques voor
orkest, een ouverture voor R a c i n e's Pk?dre, de opera. Le looi de Lahore
(1877), de cantate Narcisse, het oratorium La Vierge en eindelijk de opera
Hérodiade, die 1882 met bijval te Brussel werd vertoond.
Masset (Nicolas Jean Jacques), violist en zanger, geb. 27 Januari
I8 1 te Luik, ontving zijn opleiding aan liet conservatoire te Parijs en was
achtereenvolgens in het orkest van de Italiaansche Opera en van het T h é a t r e
des Variétés als violist werkzaam. Daar hij echter een schoone tenorstem
bezat, wijdde hij zich op raad zijner vrienden geheel aan den zang en trad
I839 in de 0 p é r a Co m i q u e op. Tot 1852 bleef hij aan het tooneel
verbonden en werd vervolgens muziekdirecteur te St. Denis. Hij heeft zangstukken en compositiën voor viool in het licht gegeven.
Masson (Charles), omstreeks 1680 kapelmeester aan de kathedraal te
Chalons- sur-Marne, later onderwijzer aan de Jesuïten-school te Parijs, schreef
een werk, getiteld : Nouveau fraité des règles pour la composition de Za
musique etc. (Parijs, 1694, 1699, 1705 ; Amsterdam, 1738). Hij stierf
omstreeks 1105.
Massoneau (Louis), violist, geb. in de tweede helft der I 8 eeuw te
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Kassel, was achtereenvolgens concertmeester van den landgraaf van Hessen,
directeur der akademische concerten te Gottingen, eerste violist te Frankfort
a. d. M. en in Mecklenburg-Schwerin. In de jaren I818 en 1819 maakte
hij opgang te Hamburg en te Ludwigslust. Zijn compositiën bestaan in
symphonieën, vioolquartetten en duetten.

Masureck z. MAZURKA.
Materna (Amelie), zangeres, geb. l847 te St. Georgen in Stiermarken,
waar haar vader schoolmeester was. Reeds op negenjarigen leeftijd zong zij
solo's in de kerk. Op haar twaalfde jaar ging zij met haar broeder naar
Weenen, ten einde bij G e n t i 1 u o m o zangonderricht te nemen, doch daar
zij geen geld genoeg bezat om het door hem verlangde honorarium te betalen,
keerde zij naar Stiermarken terug. In het jaar 1864 liet zij zich voor het
eerst in het openbaar hooren, en wel in het T h a 1 i a-theater te Gratz.
Omstreeks denzelfden tijd trad zij in liet huwelijk met den tooneelspeler
F r i e d r i c h, ging met hem naar Weenen en was aldaar eenige jaren aan
het Kar 1 s-theater werkzaam, totdat zij x.869 aan (le keizerlijke Opera ver
werd. Zij behoort tot de beste zangeressen van den laatsten tijd.-bonde
Grooten roem heeft zij vooral behaald als vertolkster van W a g n e r's
dramatische werken. Bij de eerste voorstelling van Der Ring des Nibelungen
te Bayreuth (1876) zong zij de partij van B r u nn h i 1 d e, bij die van
Parsifal (1882) de partij van K u n d r y. Ook in het buitenland is zij met
roem bekend : E877 liet zij zich met groot succes te Londen, in het voorjaar
van 1 882 in Noord-Amerika hooren.
Mather (Samuel), organist en componist, geb. 1783 te Sheffield, werd
aldaar 1799 organist aan de St. James-kerk, later aan de Si. Pauls-kerk
aldaar en 1805 kapelmeester der Vrijwilligers van Sheffield. Hij stierf 1824.
Zijn compositiën bestaan in kerkmuziek.

Matheson, z. MATTHESON.
Mathias (George A m a d é e Saint-Clair), klavierspeler en componist,
leerling van Chopin en van K a 1 k b r e n n e r, is leeraar aan het conservatoire te Parijs. Onder zijn talrijke compositiën bevinden zich ouvertures,
concerten en andere stukken voor klavier.
Mathieu (Giovanni B a t ti s ta), geb. 2 Jan. 1762 te Billone in Auvergne,
was 1809-1839 kapelmeester aan de kathedraal te Versailles. Hij componeerde vijf Missen, vele motetten, omstreeks 10.000 zangoefeningen en een
31éthode de Plainchant (Parijs, 1838). Ook vertaalde hij den Dodekachordon
van G 1 a r e a n u s in het Fransch.
lilathieu-Morin, zangeres, geb. 1820 te Hal, ontving haar opleiding aan
het conservatoire te Brussel, zong langen tijd te Antwerpen en werd later
leeraren in den zang aan de muziekschool te Leuven, waar zij 1858 stierf.
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Haar echtgenoot, Nicolas M., geb. '1815 te Champion, gest. omstreeks
1866, was leeraar aan dezelfde school. Hij had een schoone basstem.
Mathiea (Emile), componist, zoon van de vorigen, geb. 16 Oct. 1844 te
Rijssel, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Brussel. Van zijn
compositiën kent men de opera's l'Échange en George Danclin, het ballet
Les fumeur8 de ffl f en de cantate Torqualo Tasso's .Dood.
Mattel (Stanislao), kerkcomponist en theoreticus, geb. 10 Febr. 1750
te Bologna, was een leerling van Pater Martini, dien hij als kapelmeester
opvolgde. Hij trad in een Franciscaner-klooster en werd op 21-jarigen
leeftijd tot priester gewijd. Toen 1798 de kloosters opgeheven werden, vestigde hij zich met zijn oude moeder te Bologna, waar hij onder den naam
van Abbate Matt e i als muziekleeraar beroemd werd. Bij de oprichting
van het Liceo (1804) werd hij met het onderwijs in het contrapunt aan die
school belast. Tot zijn leerlingen behooren : Rossini, M o r l a c c h i, Don izetti, Perotti, Robuschi, Palmerini, Bertolotti, Tadolini,
T e s e i en P i 1 o t t i. Deze laatste volgde hem op als kapelmeester aan de
San P e t r o n i o-kerk. M. stierf 1 7 Mei 1825. Hij was president van de
Filarmonici, lid van de Academia subalpina en van het Institut
d e France. Zijn voornaamste werk is : Frattica cl'accompaynamento $opra
bassi numerafi (3 deelen, Bologna, 1829-30). Van zijn compositiën zijn slechts
drie Missen algemeen bekend. De meeste zijner werken bevinden zich in de
bibliotheken van San Ge o r gi o en van het Minorieten -klooster te Bologna.
F i l i p p o C a n ut i heeft een levensbeschrijving van M. (Bologna, 1829)
vervaardigd.
Matteis of Mattheis (Nicolh), Italiaansch violist, kwam omstreeks 1672
in Engeland, waar hij zeer beroemd werd. Onder zijn compositiën bevinden
zich vele stukken voor viool en voor guitaar, alsmede een Ode on St. Cecilia's
clay, 1696 te Londen uitgevoerd, en Twelve Wew Songs (1699). Zijn zoon
N i ch o 1 a s was een goed violist. Hij studeerde in Duitschland, woonde
eenigen tijd te Weenen, keerde later naar Engeland terug en vestigde zich
als taal- en muziekmeester te Shrewsbury, waar hij 1749 stierf. Hij was
de leermeester van Burney. Te Amsterdam verscheen van hem in druk:

drie cantabili a violino solo e violoncello o basso continuo.
Mattern (C. L.), geb. ' 1838 te Deventer, legde te Haarlem zijn examen
voor onderwijzer af, kwam 1857 te Amsterdam en begon zich aldaar bijzonder op het muziekonderwijs toe te leggen. Van 1860-70 was hij als
zangonderwijzer aan de muziekschool der Amsterdamsche afdeeling van de M a a tschappij t. b. d. t o o n k u n s t werkzaam en richtte in laatstgenoemd jaar zelf
een muziekschool op, die tot heden in bloei toenam,
Matthaï (Heinrich A u g u s t), violist, conceitnmeester aan het G e w a n d-
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h a u s te Leipzig en stichter der quartetvereeniging aldaar, geb. 3 Oct. l 78'1
te Dresden, gest. 4 Nov. x.853. Zijn compositiën bestaan in stukker, voor
viool en in liederen.

Dlattheson (J o h a n n), muziekgeleerde, componist, organist en zanger, gel).
28 Sept. 168. te Hamburg, toonde reeds op negenjarigen leeftijd grooten
aanleg voor de muziek te bezitten. Behalve deze kunst beoefende hij vele
andere vakken en werd een man van groote kundigheden : hij kende oude
en nieuwe talen, had met vrucht de rechtsgeleerdheid en de staatswetenschap
bestudeerd en was ervaren in lichaamsoefeningen, als dansen en schermen.
Ire liet jaar 1697 werd hij zanger aan de Hamburger Opera. Twee jaar
later werd aldaar zijn opera Die Pleyaden vertoond, waarin hij beurtelings
als zanger en als accompagnateur aan het harpsichord medewerkte. Met
H a n d e l werd hij zeer bevriend. Slechts een enkele maal werd die vriendschap gestoord (z. HaNDEL). De opera Nero (1705) van H á n d e l was het
laatste werk, waarin M. medewerkte. Hij zeide het tooneel vaarwel, werd
onderwijzer der kinderen van den Britschen gezant en 1706 secretaris van
legatie. Ofschoorj aan deze betrekking vele werkzaamheden verbonden waren,
vond hij toch nog tijd om te componeeren, over muziek te schrijven en
muzikale uitvoeringen te leiden. In het jaar 1715 werd hij tot cantor aars
de kathedraal benoemd en oefende in die betrekking grooten, doch geen
gunstigen, invloed op de kerkmuziek uit; in de cantates, die hij, K. e i s e r,
T e I e m a n n e. a. voor de kerk componeerden, kwamen aria's en andere
opera-zangen voor (z. KERKMUZIEK). De hertog van H o l s t e i n benoemde
M. l719 tot hofkapelmeester. Tot 1728 bleef hij als directeur der kerkmuziek werkzaam, was toen wegens doofheid genoodzaakt zijn ontslag te
nemen en hield zich in zijn volgende levensjaren uitsluitend met de muziek
bezig. Hij stierf I7 April 1764. Zijn voornemen om zooveel-wetnschap
compositiën in het licht te geven, als hij levensjaren telde, heeft hij meer
dan volvoerd ; want toen hij op drie en tachtigjarigen leeftijd stierf, waren
reeds 88 werken van hem gedrukt. Geen zijner compositiën echter heeft
hem overleefd. Zij bestonden in oratoria en cantates (24), opera's (8), sonates
voor fluit, suites voor klavier, aria's en vele gelegenheidstukken. Als theoreticus en muziekgeleerde daarentegen heeft M. grooten roem behaald. De
voornaamste zijner geschriften zijn de volgende : Das neu eröJneíe Orchester
(1713), Das beschutte Orchester (1717), Die exemplarische Orchesterprobe
(1719), Der brauc/ibare Virtuos (1720), Der musikalisehe Patriot (1724),
Die grosse Generalbasscliule (1731), Kern melodischer Wissenseha, f t (1737),

Der vollkommene Kapellmeisíer (1739), Grundlage einer .Uhrenpf orte (1744)
en Die neuesíe Tlníersucliung der Singspiele (1744). Deze werken zijn van
groot belang voor de muziekgeschiedenis en voornamelijk . voor de kennis
36
II.
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der muzikale toestanden van Duitschland in de eerste helft der á.8e eeuw.
Belangrijk voor de theorie der muziek is vooral Der volkommene Kapellmeisfer.
Een autobiographie van M. komt voor in zijn Ehrenp forte.
Matthias Werrecorrensis, z. WERRECORREN.
Mattioli (Pater Andrea), monnik en componist, geb. omstreeks 1617
te Faenza, was koordirecteur aan de kathedraal te Smola, later kapelmeester
van den hertog van Mantua. Zijn werken bestaan in kerkcompositiën en in
5 opera's, die in de jaren 1650-66 te Ferrara vertoond werden.
Diatutina, z. METTEN.
iIaultrommel, z. MONDTROM.
Maugars (André), gambaspeler, leefde in de eerste helft der 17e eeuw
te Parijs, waar hij in dienst was bij den kardinaal R i c h e 1 i e u, en verkreeg,
nadat hij 1623 in Engeland geweest was, den titel van raadssecretaris. Hij
gaf eenige werken over muziek in het licht, als : Response faite d'un curieux
sur le sentiment de la musique d'Italie (Parijs, 1639) en Discours sur la
musique d'I€alie of des opéra'$ (Parijs, x.672). Eerstgenoemd werk, ver
werd 1 865 op nieuw uitgegeven door E r n e s -merdttM.'sbiogaphe,
Thoian.

Maurer (Franz Anton), baszanger, geb. 1777 te Poelten bij Weenen,
.

trad 1 797 in het. theater van S c h i k a n e d e r als S a r a s t r o in Die Zauberflóte op en had met zijn prachtige stem, die tot contra-F reikte, groot succes.
Hij ging 1800 naar Frankfort a. d. M. en vervolgens naar Munchen, waar
hij 19 April 1803 stierf. Hij is ook bekend als componist van twee kleine
opera's, die bij André te Offenbach in druk verschenen zijn.
Dlaurer (Ludwig W i 1 h e 1 m), vioolvirtuoos en componist, geb. 8 Aug.
1789 te Potsdam, ontving onderricht van 1 1-aak, den concertmeester van
Frederik den G r o o t e, en werd reeds 1803 lid der koninklijke kapel te
Berlijn. Na de ontbinding der kapel (1806) reisde hij over Koningsbergen
naar Riga, waar hij kennis maakte met Rode en B a i 11 o t, en vervolgens
naar Petersburg. Op aanbeveling van B a i 11 o t werd hij kapelmeester van den
kanselier W s o w o l o g s k y, die een eigen orkest had, en vervulde die betrekking tot x.817, in welk jaar hij een nieuwe kunstreis ondernam door
Duitschland en Frankrijk. In 1832 keerde hij tot W s o w o 1 o g s k y terug,
bleef bij hem tot 1845, ging toen naar Dresden, doch vestigde zich eindelijk
wederom te Petersburg, waar hij 25 Oct. 1878 stierf. -Van zijn compositiën
zijn het meest bekend zijn concerten voor viool, de symphonie concertante
voor 4 violen, een symphonie in f en drie Russische gezangen met variatiën.
Van zijn opera's .dlonzo, -Der entdeckte Diebstahl en Der neue Paris zijn
alleen de ouvertures in druk verschenen. M.'s zonen, W s e v o 1 o d (violist) en
A 1 e x i s (violoncellist), zijn in de muzikale wereld van Rusland gunstig bekend.
-
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Maxant (Joh. N e p o m u k Ada 1 b e r t), organist, geb. te Rosenberg in
Boheme, werd 1776 schoolrector en koordirecteur te Friedberg en vorrnde
een groot aantal goede leerlingen. Hij schreef Missen, motetten en orgelstukken.
Maxyllewicz (Vincent), Poolsch componist, geb. 1685, Viest. 1743 als
kapelmeester aan de kathedraal te Krakau.
May (Edward Collett), geb. 29 Oct. 1806 te Greenwich, ontving
onderricht in het orgelspel van Thomas Adams, in het klavierspel van
C. Potter en in den zang van C r i v e l l i. Hij wijdde zich uitsluitend aan
het muziekonderwijs en gaf aan meer dan 1000 onderwijzers onderricht in
den zang. In het jaar 1879 werd hij tot professor in den zang aan liet
Queen's College te Londen benoemd.
Mayer (Charles), klaviervirtuoos, geb. 21 Maart ii 799 te Koningsbergen,
ging reeds op zeer jeugdigen leeftijd met zijn vader, die een goed clarinettist
was, naar Petersburg en van daar naar Moskou. Hij ontving onderricht in
het klavierspel van zijn moeder, later van haar leermeester John Field.
In het jaar 1814 maakte hij met zijn vader een kunstreis door Duitschland,
Nederland en Frankrijk. Te Amsterdam schreef hij zijn eerste groote
variatiën op : » God save Ike queen ", die veel bijval vonden. Te Petersburg
teruggekeerd (1819) vestigde hij zich daar ter stede als muziekonderwijzer
en gaf onderricht aan ongeveer 800 leerlingen. Nog grooter is het getal
zijner compositiën, dat 900 stuks bedraagt. In t845 maakte hij een tweede
kunstreis, en wel naar Stockholm, Kopenhagen, Hamburg, Leipzig en Weenen,
vestigde zich 1850 te Dresden en stierf aldaar 2 Juli 1862.
Mayr of Mayer (Jean Simon), componist, geb. 1763 te Mendorf in
Beieren, bezocht op tienjarigen leeftijd het Jezuïeten-klooster te Ingolstadt en
later de hoogeschool aldaar. Een muziekliefhebber, op zijn muzikaal talent
opmerkzaam gemaakt, liet hem te Bergamo onder leiding van Carlo Lenz i
studeeren ; later zette hij zijn studiën te Venetië bij den kapelmeester B er t o n i
voort. Zijn eerste compositiën verschenen 1791 in druk ; zij bestonden in
kerkmuziek. Later legde hij zich met bijzonderen ijver op de dramatische
muziek toe, en zijn opera's werden gedurende 20 jaren met groot succes op
de voornaamste tooneelen van Italië vertoond. Rossini spreekt met lof
over zijn werken. De voornaamste zijn : Locdoiska (1795), Ginevra di Scotia
(1801), Medea (1812) en Boa Bianca e Rosa rosa (1814). Volgens C a 1 vi
zou M. de eerste zijn geweest, die het crescendo in het orkest aanwendde.
Hij stierf 2 Dec. 1845 te Bergamo, waar hij sedert 1805 directeur der
muziekschool was. Napoleon, die bij gelegenheid zijner kroning te Milaan
zijn opera Lodoiska gehoord had, noodigde hem uit om directeur der hofconcerten te Parijs te worden ; te Dresden bood men hem een plaats als hofkapelmeester aan, en de vice- koning van Italië wilde hem 1807 tot censor
36-X
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van het conservatorium benoemen. Doch M. wees al deze aanbiedingen van
de hand en bleef te Bergamo, welke stad twee instellingen van weldadigheid
aan hem te danken heeft : Scuola caritalevole di Musica en Pio [nslituto.
MTayr (Rupert I g n a z), kapelmeester van den bisschop van Freysing en,
geb. omstreeks het midden der 17e eeuw, gest. 1716, schreef de volgende
compositiën : Palestra musica (Augsburg, '1674), 25 O ferforia clominicalia en
Sacri conceníus psalmorum etc. (Regensburg, 1681).
!Iayrberger (Karl), kerkkapelmeester te Presburg, geb. l 828, gest.
25 Sept. 1881, was een gunstig bekend theoreticus. Men kent van hem:
Lehrbuch eter diatonischen iarmonik (deel I, Presburg, x.879) en een opstel
in de Bayreuther Blculter van 1881, getiteld: R. Wagner's iarmonik, erl uíert
an den Leilmoliven aus Z'ri.^lan and Isolde.
Mayseder (Johann), violist en componist, geb. 26 Oct. 1789 te Weenen,
waar zijn vader decoratieschilder was, studeerde onder leiding van S c h u pp a n z i g h, liet zich 1 800 voor het eerst in het openbaar hooren en werd
1816 lid der Weener hofkapel, 1820 solo-violist aan den hofschouwburg en
kamervirtuoos des keizers. Met Hummel en G i u l i a n i gaf hij 1815 de
zoogenaamde »ducaten- concerten''. Ook met den violoncellist Merk gaf hij
te Weenen concerten. In het buitenland liet hij zich nooit hooren ; zelfs
toen hij 1820 te Parijs was, wilde hij alleen in een kring van kunstenaars
spelen. Hij werkte mede in de quartetvereeniging ten huize van B a r on
Z m e s k a 11 — waarbij ook Beethoven dikwijls tegenwoordig was en later
(1843 tot 1856) in die ten huize van prins C z art o r y s k i. Zijn compo-

sitiën bestaan in concerten, polonaises, variatiën, quintetten, quartettes, trio's,
duetten, sonates, etudes en andere stukken voor viool. Hij stierf 2J Nov.
1863. De stad Weenen had hem 18I7 tot eereburger, de keizer 1862 tot
ridder der Franz Joseph -orde benoemd.
Mazas (Jacques F é r é o 1), violist en componist, geb. 23 Sept. 1782 te
Beziers, studeerde aan het conservatoire te Parijs onder leiding van B a i 11 o t
en behaalde den eersten prijs in het vioolspel. Te Parijs maakte hij grooten
opgang, vooral met de voordracht van het vioolconcert van Au b e r; evenzoo
op zijn terugreizen door Europa. In 1829 te Parijs teruggekeerd, liet hij
zich daar weder herhaaldelijk hooren, zonder nochtans zoo groot succes te
behalen, als vroeger. Hij verliet Frankrijks hoofdstad 1837 en vestigde zich
te Kamerijk, waar hij directeur der muziekschool werd. Hij stierf aldaar
1849. Van zijn werken, hoofdzakelijk bestaande in stukken voor viool, verdienen bijzondere vermelding zijne étucdes en zijn methode voor viool.
Mazurka, Mazourka of MTasurek , een Poolsche dans, die zijn naam ontleent aan het oude Palatinaat Masovië. Reeds in de 16e eeuw was de
Mazurka bekend ; zij bestond toen uit nationale liederen, door dans begeleid.

1^
Zij werd door Augustus III, keurvorst van Saksen en koning van Polen
(1733-1763) in Duitschland ingevoerd en later ook te Parijs bekend. —
De muziek der Mazurka bestaat gewoonlijk in 2 of 4 deelen, elk van 8 maten
( 3 / 4 of 3 / g ). In de oudste Mazurka's bestond de bas onveranderlijk uit één
noot, gewoonlijk de tonica . Dikwijls had de tweede kwart der maat een
sterk accent, en het stuk moest ook op dat gedeelte der maat eindigen. Het
tempo is veel langzamer dan van een wals. De belangrijkste compositiën van
deze soort zijn die van Chopin ; niet minder dan I4 bundels Mazurka's
zijn van hem in druk verschenen. Weber heeft den titel M. aan een
zijner 6 stukken voor klavier (op. 1 0) gegeven.
Na,zzinghi (Joseph), klavierspeler en componist, geb. '1765 te Londen
uit Italiaansche ouders, ontving onderricht van C h r i s t i a n B a c h, B e r t o 1 i n i,
S a c c h i n i en A n f o s s i. Hij verwierf te Londen een groot vermogen en
werd door George III tot graaf verheven. Hij stierf I5 Jan. 1854 te
Bath. Van zijn compositiën, waaronder zich 15 Engelsche opera's bevinden,
zijn in druk verschenen : 67 klaviersonates, drie klavierquartetten, een symphonie en eenige kleinere stukken.
Mazzoeehi (D o m i n i c o), componist uit den aanvang der 17e eeuw, was
een leerling van N an i ni - B e r n a r d i n i. Vooral zijn madrigalen, waarin
hij gebruik maakte van de chromatiek en de nuances forte, piano, crese. en
Bimin. aanwendde, waren zeer beroemd. Hij heeft ook eenige oratoria
gecomponeerd.
Mazzocchi (V i r g i 1 i o), broeder van den vorige, evenals deze geb. te
Civita-Castellana, was kapelmeester aan de S t. Pieters-kerk te Rome en
omstreeks x.636 leeraar aan de school tot opleiding van zangers voor de
pauselijke kapel.

Nazzueato (Alberto), componist, geb. 23 Juli 1813 te Udino, gest. 3I
Dec. x.877 als directeur van het conservatorium te Milaan, schreef zeven
opera's, vele gezangen en eenige didaktische werken. Hij was redacteur der
Gazetta musicale en van het Giornale clella Socie^t del Quarteíto.
Mean, Eng., een woord dat in de Engelsche muziek verschillende beteekenissen heeft; het is '1 ° de oude benaming voor een middenstem, alt of
tenor ; 2 ° de benaming voor de tweede en derde snaar der viola ; 3 ° de titel
van een fuga voor orgel, gecomponeerd door W. B 1 i t h e m a n n, organist
der hofkapel tijdens koningin Elisabeth.
M easure, Eng., z. maat en rhythmus. Measure is ook de naam
van een ouden dans, een soort van Pavane of Menuet, ten tijde van koningin
Elisabeth in gebruik.

Heckenheuser (Jacob Georg), hoforganist te Quedlinburg, geb.60 te
Goslar, schreef een werk over de g elijkzwevende temperatuur (1727).
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Medard (Nicolas), violenmaker, leefde op het einde der t7° eeuw.
Médard (Francois), violenmaker, leefde omstreeks 1710 te Parijs ; zijn
instrumenten hebben het model S t r a d i u a r i us.
Medesimo tempo, Ital., dezelfde beweging.
Media, Latij nsche benaming voor het. woord M e s e in Grieksche toonsysteem. (Z. TETR ACHOrD.)
Mediaut beteekent in de authentieke kerktonen de dominant der bij
hen behoorende p 1 a g a 1 e; derhalve is van den eersten kerktoon de m e d i a n t
fa; van den tweeden, la; van den vijfden, la; van den zevenden, ul. —
In de moderne muziek beteekent m e d i a n t de terts, als middentoon tusschen
grondtoon en terts.
1?Tediatio, Lat., midden-rustpunt, de cadens, waarmede in de psalmen de
zang van het vóór-halfvers sluit. (Z. PSALM en PSALMTOON.)
Medritseh of Hederitseh (J o h a n n), bijgenaamd G a 11 u s, componist en
klavierspeler, geb. omstreeks '1765 te Nimburg a. d. Elbe, liet te Weenen
vijf zijner opera's vertoonen. Eenige klavierquartetten, kerkmuziek en mannengezangen van hem zijn te Weenen in druk verschenen.
Meerens (Charles), violoncellist erg geluidkundige, geb. 26 Dec. 1831 te
Brugge, ontving zijn opleiding te Antwerpen, te Gent en aan het conservatoire
te Brussel. Men kent van hem de volgende geschriften : Le Métromi re (1859),
Instruction, élémeníaire du calcul musical et philosophie de la musique (1864),
Ph éaomene$ musico physiologiques (1868), Hommage a la mémoire cle M.
-Delézenne (1869), Le Diapason of la notation musicale simpli fCee (1873),
Mémoire sur le diapason (1877) en Peíife Méthode pour apprendre la mu$ique
el le piano en peu de temps.
Meerts (La m b e r t J o s e p h), violist, geb. te Brussel 6 Jan. 1800, ontving
te Parijs onderricht van H a b e n e c k, L a f o n t en B a i 11 o t. Te Brussel
teruggekeerd, werd hij 1828 solo-violist in het orkest en 1835 leeraar aan
het conservatoire. Hij heeft vele goede vioolstudiën in het licht gegeven.
itleg erle (Abraham), componist, geb. 9 Febr. 1607 te Wasserburg aan
de Isar, was achtereenvolgens kapelmeester te Innsbruck, te Konstanz en te
Salzburg. Hij kwam 1650 te Weenen, werd 1652 door den keizer in den
adelstand verheven en stierf 29 Mei '1680 te Alt-Oetting. Hij heeft ongeveer
2000 rnuziekstukkeii, waaronder Canone8, 4enigmaka, Arcana Mu$ica en
Loyoyryplei, gecomponeerd.
Hehlig (Anna), klavierspeelster, geb. 11 Juni 1846 te Stuttgart, ontving onder
aan het conservatorium aldaar en zette haar studiën onder leiding van L i s z -richtt
voort. Zij maakte vele kunstreizen en behaalde vooral in Engeland en in NoordAmerika groót succes. Zij trad 1880 met den koopman F a 1 k uit Antwerpen in
liet huwelijk en liet zich na diere tijd slechts zelden meer in liet openbaar hooren.
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Méhul (Etienne Nico 1 a s), componist, geb. 22 Juni 1763 te Givet in
het departement der Ardennen, was de zoon van een regiments -kok. Het
eerste onderricht in de muziek ontving hij van een blinden organist, en hij
maakte in korten tijd zoo groote vorderingen, dat hij reeds op zijn tiende
jaar tot organist aan de Franciscaner-kerk te Givet werd benoemd. Hij
zette zij n studiën in het orgelspel voort onder leiding van W i 1 h e 1 m H a u s e r,

organist aan het klooster Lavaldieu, en uit dankbaarheid jegens de klooster
gedurende zijn studietijd kosteloos verzorgd hadden, deed hij-linge,dhm
na afloop daarvan twee jaren dienst als kloosterorganist. Een kolonel van
het garnizoen te Charlemont, die hem 1778 hoorde spelen, noodigde hem
uit, te Parijs te komen, waar hij een uitgebreider veld voor zijn talent zou
vinden. In Frankrijks hoofdstad aangekomen, nam M. onderricht in de
compositie en het klavierspel bij Ede 1 m a n n, en hij voorzag in zijn onderhoud door het geven van muzieklessen. Ook componeerde hij omstreeks dien
tijd twee sonates, die 1781 in druk verschenen, doch waarin nog geen sporen
van groot talent te ontdekken waren. In het jaar '1779 had hij de Iphigénie
en Tauride van Gluck gehoord, welke opera een zeer grooten indruk op hem
had gemaakt. Hij liet zich aan G 1 u c k voorstellen, die met hem zeer ingenomen was en aanbood, hem in het componeeren van dramatische muziek te
onderrichten. Onder leiding van den meester schreef hij, nadat hij l782 een
ode van Rousseau had gecomponeerd, drie kleine opera's: P^yché, Anaeréon
en Lausus el Lydie . Deze werken zijn in manuscript gebleven en verloren
gegaan. De eerste opera die M. aan de Academie ter uitvoering aanbood
was Alonzo et Cora. Zij werd aangenomen, doch het duurde zes jaren, eer
zij ten tooneele verscheen. Het wachten moede, besloot hij, een nieuwe
opera, die hij intusschen gecomponeerd had : Euphro$ine oU le Tyran corriyé,
aan de 0 p e r a C o m i q u e ter uitvoering aan te bieden. Dit werk, waarin
het groot talent van den jongen componist helder aan het licht kwam, werd
1790 voor het eerst vertoond en behaalde groot succes. Van het duet
„Gardez-vous de la jalousie !" getuigde o. a. G r é t r y, dat hij het als het
schoonste dramatische muziekstuk beschouwde, de stukken van G 1 u c k niet
uitgezonderd. Het succes van Eup1 rosine maakte aan het dralen der Groote
Opera een einde : Alonzo et Clara wer d J 797 vertoond, doch vond een minder
gunstig onthaal dan zijn vorige werk; zijn Stratonice echter, een zijner beste
voortbrengselen, trof een beter lot Na dit werk, dat 1792 ten gehoore
werd gebracht, schreef M., in een tijdsverloop van vijftien jaren, de volgende

operas : Le jeune sage et le vieux Fou (1793), Horatius Cocl?s, P/iro$ine
et Mélidore (1794), La Caverne (1795), J)oria, _Le jeune Henri (1797),
Adrien -lrioda2t1 , Epicure (in vereeniging met C h e r u b i n i) en Bion (I 800),
L'Irato (1801), flue folie, Le Trésor sup osé, Joanna, L' Heur eicr malyre
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lui (l 802), Héléna en (in vereeniging met K r e u t ze r, H o i e 1 d i e u en
Nico 1 o) Le Kaiser et la Quitanee (1803), Les deux aveugles de Tolécde,
Ufhal, Gabrielle d'Estrées (1806) en eindelijk Joseph (1807). Behalve
deze opera's schreef hij een groot aantal nationale gezangen, o. a. Chant
national du I4 Juillef, Chant du -Déparí, Chanf du Retour, Chanson de
Roland; voorts koren voor het treurspel Timoleon, van J. C h e n i e r, eenige
operettes, balletten en gelegenheidsstukken. Den grootsten roem heeft M.
behaald met zijn opera Joseph, die als zijn meesterstuk wordt beschouwd.
Na dat werk schreef hij de muziek voor twee balletten, liet het groote succes
der heide opera's La Vestale en Ferdinand Cortez voorbijgegaan en gaf eerst
1812 weder een nieuwe opera : Les Amazones, die zich echter niet staande
kon houden. Daarna schreef hij verscheiden symphonieën, die bij de oefeningen
van het conservatoire gebruikt werden, doch weinig succes hadden ; zij staan
verre beneden zijn ouvertures voor Le jeune Henri, Boralius Coelés, Timoléon
en Les deux Aveugle8 de Toléde, die de soortgelijke werken zijner landgenooten overtreffen. Met zijn opera Le prince troubadour (1813) was M.
niet gelukkiger dan met Les Amazones, doch in La journée aux aventures
herstelde hij - zich eenigszins : hij behaalde net dat werk een succes, dat hem
een oogenblik over zijn herhaalde teleurstellingen troostte. In zijn laatste
levensjaren werd M. gekweld door een borstlijden, dat hem droefgeestig
maakte en hem 1817 noodzaakte, een voor zijn gestel gunstiger klimaat op
te zoeken. Bij begaf zich naar de Hyerische eilanden, doch keerde nog
hetzelfde jaar naar Parijs terug en stierf aldaar. l8 Oct. 1817. M. behoort
met C h e r u b i n i en S p o n t i n i tot de voornaamste Fransche operacomponisten, die het voetspoor van Gluck volgden en in den geest van dien
meester de opera-vormer uitbreidden. Hij was inspecteur van het conservatoire,
lid van het Instituut en ridder van het Legioen van Eer. Een biographie
van hem is vervaardigd door V i e i 11 a r d (Parijs, 1849). Belangrijke mede
aangaande hem komen voor in Les Soirées de l' orchestre van-deling
Berlioz.
Meibom (Marcus), muziekgeleerde, geb. in den aanvang der Ile eeuw
te Tonningen in Sleeswijk-Holstein, is hoofdzakelijk bekend wegens zijn A'ntiqua
rnusicae auctores septem (Amsterdam, Elzevier, 1652). Bij droeg dit werk
aan koningin Christine van Zweden op, die• volgens zijn aanwijzingen
eenige Grieksche instrumenten liet vervaardigen, met welke hij ten hove een
Grieksch concert gaf. M. trad hij die gelegenheid als zanger op, doch ver
zijn Grieksche muziek algemeenen lachlust, hetgeen hem zoozeer-wektm
vertoornde, dat hij een gunsteling der koningin, den jongen B o u r d e 1 o t,
dien hij voor de oorzaak van het algemeen gelach hield, een oorvijg gaf.
Hij werd uit het land verbannen en vond een toevluchtsoord bij Frederik
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III van Denemarken, die hem tot hoogleeraar te Upsala benoemde. Hij
bleef er echter niet lang, maar ging naar de Nederlanden en van daar naar
Engeland, waar hij pogingen deed om een nieuwe uitgave van het Oude
Testament in het licht te geven. Toen deze poging mislukt was, begaf hij
zich weder naar ons land. Hij stierf 1711 te Utrecht. Zijn bovengenoemd
werk is van groot belang voor de muziekgeschiedenis. Zijn overige werken
worden door F é t i s (Bioar. Univ.) vermeld.
Meifred (Joseph Emil), hoornist, geb. 22 Nov. 1791 te Colmar, gest.
29 Aug. 1867 te Parijs, was sedert 1833 leeraar aan het conservatoire te
Parijs. Hij heeft eenige werken over de constructie van den hoorn en den
cornet a pistons, alsmede een Méfhode de cot geschreven.
Meinardus (Ludwig), componist, geb. 1.7 Sept. 182 7 te Hooksiel in
Oldenburg, ontving, zijn opleiding aan het conservatorium te Leipzig en zette
zijn studiën bij Liszt, later te Berlijn bij Marx, voort. Van J 853 tot 1865
dirigeerde hij de zaugvereeniging te Glogau, ging vervolgens naar Dresden,
waar hij zangonderwijzer aan het conservatorium werd, en vestigde zich 1874
als muziekrecensent te Hamburg. Onder zijn talrijke compositiën bevinden
zich vier oratoria : Köniq Salomo, Simon Petrms, Gideon en .Lu/ier in Worms,
een opera : Banchsa, een concertdrama : Baldur's Sieg, en vele kamermuziekstukken.

Meissner (Philipp), clarinetvirtuoos, geb. 14 Sept. I 74 te Burgpreppach
in Beieren, ontving zijn opleiding te Parijs en richtte te Würzburg een
muziekschool op.

Meissonnier (Antoine en Joseph), guitaristen, geb. te Marseille, de
eerste 1785, de tweede 1790, waren te Parijs als muziekuitgevers gevestigd.
Zij gaven vele stukken voor guitaar in het licht.

Meistersinger of Meistersánger, Hoogd., een vereeniging van dichters en
zangers uit den burgerstand, die zich ten doel stelde, de sedert het uitsterven
der Minnezangers in verval geraakte kunst weder te verheffen en in eere
te brengen. Volgens de overlevering werd deze vereeniging 1311 te Mainz
door Heinrich von Meissen, bijgenaamd Frauenlob, gesticht. De
Meesterzangers namen echter 12 meesters, waaronder Minnezangers der á.2e,
13e en 14e eeuw, als stichters hunner vereeniging aars, namelijk : Heinrich
von Meissen, Heinrich Muglin, Klingsor, Boppo, Walther
von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Marner, Barthold Regenbogen, Singinar, Conrad von Würzburg, Kantzler
en Stoll. Aanvankelijk bepaalde de handwerksvereeniging zich tot het lezen
en zingen der verhalen en liederen van de Minnezangers, doch van lieverlede
kwamen de schoenmakers, tinnegieters, wevers en andere ambachtslieden er
toe, zelf gedichten te maken en voor te dragen. De uit hun liederen afge-
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leide regelen werden als Leges tabulaturae vastgesteld, men richtte zangscholen
op, en ieder, die in het gilde der Meesterzangers opgenomen wenschte te
worden, moest een examen (F re i u n g) afleggen. In de 14e eeuw hadden
de Meesterzangers scholen te Colmar, Frankfort a. d. M., Praag, Straatsburg,
Würzburg en Zwickau ; in de 15e en 16e eeuw, te Neurenberg, Augsburg,
Breslau, Dantzig, Görlitz, Heilbronn, Regensburg en Ulm. In de 17e eeuw
begon het aantal scholen te verminderen. De laatste Meesterzangers-vereeniging, die van Ulm, ging 1839 over in de Liedertafel aldaar. In het zuiden
van Duitschland waren de meeste zangscholen ; Brandenburg, Mecklenburg,
Ponsmeren en Saksen telden er slechts weinige. De meest bekende van alle
Meesterzangers is H a n s S a c h s; hij heeft 4275 Meesterliederen vervaardigd;
slechts twee daarvan zijn behouden gebleven : Warum betriibst du dick mein
Herz" en IYach' au f, es Heigel gen den Tag ; laatstgenoemd lied heeft W a g n e r
in zijn opera Die Meistersinger von Nurnberg opgenomen.
Uitvoerige mededeelingen aangaande de Meesterzangers en hun scholen vindt
men in de werken Grundlicher Bericht des deutscken Meisterge$angs (Görlitz,
1573) en Grïndlicher Bericht der deu€schen Renmen Oder Rhythmen (Frankfort
a. d. 0., 1596) van P u s c h m a n n, een leerling van H a n s S a c h s. Uittreksels van beide werken zijn te vinden in B u s c h i n g's Sammlunq fur alf
„

-deutshLira.

Melancolico, Ital., zwaarmoedig, somber, droefgeestig (teeken van
voordracht).
Dieleket, een rieten krijgstrompet, bij de oude Egyptenaren en Abyssiniërs
in gebruik.

Meletius, Grieksch monnik, die in de 10e eeuw in het klooster te
Strumizza in Bulgarije leefde, schreef een verhandeling De Musica et canticis

ecclesiae graecae cum hymnis musici8.
Melisma, Gr., lied, zang, melodie, versierselen van den zang. Melismatisch
wordt de zang genoemd, waarin meer dan één toon op ééne lettergreep, zooals
bij den syllabischen zang het geval is, gezongen wordt, d. i. waarin de tonen
der melodie andere tot versiering ontvangen.
Melle of Hel (Rinaldo del), Vlaamsch contrapuntist uit de á.6e eeuw,
kwam 1580 in Italië, waar het grootste gedeelte zijer werken in druk verschenen is. Hij bezocht 1587 zijn vaderland en gaf te Luik het vierde boek
zijner Madrigalen in het licht. Andere werken van hem zijn te Antwerpen,
te Rome en te Venetië gedrukt.
Mellon (Alfred), violist en componist, geb. 1820 te Birmingham, was
orkestdirecteur aan het theater Covent Garden te Londen, waar 1859 zijn
opera Victorine vertoond werd, en 1865 directeur der Phi 1 li a r m o n i c
Society te Liverpool. Hij stierf 27 Maart 1867.
-
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Melodiea, een J 770 door J. A. Stein uitgevonden toetseninstrument met
tot e 4
een fluitregister en een omvang van
Melodicon, een 1808 door P. R i f f e l s e n te Kopenhagen uitgevonden
klavierinstrument met metalen staafjes, die door metalen kegels in trilling
gebracht worden. Het heeft een omvang van 5 octaaf.
Melodie (van het Grieksche , z 2wsea, dat wederom van gee o;, lied, afgeleid
is), zangwijze. In algemeenen zin verstaat men onder dit woord de reeks
elkaar opvolgende tonen van een muziekstuk, in tegenstelling van harmonie,
onder welk woord men de reeks gelijktijdig klinkende tonen verstaat. In
dezen zin heeft elk muziekstuk melodie. In engen zin beteekent melodie
een zelfstandige, karakteristieke, één geheel uitmakende opvolging van tonen,
waarin een of ander gevoel, als : vreugde, smart, toorn, weemoed, verlangen,
is 'uitgedrukt. Alleen in dezen zin pleegt men van sommige componisten te
zeggen, dat zij geen melodie hebben, d. w. z. dat zij niet genoeg muzikaal
ontwikkeld zijn, onl hun gevoel in een bepaalden vorm duidelijk te kunnen
.

weergeven.
Een melodie bestaat uit een of meer zinnen, of gedeelten daarvan. Het
kleinste gedeelte van een zin noemt men motief ; in den regel omvat het
één maat, soms ook meer of minder. Breidt men een motief, door herhaling,
verplaatsing, omzetting, of door verbinding met een nieuw motief, tot zijn
dubbele lengte uit, dan ontstaat een zinsnede, die, op gelijke wijze als het
motief verdubbeld, den zin vormt. Twee zinnen (voor- en nazin) vormen
te zamen de periode. Behalve door den zinbouw wordt de melodie bepaald
door toongeslacht, toonsoort, harmonie, maat, rhythmus en
instrumentatie (z. deze woorden).
Melodion, een door Dietz te Emmerik uitgevonden klavierinstrument van
521 octaaf, bestaande uit stalen veeren of metalen staafjes, die door de wrijving
van een metalen cylinder in trilling worden gebracht.
Melodioso, Ital., zangerig, welluidend (teeken van voordracht).
Melodrama (Ital. : MELODRAMMA Of DRAMMA PER MUSTCA), een tooneelstuk,
waarin de dialoog door instrumentale muziek begeleid wordt. Oudtijds werd
de benaming M.- ook op opera's toegepast. In de laatste helft der vorige
eeuw waren deze soort van stukken zeer populair. Het succes van R o u s s e a u
dat als een der oudste melodrama's beschouwd wordt, spoorde
ook Duitsche componisten aan, op dat gebied hun geluk te beproeven. B e n d a
schreef begeleidende muziek bij Ariadne van G e r s t e n b e r g en Medea van
Gotter, Reichardt bij Ino en Cephalus zond Procri$van Ramles, Neefe
bij Sophonisbe van M e i s s n e r en Vogl er bij Iampedo van Lichtenberg.
M o z ar t gevoelde zich aanvankelijk door den nieuwen vorm zoozeer aangetrokken, dat hij in de Duitsche Opera, in plaats van recitatieven, melodrama-,
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tische muziek wilde aanwenden, doch hij veranderde spoedig van meening.
Beroemd is de melodramatische muziek van B e e t h o v e n (Fidelio, 2e bedrijf,

kerkerscène), van Weber (T^5-eigckütz, finale van het tweede bedrijf), van
Mend eis sohn (Sommernachlglramm) en van Schumann (Manfred).
Melographe, notenschrij ver, een 1748 door Creed te Londen uitgevonden
werktuig, dat, aan het klavier vastgehecht, alles op noten schrijft, wat
de speler uitvoert. Later zijn ook door anderen dergelijke werktuigen
vervaardigd.
Melopoela, bij de Grieken de leer der melodie, d. i. de wetenschap der
melodische samenstelling van de tonen.
Meloplaste, een door P. Galin te Parijs uitgevonden werktuig tot het
vinden der intonatie.
Melon, Gr., melodie, zang.
Membre (E d m o n d', componist, geb. x.820 te Valenciennes, ontving zijn
opleiding aan het conservatoire te Parijs en nam later onderricht in de compositie bij C a r a fa. Men kent van hem de opera's L'E$clave, .Les Paria$,
Francois Fillon en vele Fransche romances.
Même mouvement , Fr., dezelfde beweging.
M endel (Hermann), geb. 6 Aug. x.834 te Halle a. d. S., ontving te
Leipzig en te Berlijn onderricht in de muziek, was I862-68 als muziekhandelaar in laatstgenoemde stad gevestigd en werd 1870 redacteur van het
Musikali,whes Conversations-Lexicon, tot heden het volledigste werk van dien
aard, dat hij uit vroegere Lexica en uit artikelen van vele hedendaagsche
schrijvers samenstelde. Na zijn dood, 26 Oct. x.876, werd hij als redacteur
vervangen door August Reissmann.
ólendelssohn Bartholdy (Jacob Ludwig Felix), gewoonlijk alleen
F e l i x Mende 1 s s o h n genoemd, geb. 3 Febr. J 809 te Hamburg, was een
kleinzoon van den beroemden philosoof M o s e s M. Zijn vader, een rijk bankier,
gaf zoowel hem, als zijn overigen kinderen, van welke vooral Fanny (geb.

14 Nov. 1805) groote geestesgaven bezat, een zorgvuldige opvoeding. Op
driejarigen leeftijd ging F e 1 ix met zijn ouders naar Berlijn. In het jaar
1816 vergezelde hij zijn vader naar Parijs, waar deze wegens de vereffening
der oorlogskosten van Frankrijk aan Pruisen eenigen tijd vertoeven moest,
en nam aldaar les in het klavierspel bij Mad. K i é n é. Te Berlijn terug
ontving hij onderwijzers voor verschillende vakken van kunst en weten--gekrd,
schap ; in de muziek waren Ludwig Berger (klavier), Henning (viool)
en Z e l t e r (harmonie) zijn meesters. In het jaar 1818 trad hij voor het
eerst in het openbaar als solist op, en 1820 schreef hij zijn eerste compositiën,
bestaande in een trio, sonates, orgelstukken, liederen en een cantate. Een
jaar later nam Z e 1 t e r hem mede naar Weimar en stelde hem aan G o e t h e
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voor, die verbaasd stond over het spel en de improvisatiën van den twaalf
kunstenaar. In hetzelfde jaar hoorde hij te Berlijn Der .Freischutz,-jarigen
welke opera diepen indruk op hem maakte; van dien tijd dagteekent zijn
geestdrift voor de romantiek. Op een reis door Zwitserland, '1822 met
zijn familie ondernomen, schreef hij, behalve vele andere compositiën, zijn
klavierquartet in c, dat later als Op. 1 in druk verschenen is. Drie jaren
later begaf hij zich ten tweeden male met zijn vader naar Parijs, waar hij
o. a. kennis maakte met C h er u b i n i ; h ij speelde den meester zijn 'klavierquartet in b voor en componeerde op diens verzoek een vijfstemmig Kyrie
met orkestbegeleiding, dat door den grijzen componist bijzonder geroemd werd.
Op zijn terugreis naar Berlijn maakte hij een tweede bezoek bij G o e t h e
wien hij bovengenoemd klavierquartet opdroeg. Het in dit werk voorkomend
scherzo (fis, 3 /8) is het eerste van de groote reeks geestige, door oorspronkelijkheid uitmuntende scherzi, die Mendelssohn geschreven heeft. Te
Berlijn werd I825 zijn eerste symphonie en 1827 zijn opera Die Bochzeit
des Camacho vertoond. Hij nam laatstgenoemd werk echter, na den twijfel
bijval, dien het genoot, terstond weder terug en vergenoegde zich,-achtigen
het klavieruittreksel er van uit te geven. Van meer belang dan deze beide
compositiën waren : het octet voor strijkinstrumenten (op. 20), het strijkquintet
in A (op. 18) en de ouverture voor Shakespeare ' s Zomernachtsdroom,
een der voortreffelijkste stukken die M. geschreven heeft.
Als lid der S i n g a k a d e m i e maakte M. zich zeer verdienstelijk, doordien
hij wist te bewerken, dat de Mattheus Passion van Ba c h in studie genomen
en ten gehoore gebracht werd ; Z e 1 t e r leidde bij die uitvoering de koren,
terwijl zijn leerling het orkest dirigeerde. In hetzelfde jaar, waarin dit voorviel
(1829),begaf M. zich op uitnoodiging van Mo s c h e l es, die eenigen tijd de
gast der familie M. was geweest, naar Engeland. Als componist, klavierspeler
en orkestdirecteur vierde hij daar te lande groote triomfen. Vervolgens
maakte hij een reis naar Schotland en werd bij een bezoek der Hebriden
zoozeer getroffen door de poëtische schoonheid van de Grot van F i n g a 1,
dat hij besloot zijn indrukken weertegeven in een instrumentaal muziekstuk;
zóó ontstond de bewonderingswaardige ouverture Fingalshöhle.
Nauwelijks in zijn vaderland teruggekeerd, maakte hij wederom plannen
voor een nieuwe reis, en wel naar Italië. Alvorens echter die reis te aanvaarden, bracht hij ten derden male een bezoek aan den ouden Goethe en
bleef 14 dagen bij hem. Van Weimar begaf hij zich over Munchen,
Salzburg en Linz naar Weenen, en ging vervolgens met drie schilders
uit de Dusseldorpsche school, Hildebrandt, Hubner en B e n d e m a n n,
naar Rome, waar hij 2 Nov. x.830 aankwam. Hij maakte er kennis
met Berlioz, Thorwaldsen, Leopold Robert, Cornelius, Over-
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beck en de familie V e r n e t. Gedurende zijn verblijf in de l;laassieke stad
schiep hij vele nieuwe en voltooide vele reels begonnen werken : de Walpur
gi$nacht, de ouverture Pingalshóhle, de Italiaansche en Schotsche symphonieen,
verschillende cantates en de eerste bieder ohne 1jToríe. De indruk, dien
Italië op hem maakte, was zeer groot ; doch wat het schoone betreft, erkende
hij, dat het er alleen in de natuur en in de oude monumenten te vinden
was. Nadat hij vijf maanden te Rome vertoefd had begaf hij zich naar
Napels,- waar hij twee maanden doorbracht, ging toen over Rome, Florence,
Genua en Milaan naar Zwitserland, van daar naar Munchen, waar hij zijn
concert in q -mol voltooide en in het openbaar voordroeg, en eindelijk naar Parijs.
Zijn verblijf in Frankrijks hoofdstad duurde van December 183l tot l832.
Hij vond er vele beroemde kunstbroeders, als: Ch o p i n, Liszt, M e y e r b e e r,
K a ik b re n n er, liet zich herhaalde malen als solist hooren en bracht vele
zijner compositiën ten gehoore, o. a. zijn Reformations-Sympkonie, die echter
niet veel succes had. Over het algemeen schijnt Parijs hem minder voldaan
te hebben dan zijn geliefd Londen, dat hij in het voorjaar van x.832 weder
opzocht, en waar hij met open armen ontvangen werd. De tijding van Z e I ter's
dood riep hem naar Berlijn, waar hij zijn meester als directeur der Sin ga k a de m i e hoopte op te volgen. Die hoop werd echter niet vervuld : men
koos Rung e n h a gen tot opvolger van Zei t er. Eerst het volgend jaar ver
een betrekking als directeur, namelijk te Dusseldorp, waar hij het-kregM.
Rijnsche muziekfeest dirigeerde en voor den tijd van drie jaren tot stadsmuziekdirecteur benoemd werd. Gedurende zijn verblijf daar ter stede vormde
, hij met I m m e r m a n n het plan, er een model-schouwburg op te richten;
doch reeds na de eerste door hem gedirigeerde opera-voorstellingen kreeg hij
oneenigheden met I m m e r m a n n en trok zich van het theater terug. In het
voorjaar van 1835 werd hem de leiding van het muziekfeest te Keulen opgedragen; hij kweet zich uitstekend van zijn taak. Omstreeks denzelfden
tijd ontving hij een uitnoodiging om directeur der G e w a n d h a u s- concerten
te Leipzig te worden. Zijn inwijding in die betrekking was een ware triomf,
-

-

en hij was gelukkig, dat hij te Leipzig erkend werd, gelijk hij verdiende.
Binnen weinige jaren was Leipzig, ten gevolge van zijn ijver, de eerste
muziekstad van Duitschland geworden. Concerten, zangvereenigingen, kamer
alles bloeide onder zijn bestuur, en het G e w a n d h a u s- orkest ver -muziek,
een Europeesche beroemdheid, die liet echter na M 's dood van lieverlede-kreg
weder verloor. Behalve te Leipzig dirigeerde hij, vooral des zomers, op verschillende plaatsen van Duitschland, en ook van Engeland, concerten en
muziekfeesten, en vond bovendien nog tijd tot componeeren. Vele werken
schreef hij omstreeks dien tijd; het voornaamste daarvan is ongetwijfeld het
oratorium Paulus, dat 1836 voor het eerst te Dusseldorp en vervolgens in

-
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de voornaamste steden van Duitschland en van het buitenland ten gehoore
werd gebracht.
Toen 1844 koning Frederik W i l h e 1 m I V van Pruisen de Berlijnsche
Akademie voor Kunsten wilde hervormen, was hij voornemens, M. tot directeur
der afdeeling Muziek te benoemen. Dit plan kwam niet tot uitvoering ; doch
de koning, die den meester gaarne aan zijn hof wilde verbinden, benoemde
hem tot zijn kapelmeester en droeg hem de compositie van koren bij
Grieksche drama's op. Dientengevolge verliet M. Leipzig en vestigde zich te
Berlijn. Daar componeerde hij o. a. de muziek voor Aníigone van 8ophokles.
Zijn positie in Berlijn beviel hem echter niet, en hij keerde nog vóór het
einde van het jaar naar Leipzig terug, waar hij zijn geliefkoosd plan : het
oprichten van een conservatorium der muziek, verwezenlijkt zag. De
school werd in het voorjaar van 1843 geopend en verkreeg weldra een
Europeesche beroemdheid, die zij, evenals het G e w a n d h a u s, na den dood
van M. weder verloor. In hetzelfde jaar had hij den titel van Koninklijk
Pruisischen Generaal- Muziekdirecteur verkregen, en de koning deed op nieuw
pogingen om hem te Berlijn te houden, door het Domkoor aan zijn leiding
toe te vertrouwen. Doch de onderhandelingen dienaangaande leidden tot niets,
en ook als directeur der kapel vroeg . M. ontslag, nadat hij eenige uitvoeringen
geleid had. In den winter van 1844 vinden wij hem te Frankfort, waar hij
met zijn muziek voor Oedipus, met zijn oratorium Elias en met de koren
voor Alhalia bezig was. Nog eens, en wel in het voorjaar van 1845, hervatte hij de onderhandelingen met Berlijn, doch ook ditmaal zonder gunstig
gevolg. Alleen dirigeerde hij er nog in den winter van dat jaar zijn in
opdracht des- konings geschreven werken Oedipus en Athalia. Het jaar 1846
zag hem weder als dirigent op het muziekfeest te Aken ; van daar ging hij
naar Luik, waar, bij gelegenheid van een kerkelijk feest, zijn Lauda Sion
werd uitgevoerd. Daarna dirigeerde hij een gedeelte van het Duitsch-Vlaamsche
zangersfeest te Keulen, voor hetwelk hij S c h i 11 e r 's Fesígesang an die Kunsller
geschreven had. Na dat feest keerde hij nog eens naar Leipzig terug en
ging van daar naar Engeland, ten einde te Birmingham zijn oratorium Rlia8
te dirigeeren. Van 1832 tot 1846 is M. zevenmaal in Engeland geweest.
Zijn oratorium, waarin hij later vele wijzigingen maakte, en dat een der
lievelingsstukken van de zangvereenigingen is geworden, werd te Birmingham
luide toegejuicht. Te Leipzig teruggekeerd, hoopte M., tot herstel zijner eenigszins
geschokte gezondheid, naar Vefey te gaan, en hij was reeds naar Frankfort
vertrokken om zijn vrouw en zijn kinderen te halen, toen hij den dood van
zijn geliefde zuster Fanny vernam. Hij gevoelde zich diep getroffen. In de
grootscha natuur van Zwitserland scheen hij evenwel zijn oude geestkracht
teruggevonden te hebben : hij werkte veel, o. a. aan het finale .Lorelei en
,
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aan het oratorium Christus, maakte veel muziek en keerde, schijnbaar hersteld,
naar Leipzig terug. Doch op 28 October 1847 werd hij door een beroerte getroffen,
die zich 3 November herhaalde. Hij overleed den volgenden avond te negen
uur. Groot was de droefheid over zijn dood. Zijn lijk werd naar Berlijn
overgebracht en daar op het Alte Dreifáltigkeits-Kirchhof begraven.
M en d e 1 s s o li n was een der geniaalste musici, die de wereld heeft opgeleverd. Aangaande zijn beteekenis in de muzikale wereld leze men het artikel
MUZIEKGESCHIEDENIS. Het aantal zijner gedrukte werken bedraagt, volgens
de thematische catalogus van B r e i t k o p f en H a r t e 1 (1873), x.44 stuks,
waarvan 72 bij zijn leven, 47 na zijn dood en 24 zonder opus -getal verschenen zijn. Den meesten bijval hebben M.'s groote vokale werken, als:
Paulus, Elias, en de Lieder ohne Worse verworven. Zijn beste werken echter
zijn de zoogenaamde romantische, als : de ouvertures voor Sommernack $$fraum,
Fingalshvhle, Die Schone Melu$ine, de cantate Die Walpurgisiaeht e. a.
Biographieën van M. zijn geschreven door L a m p a d i u s, F. MendelseohnBartholcly, ein .Denkmal (Leipzig, 1848), en J. Benedict, A. Sketch of the
Life and Works of the late F. A1. B. (Londen, 1850 en 1853). Mededeelingen aangaande zijn leven zijn ook te vinden in de, volgende werken : E d.
D e v r i e n t, Meine Erinnerungen an F. M. B. (Leipzig, 187l), F e r*d. H i 11 e r,
Mendelssohn, Brie fee and Erinnerungen an F. M. B. (Keulen, 1874), Po'ko,
Erinnerungen an F. 31. B. (Leipzig, 1866), Hensel, .Die Familie Mencdelssohn (Berlijn, x.879), H o g a r t h, The Philharmonic Society of London (London,
1862), F r a u M o s c h e 1 e s, .flus Moschele$' Leben (Leipzig, 1872), S c h ub r i n g, Erinnerungen an F. M. B. (Leipzig, x866), Horsley, Reminiscences
of M. (Londen, 1873), Marx, Erinnerungen an meiriem Leben (Berlijn, 1865)
en R e 11 s t a b, Aus meinem Leben (Berlijn, 1861 .
l!Ténestrel of Ménetrier, Fr.; MINSTREL, Eug.; MINSTREEL, Ned.; een
middeneeuwsch muzikant of speelman, die de zangen der t r o u b a d o u r s met
de vedel begeleidde of de zangwijzen voor hun liederen maakte, soms ook wel
zijn eigen liederen zong. In Vlaanderen werd hij vedelaar, in Holland vinder,
spreker geheeten ; later is hij afgedaald tot den rang van straatzanger, potsenmaker of goochelaar.
Mengozzi (B e r n a r d o), zanger en componist, geb. 1758 te Florence, zong
op verschillende tooneelen van Italië, vervolgens te Londen en eindelijk te
Parijs, waar hij aan het T h é a t r e d e Monsieur verbonden en na de
Revolutie tot leeraar aan het conservatoire benoemd werd. Hij stierf 1800.
Behalve vele opera's heeft hij een J[éthode de Chant geschreven.
Meao, Ital., minder, b. v. meno moseo, minder belangrijk, meno forse,
minder sterk.

Mensura, Lat., mensuur, maat, afmeting, indeeling, tijdmaat, de tijd of
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duur der verschillende noten of toonlengten onderling ; ook de wijdte en
lengte van orgelpijpen en de lengte van snaren.

Mensurale muziek, Ned.; MENSURALMUSIK Hoogd. ; MUSICA MENSURABILIS
SIVE FIGURALIS, Lat. ; maatgezang. — De behoefte aan een verdeeling der
noten in maten deed zich eerst gevoelen bij het ontstaan der meerstemmige
muziek. Men gevoelde dat er een maatstaf voor de waarde der noten noodig
was, opdat de zangers zouden kunnen weten, hoe lang zij elken toon moesten
aanhouden. In die behoefte werd voorzien door de mensuralisten en in het
bijzonder door Franco van Keulen, die in zijn werk itsica et canlus mensurabilis de regels voor het maatgezang vaststelde. Doch reeds vóór hem was
de mensurale muziek bekend ; althans hij zegt zelf, dat »vele oude en nieuwe
schrijvers (mullo8 lam novos tarn, antigzuo$)" over hetzelfde onderwerp geschreven hebben. Na hem zijn als menstiralisten bekend: Walter 0 d i n g t o n,
van Evesham (1220), Marchettus van Padua (J274), Joannes de Muris
(1321), Robert de Handlo ('1326), Prodoscimus de Beldomandis
(1410) en F r a n c h i n u s G a f u r i u s (1480). Een opgave der teekens die
de mensuralisten gebruikten vindt men in liet artikel NOTENSCHRIFT.

11 Tenter (Joseph), violoncellist, geb. 18 Jan. 1808 te Teysbach in Beieren
ontving onderricht van P. Mora 1 t, kwam 1829 in het orkest van den prins,
van Hohenzollern en l833 in het opera- orkest te Munchen. Hij maakte
kunstreizen door Duitschland, Oostenrijk, Nederland, België en Engeland, en
stierf 1856 te Munchen.
Menter (Sophie), klavierspeelster, dochter van den vorige, geb. 29 Juli
1848 te Munchen, ontving haar opleiding aan de muziekschool te Munchen,
maakte reeds op vijftienjarigen leeftijd een kunstreis naar Stuttgart en naar
Zwitserland, zette slaar studiën onder leiding van von B u l o w en van
T a u s i g voort, behaalde op een Gewandhausconcert groot succes en bereisde
vervolgens Duitschland, Nederland, Engeland en Frankrijk. In het jaar t872
trad zij met den violoncellist David Popper in het huwelijk, doch liet
zich 1880 weder van hem scheiden. Tot 1877 - woonde zij te veeenen, en
vestigde zich vervolgens te Pesth, van waar uit zij kunstreizen ondernam
naar Rusland, Engeland, Italië, Spanje, Portugal, Denemarken, Zweden en
Noorwegen. Zij behoort tot de beste klaviervirtuozen van dezen tijd.

I!Tenuet, Fr. ; MINUETTO, Ital ; een Fransche danswijze. De naam is afgeleid
van menu, en doelt op de kleine stappen, die men bij dezen dans neemt. Men
weet niet zeker, wanneer het Menuet bekend is geworden. Volgens sommigen
werd het uit de provincie Poitou ingevoerd, volgens anderen door L u 11 y
uitgevonden. De oudste vorm van het menuet bestond uit twee deelen, elk
van acht maten, in 3 / 4 maat geschreven. De beweging was zeer gematigd.
Later voegde men er een tweede menuet bij, dat gewoonlijk driestemmig
IL
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was en daarom Trio werd genoemd. Een verdere ontwikkeling van den
vorm was, dat men het getal maten van het menuet vermeerderde, voor
tweede helft van den dans, die tot zestien maten uitgebreid-namelijkd
werd. In dezen vorm komt het menuet meestal in de Suite voor, doch
de groote componisten wijken er ook nu en dan van af. Bij H á n d e 1 komt
het menuet meestal zonder trio voor ; daarentegen gaf deze componist aan
beide deelen van de danswijze groote uitbreiding; het menuet van zijn achtste
Suite b. v. bevat in het eerste deel 34, in het tweede 7I maten. H á n del
eindigt niet zelden de ouvertures zijner opera's en oratoria met een menuet;
zoo o. a. de ouverture van Samson. De menuetten van Bach zijn merkwaardig wegens den vorm. In de Partita in Bes (N°. 1) bevat het eerste
menuet 16 maten in de eerste en 22 in de tweede afdeeling, het tweede
menuet is geheel in den ouden vorm van 8 maten voor elk deel geschreven.
Bij hem ontmoet men het eerst de afwisseling van groote en kleine terts toonsoort in menuet en trio. Zoo is in de 4e der zes sonates voor fluit en
klavier het eerste menuet in e, het tweede in a. Zijn vioolconcert bevat
een menuet met 4 trio's, na elk waarvan het menuet herhaald wordt.
Het menuet is de eenige danswijze, wier benaming in de s y m p h o n i e
oorspronkelijk niets anders dan een vereeniging van verschillende danswijzen
is overgegaan. H a y d n schijnt de eerste geweest te zijn, die het daarin
en in het strijkquartet heeft aangebracht; in de symphonieën van P h i 1. E m.
Bach en van S a m m a r t i n i komt het niet voor. Haydn nam den ouden dansvorm met zijn oorspronkelijk karakter en zijn langzame, statige beweging
over. Doch van lieverlede bracht hij er verandering in ; de beweging werd
sneller; voor het trio nam hij niet zelden de beweging van den L ndler aan,
en in zijn laatste werken plaatste hij nu en dan het woord Presto boven
zijn menuetten, die aldus een geheel ander karakter verkregen en de voor
Beethovens Scherzi werden.
-lopersvan
Mozart schreef, behalve zijn beroemd menuet in Don JIuan, vele schoone
stukken van die soort in zijn instrumentale werken. Hij bewaarde, meer
nog dan Haydn, het oorspronkelijke karakter van den ouden dansvorm;
anticipatiën van het scherzo komen in zijn menuetten niet voor. Aan B Beth o v e n zijn wij de ontwikkeling van het menuet tot Scherzo (z. dit) ver
zijn eerste werken komt de nieuwe beweging voor.-schuldig.Ren
Van zijn 9 symphonieën heeft slechts één een menuet in ouden stijl, nl de
achtste.

Mereadante (S a v e r i o), componist, geb. '1797 te Altamura bij Bari, ontving
zijn opleiding aan het C o l l e g i o di San S e b a s t i a n o, van hetwelk
Z i n g a r e 11 i directeur was. Zijn eerste o p e r a b u f f a, t'iolenza e Conslanza,
werd 1819 te Napels met succes ten gehoore gebracht en gevolgd door vele
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0 p e r e serie, van welke FJlisa e Claudio het meeste succes had. Ook in het
buitenland werden zijn opera's met bijval ontvangen, o. a. te Weenen (1824),
te Cadix (1828) en te Madrid (1829). NI. volgde 1833 G e n er a l i op als
kapelmeester aan de kathedraal te Novara. Drie jaar later dirigeerde hij
te Parijs zijn opera I Briganli en een jaar daarop zijn II Giuramento te
Milaan. In 1 due illustri rivali veranderde hij zijn stijl en maakte vooral
veel gebruik van den cornet à pistons. In dit opzicht is hij, helaas, door
velen zijner landgenooten gevolgd, voor wie dat instrument onmisbaar schijnt
te zijn. In het jaar 1840 werd hij directeur van het conservatorium te
Napels en bekleedde dien post, niettegenstaande hij 1862 volslagen blind
werd, tot aan zijn dood, 13 Dec. 1870.
Mereé de Fondevila (Alejo), priester en componist, geb. 5 Jan. 1805
te Lerida in Spanje, werd aldaar kapelineester aan de kathedraal, nadat hij
te Madrid leeraar aan verschillende koninklijke scholen was geweest. Hij
heeft ongeveer 300 kerkmuziekstukken geschreven.
Merchi, guitarist en mandolinist, geb. omstreeks 1730 te Napels, kwam
1753 met zijn broeder te Parijs en speelde met hem duetten op de C a l a sc i o n e, een vroeger bij de Napolitanen gebruikelijke guitaar met een langen
steel. Hij gaf ongeveer zestig compositiën voor guitaar in het licht.
Mercier (J u 1 e s), violist, geb. 23 April 1819 te Dyon, aldaar gest.
5 Maart 1868, maakte vele kunstreizen door Duitschland en Frankrijk. In
zijn geboortestad deed hij veel tot bevordering der toonkunst. Zijn viool
-compsitën
zijn te Parijs bij D r a n d u s in druk verschenen.
Mercy of Merci (Louis), een Engelschman van Fransche afkomst, geb.
in de eerste helft der 18e eeuw, was een groot virtuoos op de flute-à-bec,
voor welk instrument hij vele stukken schreef.
Mereuri (Andreoni Agostino), componist, geb. 2 Aug. 1839 te Valo
in de provincie Pesaro, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te
Napels, werd orkestdirecteur te Assisi en later, 1868, te Genua. Zijn opera's
Adello, Adelaida en Ii ITiolino del Iiiavolo werden met groot succes op
verschillende tooneelen van Italië ten gehoorti gebracht. In laatstgenoemd
werk trad te Florence Caro 1 i n a F e r ni als zangeres en violiste op.
Mereaux (Jean Nico 1 a s Le Froid de) . componist, geb. 1745 te Parijs,
aldaar gest. 1797, was organist aan de kerk van S t. Jaques d u H a u t
P a s. Hij schreef 8 opera's, 2 oratoria, cantates en motetten.
Mereaux (Joseph Nico 1 a s Le Froid de), zoon van den vorige, geb.
1767, was leeraar aan de koninklijke zangschool te Parijs. Men kent van
hem compositiën voor klavier met viool of met fluit.
Mereaux (J e a n A in a d é e Le Froid de), zoon van den vorige, geb. 'I 803
te Parijs, gest. 25 April 1874 te Rouaan, waar hij sedert 1835 muziek37
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onderwijzer was, gaf ongeveer 90 compositiën in druk, waaronder 5 bundels
étucde$, die bij het onderwijs in het conservatoire te Parijs gebruikt werden.
Merkwaardig is zijn werk Lea Claveeinistes de 1637 á 1790, oeuvres choisies
elassée$ dans leur ordre chronologigue (Parijs, Heugel, 1867).

!Iéric Lalande, z. LALANDE.
DIerighi (Antonio), altzangeres te Londen, ten tijde van H a n d e 1, in
wiens opera's zij optrad.

Merk (Joseph), violoncelvirtuoos, geb. 18 Jan. I 79 te Weenen, ontving
eerst onderricht in het vioolspel, doch daar hij tengevolge van een heet door
een hond zijn linkerarm niet meer in de voor dat spel vereischte houding
kon brengen, koos hij de violoncel tot zijn instrument. Hij werd x.818 eerste
violoncellist aan de Opera te Weenen, 1823 leeraar aan het conservatorium
en 1834 kamervirtuoos des keizers. Hij stierf I6 Juni 1852. Van zijn
talrijke compositiën voor violoncel verdienen vooral zijn Etudes (op. H en
op. 20) bijzondere vermelding.
Merkel (Gustav), organist, geb. 1827 te Oberoderwitz in Saksen, ontving
onderricht van Joh. Schneider, R e i s s i g e r en Schumann. Hij werd
1861 leeraar aan het conservatorium te Dresden, 1864 hoforganist aldaar,
en dirigeerde er 1867 tot 1873 de Singakademie. Van zijn compositiën,
hoofdzakelijk bestaande in degelijke orgelmuziek, zijn ongeveer 1 30 in druk
verschenen.
Merklin (Joseph), orgelmaker, geb. 17 Jan. 18.9 te Oberhauser, in
Baden, vestigde zich te Brussel, waar hij zich met F. S c h u t z e associëerde.
Sedert x.858 is hun zaak een Société anonyme pour la fabrication

d' orgues.

Merlen (Jean Romain), violist, geb. 5 Juni 1760 te Parijs, vestigde
zich op jeugdigen leeftijd in den • Haag, waar hij onderricht ontving van
d e Graaff en M a l h er be, en werd 1795 eerste violist aan den stadsschouwburg te Amsterdam. Hij stierf '1839.
DTerlen (Charies), zoon van den vorige, geb. 3I Maart 1785 te

Gravenhage, werd violist aan den stadsschouwburg te Amsterdam.
Mierlen (Pierre Charles), violist, zoon van Charles M., geb. 17 April
1810 te Amsterdam, was langen tijd lid der voornaamste orkesten van de

'S

hoofdstad.

Merlen (Jean G o de fro i d), violoncellist, zoon van Char 1 e s M., gest.
30 April 1857, was langen tijd eerste cellist der voornaamste orkesten van
de hoofdstad. Zijn zoon h r i t s, mede violoncellist, is sedert eenige jaren
te Lyon werkzaam.
Merrick (Arnold), organist te Cirencester, aldaar gest. 1845, schreef een
•Engelsche vertaling der harmonieleer van A 1 b r e c h t s b e r g e r.
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Mersenne (M a r i n), gelatiniseerd : M e r s e n n u s, geb. 8 Sept. 1588 te
Oise in het hertogdom Maine, werd 16'11 monnik in een Minorieten-klooster,
later. te Parijs professor in de theologie, en studeerde met Descartes,
Pascal (père), R o b e r v a l en P e i r e s c, meetkunde en muziek. Hij hield
briefwisseling met D o n i, H u y g h e n s en andere geleerden, bezocht driemaal
Italië en stierf 1 Sept. 1648. Zijn voornaamste werk over muziek is de
Harmonie universelle, contenant la Théorie et la Pratique de la .7tfusique, ou
it e$t Irailé dies Consonances, des Dissonances, des Genres, des Modes, de la
Composition, de la Voix, Iles Chants, eí de foutes Sorter d' Instrumens har
(Parijs, 1636). Een uittreksel van dit werk, dat zeer belangrijk-moniques
is voor de kennis der muzikale wereld ten tijde van M., verscheen in het
Latijn onder den titel Harmonicorum Libri XII etc. (Parijs, 1648). Andere
werken van hem zijn Quaestiones eeleberrimae in Gene8in (I 623) en Coyitafa

Ph,ysieo- Mathematica etc. cde 11uu$iea theorefica et practica (1644 .
Merula, Lat., kwartel, een verouderd orgelregister.
1rlerula (H. Cava 1 i e r e T a r q u i n i o), componist, was 4 628 kapelmeester
en organist te Cremona, 1639 te Bergamo. Zijn talrijke kerkcompositiën
waren zeer geliefd.
Merulo (Claudio), geb. 1533 te Correggio, werd 1557 tweede en 1566
eerste organist aan de S t. M a r c u s- k e r k te Venetië. De hertog R a n u c c i
F a r n e s e stelde hem tot organist te Parma aan, waar hij tot aan zijn dood,
4 Mei 1604, bleef. Hij was een der vlijtigste en beroemdste meesters uit
de Venetiaansche school. Zijn Missen, motetten, litanieën en madrigalen getuigen van groot talent. Ook als organist was hij beroemd, en van heinde
en verre kwamen leerlingen tot hem.
Mertens (Joseph), violist en componist, geb. 17 Febr. 1834 te Antwerpen,
waar hij later als leeraar en als violist aan den schouwburg werkzaam was.
Hij schreef eenige Vlaamsche opera's, o. a. Liederik en -De Zwarte Kapitein,
die 1877 en 1878 hier te lande door een Vlaamsch opera-gezelschap ten
gehooré zijn gebracht.
1ertke (Eduard), klavierspeler, geb. 1833 te Riga, maakte 1859 groote
kunstreizen, vestigde zich 1865 te Mannheim en werd 1 869 professor aan
het conservatorium te Keulen. Behalve vele klavierstukken en Russische
liederen heeft hij een opera, Lisa, gecomponeerd.
l?Iese, Gr. ; MEDIA, Lat. ; de middentoon a van het Grieksche systeem, de
laagste van het Tetrachord Synemmenon.
Meson, Gr , het tweede Tetrachord van het volkomen, onveranderlijke
toonsysteem der Grieken. (Z. TETRAcHORD.)
Messa di voce of Messa voce, Ital. ; MISE DE voix, Fr. ; het aanzetten van de stem, n.l. het zacht beginnen van den toon, hem tot forle
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doen aanzwellen en allengskens weder tof piano of piani$simo doen afnemen.
Messaus (Georg), componist, leefde te Antwerpen in het begin der l 7e
eeuw en was aldaar koormeester aan een kerk. Twee motetten, Beata regina
en 0 quam suavi8 zijn opgenomen in de verzameling Pratica musica (Antwerpen,
1634) ; terzelfder stede gaf hij Cantiones sacrae in het licht.
Hesse, Hoogd., Fr. ; Z. Mis.
Messemaeckers (Henri), componist, geb. 5 Nov. J 778 te Venlo, leefde
als muziekonderwijzer te Brussel, waar twee zijner opera's, Le Toison cl'Or
en Les cleux pièces nouvellee, vertoond werden. In druk verschenen zijn van
hem quartetten, sonates, trio's en een klavierconcert. Hij stierf 25 Dec.
1864 te Schaerbeek.
Messemaeekers (Louis), zoon van den vorige, geb. 30 Aug. 1809 te
Brussel, ontving onderricht van zijn vader, van Liszt en van R ei c h a. Hij
vestigde zich als muziekonderwijzer te Parijs. Ongeveer 60 klavierstukken
zijn van hem in druk verschenen.
Messinginstrumente, Hoogd., koperen blaasinstrumenten.
iesto, Ital., zwaarmoedig, droevig.
mestrino (Nicola), vioolvirtuoos en componist, geb. 4 750 te Mestri,
kwam 1 782 te Parijs, werd aldaar J 789 muziekdirecteur, doch stierf reeds
het volgend jaar. Zijn conipositiën, bestaande in vioolmuziek, zijn ook in
Duitschland bekend geworden.

Metaalorgel, een door C h a r 1 e s C 1 a g g e t te Londen uitgevonden toetsen instrument, welks tonen door stemvorken voortgebracht werden. Het had
een omvang van 3 tot 5 octaven.
Metastasio (Pietro Antonio Domenico Bonaventura), dichter,
geb. 3 Jan. 1698 te Assisi, gest. 12 April 1782 als hofdichter te Weenen,
is op muzikaal gebied bekend wegens zijn vele opera-teksten, die door de
beroemdste componisten van zijn tijd op muziek werden gezet. Sommige zijner
teksten werden meermalen gecomponeerd, La Clemenza cdi Tito zesmaal : door
Caldara, Hasse, Wagenseil, Gluck, Scarlatti en Mozart.
Methfessel (Albert Gott 1 i e b), geb. 23 Sept. 1786 te Stadt Ilm in
Schwarzburg-Rudolstadt, was 1830 43 hof kapelmeester te Brunswijk. Hij
stierf 23 Maart 1869 te Heckeneck. Zijn liederen waren eens beroemd en
zijn het bij de Duitsche studenten nog. Zijn echtgenoote, E m i 1 i e Lehmann,
was een goede zangeres.
Metra (Jules Louis O 1 i v i e r), geb. 2 Juni 1830 te Rheims, was
aanvankelijk violist, violoncellist en contrabassist in een schouwburg-orkest,
bezocht 1849 50 het Parijzer conservatorium en schreef meer dan dertig
operettes, het ballet Yedda en vele dansen.
Metrieh, Ned. ; METRIK, Hoogd. ; leer van den rhythmus (z. dit).
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Metronoom of Metrometer , maatmeter, een werktuig dienende tot nauwkeurige aanduiding van den graad van beweging. Het eerste werktuig van
dien aard schijnt door Etienne Lou 1 i é vervaardigd te zijn, die het in zijn
EUUmen$ ou principes cle Mu$ique (Parijs, 11696) beschreef en het den naam
chronometre gaf. Ook J o s e p h S a u v e u r vervaardigde een chronometer,
die echter evenmin opgang maakte als die van Lou 1 i é. G a b o r y prees in
zijn Manuel sur la mesure du íemps (1771) den slinger aan tot bepaling der
tijdmaat, en D a v a u x beoordeelt in het Journal Ene clop, een volgens die
constructie vervaardigd instrument. Ook P e 11 e t i e r vervaardigde een slinger
als maatmeter, en zijn uitvinding werd in Duitschland bekend gemaakt.-urwek
door Abe 1 B u r j a, predikant aan de Fransche kerk te Berlijn (1790). In
hetzelfde jaar verschenen bij B r e i t k o p f en Harte 1 Zwol f geisíliche pro.
saisch e Ges nge, mil Beschreibung eire$ Tack^messers, door J. G. We i s k e.
Doch eerst in de 19e eeuw werd de metronoom algemeen bekend. Gottfried
Weber vond 18 13 een zakmetronoom uit; andere soorten werden voorgesteld
door G. E. St ó c k e 1, Z m e s k al 1 e. a. Doch alle soorten bleken ten slotte
om de een of andere reden ondoelmatig te zijn. Eindelijk kwam D i e d e r i k
Nico 1 a a s W i n c k e 1, werktuigkundige te Amsterdam, op de gedachte, een
metronoom te vervaardigen, bestaande uit een door raderwerk in beweging
gebrachten slinger, die van een verschuifbaar gewicht voorzien was. Hij
bood x.815 ditinstrumentaanhet Koninklijk Nederlandsch Instituut
ten onderzoek aan, en ontving er een bewijs van goedkeuring voor. Ongelukkig
voor hem kwam M ael z el (z. dezen) hem omstreeks dien tijd bezoeken.
Deze zag den metronoom, vervaardigde er een volgens hetzelfde model, voor
een schaal, in I10 graden van 50 tot 160 ingedeeld,-zaghetinsrumv
eigende zich de uitvinding geheel toe en richtte 1816 te Parijs een metronomenfabriek op. W i n c k e 1 richtte zich daarop tot het Instituut en stelde
alles in het werk om te bewijzen, dat niet Mae 1 z e 1, maar hij zelf den hier
bedoelden metronoom uitgevonden had. De áe klasse van het Instituut stelde
een onderzoek in en bracht 26 Nov. '1822 het volgende verslag uit:
Gij zult U, Mijne Heeren! gewis herinneren, dat de heer W i n c k e 1, Mechanicus hier ter
stede, in den jare 1815 aan de Klasse ten, onderzoek hebbende aangeboden een door hem uitgevonden Chronometer of Tijdmeter, daarop een volledig bewijs van goedkeuring ontvangen heeft.
Tevens zal U niet onbekend zijn, dat de Heer M a e l z 1 iets later een soortgelijk werktuig bekend
gemaakt heeft, daarop van het 'Weener Hof als eigene vinding patent bekomen, en dezen zijn

metronoom algemeen heeft doen aannemen ; dat hierover in de dagbladen en muzijkale tijdschriften
sedert twist gerezen is, daar de Heeren W i n c k e 1 en Mae 1 z l zich beide de eer der vroegste
uitvinding hebben toegekend; terwijl de eerste openlijk bekend heeft gemaakt, dat het geheim
hem door den laatsten ontnomen was, die daarmede als een eigene uitvinding pronkte.
De heer Mae 1 z l zich in het laatst van 1820 alhier bevindende, vervoegde zich bij de Klasse,
en gaf zijn verlangen te kennen, dat, daar deze zaak buiten 's lands gerucht maakte, en men
aan het voorgeven van den Heer W i n c k e 1 gewicht scheen te hechten, dit geding voor Bene
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Kommissie mocht uitgewezen worden, daar hij vermeende genoegzame bewijzen te kunnen aanvoeren , om het voorgeven van W i n c k e 1 te kunnen wederspreken.
Men begreep dit niet te moeten weigeren, zoo, omdat men zich openlijk voor den Heer
W i n e k e 1 verklaard had, als om der waarheid hulde te doen, en, indien men ter goeder trouw
gedwaald had, den miskenden regt te doen wedervaren.
.De vroegere Kommissie, uit de Heeren F o d o r, M o r i t z, W i l m s en den Spreker (J. d e V o s)
bestaande, verzocht zijnde tot dit onderzoek, deed de beide partijen ter bestemde plaats bij zich
komen.
Het zou mij te verre voeren U de bijzonderheden van deze onderhandeling, zooals die bij
Proces-Verbaal opgemaakt en bij de archieven voorhanden zijn, mede te deelen ; genoeg zij het
te zeggen, dat de Heer M a el z 1, schoon zich met veel omslag van woorden en allerlei uitvluchten zoekende te behelpen, eindelijk gedrongen werd te verklaren, dat hij bij W i n c k e 1
voor het eerst eenen slinger met een verschuifbaar tegenwicht, toegepast op den Chronometer,
gezien had, en aannam daarvan eerre verklaring te teekenen, mits de Heer W i n c k e 1 van
zijnen kant schriftelijke verzekering zou geven, dat de verdeeling of numeratie, zooals hij
Mae 1 z 1, die in gebruik gebracht heeft, niet van hem afkomstig was,. daar op het Instrument,
destijds aan hem vertoond, nog geene verdeeling was aangewezen, waarin de Heer W i n c k e 1
geredelijk heeft toegestemd.
Het is echter tot de teekening dezer verklaring c n de uitwisseling der wederzijdsche handschriften niet gekomen.
Niettegenstaande hij zijn woord daartoe in het bijzijn der Kommissie gegeven heeft en herhaalde reizen daartoe is aangemaand, is de Heer bI a e l z l steeds weigerend gebleven.

Het verslag van het Instituut werd ook in het buitenland bekend. Desniettemin heeft Win c ke l weinig profijt van zijn ondervinding getrokken, eri
is liet voor het grootste gedeelte door hem vervaardigde werktuig als M a e 1 z e l's
M e t r o n o o m (verkort : M. M.) bekend geworden. Zooals hierboven vermeld
is bestaat het in een door uurwerk in beweging gebrachten slinger, waarop
de graden van beweging aangeteekend staan, en die van een verschuif baar

gewicht, b. V. een stukje lood, voorzien is. De graden loopen van 50 tot
160. Vijftig slingeringen in de minuut is de langzaamste graad van beweging ; hoe lager men het gewicht schuift, des te sneller worden de slingeringen;
160 slingeringen in de minuut wordt als de snelste beweging gerekend.
Heeft de componist boven . een muziekstuk b. v. 50 M. M. gezet,
dan schuift de executant het gewicht van den metronoom op 50 graad van
den slinger, brengt dezen in beweging en rekent vervolgens bij het uitvoeren
van het stuk op elke slingering den duur van een achtste noot.
Metrum, Lat. ; Tpu^, Gr. ; maat, versmaat ; in de dichtkunst een bepaald
stelsel van korte en lange lettergrepen; in de muziek, van korte en lange
noten.

(Z. RHYTHMUS.)

me te, Ned., Hoogd. (van het Latijnsche woord m a t u tin a) ; vroegdienst,
die in de katholieke kerk voor zonsopgang of aan den vooravond van een groot
feest gehouden wordt.. Bij deze plechtigheid worden voorgedragen : het .dater

1lro8ter, het eve Mania, liet Credo, het vers I)omine labia etc., de inleidingsspreuk
Deus in adjutorium etc., het Invitatorium met den 94steu Psalm, de Hymnus
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en de 3 1V octurnae. *Elke Nocturn bestaat uit 3 Psalmen met hun Antiphonen
(in den Paasclitijd slechts met een Antiphoon), 3 Lessen en even zooveel
Besponsoriën. De plechtigheid wordt, buiten den Vastentijd, met een Te Z)eum
besloten, waarna de Lauden beginnen.
Mettenleiter (J o h a n n G e o r g), geb. 6 April 1812 te St. Ulrich in het
Leondal in Wurtemberg, werd 1839 regens chori aan de Stichtskerk te Regens
stierf aldaar 0 Oct. 11858. Zijn groote kennis der oude kerkmu--burgen
ziek had hij voornamelijk aan Dr. P r o s k e (z. dezen) te danken, die hem
de schatten dier muziek ontsloot. Zoowel door het ten gehoore brengen van
de werken der klassieke meesters, als door het componeeren van geestelijke
en wereldlijke gezangen, heeft hij een goeden naam in de muzikale wereld
verworven. Zijn voornaamste werk is het x.852 te Regensburg verschenen
Enchiridion chorale. Een uittreksel van dit werk, getiteld Manuale breve
cantionum etc., verscheen hetzelfde jaar in druk.
l!Tettenleiter (D o m i n i k), broeder van den vorige, geb. 20 Mei x.822 te
Thaunhausen in Wurtemberg, werd 1846 te Regensburg tot priester gewijd
en beoefende de kerkmuziek onder leiding van zijn broeder en van D r. P r o s k e.
Hij werkte mede aan de orgelbegeleiding voor het Enchiridion chorale, componeerde een oratorium, motetten en liederen en schreef artikelen voor vele
tijdschriften. Sedert 1864 was hij bezig aan een geschiedenis der kerkmuziek
in Beieren. Slechts enkele gedeelten van dit werk zijn in druk verschenen,
als : Mu$ikgeschiéhle der Stad Regensburg (1866) en Musikgesckichte der
Oberpfalz (1867). Hij stierf 2 Mei 1868.
Mettenleiter (B e r n h a r d), koordirecteur en zangmeester aan de koninklijke
school te Kempten, geb. 1822 te Wallerstein, ontving onderricht in de muziek
van zijn oom Georg. Hij componeerde veel kerkmuziek. Zijn Mis voor
4 mannenstemmen werd door het orgaan der Duitsche C a e c i 1 i a-vereeniging
voor kerkmuziek zeer gunstig beoordeeld.
Meurs, z. MURIS.
Meuschel (Hans), bazuinenmaker en stadstrompetter te Neurenberg, gest.
1533, was niet alleen in zijn vaderland, maar ook in Italië beroemd. Paus
Leo X, voor wien hij zilveren bazuinen vervaardigd had ontbood hem naar
]Rome, was verrukt van zijn voordracht en gaf hem vele geschenken.
Meyer (Franz Heinrich C h r i stoph), geb. 8 Febr. I 70 te Hanover,
volgde zijn vader op als organist aan de slotkapel aldaar en stierf I7 Sept.
1767. In opdracht van het consistorie te Hanover vervaardigde hij x.741
een supplement voor het Hanoversche Gezangboek. Zijn twee zonen, Christian Ludwig en Joh. Gerhardt, waren mede voortreffelijke organisten.
Laatstgenoemde was bevriend met K i e s e w e t t e r en M u z i o C l e m e n t i.
Van beide broeders zijn koraalboeken in manuscript voorhanden.

-
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Meyer (Jenny), zangeres, geb. 26 Maart f836 te Berlijn, ontving aldaar
onderricht van J u 1 i u s Stern en liet zich 1 855 voor het eerst in het
openbaar hooren : in het oratorium Luther, van Jul. Schneider. Haar
stein werd algemeen bewonderd. Nadat zij in verschillende groote steden
van Duitschland opgetreden was, maakte zij '1859 een kunstreis door Neder
begaf zich vervolgens naar Londen, waar zij groot succes had en-lande
vijfmaal ten hove zong. Ook in de volgende jaren liet zij zich weder te
Londen hooren. Nadat haar stem; tengevolge van een reis door Oost- en
Westpruisen in een strengen winter, veel geleden had, besloot zij, zich op
het muziekonderwijs toe te leggen. Zij werd 1865 tot leerares in den zang
aan het conservatorium van Stern te Berlijn aangesteld, en is als zoodanig
nog heden werkzaam. Tot haar leerlingen behoort S e l m a K e m p n e r,
sedert vele jaren aan de Opera te Rotterdam verbonden.
Meyer (Joachim), geb. 10 Aug. 1661, werd 1686 cantor figuralis te
Gottingen, 1695 professor musices en 1707 doctor in de Rechten. Hij stierf
2 April 1 732. Hij is voornamelijk bekend wegens zijn strijd met M a t t h e s o n
en F u h r m a n n, die zijn tegen de nieuwe kerkmuziek gerichte verhandeling
scherp kritiseerden.
Meyer (L e o p o 1 d von), meestal L e o p o 1 d d e M e y e r genoemd, klavierspeler, geb. 1816 te Weenen, was een leerling van C z e r n y en maakte
groote kunstreizen door Engeland en Amerika.
Meyer (Philipp Jacob), harpvirtuoos, geb. 1740 te Straatsburg, ging
1765 naar Parijs en 1780 naar Londen. Behalve vele sonates en -andere
stukken voor harp, gaf hij in het licht : Méthode our la vraie maniére de
jouer de la Harpe.
Meyer (S.), organist bij de Waalsche Gemeente te Groningen, is bekend
als schrijver van de volgende werken : - 1 ° Korte handleiding tot eene grondige
beoefening van den zang, opgesleld en allen beminnaren van een schoon gezanq
toegewijd door F. Sieber, uit het hoogcluitseh vertaalel (Groningen, P. v a n
Z w e e d e n); 2 ° Theoretisch-.Pracíische handleiding tot het zamenstellen van
lusschenspelen b29 het koraalgezang (Groningen, F. • W i 1 k e n s) ; 3° Bijdragen tot de geschiedenis van he orgelmaken, welk boek de levensbeschrijving
van buitenlandsche orgelrnakers bevat, o. a. van A. S m i t g e r uit Hamburg,
die 1691 het orgel in de Martinus-kerk te Groningen herstelde. Belangrijk is ook M's. werk Hef orgel en cleszel f s zamenstel Gloor J. J. Seidel, uit
he IHoogduie8c% vertaald (Groningen, W i 1 k e n s, 1845).
Meyerbeer (Giacomo), eigenlijk : Jacob Meyer Beer, geb. 5 Sept.
1791 (volgens anderen 1794) te Berlijn, waar zijn vader, Herz Beer, bankier
was. Op verlangen van zijn oor. Meyer , die hem een groot vermogen
naliet, voegde de componist diens naam bij den zijnen. Reeds op zeer jeugdigen
-
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leeftijd toonde hij grooten aanleg voor de muziek. Het eerste onderricht in
het klavierspel ontving hij van L a u s k a, een leerling van C 1 e in e n t i; en
Cl e in e n t i zelf, die den jeugdigen kunstenaar te Berlijn had leeren kennen,
was zoozeer ingenomen met diens talent, dat hij beloofde, hem zelf les te
geven. Reeds op zevenjarigen leeftijd speelde M. het concert van Mozart
(in d) in het openbaar, en twee jaar later behoorde hij tot de beste klavierspelers van Berlijn. Onderricht in de compositie ontving hij van Z e l t er,
en later van Bern . A n s e l m Weber, een leerling van den abbé V o g 1 e r.
Weber was opgetogen over de vorderingen, die zijn leerling maakte, en toen
deze eens een fuga had vervaardigd, zond hij, trotsch op zijn leerling, het werk
ter inzage aan V o g 1 e r, in de rneening dat de beroemde theoreticus in zijn
opgetogenheid zou deelen. Maanden verliepen, zonder dat hij antwoord ontving.
Eindelijk kwam er een dik pak van Vogler ; het was zijn System fiirden
Fugenbau, eigenhandig door den abbé geschreven. Het was in drie deelen
verdeeld ; het eerste bestond in een beknopte uiteenzetting van de regelen
der fuga; het tweede, Fuge Iles Schuiers, bevatte een ontleding der fuga van
M e y e r b e e r met de gevolgtrekking, dat zij niet deugde ; het derde, des
Meister$ Fuge, was een fuga door Vo g 1 e r gecomponeerd op het thema van
M. W e b e r was teleurgesteld, doch zijn leerling was opgetogen, vervaardigde
een nieuwe fuga, volgens de voorschriften van V o g 1 e r vervaardigd, en zond
die weder aan den abbé ter beoordeeling. Daarop antwoordde V o g 1 e r, dat
hij M. een schoone toekomst voorspelde ; dat hij hem als een zoon zou behandelen, indien hij naar Darmstadt wilde komen, om, zooals hij zeide, »zijn
dorst aan de bronnen van muzikale kennis" te laven.
Onder M.'s medeleerlingen bij Vogler behoorden Karl Maria von
Weber, diens broeder Gottfried en G á n s b a c h e r. Gedurende zijn
studietijd bij den muzikalen abbé schreef hij zijn eerste groote compositiën:
de cantate Got and die Yalur, den 98steu Psalm en de opera Jeptha.
Eerstgenoemde werken werden '1811 te Berlijn ten gehoore gebracht, de opera
kwam te Munchen ter uitvoering, doch voldeed niet, evenmin als M.'s tweede
opera : iilimek, 18t4 te Stuttgart en 1815 te Praag vertoond. Te Weenen
maakte M. opgang als klavierspeler. M o s c h e l e s, die hem daar ter stede
hoorde spelen, verklaarde, dat M. tot de beste virtuozen van zijn tijd behoorde.
Doch de leerling van Vogler verlangde niet, de virtuozenloopbaan te ver
zijn eenige wensch was, een groot componist te worden. Nadat hij-volgen:
van S a l i e r i de verzekering had ontvangen, dat hem als opera-componist niets
ontbrak, dan routine en kennis van de menschelijke stem, welke laatste
wetenschap, volgens S a 1 i e r i, alleen in .Italië te verkrijgen was, begaf hij
zich 1815 naar Venetië, waar hij zich ijverig op de beoefening van den
Italiaanschen operastijl toelegde en de volgende opera's ten gehoore bracht;
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Romilda e Conslanza (Padua, 1815), Semiramide riconosciufa (Turijn, 18'19),
Eduardo e Cristina en Emma di Re$bucrgo (Venetië, '.820), Margharika d'
Anjou en L'Eeule di Granada (Milaan) en Ii Crociato in Egitto (Venetië,
4823). De onvoltooide opera Almansor had hij voor Rome bestemd.
De meeste dezer werken vonden in Italië een gunstig onthaal, minder
echter in Duitschland, waar men ontevreden was met de door M. ingeslagen
richting. Vooral Kar 1 Maria von Weber zag met leedwezen, dat zijn
oude schoolkameraad een naschrijver van Rossini en andere Italiaansche
operacomponisten was geworden en trachtte hem te bewegen, niet op den
ingeslagen weg voort te gaan, maar zijn best te doen om oorspronkelijke,
Duitsche muziek te schrijven.
Van 1825 tot 1829 bleef M. te Berlijn, waar hij zich ijverig op de
beoefening der Fransche geschiedenis en Fransche kunst toelegde, Zijn voor
Berlijn gecomponeerde opera Das Brandenburyer Thor werd niet vertoond, en
het bleek hem weldra, dat Pruisens hoofdstad, waar S p o n t i n i destijds op
muzikaal gebied den scepter zwaaide, geen geschikte plaats voor zijn werk
Hij begaf zich daarom naar Parijs, waar hij van den toen -zamheidws.
opdracht ontving om een werk-maligenstrLRochfua1de
voor de Groote Opera te componeeren. Dat werk was Robert le diable, tekst
van Scribe en Germain D ei a v i g n e. Het werd 22 Nov. 1831 voor het
eerst vertoond en behaalde in het van de Romantiek vervulde Parijs een
ongehoord succes. Door deze opera was M. wereldberoemd geworden ; zij
werd op de lyrische tooneelen van geheel Europa en Amerika vertoond. Niet
minder groot was de bijval, dien een tweede, door M. in vereeniging met
S c r i b e vervaardigde opera, Les Huquenoís, verwierf. Zij werd 21 Febr. I836
voor het eerst te Parijs en zes jaren later te Berlijn vertoond, waar zij zoo
groot succes had, dat de koning van Pruisen daarin aanleiding vond, M. aan
zijn hof te verbinden : hij benoemde hein tot hofkapelmeester. Gedurende
zijn verblijf aldaar, vervaardigde M., behalve vele cantates en gelegenheidsmuziek, " de opera Bin Feldlager in Schlesien, waarin Jenny Lind optrad,
die niet weinig tot het succes van dit werk bijdroeg. Onder de andere
belangrijke werken, die hij in dien td schreef, behooren : de ouverture voor
het drama &ruensee, van zijn broeder M i c h a e 1 Beer ; de Fackeltanz, bij
gelegenheid van het huwelijk van prinses W i l h e l m i n a met den koning
van Beijeren uitgevoerd, de koren voor de Eumeniden van A es c h y 1 o s en
de muziek voor het feestspel La .Fesía Wella core di Jierrara.
Twee nieuwe operateksten had M. tijdens zijn verblijf te Berlijn van S c r i b e
ontvangen : L' Af ricaine en Le .Prophéte. De uitvoering van eerstgenoemd werk
beleefde hij niet, Le Prophéee werd 1849 in de Groote Opera te Parijs voor
het eerst vertoond. Nadat hij van het aanvankelijk betwiste, naderhand
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onverdeelde succes van zijn werk getuige was geweest, keerde hij naar Berlijn
terug. Tegen het einde van 1851 werd hij ernstig ongesteld en was genood
te nemen. Den volgenden zomer ging hij naar Spa, waar hij-zakt,rus
ook na dien tijd meermalen de baden gebruikte. Zijn laatste werken op
dramatisch gebied waren twee komische opera's : L' ^toileduYord, ontstaan
uit Inas Felcllayer in Schlesien, en Le Pardon de Ploermel. Een ander werk,
GoeIke's Jugenclzeie, bleef onvoltooid. In zijn laatste levensdagen werkte hij
aan L'd fricaine. Hij begaf zich 1863 naar Parijs, ten einde de repetitiën
van dat werk bij te wonen ; de eerste voorstelling echter beleefde hij niet:
hij stierf 2 Mei 1864. Zijn lijk werd naar Berlijn overgebracht en daar ter
stede begraven.
Zie aangaande Me y e r_ b e e r's beteekenis in de muziekgeschiedenis het
artikel OPERA.
Meyroos (Gerrit Hendrik), organist en componist, geb. 1804 te
Alkmaar, was x.823,---26 organist aan de Doopsgezinde gemeente aldaar,
1826-28 leeraar aan een school te Vollenhoven, en werd in laatstgenoemd
jaar tot organist aan de Hervormde kerk te Enkhuizen benoemd, waar hij
ook directeur der x.778 gestichte vereeniging Musica el Amicitia en leeraar
aan de muziekschool der Maatschappij tot bevordering der toon k u ns t werd. Van zijn compositieën zijn stukken voor viool, fluit en klavier
in druk verschenen.
ItIeyroos (H. A), violist en componist, zoon van den vorige, geb. 10 Febr.
1830 te Eekhuizen, ontving tot zijn vijftiende jaar onderricht van zijn vader,
zette 1845 - zijn studiën onder leiding van J. B. v an B re e te Amsterdam
voort en bezocht 1846---48 het conservatorium te Leipzig, waar David,
Gade, Hauptmann, Richter, Becker en Bohme - zijn leermeesters
waren. In laatstgenoemd jaar in het vaderland teruggekeerd, bracht hij den
winter te Amsterdam door en liet zich als violist op een concert van F e 1 i x
M e r i t i s aldaar hooren. Ook in ardere plaatsen van ons land trad hij als
solist op en speelde 18'9 ook op een soirée ten hove. Een jaar later werd
hij organist aan de Groote Kerk te Hoorn en dirigeerde aldaar de zangvereeniging en de door hem opgerichte liedertafel Sappho. Tot Juni 1862 bleef
hij daar ter stede werkzaam, dirigeerde gedurende dien tijd twee provinciale
zangersfeesten en werd toen als opvolger van C. R. M a r x tot muziekdirecteur
te Arnhem benoemd, welke betrekking hij nog heden bekleedt. Als zoodanig
dirigeert hij de concerten der vereenigingen C a e c i 1 i a en E u p h o n i a en
het koor der Remonstr. gemeente ; 1880 werd hij ook aangesteld tot directeur der zangvereeniging Erato te Nijmegen en 1881 der zangvereeniging
C a e c i l i a te Wageningen. In genoemde drie steden maakte hij zich voorts
ten opzichte der toonkunst verdienstelijk door het oprichten van muziekscholen,
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bepaaldelijk te Arnhem, ook door het dirigeeren van muziekfeesten van de
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, van de Arnhemsche zangvereeniging en van de Nederlandsche Toonkunsten a a r s v e r e e n i g i n g, van welke laatste hij bestuurder is. Op een
dezer muziekfeesten bracht hij •-- voor het eerst in Nederland .Die
Legende der heiligen Elisabeth, van Liszt, ten gehoore. Ook dirigeerde hij
meermalen de muziekfeesten van den Ned. Z a n g e r s b o n d en maakte bij
zangwedstrijden hier te lande vaak deel uit van de jury.
Als componist is M. door tal van werken bekend. Bij de feestviering van
Nederlands 300-jarige onafhankelijkheid werd hem eerst door de stad
Enkhuizen en later door de stad Alkmaar het componeeren eener feestcantate
opgedragen ; de eerste heet : Enkhuizen ontuwaakf, woorden van Dr. D. H a r t i n g;
de tweede, Alkmaar$ Ontzet, woorden van M r. J. E. B a n c k; laatstgenoemd
werk is o. a. ook op een muziekfeest te Arnhem ten gehoore gebracht.
Behalve deze compositiën zijn van M. in druk verschenen : Des Singers
Wiederkehr en Morgen f ruhe, voor gemengd koor en orkest ; „ 0 Welt, du
bist so wunderschón" en dan de Phanta3ie, voor mannenkoor met orkest
(beiden op zangersfeesten uitgevoerd), en vele liederen, uitgegeven te Amsterdam, Rotterdam, den Haag en Leipzig. Onder zijn ongedrukte werken
bevinden zich één symphonie, twee concertouvertures en een concert voor
viool.
Meysenheim (C o r n e 1 i e), zangeres, geb. te 's-Gravenhage, ging op vijf
leeftijd naar Java, waar haar vader directeur van het telegraaf kantoor-jarigen
was geworden. Zij ontving het eerste onderricht in de muziek van haar
moeder en zong reeds op twaalf jarigen leeftijd op concerten te Djokjokarta en
Samarang. Toen haar vader wegens gezondheid met tweejarig verlof naar Europa
ging, zette zij te Brussel haar studiën in den zang voort, ging, nadat haar vader
naar Indië teruggekeerd was, met haar moeder naar Den Haag en kwam
als leerling aan de koninklijke muziekschool aldaar. Na een driejarig verblijf in de residentie, en nadat zij zich in vele steden van ons land had laten
hooren, begaf zij zich 1871, daartoe in staat gesteld door een stipendium
van den . koning, naar Weenen, waar zij haar studiën onder leiding van
0 t t o D e s s o f f voltooide. Een jaar later werd zij aan de koninklijke opera
te Munchen geëngageerd en bleef tot 1880 aan dien schouwburg verbonden.
In haar vrijen tijd maakte zij kunstreizen, liet zich in de voornaamste steden
van Duitschland hooren en trad 1875 en 1876 met groot succes in haar
vaderland op. Sedert 1879 is zij gehuwd met Heinrich S ch u b e 1, eersten
violoncellist te Karlsruhe.
Mézeray (L o u i s C h a r 1 e s Costard de), geb. 25 Nov. l810 te Brunswij k,
uit Fransche ouders, kwam op jeugdigen leeftijd aan de Opera te Straatsburg,
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waar hij, nog geen I5 jaar oud, reeds als tweede orkestdirecteur werkzaam
was en o. a. zijn opera Le Cicilien dirigeerde. Op zeventienjarigen leeftijd
werd hij tweede orkestdirecteur te Luik en ging 1830 naar Den Haag als
kapelmeester aan den koninklijken schouwburg, aan welke betrekking een
inkomen van 6000 gulden verbonden was. Nadat hij daar ter stede zijn
opera Guillaume de 1lrassau ten gehoore had gebracht, begaf hij zich naar
Parijs, waar hij bij R e i c h a nog les in het contrapunt nam. Nadat hij zijn
hoop om te Parijs bekend te worden verijdeld zag, begaf hij zich 1834 naar
Gent, en vervolgens naar Rouaan en naar Marseille, in alle welke steden
hij als orkestdirecteur werkzaam was. Te Bordeaux trad hij 1841 als zanger
op, en werd 1843 orkestdirecteur aan het Grand T/idd re aldaar, welken post
hij nog heden bekleedt. Hij stichtte daar ter stede de S o c i e t e S a i n te - C e c i l e
en deed veel tot bevordering der toonkunst.
M.'s drie dochters: Caroline, Cecile en Reine, zijn gunstig bekende
zangeressen. C é c i 1 e liet zich o. a. in de 0 p é r a C o m i q u e te Parijs
met succes hooren.
Mezza aria, Ital., met halve stem ; ook : halt reciteerend te zingen.
Mezza manica, Ital., halve positie : de eerste verschuiving der linkerhand
op den toets der strijkinstrumenten.
Mezza voce, Ital., met halve stem te zingen of zacht te spelen.
111 ezzo, -za, Ital., half.
Mezzo forte, Ital., half sterk.
Mezzo piano, Ital , half zacht.
Mezzo soprano, Ital., midden- of tweede sopraan, tusschen sopraan en
alt in, heeft gewoonlijk een omvang van a tot q2.
If., verkorting van MEZZO FORTE.
Mpg, verkorting van MEZZO PIANO.
Mv. of Mzv., verkorting van MEZZA VOCE.
Mi, Ital., Lat., Fr., derde lettergreep der solmisatie van G u i d o van Arezzo.

(Z. SOLMISATIE.)
Ni bémol, Fr. ; z. Es.
Mi bémol majeur, Fr.; z. Es GROOTE TERTS.
ni bémol mineur, Fr. ; z. ES KLEINE TERTS.
ni bimmolle maggiore en minore, Ital. ; z. ES GROOTE EN KLEINE TERTS.
ni diése, Fr. ; Ni diesis, Ital. ; z. Eis.
Ni contra fa. In de middeneeuwsche muziek was het gebruik van den
T r i to n u s of de overmatige quart streng verboden, evenzoo dat van haar omkeering, de Q u i n t a fa l sa of kleine quint. Beide intervallen komen voor,
wanneer F en B, hetzij direkt, hetzij indirekt, met elkaar in verbinding
worden gebracht. Nu was, volgens Guido 's stelsel van solmisatie, B, de
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derde toon van liet H e x a c h o r d o n d u r u in, Mi genaamd ; en F, de vierde
toon van het H e x a c h o r d on n a t u r a l e, droeg den naam Fa. De midden
schrijvers drukten dientengevolge hun afkeer van de valsche ver--euwsch
houding tusschen beide tonen uit door de woorden : Mi contra fa es t diabolus
in musica. Toen de Hexachorden vervangen werden door een nieuw stelsel
van onveranderlijke solmisatie, behield F den naam Fa, doch Mi werd ver
Si, zoodat van dien tijd af de spreuk aldus luidde : Si contra fa-anderi
e8t diabolus in musica. (Zie SOLMISATIE en TRITONUS.)
Michael (Tobias), geb. 13 Juni 1592 te Dresden, waar zijn vader
,

kapelmeester was, studeerde te Wittenberg en te Leipzig in de theologie,
wijdde zich later geheel aan de muziek en werd 1631 kapelmeester in laatst
stad, waar hij 26 Juni 1657 stierf. Hij heeft Benige kerk muziek--genomd
stukken gecomponeerd.
Mieheli (Romano), priester en componist, geb. 1575 te Rome, was een
leerling van S o v i n i o en N a n i n i en werd 1625 kapelmeester te Rome.
Hij behoorde tot de beste toonkunstenaars van zijn tijd. Van zijn compositiën
zijn in druk verschenen :. Canoni mueicazli ('1618, 1619, 1620) ; Compiela a
sei voci (Venetië, 1618) ; Madrigali a s ei voci in canoni (Rome, '1621);
Salmi a 4 (Rome, 1638) ; Mes$e a quattro voci (Rome, 1650) en Responsori
a cinque voci (1658). Ook gaf hij twee werkjes over muziek in het licht:
Musica vaga ed arfificiosa (Venetië, 1615) en Lettere ai musici cella capella

di N. S. ed altri musici romani (Venetië, 1618).
Michl (F e rd i n a n d), organist, violist en componist, geb. 1713 te Neumarkt,
was concertmeester van den hertog van Beieren en organist aan de Jezuïetenkerk te Munchen, waar hij 1753 stierf. Van hem zijn in druk verschenen

XII Sympkoniae tribus eoncertantibus inslrumentis (Augsburg, 1740).
Michi (J o s ep h I 1 d e p h o n s), violist en componist, geb. 1708 te Neumarkt,
was een leerling van W a g e n s e i 1. Hij was in dienst van den hertog van
Sulzbach, werd 1733 kapelmeester van den vorst van Thurn en Taxis te
Regensburg en stierf in laatstgenoemde stad 1770. In een oogenblik van
zwaarmoedigheid verbrandde hij al zijn compositiën, met uitzondering van
zes vioolconcerten.
Oliehl (J o s ep li), neef van den vorige, geb. 1745 te Neurnarkt, ontving
zijn opleiding te Munchen en werd hofcomponist van den keurvorst van
Beieren. Na den dood van den keurvorst begaf hij zich in een klooster, en
nadat dit opgeheven was, vestigde hij zich te Neumarkt, waar hij 1810 stierf.
Onder zijn compositiën bevinden zich acht opera's, een oratorium en een
strijkquintet.
lichna (A d a m von oltrodowicz), organist en componist, geb. te Neuhaus
in Boheme, leefde omstreeks het midden der 17e eeuw. Van zijn compositiën
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zijn kerkmuziekstukken met Latijnschen en met Boheemschen tekst in druk
verschenen.

aiiddeiistemmen, Ned. ; MITTELSTIMMEN, Hoogd. ; de stemmen die zich
tusschen sopraan en bas bewegen, b. v. alt, mezzo- sopraan, tenor. In
homophone muziekstukken dienen zij slechts tot vulstemmen, in polyphone,
bepaaldelijk in canon's en fuga's, hebben zij even groote beteekenis als de
buitenstemmen.
Middenstuk (Hoogd. MIT ELSTUck), bij sommige blaasinstrumenten, zooals
fluiten, net bovenste, van toongaten voorziene stuk van het instrument.
Miksch (Johannes A l o y s), zanger en zangmeester, geb. 19 Juli 1765
-

te Georgenthal in Boheme, ontving zijn opleiding te Dresden, waar hij 1783
met den titel van »Viceceremoniensanger" bij de katholieke hofmuziek werd
aangesteld. Nadat hij onderricht had genomen bij Vincenzo Case 11 i,
werd hij 1797 zanger aan de keurvorstelijke It.aliaansche Opera, 180'1 onderwijzer der kapelknapen en 1820, op aanbeveling van Weber, koordirecteur
aan de Duitsche • Opera. Hij werd '1831 op pensioen gesteld en stierf
24 Sept. 1845. Als zangmeester werd hij wereldberoemd. Onder zijn leerlingen behoort W i l h e l m i n e S c h r o d e r- D e v r i e n t. Als componist is
hij bekend door kerkmuziek en eenige liederen.
Hikuli (K a r l), klavierspeler en componist, geb. 20 Oct. x.821 te Czernowic
in Bukowina, ontving te Parijs onderricht van C Ii o p i n en van Reber.
Ten gevolge van de Revolutie van l8148 verliet hij Frankrijk en keerde naar
zijn vaderland terug. Hij maakte kunstreizen door Oostenrijk en vestigde
zich te Lemberg, waar hij nog heden als directeur van het conservatorium
werkzaam is.

Milanollo (gezusters Maria T e r e s a en Maria), vioolvirtuozen, geb., de
oudste 28 Aug. 1827, de jongste 19 Juni 1832 te Sevigliano bij Turijn,
bereisden in de jaren 1839 tot f1846 als wonderkinderen bijna geheel Europa
en verwierven overal grooten bijval. Maria stierf reeds 21 Oct. 1848 te
Parijs, haar zuster maakte kunstreizen tot 1857 en trad toen in het huwelijk
meteen Fransch kapitein van de genie.
Milder- Hauptmann (Anna Pau 1 i n e), zangeres, geb. 1i3 Dec. 1785 te
Konstantinopel, waar haar vader bediende bij den Oostenrijkschen internuntius
baron Herbert was. Toen zij vijf jaar oud was, werd haar vader tolk van
prins M a u r o j e n i te Bucharest; later ging zij met haar familie naar Weenen,
waar zij, volgens sommigen van S i g i s m o n d N e u k o in m, volgens anderen
van T o m a s c e 11 i en S a 1 i e r i, onderricht in den zang ontving. In het jaar
'1803 betrad zij voor het eerst het tooneel en werd nog in hetzelfde jaar
aan het K a r n t n e r t h o r-theater verbonden. Haar talent ontwikkelde zich
snel, en haar buitengewone. gaven als dramatische zangeres kwamen het
II.
38
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duidelijkst uit in de opera's van G l u c k, als Alce$fe en

I,phigenie in Tauris,

die ter wille van haar weder op het i eportoire werden geplaatst. N a p o 1 e o r► ,
die haar 1809 hoorde zingen, noodigde haar uit, naar Parijs te komen, doch
zij weigerde. In het jaar 1810 trad zij met den juwelier Ha u p t in an n in
het huwelijk, maakte twee jaar later eenige kunstreizen door Duitschland en
werd 1815 aan de Opera te Berlijn verbonden, aan welk tooneel zij tot 1831
werkzaam bleef. Zij stierf -29 Mei 1838. Bekend is, dat zij bij de eerste
uitvoering van Beethoven 's Fide/i (20 Nov. 1805) de rol van L- e o n o r e
vervulde.

Militaire muziek, krijgsmuziek of veldmuziek, was reeds bij de oude volken
in gebruik. De Hebreeërs hadden trompetten, waarmede in den oorlog signalen
gegeven werden ; vóór den veldslag lieten zij dikwerf door de Levieten hymnes
aanheffen, en na de overwinning weerklonken trompet, Minnor en neoel.
Ook de Egyptenaars hielden er militaire muziek op na, en bij de kroning van
P t o 1 e m a e u s P h i 1 a d e 1 p h u s speelde een muziekcorps van eenige honderd
man. In de krijgsmuziek der Grieken speelden vooral de lyra en de fluit
een groote rol, ook de trompet, doch deze minder dan bij de Romeinen, in
wier leger verschillende soorten van koperen instrumenten voorkwamen, als:
tuba, b u c c i n a, l i t u u s en - c o r n u. Ook van de slaginstrumenten, als:
trommels, pauken en klokjes (t i n t i n n a b u 1 a e) werd bij de krijgsmuziek
der Ouden veel gebruik gemaakt. Van de militaire muziek uit de middeneeuwen is weinig bekend. Onder K a r e l den G r o o t e werden de krijgsliederen, die de oude Germanen op het slagveld hadden gezongen, weder
ingevoerd, en nieuwe liederen vervaardigd. Bij sommige gelegenheden, o. a.
bij de kruistochten, werden de krijgsliederen door godsdienstige gezangen afgewisseld. -Sterkklinkende instrumenten waren bij het leger in gebruik, en
de trompet was het signaalinstrument lij uitnemendheid ; later, omstreeks de
16e eeuw, werd ook aan de trommel een groote rol toevertrouwd. In de
Orchésographie van T h o i n o t- A r b e a u (158.9) wordt o. a. gezegd : »Les
instruments servans a la marche guerrière sont les buccines et trompettes,
litues et clerons, cons et cornets, tibies, fifres, arigots (fluiten), tambours et
autres semblables, mesmernent lesdiets tambours." De hobo, later een der
voornaamste instrumenten in de militaire muziek, was destijds daarbij nog
niet in gebruik, maar werd bijna uitsluitend bij landelijke feesten aangewend;
eerst eenige jaren vóór de regeering van L o d e w ij k X I V werd hij bij
liet Fransche leger ingevoerd. In Duitschland werden de eerste volledige
muziekcorpsen in de eerste jaten van den dertigjarigen oorlog gevormd. Bij
de reeds gebruikelijke blaasinstrumenten, als : trompetten, cornetten, bazuinien,
fluiten, pauken, trommels en bekkens, werden hobo's, fagotten en eindelijk,
in het begin der 18e eeuw, ook clarinetten gevoegd. De hobo vervulde in
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die dagen in de militaire muziek de rol, die heden aan de clarinet is opgedragen : hij was het voornaamste instrument; dientengevolge werd het muziekcorps gewoonlijk hoboïsten -corps genoemd, en de raam hoboïst bleef tot onze
dagen in gebruik voor de leden van dat corps. De meeste Europeesche
volken hervormden, de een vroeger de ander later, hun militaire muziek
naar het voorbeeld der Duitschers. Naarmate de Turken met de Europeesche
volken in aanraking kwamen, werd ook hun krijgsmuziek een voorwerp van
aandacht, en voornamelijk hun slaginstrumenten werden bij de militaire muziek
van vele landen ingevoerd. (Z. JANITSARENMUZIEK.) In Rusland werd in het
midden der vorige eeuw de Russischen hoorn (z. dit) uitgevonden en bij
sommige regimenten in gebruik gebracht. Bij sommige regimenten der Engelsche militaire muziek vindt men nog heden den doedelzak, het gelief koosde
instrument der Schotten. Het was door de tonen van dit instrument, dat
•1760 in den slag van Quebec de vluchtende Hooglanders tot staan werden
gebracht. Sedert het einde der 18e eeuw nam de militaire muziek meer en meer
in belangrijkheid toe. De uitvindingen en verbeteringen op het gebied van
den instrumentenbouw kwamen haar natuurlijk ten goede, en in onze dagen
bezitten Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk, Rusland, Nederland, België en
andere Europeesche landen uitstekende muziekcorpsen. Een bijzonder goeden
naam, ook in het buitenland, heeft onze stafmuziek van het regiment Grenadiers
en Jagers, die, ofschoon niet zoo sterk bezet als de groote Russische en
Oostenrijksche muziekcorpsen, niettemin tot de best georganiseerde behoort
en onder D u n c k 1 e r s leiding grooten roem verwierf.
Miller (..Julius), zanger en componist, geb. 1782 te Dresden, bezat als
kind een zoo schoone sopraanstem, dat hij '1794 mede naar Praag genomen
werd om bij 's keizers kroning mede te zingen. Behalve in den zang ontving
hij onderricht in het vioolspel en liet zich 1799 te Halle als violist hoores.
Van daar begaf hij zich naar Amsterdam, waar hij als T am i no in Die
ZaubPrfiöte optrad, en leidde vervolgens als zanger een zwervend leven, liet
zich te Flensburg, Sleeswijk, Hamburg, Breslau, Weenen, Leipzig, Dessau en
in andere steden hooien en verwierf overal veel bijval. Omstreeks het jaar
1802 was hij ook als componist opgetreden, en wel met de opera Der
.Freibrief, die, evenals een later werk van hem, Der Ko$akenoicier op ver
vertoond werd. Op aanraden van K o t z e b u e-schilendDuto
begaf hij zich 1813 naar Koningsbergen, aan den schouwburg van welke
stad hij tot 1316 verbonden bleef, en waar hij de opera's Tie Alpenhiltie
en Herrmann and Thusnelde, tekst van Kotzebue, componeerde. Vervolgens
hervatte hij zijn zwerftochten, zong te Berlijn, Frankfort a. d. M., Darmstadt,
Hanover, en kwam 1820 weder te Amsterdam, waar hij zijn opera Merope
ten gehoore bracht en waar hij in later jaren nogmaals terugkwam. Nadat
38*
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hij 1827 Parijs en Brussel bezocht en vervolgens te Riga, Petersburg, Moskou,
Lubeck en Hamburg gezongen had, vestigde .hij zich als zangmeester te Berlijn
en werd later directeur van den schouwburg te Dessau. Hij stierf in kommervolle omstandigheden 7 April 1851 te Charlottenburg bij Berlijn.
Behalve de reeds genoemde compositiën zijn van M. bekend : de opera's
Julie oder der Blumentopf, Das zuri ckgegebene Bouget en Vichel and H nnchen;
voorts Missen voor mannenstemmen met orgelbegeleiding en vele zangstukken
voor één of meer stemmen.

Miller (E d w a r d), organist en componist, geb. 1.731 te Norwich, was
een leerling van Burney. Hij promoveerde 1785 aan de universiteit te
Cambridge tot doctor in de muziek en stierf 12 Sept. 1807 te Doncaster,
waar hij sedert 1756 organist was.
Millico (Giuseppe), zanger en componist, geb. 1739 te Terlizzi (Poviglio)
in Modena. G 1 u e k, die hem in Italië hoorde, noemde hem een der beste
sopranen van zijn tijd, en toen M. 1772 Weenen bezocht en aan het hof
verbonden werd, koos Gluck hem tot zangmeester voor zijn nicht.-thear
M. zong '1744 te Londen, vervolgens te Berlijn, en keerde 1778 naar Italië
terug, waar hij bij de muziek van den koning van Napels werd aangesteld.
Zijn compositiën, waaronder opera's en cantates, zijn bij F é t i s (Biogr. el
Bibliogr. univ.) vermeld.
Milton (John), vader van den beroemden dichter, gest. 1647 op hoogen
leeftijd, behoorde tot de beste componisten van zijn tijd. Men kent van hem
een zesstemmig madrigaal: Rayres Oriana in tke 7norne (opgenomen in de
verzameling The Triumpher of Oriana, 1601), vier motetten (in Leighton' s
Tearer of Jiarneníations, 1614) en vele gezangen, o. a. York en Norwich
(in R a v e n c r o ft ' s Thole Booke of Psalmes, 1621) ; ook heeft hij een
In 11Tomine voor 40 stemmen gecomponeerd. Zijn muzikaal talent werd
verheerlijkt in liet gedicht van zijn zoon 3>Ad Fatrem."
Mineur, Fr., klein ; in het bijzonder : kleine terts ; Mode mine u r
kleine terts-toonsoort. (Z. TooNSOOnT.)
Mingotti (Regina), zangeres, geb. 1728 te Napels. Haar familienaam
was V a 1 e n t i n i. Met haar vader, officier in Oostenrijkschen dienst, ging
zij op zeer jeugdigen leeftijd naar Glatz in Silezië, en kwam na diens dood
in het Urselina-klooster aldaar, waar zij het eerste onderricht in den zang
ontving. Op veertienjarigen leeftijd keerde zij naar haar moeders huis terug,
doch bleef daar . niet lang, en trad in liet huwelijk met den ouden Venetiaan
M i n g o t t i, die directeur van de opera te Dresden was, en op wiens verzoek
het hof de jeugdige zangeres bij P o r p or a liet studeeren. Nadat zij haar
studiën voltooid had zong zij korten tijd aan de Opera in laatstgenoemde
stad en wekte reeds toen de ijverzucht der beroemde zangeres F a u s t i n a
-
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H a s s e op. Vervolgens begaf zij zich naar Italië en behaalde vooral te Napels,
waar zij in G a 1 u p p i's opera I' 0limpiade optrad, groot succes. Ook in Spanje,
Frankrijk en Engeland vierde zij groote triomfen. Dresden echter, waarheen
zij telkens terugkeerde, beschouwde zij als haar lievelingsverblijf. Tot aan
den dood van den keurvorst A u g u s t u s (17 72) had zij daar ter stede haar
domicilie en vestigde zich vervolgens te Munchen, waar zij van haar spaar
leefde. Zij was zeer muzikaal en sprak gemakkelijk vreemde-penig
talen. In het jaar x.787 ging zij te Neuburg aan de Donau wonen en stierf
aldaar -1807. Een portret van haar, door . M e n g s, bevindt zich in de
Dresdener Gallerie.

Minima, Lat., Ital. ; in de oude kerkmuziek een noot, die in duur gelijk
was aan de helft van een SEMIBREVE (z. dit en NOTENSCHRIFT).

Minnezang en Minnezangers, Ned. ; MINNEZANG en MINNESáNGER,
Voogd'. Uit de middeneeuwen is een soort van liederen tot ons gekomen,
die van het midden der 12e tot het begin der 14e eeuw op de burchten der
ridders en aan de hoven van wereldlijke en geestelijke vorsten gezongen werd.
Deze liederen waren meestal door ridders vervaardigd en hadden in den regel
de Liefde tot onderwerp ; vandaar het woord m i n n e z a n g.
Men neemt aan, dat de ridderlijke minnezang in zuidelijk Frankrijk, in
Provence, ontstaan is ; dit is ook de meening van U h 1 a n d, die in zijn
gedicht Rudello zegt:
In den Thalen der Provence
Ist der Minnesang entsprossen,
Kind des Frühlings and der Minne,
Holder, inniger tienossen.

Omstreeks het midden der '12e eeuw was de minnezang ook reeds in
andere gedeelten van Frankrijk, in Vlaanderen en in Oostenrijk bekend, eerst
op het laatst dier eeuw in Duitschland.
De geschiedenis der ontwikkeling van den minnezang behoort in een lexicon
der dichtkunst thuis.
De vorm der minneliederen was bij verschillende volken anders. De melodieën der liederen waren nu eens door den dichter zelven vervaardigd, dan eens
door den minstreel er bijgevoegd. Vele dezer melodieën waren aan de kerk
ontleend, en daar deze in Frankrijk levendiger en rhythmisch rijker-muziek
dan in Duitschland was, kon zij in eerstgenoemd land gemakkelijker in ver
riet de wereldsche liederen gebracht worden.

-band

Sommige minnezangers begeleidden zelven hun zangen op de harp of op de
vedel, andere hadden daartoe speellieden (z. MENFSTRELS) in hun dienst.
Met het verval van den ridderstand en het verrijzen der steden ging de
minnezang over in den meesterzang (z. MEESTERZANGERS).

Minoja (Ambrogio), componist, geb. 21 Oct. 1752 te Ospidaletto in de
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provincie Lodi, studeerde het contrapunt onder leiding van S a 1 a te Napels,
volgde 1772 L a m p u g n a n i op als accompagnateur aan het Scala- tooneer te
Milaan en werd, nadat hij eenigen tijd te Rome vertoefd had, kapelmeester
aan de kerk der P a t r e s d e 1 l a Scala te Milaan, later ook directeur van
het conservatorium aldaar. Men kent van hem de opera's Tito nelle Gallie
en Zenobia; een T eni Creator en een Te Deum, bij gelegenheid van Nap o1 e o n s kroning tot koning van Italië uitgevoerd ; voorts vele cantates en een
theoretisch werk : LeIIere soera iI canlo (Milaan, '18I2). Hij stierf 3 Aug. 1825.

Ninore, Ital., klein, kleine terts. (Z. TooNsooRT.)
Jilnuetto, Ital. ; Z. MENUET.
Miremont (Claude Augustin), violenmaker, geb. 1827 te Mirecourt,
kwam 1844 te Parijs, leefde 1852-61 te Nieuw-York en keerde in laatst
jaar naar Parijs terug. Hij maakte vele goede kopieën van Strad i-genomd
i u s- en G a r n e r i u s- violen en vervaardigde ook een viool met twee-var
stapels.
Miry, componist en leeraar aan het conservatorium te Gent, aldaar geb.
14 Aug. 1823, ontving, nadat hij zijn eerste studiën in de muziek tehuis had
gemaakt, van de gemeente een som tot het maken van een studiereis naar
Parijs, waar hij twee jaren doorbracht. Na zijn terugkomst in het vaderland,
droeg hij der stad Gent uit dankbaarheid een symphonie op, nam nog eenig
onderricht bij Gevaert en was korten tijd als kapelmeester aan een schouwburg werkzaam, totdat hij 1857 aan het conservatorium beroepen werd. Onder
zijn vele werken bevinden zich eenige Vlaamsche Opera's, als : BriyUfa (1847),

Maria van Bourgond ë (1866), Frans Ackermann (1867) en De Dichter en
zijn Droombeeld (1867) ; van laatstgenoemd werk heeft Conscience den
tekst geschreven. Ook eenige Fransche opera's heeft hij vervaardigd, alsmede
vele mannenkoren en schoolgezangen.

Miserere, eerste woord van den vijftigsten psalm : » Miserere mei, Deus"
())Ontferm U mijne!, o God!"), die als boet- en smeekgebed in het Officium
der R. C. kerk is opgenomen. De grootste kerkcomponisten, o. a. A 11 e g ri,
L a s s u s, P a 1 e s t r i n a, hebben dezen psalm op muziek gezet. Vooral het

Miserere van A 1 l e g r i is beroemd, dat jaarlijks op Goeden Vrijdag in de
Sixtijnsche Kapel ten gehoore wordt gebracht.
1!Nson (Luis), Spaanscb componist en fluitist, geb. te Barcelona in het
begin der 18e eeuw, werd 4 748 lid der koninklijke kapel te Madrid, waar
hij 13 Febr. 4 706 stierf. • Hij heeft vele Zarzuela'$ en Tonadilla's (dramatische
zangen) geschreven.
Missa, Lat. ; MESSA, Ital. ; MESSE, Fr., Hoogd. ; MASS, Eng. ; Mis, Ned.;
dat gedeelte van de. R. K. godsdienstoefening, waarbij het offer van C h r i s t u s
symbolisch wordt voorgesteld. Het woord is ontleend aan het formulier
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»Ife, missa esf", dat wederom een verkorting is van . »Ife, misea est confio"
())Gaat, de vergadering is ontslagen "), welke woorden de priester aan het
einde der Mis spreekt.
Er bestaan verschillende soorten van Missen, wier verklaring merg hieronder vindt.

In de muzikale wereld verstaat men onder Mis of Muziekmis de reeks
gezangen, welke gedurende bedoelde godsdienstoefening door het koor ten
gehoore wordt ' gebracht, te weten : Introitu $, Kyrie eleison, Gloria in e.,vicelsie,
Credo, Sanctus, Benediclu$ er Aynu$ Dei. (Z. deze woorden.)
Missa brevis, Lat., korte Mis, d. w. z. een, waarin geen Credo voorkomt.
Missa pro defunetis , Ital., Mis voor de overledenen, veelal Requiem (z. dit)
genoemd, naar de woorden Requiem aeternam Ilona eis, Domirae, waarmede
zij aanvangt.
Missa in musica, Lat., een door instrumenten begeleide muziekmis, in

tegenstelling van Missa a cappella, waaronder men een uitsluitend voor zang
geschreven Mis verstaat.
Missa solemnis e Lat., de plechtige Hoogmis, waarbij, behalve de gewone
gezangen, Q§^Horium , 0 $alularis l ostia en Domfine salvum fac regem gezongen worden.
Missale, Lat., Misboek, de verzameling Misformulieren voor het geheele
jaar benevens de gezangen voor den dienstdoenden priester. Missale Romanum
noemt men het door het concilie van Trente 1570 vastgestelde Misboek, dat
voor de geheele R. C. kerk gold, uitgezonderd voor die diocesen, waarin
gedurende 200 achtereenvolgende jasren een ander in gebruik was geweest.

Mitteistimmen , Hoogd., middenstemmen (z, dit).

!Iitterwurzer (Anton), zanger, geb. 12 April '1818 te Sterzing in Tyrol,
kwam op jeugdigen leeftijd te Weenen, waar hij koorknaap aan de S t e p h a n u s
kerk werd en onderricht in den zang en in het vioolspel ontving van zijn
oom G a n s b á c h e r. Naar Tyrol teruggekeerd, liet hij zich te Innsbruck
hooren in Das Naeliflager von Granada. Vervolgens begaf hij zich naar
Duitschland, en, nadat hij eenige kunstreizen gemaakt had, werd hij l839
aan de hofopera te Dresden verbonden. Tot 1870 bleef hij aan dat theater
werkzaam, werd toen op pensioen gesteld en stierf 2 April 1876 te Döbling
bij Weenen. Hij behoorde tot de beste Duitsche barytons der 19e eeuw.
Vooral in de werken van
'Wagner was hij uitstekend. Bij gelegenheid der
eerste voorstelling van Isolde te Munchen (1864) zong hij de
partij van Ku r w e n a 1, en toen I869 te Dresden de opera Die Meistersinger

von, iVirnberg vertoond werd, die van Hans S a c h s.
Mitzler von Kolof (Lorenz C h r i s t o p h), geleerde, geb. 25 Juli 1711
te VetIPlsheim in Anspach, Best. 1778 te Warschau, is op muzikaal gebied
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bekend als schrijver van eenige werken : D-vssertatio quod musica ecientha sit

et pars eru(litioni$ pkilosophiae (1734), Mueikalisehe Bibliothek, oiler gr?indliche
Nachricht, nebst unparteisehem (lrtheil von musikalisehen Schriften and
Buclaern (3 deelen), An fangsgrunde deb Generalbasses (1739) en 1Jlu$ikali8cher
Staarstecher (x.740). Ook gaf hij een vertaling van de Gradus ad parnassum
van F u x in het licht (1754). Met graaf L u c c h e s i n i en kapelmeester
B u m 1 e r richtte hij 1738 een genootschap voor muziekwetenschap op, dat
Ha*nd ei, Bach en Graun onder zijn leden telde.
Mlixoldiysch, bij de Grieken de octaafopvolging B-b (z. Grieksche muziek).
In het systeem der kerktoonsoorten (z. dit) de zevende toon : g a b c d e f g.
Mixtuur, een gemengde orgelstem, ook m i s c e 1 l a (van in i s c e r e, mengen)
genaamd.
Deze stem is naar bepaalde gegevens samengesteld, die door de mensuur
van het op de windlade geplaatste principaalwerk worden bepaald. Naar de
grootte en het aantal stemmen van een orgel wordt de mixtuur uit koren
van 3-8 of meer sterk samengesteld. De quantiteit eener mixtuur 3 -sterk
is 13 en 2 voet ; van 4-sterk, 1, 13, 2, 2 voet ; van 5- sterk, , 3, 1, 13
en 2 voet. In oude orgels worden zelfs I0-12, ja zelfs 16-sterke mixturen
gevonden in rnanuaal en pedaal ; zij worden dan ook groot - m i x t u u r
geheeten. Zulk een mixtuur is zeer ondoelmatig, omdat zij de waarde der
andere stemmen benadeelt en den klank van het orgel te schel maakt. Men
maakt de mixtuur tegenwoordig veel minder sterk. Een goede mixtuur is
echter van groot nut, daar zij de volheid en kracht van het orgel vermeerdert.
Mockwitz (Friedrich), ieb. 5 Maait 1 785 te Lauterbach bij Stolpen,
studeerde aanvankelijk in de Rechten, doch wijdde zich later geheel aan de
muziek en vestigde zich als muziekonderwijzer te Dresden, waar hij 1749
stierf. Hij is voornamelijk bekend wegens zijn klavierarrangementen der
syniphonieën en quartetten van Haydn, Mozart en Beethoven.
Blode (MAJEUR en MINEUR), Fr., toonsoort.
Moderato, Ital , gematigd, bedaard, matig van beweging, het midden
houdende tusschen Andante en Allegretto. Het woord komt ook voor
in vereeniging niet andere tempo- benamingen, b. v.: A 11 e g r o moderato,
matig snel, Andante moderato, matig langzaam.
Moderne (Jacques), Fransch toonkunstenaar uit de '.be eeuw, wegens
zijn lengte »Grand Jacques" genoemd, was kapelmeester te Lyon, waar hij
ook een notendrukkerij had. Men kent van hens Chansons fraucaise$ á quatre
parties en Motets á cinq et six voix lib 3. Zijn oudst bekende werken dragen
het jaartal 1532.
Modulatie, Ned. ; MODULATION, Fr., Boogd., Eng. ; de overgang van de
eene toonsoort naar de andere.

GOS.
In de leer der modulatie is elk accoord de vertegenwoordiger eener toon
kenmerkend accoord eener toonsoort is het dominant-septime--sort.He
accoord, dat slechts aan Bene groote of kleine - terts-toonsoort behoort. Zoo is
b. v. liet dorninant-septime -accoord van C groote of kleine terts q b (1 f,
van D groote of kleine terts a cis e q, enz. De kunst der modulatie bestaat
derhalve hierin, dat men het dominant- septime-accoord der nieuwe toonsoort
in de harmonie brenge. Er zijn evenwel nog andere middelen om te moduleeren, ni. het kleine septime -accoord, het groote en kleine none-accoord, het
verminderde septime .accoord en de verminderde drieklank, benevens de omkeeringen dezer accoorden. De hoofdregel bij de modulatie is dat de intrede
van het over•gangsaccoord door een gemeenschappelijken toon met het vorige
accoord voorbereid moet zijn. Zoo zal b. v. de modulatie van C naar B en
van C naar Des door middel van het dominant- septime-accoord op de volgende
wijze kunnen geschieden :
_.,a_

.

te

r

_

o

I
Door middel van het groote none-accoord ruoduleert men, b. v. van C naar

F, of an B naai C, aldus
i

Door middel van het kleine septime -accoord, b. v. van C naar .A
caÍ

(Dit en het groote none- accoord wordt slechts in toonsoorten der groote
terts opgelost.) Door middel van het kleine none-accoord, b. v. van d naar c:

(Dit accoord, dat tot de kleine terts-toonsoort behoort, wordt ook in de
toonsoort der groote terts opgelost.)
Door middel van het verminderd septime -accoord, b. v. van C naar D:
-

Door middel van den verminderden drieklank, b. v. vary Bes naar C:
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Een uitzondering van den regel, dat het intreden van het dissoneerende
overgangsaccoord door een gemeenschappelijken toon met het voorgaande
accoord verbonden moet zijn, vindt men bij overgangen naar een verwante
of een parallele toonsoort, b. v. van C naar G, F en a. In vele compositiën
van den laatsten tijd komen nog meer afwijkingen van dien regel voor.
Nog een middel van modulatie vindt men in de bedriegelijke oplossingen
der dissoneerende overgangsaccoorden. Over dit middel handelt het artikel
TRUGFORTSCHREITUNG, TRUGSCHLUSS.

18 Jan. 1.8J 6 te Altruppin, werd 1840
organist en muziekdirecteur te Saarbrücken en keerde '1845, nadat hij een
jaar vroeger tot koninklijk muziekdirecteur was aangesteld, naar zijn vaderstad
terug -. Van zijn compositiën zijn vooral de mannenkoren gunstig bekend.
Mol (Dirk de), orgelmaker in de Nederlanden, herstelde x.563 het orgel
te Bergen-op-Zoom.
Mol (Fr a n s Marie de), organist en componist, geb. 3 Maart 1844 te
Brussel, ontving zijn opleiding aan het conservatoire aldaar, behaalde prijzen
in het orgelspel en in de compositie en werd te Marseille organist aan de kerk
Saint - Charles. Daar ter stede werd hij 1872 tot orkestdirecteur der
Sociétés des concerts populaires en 1875 tot leeraar aanhetconservatoire benoemd. In het jaar 1876 keerde hij naar Brussel terug, waar hij
orkestdirecteur aan den Vlaamschen schouwburg werd. Onder zijn corn positiën
bevinden zich ouvertures, stukken voor viool, motetten en kamermuziek.
Mol (Peter de), componist en violoncellist, neef van den vorige, ontving
zijn opleiding in zijn geboortestad Brussel en behaalde 1853 met zijn cantate
le Dernier Jour d' Herculanur den »prijs van Rome." Nadat hij een reis
door Frankrijk en Duitschland had gemaakt, vestigde hij zich te Besancon,
waar hij solo-violoncellist aan den schouwburg en leeraar aan de muziekschool
werd ; deze betrekkingen bekleedde hij tot omstreeks t867 en kierde ver
JIáhrin (Ferdinand ), geb.

naar België terug. Van zijn compositiën zijn te Brussel ten gehoore-volgens
gebracht : het oratorium I es Chrltien<$ m zrtyry en de opera Quentin kTel.4y$
(1877). Ook heeft hij een 1'e Deum, een Mis en andere compositiën geschreven.

Mol (Willem de), componist en organist, broeder van F r a n's •Mari e
de Mol, geb. l - Maart 1846 te Brussel, ontving zijn opleiding aan het conservatoire aldaar, werd op zeventienjarigen leeftijd organist aan de kerk
Saint - R o c h te Brussel en behaalde 1871 den prijs van Rome. Op reis
naar Italië werd hij door een ziekte aangetast en stierf te Marseille. Onder
zijn compositiën bevinden zich twee cantates : Levenstijden en De laatste
zonne$fraal, waarvan fragmenten te Marseille ten gehoore zijn gebracht. Fenige
gedeelten van zijn symphonie La. Guerre zijn te Marseille op een der concerts
populaires uitgevoerd. Zijn meest bekende werken zijn de liederen Ik
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ken een lied en Rentelied, uitgegeven door het W i 11 e m s f o n d s te Gent.

Molique (W i l h e 1 m B e r n h a r d), vioolvirtuoos, geb. 7 Oct. 1803 te
Neurenberg, ontving van zijn vader, stadsmuzikant aldaar, onderricht op ver
instrumenten, doch gaf de voorkeur aan de viool en legde zich-schilend
met bijzonderen ijver op de beoefening van dat instrument toe. S p o h r
verhaalt in zijn autobiographie, dat hij bij zijn verblijf te Neurenberg, t815,
den knaap eenige lessen gaf. Later ging M o l i q u e naar Munchen en
studeerde aldaar twee jaar onder leiding van R o v e l Ii. Van Munchen uit
maakte hij verschillende reizen door Duitschland en werd 1826 directeur
der koninklijke kapel te Stuttgart, welken post hij tot 1849 bekleedde. In
laatstgenoemd jaar begaf hij zich naar Engeland, waar hij als solo- en quartetspeler grooten bijval verwierf. Tot 1866 bleef hij te Londen, keerde toen
naar Stuttgart terug, kocht een villa te Cannstadt en stierf aldaar 10 Mei
-

1869. Zoowel wat zijn spel als wat zijn compositiën betreft, behoorde M.,
evenals S p o h r, tot de degelijkste Duitsche vioolvirtuozen dezer eeuw. zijn
voornaamste werken zijn : 5 vioolconcerten, 6 strij kquartetten, een klaviertrio, een symphonie, 2 Missen en een oratorium, getiteld Abraham en I860
te Norwich uitgevoerd

Moll, Molltonart, Hoogd., kleine-terts -toonsoort (z. TooNSOORT).
Mollenhauer (Heinrich), violoncellist, geb. 10 Sept. I 82 te Erfurt,
maakte reeds als kind met zijn broeders Friedrich, violist 'geb. 18I8),
en Eduard, mede violist (geb. 1827), kunstreizen door Duitschland. Hij
werd 1853 aan de koninklijke kapel te Stockholm verbonden, begaf zich
1856 naar Nieuw-York en vond bij het publiek aldaar een zoo gunstig onthaal, dat hij besloct in de Nieuwe Wereld te blijven. Bij maakte vele
reizen door de Vereenigde Staten en vestigde zich 1867 te Brooklyn, waar
hij een muziekschool oprichtte en kamermuziekuitvoeringen gaf.
Molto, Ital., zeer; b. v. Motto allegro, zeer snel; Molto crescendo,
zeer toenemend ; M o l t o accelerando, zeer verhaastend..

1?Tombelli (D o m i n i c o), zanger, geb. 17 Febr. 1 75 te Villanova bij
Vercelli, werd 1775 organist te Crescentina, trad vervolgens in zijn geboorte
te Parma, Bologna, Rome en Napels als zanger op en werd-stadenlr
1800 aan de opera te Madrid als eerste tenor geëngageerd. Later zong hij
te Weenen, en nog in het jaar 1812, bij gelegenheid van het debuut zijner
dochter Esther en A n e t t e in de opera Deme&rio e Polibio, trad hij als
zanger op. Hij stierf 15 Maart 1835 te Bologna. Hij heeft eenige compositiën vervaardigd, als: kerkmuziek, opera's en aria's. Zijn dochter E s t h e r,
geb. l794 te Napels, zong 1823 te Parijs en verliet '1827 als gravin G r i t t i
het t.00neel. Zijn zoon A l e x a n d e r is leeraar aan het Ly c e u m t.e Bologna.
Monasterio -(Jesus), Spaansch violist, geb. 31 Maart 1836 te Potes in
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de provincie Santander, liet zich reeds op negenjarigen leeftijd in zijn geboortestad als solist hooien, kwam 1849 te Brussel en bleef aldaar gedurende
drie jaren bij d e B é r i o t in de leer. Hij maakte kunstreizen door Frankrijk,
België en Duitschland en vestigde zich vervolgens te Madrid, waar hij leeraar
aan het conservatorium en solo-violist aan de koninklijke kapel werd. Ook
gaf hij daar ter stede quartetuitvoeringen.
Moncouteau (Pierre Francois), organist, blindgeboren 3 Jan. '1805
te Ville-Juif, werd 1825 organist aan de S t. Germain des Pres te Parijs
en was daar ter stede als een der beste meesters in het orgelspel bekend.
Hij heeft eenige theoretische werken, als: Traifé (l'harrnonie, Traifé du
contrepoiní, Explication des accor(h en Manuel de transposition, in het licht
gegeven.

Mondgat, Ned. ; MUNDLOCH, Hoogd. ; DOUCHE, Fr. ; het gat in het kopstuk
der fluit.

Moudharmoaica (Lat.: AURA), een soort van mondtrom met 4 tot 10
toongaten, in welke zich diatonisch gestemde stalen pennetjes of tongetjes
bevinden, die door blazen en zuigen in trilling gebracht worden.
!Iondonville ' ( Jean Joseph C a s s a n e a de), violist en componist, gel).
24 Dec. 1811 te Narbonne, was korten tijd orkestdirecteur te Rijssel en ging
vervolgens naar Parijs, waar hij als violist grooten opgang maakte. Als
componist is zijn naam voornamelijk bekend gebleven, doordien hij in den
strijd tusschen Fransche en Italiaansche opera- componisten, in den zoogenaarnden
G u e r r e des B o u f f o n s, de vertegenwoordiger der Fransche school was,
die door de markiezin d e Pompadour werd geprotegeerd. Van zijn
opera's : Tifon eí l'ilurore, Daphutis et dicimadura e. a., die destijds groot
succes hadden, is geen enkele meer bekend. — Hij stierf 8 Oct. 1773.
Mondstuk, Ned. ; MUNDSTUCK, Hoogd. ; BOCAL, Fr. ; dat gedeelte van een
blaasinstrument, door hetwelk of door middel van hetwelk de lucht in het
instrument geblazen en de toon voortgebracht, het instrument in trilling
wordt gebracht ; in 't bijzonder het uit koper, zilver, hoorn, ivoor of ebbenhout
vervaardigde ketelvormige deel der blaasinstrumenten, dat te dien einde aan
den mond wordt gezet, zoo als bij de trompet, den hoorn, de bazuin, de
cornet enz. Alle anders gevormde mondstukken, zoo als die van clarinet, hobo
en dergelijke instrumenten, hebben een bijzonderen naam.
Mondtrom, Ned. ; MAULTROMMEL of BRUMMEISEN, Hoogd. ; GUIMBAIRDE,
Fr.; een klein instrument van ijzer, in den vorm eener lyra met een dunne
ijzeren tong, die, door den vinger in beweging gebracht, door den adem der
mondholte tot het voortbrengen van tonen gedwongen wordt. Nog in den
aanvang dezer eeuw waren virtuozen op dit instrument niet zeldzaam.
Jlonferrato (P. N.), gest. 23 April 1685, was sedert 1676 kapelnut ester
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aan de St. Marcuskerk te Venetië. Zijn kerkmuziekstukken behooren tot de
beste van zijn tijd. Zij zijn te Venetië in druk verschenen.

Moniusko (Stanislatis), componist, geb. 3 Mei 1819 in Litthauen in
een dorpje bij Minks, ontving onderricht van Aug. F r e y e r te Warschau
en '1837 van R u n g e n h a ge n te Berlijn. Zijn opera Halka werd 1858 te
Warschau vertoond, en hij in dat jaar tot kapelmeester aldaar benoemd.
Andere opera's van hem zijn Die Grtz/in en Der .Paria. Hij stier f I872 .
Monk (Edwin George), organist en componist, geb. 13 Dec. 1819
te Frome in Somerset (Engeland), bekleedde op verschillende plaatsen in
zijn vaderland de betrekking van organist, vestigde zich 1847 te Oxford en
werd . aldaar een jaar later tot baccalaureus, 1856 tot doctor in de muziek
benoemd. In liet jaar 1859 volgde hij D r. C a m i d g e op als organist aan
de kathedraal te York. Vele Anfhems en andere kerkmuziekstukken zijn
van hem in druk verschenen.
Monk (William Henry), geb. 1823 te Londen, werd 1847 directeur
en 1 849 organist van King's C o 11 e g e aldaar. Met John H u 11 a h was
hij werkzaam tot bevordering van den zang en volgde hein 1874 op als
zangmeester aan genoemd collegie, nadat hij vooraf leenaar aan verschillende
scholen was geweest. Hij heeft vele werken over muziek geschreven en
behoort tot de redacteurs van The .Parish Choir en Hymns Ancien and Modern.
Monnet (J e a n), geb. te Lyon, kwam op vijftienjarigen leeftijd te Parijs,
waar hij door de hertogin d e B e r r y beschermd werd. Hij verkreeg 1743
het privilegie der O p e r a C o m i q u e, werd 1745 directeur van de opera
te Lyon en 1748 van den Frarischen schouwburg te Londen. Van 1743-58
was hij wederom directeur der O p e r a C o m i q u e te Parijs, waar hij 1785
vergeten stierf. Hij heeft in het licht gegeven : Anfliologie francaise on chansons
choi^ies depuis le Ireiziéme siecle ji^,gq?t' a prIsent (Parijs, 1765, 3 deelen)
en Choix de chansons joyen ee$ (Parijs, J 765). Ook het geschrift Supplement
ani Roman comique on Mémoire pour servir a la vie de Jean Monnet is door
hemzelven geschreven.
Monochord , (van het Grieksche /J(5() één, en ^o^6,^, snaar) een éénsnarig
insti urnent, met behulp waarvan enen de intervallen kan meten. Het bestaat uit een langwerpige houten doos, aan welker uiteinden karnmen zijn
Fevestigd, waarover eene snaar gespannen is. Een beweegbare kam, op de
doos geplaatst, dient om de snaar. in verschillende deelen te verdeelen, opdat
de betrekkelijke toonhoogte dier deelen en hun verhouding tot elkander en
tot de geheele snaar wiskundig vastgesteld zou kunnen worden.
Men pleegt P y t h a g o r a s den uitvinder van het M o n o c h o r d te noemen,
doch waarschijnlijk heeft hij dit instrument bij de Egyptenaren leeren kennen,
want bij hen was de kunst om een snaar in verschillende deelen te verdeelen,
-

-
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ten einde verschillende tonen te verkrijgen, reeds 3000 ,jaren voor C h r i s t u s
bekend. Euclides (4e eeuw v. Chr.) en Claudius Ptolernaeus (2e
eeuw na Chr.) maken gebruik van het monochord om de intervallen der
Grieksche toonschaal te bepalen, en liet muziekstelsel van de Perzen en
Arabieren werd door Abdul K a d ir in de 44e eeuw beschreven met behulp
van een dergelijk instrument.
Een soortgelijk instrument was de H ei i k o n, doch het had verschillende
snaren. Het werd in de middeneeuwen bij het zangonderwijs gebruikt. Als
toonmeter is het monochord later vervangen door Scheib 1 e r s TONOMETER
en door de

SIRENE

van Cavaille.-Coll.

Monodie (,00yw8tu), Gr., in het algemeen : solozang. Bepaaldelijk verstaat
men onder dit woord die soort van eenstemmigen zang, welke op het einde
der '.6e eeuw voornamelijk aan de Italiaansche hoven in gebruik was. De
monodie was oorspronkelijk niets anders dan het van zijn tekst beroofde
en van nieuwe woorden voorziene volkslied. Volgens G i o v a n n i B a t t i s t a
D o n i was Vincenzo G a t i 1 e i, vader van den beroemde sterrekundige, de
eerste die zelf monodieën componeerde, welke hij op de bijeenkomsten van
geleerden en kunstenaars, ten huize van den Florentijnschen edelman
Giovanni Bardi, met begeleiding van de luit voordroeg. Op de ontwikkeling der polyphone muziek oefende de monodie een ongunstiger invloed uit,
vooral nadat V i a d a n a haar in de kerkmuziek had ingevoerd ; het werd
mode, de werken van P a 1 e s t r i n a en zijn school voor Barbaarsche muziek
te verklaren, en het éénstemmige, door instrumenten begeleide gezang, als
de ware kerkmuziek aan te prijzen. De rn o n o d i e verkreeg later, in de
eerste helft der 4'7e eeuw, den naam Aria (z. dit).
Monotonie (powroyea ), Gr., eentonigheid, gezang op één toon, waarbij de
stembuigingen slechts op het einde der periode en bij zinteekens voorkomen;
hiertoe behooren de altaargezangen in de R. K. kerk. (Z. AcCENTUS
,

ECCLESIASTICI.)

Monpou (Frangois Louis H i pp o l y t e), componist, geb. '12 Jan. 1 804
te Parijs, ontving zijn opleiding aan de school van C h o r o n en werd '18l9
organist aan de kathedraal te Tours, voor welken post hij echter ongeschikt
bleek te zijn, evenals voor vele andere muzikale betrekkingen, welke hij
achtereenvolgens bekleedde. Zijn compositie van B é r a n g e r's lied : »Si
j^étai8 petit oiseau, maakte heen 4828 op eens beroemd en groot succes
behaalde hij met zijn volgende compositiën, waaronder vele romances van
Alfred d e M u s s e t en Victor Hugo. Ook op het gebied der opera
waagde hg zich, en wel met gunstig gevolg, hetgeen hij voornamelijk te
danken had aan zijn bevattelijke melodiek en aan zijn talrijke vrienden;
want zijn muzikale kennis was zeer gering. Hij stierf 10 Aug. 1841 te Orleans.
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Monsigny (Pierre Alexandre), componist, geb. 17 Oct. 1729 te
-

Fauquemberg bij St. Omer, ontving op jeugdigen leeftijd les in het vioolspel,
doch was aanvankelijk niet voor de muziek bestemd. Hij kwam 1749 te
Parijs, waar hij klerk op het B u rr e a u des C o m p t e s d u C l e r g é en later
maitre d' hotel van den hertog van Orleans werd. Na het aanhooren van

P e r g o 1 e s e's Serva Padrona ontwaakte bij hem de lust, zich geheel aan de
muiiek te wijeen, er, hij nare te dien einde les bij G i a n o t t i, die hem met
het harmonie-stelsel van R a ni e a u bekend maakte. Na vijf maanden bij
hem in de leer te zijn geweest, vervaardigde M. zijn eerste opera: Les Aveux
inrliscrets, welke 1759 in liet T h e a t r é de la F o i r e ten gehoore werd
gebracht en een gunstig onthaal bij het publiek vond. Aangemoedigd door

le Maitre en Droit
('1760), Le Cadi Dupé (1761) en On ne s' avise jamais de tout, (176'1).
Voor laatstgenoemd werk had S e d a i n e den tekst geschreven, die M. ook
de stof voor vele andere opera's leverde en veel bijdroeg tot het succes dier
werken. M. behoorde met G r é t r y, ;) u n i en D u n i c a n tot de stichters
der Fransche 0 p é r a C o m i q u e. Zijn voornaamste werken waren, behalve
de reeds genoemde : Le Roi et le Fermier (1762), Rose el Colas (I764),
Aline, Reine (le Golconcle (1766), l' Ile $onnante (17 (8), Le Déserfeur (1769),
Le Faucon (1772), La belle d rsene (177 5), lie rendez-vous Bien employé
(1776) en Félix ou l' enfant trouvé (1777). M. had in dienst van den
hertog van Orleans een groot vermogen verzameld, dat hij echter tengevolge
der Fransche Revolutie weder verloor. De vennooten der 0 p é r a C o m i q u e
kenden hem 1798 een jaargeld van 2400 franken toe ; twee jaar later volgde
hij P i c c i n i op als inspecteur van het Conservatoire, welken post hij echter
1802 weer nederlegde, en 1 813 volgde hij G r é t y op als lid van het
Instituut. Hij stierf '14 Jan. '1817. Een jaar te voren had hij het Legioen
van Eer verkregen.
Mont (Henry du), z. DUMONT.
Moiitade (Gregorio), violenmaker, leefde '.670--1730 te Cremona. Zijn
instrumenten zijn naar het model van A. St r a d i u a r i u s vervaardigd.
lilontagnana (Antonio), bassist, kwam 'L 731 in Engeland en zong tot
1734 in verschillende opera's van H d n d e 1 Van 1734 tot 1736 was hij
met S e n e s i n o en C u z z o n i aan den door P o r p o p a gedirigeerden schouw.
burg; in Lincoln's-Inn-Fields verbonden, doch keerde 1738 tot Há n d e l terug.
Montagnana (D o m i n i c u s), violenmaker, werkte van 1700 tot 1740,
deels te Cremona, deels te Venetië. Hij was een leerling van St ra d i u a r i u s.
Zijn fabrikaat heeft, wat vorm en lak betreft, veel overeenkomst niet dat
van zijn meester, en hij behoort tot de beste instrumentenmakers uit de
school van Crernona.
dit eerste succes, schreef hij voor denzelfden schouwburg

-
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Monte (Philippe of Filippe de), sonvz ook Philippe de Mons
genoemd, componist, geb. omstreeks 1524 te Mechelen, gaf 1557 te Antwerpen
zijn eersten bundel Missen in het licht en werd 1568 kapelmeester (C h o r i
musici p r a e f ec t u s) van keizer Maximiliaan te Weenen, welke betrekking
hij no; '159L bekleedde. Ook was hij Domheer en schatmeester te Kamerijk.
Hij stierf 4 Juli '1603. Zijn compositiën bestaan in 30 boeken Madrigalen,
te zamen 630 stuks bevattende, 2 boeken Missen en 6 boeken motetten.
Eeni ;e dezer werken zijn voorhanden in het British Museum, andere
zijn herdrukt door Hawkins, Dehn, Commer en Van Maldeghem.
Monteelair (Michel), componist, geb. 1666 te Chaumont, schreef vele
werken voor de opera, voor de kerk en voor de kamer. Zijn ballet Les
f éíes de l' éíé werd 1716 met bijval ten gehoore gebracht, en men zegt, dat
R a m e a u na het hooren van M.'s opera .Tephfé (173 9. vertoond) besloot, zich
aan de dramatische muziek te wijden. Ook schreef hij een kIéthode pour
apprendre la 11Musique (1706) en een Methode de Violon.
Monteverde (Claudio), een der beroemdste toonkunstenaars van zijn tijd,
geb. 1568 (volgens anderen omstreeks 1566) te Cremona, kwam als violist
in de kapel van den hertog van Mantua en ontving onderricht in de compositie van den kapelmeester I n g e e n e r i. Reeds in zijn eerste werken,
bestaande in Madrigalen en Canzonetten, die 1584 te Venetië in druk verschenen, sloot hij zich bij die componisten aan, welke door ongewone intervallen en toonsopvolgingen naar grooter kracht van uitdrukking streefden, en
hij werd deswege door den theoreticus G i o v a n n i M a r i a A r t u s i in diens
werk 1)elle imperfeftioni Bella moderna musica streng berispt. Op deze strenge
kritiek antwoordde M. met een brief » Agli studiosi leftori, " welke hij als
voorrede hij een volgenden bundel Madrigalen plaatste. Een bittere strijd
werd nu gevoerd tusschen de aanhangers der oude en die der nieuwe school.
In het jaar 1603 werd M. kapelmeester van den hertog van Mantua en legde
zich van dat oogenblik met ijver op de beoefening der dramatische muziek
toe. Bij gelegenheid var. het huwelijk van 's hertogs zoon (1807) componeerde hij een opera, getiteld : .drianna, die zeer grooten bijval vond. De
nieuwe harmonieën, die, volgens veler meening, den kerkzang ontsierden,
waren in de dramatische muziek van groot effekt. Ook zijn volgende opera's:

Or f eo (1608), Pro.4erpina rapita (1630), 1.' 4done (1639), Le Nozze di Enea,
1l Ritorno d Ulis& (1641) en L' Incoronazione di Poppea (1642) getuigden
van zijn groot talent als dramatisch componist.
In het jaar 16l3 werd M. tot kapelmeester aan de St.-M a i c u s-kerk te
Venetië benoemd, aanvankelijk op een jaargeld van drie honderd dukaten,
dat 1616 tot zes honderd dukaten verhoogd werd. Sedert dien tijd noemde
hij zich »Veneziano" en bleef zijn geheele leven in dienst der Republiek.
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Hij stierf 1643 (volgens Mendel 1651) en werd in de Ch i esa dei F r a t r i
begraven. Van zijn gedrukte werken zijn bekend acht bundels Madrigalen,
een bundel Canzonette, een deel Scherzi, de volledige uitgave van Orfeo en
drie deelen kerkmuziek.
Aangaande M.'s beteekenis in de muziek leze men de artikelen MUZIEKGES C HIEDE N IS en OPERA.
Monticelli (A n g e 1 o Maria), zanger, geb. omstreeks 1710 te Milaan
trad x.730 voor het eerst te Rome op en zong achtereenvolgens met grooten
bijval te Londen, te veeenen, te Napels en te Dresden. Hij stierf in laatst
-genomd
stad 1764.
-

Montiehiaro (Giovanni), instrumentenmaker te Brescia, geb. op het einde
der 15 e eeuw.

Monza (Carlo), geb. omstreeks 1744 te Milaan, was in het laatste
kwartaal der 18e eeuw kapelmeester aan het Scala-tooneel aldaar en ver
ook vertoond werden. Enkele aria's daaruit,-vardigenop's,
alsmede eenige klaviersonates en strijkquartetten, zijn ook in het buitenland•
bekend geworden. Hij stierf 1801.
Moorehead (J o h n), geb. in Ierland, kwam op jeugdigen leeftijd in Engeland
en werd 1798 lid van het orkest van Covent Garden te Londen, waar
hij 1804 stierf. Hij heeft veel muziek voor tooneelstukken gecomponeerd.
'ooser (A 1 o y s), orgelmaker, geb. 27 Juni 1770 te Freiburg in Zwitserland, waar hij 1839 (volgens anderen 1829) stierf. Hij heeft vele schoone
instrumenten vervaardigd ; vooral geroemd worden de orgels in de Nicola ïkerk te Freiburg en in de Hei 1 i g e Geest-kerk te Bern.
Morales (Cristofero), componist, geb. te Sevilla in de eerste helft der

16e eeuw, was omstreeks 1540 lid der pauselijke kapel. Zijn gedrukte
werken, uitgegeven tusschen de jaren 1539 en 1569, bestaan in 16 Missen
en vele andere kerkmuziekstukken.
Moralt, vier broeders te Munchen, beroemd wegens hun quartetspel. De
oudste, Joseph, werd 1800 hofkapelmeester en stierf 1828. De tweede,
Johann Baptist, geb. 1777, werd 1792 lid der hofkapel en stierf 1825.
De derde, Philipp, geb. 1780, was de violoncellist van het quartet en van
'1795 tot aan zijn dood, 1847, lid der hofkapel. De jongste, George,
altist, geb. 1781 , stierf 18 18.
Morando, Ital., vertragend, aarzelend.
Morato (J o a V a z. B a r r a d a s M u i t o P am e), Portugeesch muziekgeleerde,
geb. 1689 te Portalegre. De lijst zijner werken, die in de jaren 1733,
1735 en 1738 het licht zagen, is opgenomen in het Netces Lexicon van
.

Gerber (III, 458).
Mordaeh (George), geb. 8 Maart '1801 te Hackenstedt bij Maagdenburg,

II,
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ontving onderricht van Vogler en Schrader en leerde vele instrumenten
bespelen. Hij kwam 1821 bij het Nederlandsche leger in dienst en werd
1827 kapelmeester van het 1Oe regiment infanterie. Bij gelegenheid der
verovering van de citadel van Antwerpen werd hij krijgsgevangen gemaakt en
naar St. Omer gebracht, waar hij 27 maanden bleef. In Nederland terug
vestigde hij zich 1833 te Utrecht, waar hij organist aan de-gekrd,
S t. Maartens-kerk werd, ging 1848 naar Eindhoven, vervolgens naar
Deventer en werd 1853, als opvolger van J. C. Boers, directeur te Nijmegen,
waar hij 1862 stierf. -- Zijn zoon, George Hendrik, geb. 18 Mei 1836,
werd organist te Nijmegen en componeerde eenige stukken voor klavier, die
in druk verschenen zijn.

iordent (Ital . : MORDENTE, Fr . : MORDANT Of PINct, Hoogd. : BEISSER
een der belangrijkste versierselen van een toon, bestaande in
een snelle afwisseling van den voorgeschreven toon met de onmiddellijk
daaronder of daarboven liggenden. Het wordt in den regel voorgesteld door
een teeken boven de noot.
Er zijn twee soorten van mordenten, de enkelvoudige en de dubbele:

of

MORDENT ),

Schrijfwijze.
Eenvoudige mordent. Dubbele mordent.
Uivoering.

^-+-^^^

In de muziek der vorige eeuw , kwam dit melodisch versiersel veelvuldiger
voor dan in die der onze. Men had toen ook langzame en snelle mordenten,
met en zonder voorslag.
De P r a l l t r i l l e r (z. dit) onderscheidt zich hierin van den Mordent,
dat bij eerstgenoemde de voorgeschreven toon afwisselt met de onmiddellijk
er boven liggenden toon.
Moreau (Jean Baptiste), geb. '1656 te Angers, was aanvankelijk
muziekmeester te Langres en te Dyon en kwam later aan het hof te Parijs.
Hij was de eerste, die koren voor R a c i n e's Esther en Meisalie componeerde.
Moreau (Henri), Belgisch toonkunstenaar, geb. 15 Juli 1728 te Luik,
was kapelmeester van het collegie S t. Paulus aldaar. G r e t r y ontving
van hem het eerste onderricht in de compositie. Hij was lid van de Fransche
Akademie en schreef een werk over de leer der harmonie (Luik, L o x h a y, 1783).
Morel (Auguste Francois), componist, geb. 26 Nov. 1809 te Marseille,
schreef veel kerk- en kamermuziek, ook een opera : Le jugewent de Dieu.
Hij vestigde zich '1877 te Parijs.
Morelli (Giovanni), bassist, behaalde op het einde der 18e eeuw te
Londen veel bijval. Hij zong o. a. 1787 op het H á n d e 1-feest.

611
Morendo, Ital., wegstervend (teeken van voordracht).
Moretti (Andrea), luit- en citervirtuoos uit de '16e eeuw, was in dienst
van Fe r d i n a n (1 d e M e d i c i s. Hij ontving op Tateren leeftijd een jaarlijksche
toelage als musicus aan de kathedraal te Siena.
Moretti (G i o v a n n i), componist, geb. E 807 te Napels, werd kapelmeester
aan den S a n C a r l o-schouwburg aldaar en componeerde vele opera's, kerkmuziek en ouvertures.
MMorgenroth (Franz Anton), koninklijk Saksisch concertmeester, geb.
8 Febr. x.780 te Namslau in Silezië, werd 1812 kamermusicus te Dresden
en stierf aldaar 1847. Als componist was hij een leerling van den cantor
Weinlig.
Mori (Nieolas), violist, geb. 'I 793 te Londen uit Italiaansche ouders,
gest. 1839, was een . leerling van V i o t t i en bekleedde van I8 I2 tot zijn
dood den post van concertmeester der voornaamste Londensche orkesten. Ook
had hij een muziekzaak. — Zijn zoon Frank (gest. 1873) had als componist
in Engeland een goeden naam.
Moriani (Napoleone), tenorist, geb. 10 Maart 1808 te Florence, betrad
1832 te Milaan het tooneel en maakte tot 1845 kunstreizen door verschillende
landen van Europa. Na groote triomfen keerde hij naar Italië terug en
stierf 4 Mei 1878 te Milaan.
Morichelli (Anna Bose 11 o), Italiaansche zangeres, geb. 1760 te Reggio,
vierde triomfen te Weenen, Parijs en Londen. Zij keerde 1794 naar Italië
en verliet korten tijd daarna het tooneel.
Morigi (Andrea), bassist, zong van 1766 tot 1788 te Londen met
grooten bijval in Italiaansche opera's. Hij vervulde het emplooi van eersten
buffo caricato.
Morigi (Pietro), geb. omstreeks 1705 in de Romagna, was een der
beste sopranisten van zijn tijd. Behalve in Italië zong hij ook te Petersburg.
Morin (Pierre Augustin), fluitist, geb. 1746 in Normandië, was de
zoon van een lid der kapel van den hertog van Orleans. Hij kwam met een
Fransch tooneelgezelschap te Amsterdam, waar hij 5 Juni 1819 stierf.
Morin (P i e r r e A u g u s t e), violist, zoon van den vorige, geb. 1795 te
Amsterdam, ontving onderricht van J. R. Menen, werd lid van de voornaamste orkesten der hoofdstad en stierf aldaar 1826.
Moritz (Johann Gottfried), blaasinstrumentenmaker te Berlijn, aldaar
geb. 1777, gest. 30 Juli 1840, is de stichter der nog heden bestaande firma
C. W. Moritz, wier instrumenten wereldberoemd zijn.
Moritz von Meezingen, monnik en musicus, geb. 1654 te Menzingen in
Zwitserland, heeft o. a. een bundel liederen, getiteld : Philomela Mariana, in
het licht gegeven.
39*
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Morlaeehi (Francesco), componist, geb. Juni '1784 te Perugia, had
tot leermeester in het orgelspel M a z e t t i, in de compositie Z i n g a r e 11 i en
later M a t t ei. Onder zijn eerste werken behooren een cantate ter gelegenheid van
Napo 1 e o n 's kroning tot koning van Italië (1805), een kluchtspel, getiteld:
It Poeta in Campagne en een Miserere voor 16 stemmen. Met zijn eerste
opera 's : Ii Rifratto, Oreste e. a. verwierf hij veel bijval, en na de uitvoering
van Le Danaide (1810) werd hij ook buiten Italië beroemd. Op aanbeveling
van graaf Marco 1 i n i, gezant bij het Saksische hof, werd hij tot kapelmeester
dei' Italiaansche Opera te Dresden benoemd, welken post hij tot aan zijn dood
bekleedde. Toen 1817 K a r i Maria von Weber kapelmeester der Duitsche
Opera te Dresden was geworden, deed M. aanvankelijk zijn best om diens
pogingen tot verheffing der nationale opera tegen te werken, hoewel hij
schijnbaar met Weber bevriend bleef. Hij bezocht nog dikwijls zijn vaderland en wilde dit ook . 1841 om redenen van gezondheid doen, doch werd
op reis ziek en stierf 28 October van dat jaar te Innsbruck. Van zijn
werken zijn, behalve vele cantates en kerkmuziek, de volgende opera 's te
Dresden vertoond : Yl Corradino, Raoul de Crequi, La Cappriciosa penlita,

Ii Barbiere di Seviglia, La Simplicetta di Pirna, Donna Aura, Tebaldo, La
Gioventu di .Enrico, L llda d' dvanelle, l aodice en Ii Disperato di buon
cuore. Een levensbeschrijving van hem, getiteld : Della vita e delle opere
de' Cay. Franct sco .lorlaechi di Perugia, is vervaardigd door graaf R o s s i,

S c o t t i. M.'s opvolger als kapelmeester te Dresden was Richard Wagner.
Diorlage (G u i 1 l a u m e), Fransch luitenist, leefde omstreeks het midden
der 16e eeuw. Men kent van hem : Livre8 de Tabulature de ,quiterne (Parijs,
1550), Tabulature de Luth (ibid., 1552), en Livre de psalmes par P. C e r ton,
.

reduit en tabulature de Luik (1554).
Morley (Thomas), baccalaureus in de muziek en lid der kapel van
koningin E l i s a b e t h van Engeland, geb. omstreeks het midden der 16e eeuw,
gest. 1604 te Londen, was beroemd wegens zijn vele Madrigalen en Canzonetten, waaronder de melodie voor het lied : „ it inas a lover and his lass"
uit Shakespeare ' s els you like it ; ook wegens zijn theoretisch werk
A playne and easy Introduction to practical Musicke (Londen, 1597), in den
vorm van samenspraken geschreven.
Mornable (A n t o i ri e de), Fransch contrapuntist uit de á.6e eeuw. De in
de eerste helft dier eeuw verschenen verzamelingen bevatten ook motetten
en andere stukken van hem.
Mornington (Garrett Colley Wellesley, earl of), vader van den
hertog van Wel 1 i n g t o n, geb. 19 Juli '1735 te Dangan in Ierland, componeerde vele Glee8 en andere gezangen, die in zijn tijd en ook later zeer
populair waren. Hij Stierf 22 Mei 178'1.
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Morris, of Morrice, Dance, een Engelsche danswijze, vermoedelijk van de
Mooren afkomstig en van Spanje naar Engeland overge bracht ten tijde van
Hendrik VII.
Nors (Antoine), orgelmaker, geb. 1480 te Antwerpen, was in zijn tijd
zeer beroemd. Hij •vervaardigde orgels voor Karel V, voor de aartshertogin
E l e o n o r e en voor den hertog van Mecklenburg.
lilortier de Fontaine, klaviervirtuoos, geb. 1818 te Warschau, maakte
vele kunstreizen ; hij is op liet oogenblik te Londen gevestigd. Men zegt, dat
hij de eerste is geweest, die Beethoven's sonate op. 106 in het openbaar
heeft voorgedragen.

Moscheles (I g n a z), klaviervírtuoos, geb. 30 Mei 1794 te Praag, ontving
het eerste onderricht in de muziek van Dion y s Weber. Op veertien
leeftijd speelde hij voor liet eerst in het openbaar, en omstreeks den--jarigen
zelftien tijd, nadat hij zijn vader verloren had, begaf hij zich naar Weenen,
waar hij zich als muziekonderwijzer vestigde en tevens zijn studiën onder
leiding van A lbrechtsberger en Salieri voortzette. Ook Beethoven
leerde hij daar ter stede kennen en vervaardigde liet klavieruittreksel van
diens F id e l i o. Zijn loopbaan als virtuoos begon hij 18 15, in welk jaar
.

ook zijn Variationen fiber den Alexandermar$ch in druk verschenen. Hij
doorreisde Duitschland, bevond zich in den winter van I82I in Nederland,
waar hij zeer bewonderd werd, speelde in het voorjaar van 1822 te Parijs

en begaf zich vervolgens naar Londen, waar hij kennis maakte met C 1 e m e n t i
en I. B. C r a rn e r ; met laatstgenoemde speelde hij zijn Ilommczge a Handel,
voor twee klavieren. In het jaar 1.824 bevond hij zich te Berlijn, waar hij
den jongen Mende 1 s so h n in het klavierspel onderrichte. Nadat hij 1825
te Hamburg met U h a r l o t t e E m Li d e n in het huwelijk was getreden, begaf
hij zich weder naar Londen, waar hij tot 1846 gevestigd bleef. In dat jaar
noodie de Men d e 1 s s o h n hem uit, om aan het onder zijn leiding geopende
conservatorium der muziek te Leipzig den post van leeraar in het kiavierspel
op zich te nemen. Moscheles nam de uitnoodiging aan en bleef tot aan
zijn dood, 10 Maart 1870, aan die school werkzaam. Van zijn compositiën
verdienen in de eerste plaats genoemd te worden de Éíudes characférie iques

en de klavierconcerten in g en in C. Zeer bekend zijn ook zijn stukken
voor twee klavieren : Hommage d Handel (vierhandig) en Tes Contrastes,
(achthandig).
Mosel (I.g n a z Franz Edler von), hof bibliothekaris te Weenen, aldaar
geb. 2 April 1772, is bekend als componist van de volgende werken : de
opera's Salem, C'1ru8, Astyages, Die Feuerprobe, psalmen, liederen en hymnes;
ook als bewerker van oratoria van H a n d e l en als biograaf van S a l i e r i.
Mosewius (J o h a n n T h e o d o r), geb. 25 Sept. 1788 te Koningsbergen,
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studeerde bij R i e l in den zang, bij Friedrich Hiller in de harmonie,
werd 1814 operadirecteur in • zijn geboortestad en vestigde zich twee jaar
later te Breslau, waar hij een zangvereeniging oprichtte en muziekdirecteur
aan de hoogeschool, later ook directeur der kerkmuziek werd. Hij stierf
15 Sept. '1858 te Schaffhausen. Men kent van hem een verhandeling over
Bach (Berlijn, 1845).
Moskowa (Joseph Napoleon N e y, prince de la), oudste zoon van
den maarschalk N e y, geb. 8 Mei 1803 te Parijs, aldaar gest. 25 Juli 1855,
is op muzikaal gebied bekend door zijn S o c.i e t é d e m us i q u e v o c a 1 e,
r e 1 i g i e u s e e t c 1 a s s i q u e, welk genootschap ten zijnen huize en onder
zijn leiding uitvoeringen gaf. De aldaar ten gehoore gebrachte werken zijn
door hem uitgegeven in den Recueil de morceaux de mnueique ancienne execuíés
aux concerts de la Société de musique religieu$e etc. (1.1 deeles, Parijs.)
Mosoigi (M i c h a e 1), Hongaarsch componist, geb. 4 Sept. 1814 te Boldo
schreef vele nationale muziekstukken, o. a. de-gaszon,et.31Oc870
opera 's Ilka en d lmo80. In een door hem opgericht muziektijdschrift deed
hij pogingen tot verheffing der Hongaarsche muziek.
Mosso, Ital., bewogen, levendig.
Mostra, Ital. ; Custos, Lat. ; notenwijzer. (Z. CUSTOS.)
Motet (Lat. : MOTETTUS, Ital.: MOTET ro), een der oudste vormen van den
figuralen zang. De benaming komt reeds bij F r a n c o van Keulen voor en
is volgens. zijn verklaring een soort van vrijen D i s c a n t u s, een met meer
ligaturen versierd gezang dan de overige kerkmuziek, welke strenger aan den
C a n t u s f i r m u s gebonden is. Sommigen leiden het woord motet van molus,
beweging, anderen van mot, woord, af.
Het motet maakte zich meer en meer van den strengen kerkstijl los.
Wel werden ook aan het motet kerkelijke, zoowel als wereldlijke melodieën
te gronde gelegd, evenals bij de Mis, en niet zelden als tweestemmige canon's
gecontrapunteerd ; maar dat geschiedde alles op levendiger wijze, met de rijke
middelen der mensurale muziek ; de motettenstijl heeft meer iets wereldlijks,
iets dat aan den madrigalenstijl herinnert. De tweedeelige vorm (p a r s p ii nl a
en pars secunda) was reeds vroegtijdig in gebruik, nu en dan kwam
ook de driedeelige vorm voor.
De Nederlandsche contrapuntisten kozen bij voorkeur dezen vorm voor de
uitdrukking hunner persoonlijke gevoelens. Zoo bezong J o s q u i n den dood
van. 0 c k e g h e m, en anderen gaven in motetten hun smart over het afsterven van J o s q u i n te kennen. M o u t o n vervaardigde een motet op den
dood van A n n a van Bretagne, anderen op de kroning van K a r e 1 V, op
den val van Constantinopel en op andere belangrijke gebeurtenissen. De
bloeitijd van dezen kunstvorm was de 16e eeuw; wel werden ook in later
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eeuwen vele motetten gecomponeerd, maar met de ontwikkeling der instrumentale muziek ging het verval der kerkmuziek gepaard ; alleen S e b. B a c h
heeft ook op dit gebied grooten roem verworven ; zijn motetten onderscheiden
zich van die der oudere nieesters vooral door een rijke, levendige rhythiek.
Motief, Ned. ; MoTIv, Hood. ; MoTIF, Fr. ; het kleinste gedeelte van een
muzikaler zin ; in den regel omvat het ééne maat, soms echter ook meer
of minder. Breidt men een motief, door herhaling, verplaatsing, omzetting
of door verbinding met een nieuw motief tot zijn dubbele lengte uit, dan ontstaat
eene zinsnede of een A b s c h n i t t (z. dit).
Moto, Ital., beweging.
Motus contrarius, Lat., tegenbeweging.
Motus obliquus, Lat., zijdelingsche beweging.
Motus rectus, rechte of gelijke beweging.
Moulu (Pierre), een der beste leerlingen van J o s q u i n, vooral sterk in
contrapuntische kunstjes. Zijn .Missa duarum facierum kan men met of zonder
pauzen zingen ; ook schreef hij stukken die door weinige of door vele stemmen
uitgevoerd konden worden.
Mouret (Jean Joseph), kapelmeester van de hertogin d e Maine en
directeur van het C o n c e r t Spirituel te Parijs, geb. 1 682 te Avignon,
gest. 1738 te Parijs, is bekend als componist van vele in Italiaanschen stijl
geschreven Fransche opera's.
Mouton (Jean), in het Latijn J o a n n e s M o t t o n u s genaamd, een der
grootste contrapuntisten uit de The en The eeuw, was een leerling van
Jo s q u i n en evenals deze lid der kapel van Lodewijk X I I en Frans I.
Hij was canoriicus te Therauane, later te St. Quentin, en stierf 30 Oct. x.522.
Onder zijn voornaamste compositiën behooren zijn Motetten. Pet r u c c i ' s
JUotetti della corona bevatten 21 stukken van hem. In de psalmenverzamelingen van Petrus At t a i g n a n t (Parijs, 1534) en van P e t r e i us
(Neurenberg, 1538 en 1539) komen Psalmen van hem voor, in de Missenverzameling van denzelfden uitgever zijn Missa d' 411emayne en de .Missa Tua
esf potentia ; andere Missen van hem zijn bij Petrucci verschenen. Ook
zijn er vele handschriften van hein, Missen en Motetten bevattende, in de
bibliotheken van Rome, Munchen en Weenen voorhanden.
Mozart (L e o p o 1 d), violist, geb. 14 Nov. 1719 te Augsburg, was de zoon
van een boekbinder en studeerde aanvankelijk in de rechtsgeleerdheid, doch
wijdde zich later geheel aan de muziek en werd 1743 hofmusicus van den
aartsbisschop van Saltzburg Hij trad 1745 in het huwelijk en kreeg zeven
kinderen ; slechts twee bleven in leven : Maria Anna en Wolfgang
A m a d e u s. In dienst van den aartsbisschop bracht hij het 1762 tot vicekapelmeester ; het volgend jaar begaf hij zich met zijn kinderen op reis door
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Duitschland over België naar Parijs, van daar 1764 naar Londen, vervolgens
(1765) over Calais, Gent en Antwerpen naar Frankrijk en eindelijk over
Zwitserland terug naar Duitschland. Hij stierf 28 Mei 1787. -- Als toondichter was hij niet onverdienstelijk, doch heeft als zoodanig weinig opgang
gemaakt : reeds in 1 785 noemde S c h u b a r t zijn compositiën » altváterlich."
Meer bijval heeft hij verworven met zijn Tersuuch elner grundlichen t iolinschule (Augsburg, 1756), welk boek tijdens M. 's verblijf hier te lande in het
Hollandsch vertaald en door J o 1h. E n s c h e d é te Haarlem uitgegeven werd
onder den titel : Grondig onderwijs in het behandelen (Ier Viool (1766).
Mozart (Maria Anna), klavierspeelster, dochter vary den vorige, geb.
30 Juli x 751 te Saltzburg, maakte in gezelschap van haar vader en haar
broeder W o l f g a n g kunstreizen door verschillende landen van Europa, en
werd overal als wonderkind toegejuicht. Zij trad 1784 in het huwelijk met
den vrijheer van B e r c h t h o 1 d en stierf 29 Oct. 1829 te Salzburg.
Mozart (Johann Chrysostomus Wolfgang Amadeus), gewoonlijk
alleen Wolfgang Amadeus Mozart genoemd, geb. 27 Jan. 1756 te
Saltzburg, toonde reeds op driejarigen leeftijd grooten aanleg voor de muziek
en begon reeds een jaar later onder leiding van zijn vader, L e op o 1 d M.
(z. dezen), klavier te leeren. Nog voordat hij de noten kende, improviseerde
hij reeds kleine stukjes aan het klavier, en ook van het vioolspel leerde hij
vóór zijn zesde jaar zóóveel, dat hij op het eerste gezicht een vioolpartij in
een trio kon vervullen. In het jaar 1763 besloot zijn vader, met hem en
zijn zuster Marianne, die toen 11 jaren telde, een kunstreis door westelijk
Europa te maken. Van Saltzburg begaven zij zich naar Munchen, van daar
naar Nymphenburg, waar zij verscheiden malen voor den Keurvorst moesten
spelen, en vervolgens over Augsburg naar Ludwigsburg, waar zij er niet in
slaagden, toegang tot den Hertog te krijgen. Gelukkiger waren zij te Schwetzingen bij den keurvorst Karel Theodor van de Palts, waar zij op handen
werden gedragen. Zij reisden daarop naar Heidelberg, Mainz en Frankfort,
waar G o e the hun concert bijwoonde, en verder over Coblenz, Bonn, Keulen,
Aken en Brussel, totdat zij eindelijk 18 Nov. te Parijs aankwamen. Zij ver
daar tot April van het volgend jaar. Overal ontvingen zij de leven-toefdn
toejuichingen, en vooral aan het hof van L o d e w ijk X V werden zij-digste
onthaald op een wijze, die slechts aan zeer weinigen te beurt was gevallen.
Den 10aev April 1764 begon de reis naar Londen, waar Wolfgang en
Marianne zich reeds weinige dagen na hun aankomst aan het hof konden
laten hooren. Koning George III was een groot en degelijk muzieklief
buitengewone van de begaafdheden der kinderen volkomen-hebr,dit
wist te waardeeren. Het was in dezen tijd, dat W o 1 f g a n g zijn eerste
syml)honie schreef, weldra door twee andere gevolgd.
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Brieven uit Saltzburg ontvangen, waarin bij L e o pol dop spoedige terugkomst
werd aangedrongen, deden hein besluiten, zijn verblijf te Londen niet te
verlengen, vooral ook, omdat tengevolge van 's konings ziekte en van Engelands
geschillen met Amerika, de gelegenheid om daar te lande concerten te geven
minder gunstig was geworden. Waarschijnlijk zou dan ook L e o p o 1 d met
zijn kinderen over Calais en Parijs huiswaarts gegaan zijn, had niet de

Hollandsche gezant hem uit naam van Prinses Caroline van Nassau
W' e i 1 b u r g, de zuster van den toen nog; minderjarigen stadhouder W i 11 e m V,
verzocht, naar 's Gravenhage te komen. • Aan dat verzoek werd, hoewel
schoorvoetend, voldaan. De kunstenaarsfamilie verliet Engeland 1 Aug. x.765
en betrad te Calais het vaste land. Te Rijssel werden vader en zoon ziek,
en het verblijf daar ter stede duurde dientengevolge vier weken. Daarop
ging men over Gent en Antwerpen, in beide welke steden W o ! f g a n g het
orgel in een der kerken bespeelde, naar Den Haag. De ontvangst aan het
hof aldaar was zeer minzaam, en L e o p o 1 d was zeer voldaan over de hem
betoonde gulheid en hartelijkheid. Tot Januar i 1766 bleven zij in de hofstad,
waar de beide kinderen ziek werden, en gingen toen naar Amsterdam, waar
zij twee concerten gaven in de zaal boven de manége. Van een derde
concert daar ter stede kon vooreerst niets komen, daar de familie M o z a r t
'weder in den Haag moest zijn bij gelegenheid der inhuldiging van den nieuwen
stadhouder. W o l f g a n g componeerde voor die feesten Benige muziek voor
zang, voor viool en piano en voor orkest, o. a.: Six Sonates pour le Clavecin

aver l accompagnement d' vn T iolon, (lé(iiées a Madame la Princesse NassauWeilburq, née Princesse d' Orange ('s Gi-avenhage, B. H u m m e 1), Eega Weder
Installatie van Z. D. B. Willem den V, Prins van-duitschArope
Oranje, door Z. E. Graaf in muziek gebracht, en door den beroemden jongen
Compo$ifeur J. G. 1W. Mozart, oud 9 Jaeren, met konsíige Tlariatiën ver
en Het bekende Alzrtje Wilhelmus van .ATassau, gevariëert voor 't-merd
Clavier door gemelden ,jongen ^llozart. Ook componeerde hij in Den Haag
een aria voor sopraan, een syniphonie (in Bes) en een ander orkeststuk,
dat den titel van Galimathias Mu 8icarn verkreeg ; het bestaat uit t6 kleine
stukjes riet een slotfuga op liet Wilhelmus.
Nadat de Mozart 's 15 April te A nisterdam nog een derde concert
gegeven en Haarlem, Utrecht en Rotterdam bezocht hadden, gingen zij over

Antwerpen, Mechelen, Brussel en Valenciennes weder naar Parijs, gaven
concerten in de groote steden van Frankrijk en Zwitserland en kwamen in
November 1766 weder in Saltzburg terug. Daar ier stede hervatte W o l f g a n g
ijverig zijn contrapuntische studiën. In het begin van 1767 bevond hij zich
te Weenen, waar hem de compositie eener opera werd opgedragen ; hij
schreef La finla, semplice, maar dat werk werd niet vertoond, en voor een
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vaste betrekking was M o z a r t nog te jong om in aanmerking te komen ;
derhalve ging hij weder terug naar Saltzburg. Een klein Duitsch zangspel,
Bastian and Batglienne, ontstond in dien tijd, en dit werk werd ten huize
van Dr. M e s m e r vertoond. Spoedig na zijn terugkomst werd Mozart
wel is waar tot concertmeester benoemd, doch eerst later werd aan dien
post een zeer sober salaris verbonden, tegelijk met beleedigingen van allerlei
soort, voornamelijk toen Hieronymus C o 11 e r e d o den aartsbisschop
Sigismond was opgevolgd.
Na verschillende vergeefsche pogingen, door den vader in het werk gesteld,
orn voor zijn zoon aan het hof te Munchen, te Weenen - en te Florence een
passenden werkkring te vinden, besloot hij eindelijk, een reis door Italië met
hem te maken. In December 1769 kwamen zij daar aan, en evenals in
Engeland, Frankrijk en de Nederlanden, was men in dat land verbaasd over de
buitengewone gaven van den knaap. De beroemde muziekgeleerde M a r t i n i
was verrukt over het spel en de compositiën des jongen kunstenaars ; te Rome
werd W o if g a n g tot ridder van de Gouden Spoor benoemd ; te Milaan
ontving hij de opdracht, een opera voor het carnaval te schrijven, en dit
werk — Mitridade verwierf zoo grooten bijval, dat hem ook werd opgedragen, een cantate voor het huwelijk van den aartshertog Ferdinand te
schrijven ; deze compositie Ascania in d lba werd 17 Oct. '1 77 J met
groot succes ten gehoore gebracht ; evenzoo de tweede opera, Lucio Silla,
door hem voor Milaan 'geschreven. In het jaar J 770 had de A c a d e m i a
f i 1 a r m o n i ca te Bologna hem tot eerelid benoemd ; kort daarop ontving
hij een dergelijke benoeming van de Academia te Verona. En toch was
het hem, niettegenstaande al deze onderscheidingen, niet mogelijk, een betrek
te verkrijgen ; hij moest weder naar Saltzburg terug, waar intusschen-king
groote veranderingen waren voorgevallen. De reeds genoemde H i e r o n y m u s
C o 11 e r e d o, een trotsch en onbeschoft man, was aartsbisschop geworden.
Vergeefs trachtten vader en zoon, te Weenen geplaatst te worden ; zij werden
er vriendelijk ontvangen, doch moesten onverrichter zake huiswaarts keeren.
Omstreeks dienzelfden tijd (I 773) ontving de jonge NI o z a r t de opdracht,
-

voor Munchen een opera buffa te schrijven. Hij componeerde La finla ^giardiniera; zij werd begin Januari 1775 aldaar met groot succes vertoond, en
tot niet geringe voldoening van vader en zoon was de aartsbisschop Hi er on y in u s, die een bezoek bij het hof te Munchen had gemaakt, bij de voor
tegenwoordig; men wenschte hem geluk met zijn genialen concertmeester.-steling
Mozart's lot verbeterde er echter niet door ; integendeel, de kerkvorst
verbood vader en zoon voor het vervolg alle reizen, zoodat W o 1 f g a n g, die
toch al geen pleizierig leven bij den bisschop had want hij moest met
de lakeien aan tafel eten, werd door zijn meester als een bedelaar en
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vagabond uitgescholden en de kamer uitgeschopt — zich eindelijk genoodzaakt
zag, zijn ontslag te nemen.
Nog eenmaal wilde Mozart, voornamelijk op raad van zijn vader, zijn
geluk te Parijs beproeven. Ditmaal reisde hij met zijn moeder, daar
Leopold, die bij den bisschop in dienst was gebleven, geen verlof kon
bekomen. Hij vertrok 23 Sept. 1777 van Saltzburg en nam den weg over
Munchen, in de hoop, dat hij misschien aan het hof van den keurvorst een
plaats zou kunnen verkrijgen ; doch te vergeefs. Ook te Mannheim deed hij
pogingen om geplaatst te worden. In den kapelmeester H o l z b a u e r en den
concertmeester C a n n a b i c h vond hij oprechte vrienden, die hem aan den
keurvorst Kar 1 Theodor voorstelden. Deze was zoozeer van M.'s klavierspel verrukt, dat hij diens raad inwon over het klavieronderricht dat zijn
natuurlijke kinderen ontvingen ; hem een betrekking geven deed hij echter
niet. Dit is te verwonderlijker, daar de keurvorst pogingen deed tot ver
Wie 1 a n d 's .„.Ucesfe was met muziek van-hefingdrDutscopa.
Schweitzer 1773 te WWeimar met grooten bijval vertoond, en die goede
uitslag had den keurvorst bewogen, deze opera ook op zijn zomerverblijf
Schwetzingen ten gehoore te brengen en een bijzonder tooneel voor het
Duitsche zangspel in te richten. Te dien einde had H o 1 z lb a u e r het door
A. k.1 e i n geschreven libretto Giuníher von Sehwarzbury op muziek gezet, en
dit werk was 1776 met succes vertoond. Dat Mozart de aangewezen man
was om tot de bevordering dei Duitsche opera mede te werken, kwam echter
den keurvorst niet in de gedachten.
Dat de jonge kunstenaar zich te Mannheim langer ophield dan oorspronkelijk bedoeld was, lag voornamelijk hieraan, dat hij er een meisje, A l o y s i a
von 'N e b e r, dochter van den copiist en souffleur F r i d o l i n von Weber,
leerde kennen, dat zoowel door haar schoonheid als door haar groote
muzikale .begaafdheden diepen indruk op hem maakte. Allerlei plannen voor
de toekomst gingen hem door het hoofd, en ten slotte ging hij er toe over,
zijn vader voor te stellen, met A l o y s i a en haar familie groote kunstreizen te
ondernemen. Hij zou voor haar verdere opleiding zorgen ; hij zou componeeren,
zij zingen, en het kon niet anders, of zij zouden hun pogingen met een
goeden uitslag bekroond zien.
Die voorslag deed den verstandigen Leopold pijnlijk aan. Hij begreep
zeer goed wat er gaande was en voorzag al de ellende, die zulk een onder
onvermijdelijk na zich moest sleepen. Hij bracht, zijn zoon het onver--nemig
standige van het plan onder het oog en raadde here aan, onmiddellijk naar
Parijs te gaan. Daar ter stede werd echter Mozart met lang zoo groote
geestdrift niet ontvangen, als toen hij er als kind gespeeld had; wel werd
op het C o n c e r t S p i r i t u e l een symphonic van hem ten gehoore gebracht
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en veertien dagen later met bijval herhaald; doch de toestanden in de
muzikale wereld van Parijs behaagden hem niet, en toen hij het ongeluk had,
zijn moeder te verliezen, die 3 Juli aldaar stierf, kon niets hem weerhouden,
Parijs te verlaten. Wederom was zijn hoop op Munchen gevestigd, wederom
zocht zijn vader aldaar een betrekking voor hem, doch wederom te vergeefs.
Alleen in Saltzburg had hij kans geplaatst te worden, en hoe moeilijk het
hem ook viel, zich daar weder te vestigen, uit liefde voor zijn vader en ook
in de hoop, een betrekking te verkrijgen, die hem veroorloven zou met
A l o y s i a Weber te trouwen, nam hij den hem aangeboden post van
concertmeester en hoforganist te Saltzburg aan. Hij verliet Parijs 23 Sept.
en keerde naar zijn vaderland terug.
Te Munchen gekomen ondervond hij een groote teleurstelling. A 1 o y s i a
die met de Opera van Mannheim daarheen getrokken was, had aan de
liefdesbetuigingen van den tooneelspeler en schilder Joseph Lange gehoor
gegeven en was voornemens roet hem te trouwen, hetgeen ook x.780 gebeurde.
Mozart hield zich goed, maar was diep getroffen door het verlies zijner
geliefde. Te Saltzburg, waar hij in Januari 1 179 aankwam, was hij weder
7

verbazend vlijtig. Behalve de voor zijn ambt vereischte instrumentale werken
en kerkmuziekstukken, schreef hij de muziek voor het drama Thamos van
den vrijheer von Gabler en een operette, voor welke een vriend van
den huize, S c h a c h t n e r genaamd, den tekst had geschreven — ongetwijfeld die, welke bij André onder den titel Zaide is uitgegeven. Deze
operette is in zooverre merkwaardig, dat Mozart daarin getracht heeft,
het melodrama in de opera in te voeren. Omstreeks denzelfden tijd ontving
hij uit Munchen de opdracht, een carnavals opera te componeeren. De abbé
Giambattista V a r e s c o, sedert '1766 hofkapelaan te Saltzburg, schreef
het tekstboek, dat den titel - Idlorneneo droeg, en Mozart schreef met dit
werk het eerste zijner zeven meesterstukken op het gebied der dramatische
muziek. Met deze opera had hij zich in de door Gluck aangewezen
richting bewogen.
Gaarne zou hij in. Munchen gebleven zijn, snaar ook daar ter stede was geen
plaats voor hem. Hij moest den aartsbisschop van Munchen raar Weenen volgen;
hier echter steeg de onbeschoftheid van den prelaat tot een zoo hoogen graad,
dat Mozart genoodzaakt was hein te verlaten. Hij namm zijn intrek bij de
moeder van A 1 o y s i a Weber, die haar dochter naar Weenen gevolgd was,
en trachtte door het geven van muziekles en door het verkrijgen van honorarium voor zijn compositiën in zijn levensonderhoud te voorzien. In den
zomer van '1780 ontving hij van keizer Joseph I I de opdracht voor • een
komische opera ; hij koos den tekst van B r e t z n e r : Die .Enf fuhrung au8 (lom

Serail, reeds vroeger door A n d ré gecomponeerd, en dien S t e p h a n i volgens
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Mozarts aanwijzingen veranderde. Reeds 12 Juli 1782 werd het werk
vertoond en vond, niettegenstaande de oppositie der Italianen, terstond grooten
bijval. De innigheid en de vroolijkheid, die in dit werk den boventoon voeren,
staan in verband niet de gelukkige stemming, waarin Mozart zich toen als
bruidegom bevond. Toen zijn vader vernomen had, dat hij zijn intrek had
genomen bij mevr. We b er, die nog een andere dochter, Constance, bezat,
had hij, in de meening dat zijn zoon ook op die jongere zuster van Al o y s i a
verliefd zou kunnen worden hetgeen dan ook werkelijk gebeurde -- hem
aangeraden te verhuizen. Eindelijk voldeed de zoon aan zijn verzoek, maar
het was te laat : Constance had hem betooverd, en daar hij zich voor
zonder haar niet te kunnen leven, besloot hij kort en goed, met haar-steld,
te trouwen. Wat ook de praktische vader tegen dat plan inbracht, en hoe
krachtig ook de moeder van C o n s t a n c e er zich tegen verzette, hij overwon
alle moeilijkheden en trad met zijn geliefde bruid in het huwelijk. Daarop
gaf de vader zijn zegen.
Korten tijd daarna kwam het jonge paar te Saltzburg, en de oude Le o p o 1 d
bracht heerlijke dagen met hen door. Daar ter stede begon de componist
een nieuwe opera : L' oca del Ciro, die echter onvoltooid bleef. Te Weenen
teruggekeerd, was zijn voornaamste zorg, voor zich en zijn vrouw het
dagelijksch brood te verdienen, en eerst in het jaar J 785 zagen weder
belangrijke compositiën van hem, Davidde penitence en de aan Haydn
opgedragen zes strijkquartetten, het licht. Het volgend jaar schreef hij,
behalve het kleine zangspel Der Schau$pieldirector, zijn derde monumentale
dramatische werk : Le Nozze di _Figaro, door den abbé d a P o n t e naar het
blijspel van B e a u m a r c h a i s, Le mariage d'e Figaro, bewerkt. Ook deze
opera verwierf grooten bijval, maar toch gelukte het 's meesters vijanden, haar
na de negende voorstelling van het repertoire te verdringen. Groote geestdrift verwekte zij te Praag, waar zij '1786 door het gezelschap van B o n d i n i
vertoond werd, en de meester beloofde, zijn eerstvolgend werk voor Praag te
schrijven. Hij heeft woord gehouden. Reeds 29 Oct. 1787 werd deze
nieuwe opera : lion Juan (Doc Giovanni), voor welke wederom Da Pont e
den tekst had vervaardigd, daar ter stede gegeven. De geestdrift was nog
grooter dan bij de voorstelling van -Figaro, en de bevolking van Boheme 's
hoofdstad noemde Mozart den grootsten meester in het rijk der tonen.
Te Weenen kwam deze opera x.788 voor het eerst ten tooneele, en daar
gelukte het haar slechts langzaam, (le gunst van het publiek te verwerven.
Nu meende ook keizer Joseph iets voor Mozart te moeten doen ; hij
benoemde hem tot hofcomponist en schonk hem een jaargeld van 800 gulden.
Gluck had in diezelfde betrekking 2000 gulden jaarlijks ontvangen. Herhaalde malen had Mozart het plan opgevat, naar Engeland te gaan, maar
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telkens had hij aan zijns vaders wensch gevolg gegeven en was in Weenen
gebleven. Te Berlijn, waarheen hij zich J 789 met prins K a r 1 L i c h n o w sky
begeven had, werd hij aan het hof van F r e d e r i k W i 1 h e 1 m I I met eer
koning bood hein den post van hof kapelmeester-bewijznovrlad,
Mozart
dit
zijnen
keizer mededeelde, zeide deze: » Hoe nu,
aan. Toen
beste Mozart ! wilt ge ons verlaten ?" Na die woorden wees de meester het
aanbod van den koning van Pruisen van de hand; hij bleef zijnen keizer
trouw en .... kwam dientengevolge van gebrek om. Wel droeg de keizer
hem de compositie eener opera : Co$i fan lulte, op ; doch hij stierf, voordat
Mozart het werk voltooid had, en van zijn opvolger, Leopold I I, was
voor musici niet veel goeds te verwachten. Mozart dong naar de betrekking
van tweeden hofkapelmeester, doch te vergeefs, en hij zag zich genoodzaakt,
als plaatsvervanger van Hoffmann, kapelmeester aan de S t e fa a n s -kerk,
op te treden, in de hoop hem eens op te volgen ; maar H of f m a n overleefde
hem. Hij had een reeks meesterstukken vervaardigd, maar zijn levens
werden hoe langer hoe zorgwekkender. Dit verlamde echter-omstandighe
zijn werkkracht niet. In de jaren 1789 en 1790 voltooide hij de symphonieën
in Es, in q en in C, die tevens zijn meesterstukken op instrumentaal gebied
zijn ; ook instrumenteerde hij volgens de eischen van het toenmalig orkest de
oratoria Messias, deis zend Galathea en ,ilexander f e$t van H á n d e 1. In zijn
laatste levensjaar schiep hij, behalve een groot aantal kleine werken, de
heerlijke opera Die Zatherflöe, La Clemenza di Tito en het Requiem. Die
Zauberiöte ontstond op aanraden van den schouwburgondernemer Schik an e d e r, die in benarde omstandigheden was geraakt, waaruit hij door het
voorbeeldelooze succes der opera gered werd. De opera La Clemenza di Tito
was voor het kroningsfeest van keizer L e o p o 1 d te Praag bestemd. Van dit
werk, dat Mozart binnen 18 dagen voltooid had, werd door het keizerlijke
echtpaar niet veel notitie genomen. Men verhaalt zelfs, dat de keizerin zich
vrij minachtend had uitgelaten over de porcheria (armzaligheid) der Duitsche
muziek. Ziek en teleurgesteld kwam Mozart uit Praag terug. IJverig
werkte hij voort aan -Die Zauberflóte, die 30 Sept. voor het eerst vertoond
werd, en begon toen aan het hem door een vreemdeling opgedragen Requiem.
Doch de dood overviel hem, voordat hij het voltooid had ; hij stierf 5 Dec.
í79I 's morgens te J uur.
Het Requiem werd door zijn leerling S u ss m a y e r voltooid, en er is veel
over gestreden, welk aandeel M o z a r t eigenlijk aan dat werk gehad heeft.
Het geheimzinnige verhaal, dat de » Engel des doods" het Requiem zou
besteld hebben, is in diervoege opgehelderd, dat de bestelling was uitgegaan
van zekeren graaf W a 11 s eg g te Stuppach, een dilettant-componist, die gaarne
goede compositiën onder zijn naam liet uitvoeren.
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Aangaande M o z a r t 's beteekenis in de muziekgeschiedenis leze men de
artikelen INSTRUMENTALE MUZIEK, MUZIEKGESCHIEDENIS en OPERA.
Een volledige lijst der compositiën van dezen meester is uitgegeven door
Bre it kop f en Hartel.
Het aantal levensbeschrijvingen van Mozart is zeer groot. Het beste
werk over hem is de biographie van Otto Jahn (tweede druk, '1867); een
overzicht van zijn werken vindt men in het Chronologisch thematischer Ver
Ludwig Ritter v o n-zechnisdrtmlTowekIVA.Mzarf's,vn
Ko c h el (Breitkopf & Harte 1, 1862). Aangaande zijn verblijf hier te
lande verdient aanbeveling Mozart 's verblijf in Nederland en het muziekleven

aldaar in cle laatste heltf der achttiende eeuw, door D. F. Scheur 1 e e r
Cs-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1883).
Mozart (Wolfgang A m a d e u s), jongste zoon van den vorige, geb.
26 Juli 1791 te Weenen, ontving onderricht in het klavierspel en in de compositie van Neukomm, Streicher, Albrechtsberger en Salieri.
Hij liet zich 1805 voor het eerst in het openbaar hooren en speelde toen
een concert van zijn vader en variatiën op het menuet uit Don Juan.
Later, 1808, werd hij muziekmeester bij de familie van graaf B a w a r o w s k y
in Gallicië. Hij maakte vele kunstreizen en vestigde zich I814 te Lemberg,
waar hij 1 826 de C a e c i l i a-vereeniging stichtte. Hij was een goed klavierspeler, doch maakte overigens weinig opgang in de muzikale wereld. Hij
stierf 30 Juli 1844 te Karlsbad.
Mozarteum, een te Saltzburg ter eere van Mozart gesticht instituut, dat
concerten geeft en tevens leerschool is. Op dit oogenblik is J. F. II u m m e 1
directeur dier inrichting.
Mozartstiftung, een sedert 1838 te Frankfort a. d. M. bestaande stichting,
die ten doel heeft, jonge onbemiddelde talenten een jaarlijksche toelage tot
voortzetting hunner studiën te geven. Tegenwoordig bedraagt het stipendium
1800 mark.
Mozin (Théodore), componist en klavierspeler te , Parijs, geb. 1766,
gest. 14 Nov. 1.850. -- Zijn zoon Desire T h é o d o re, klavierspeler., geb.
1818, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs.
Miieke (Franz), componist, geb. 24 Jan. x.819 te Móckern in de provincie
Saksen, maakte zich vooral op het gebied van den mannenzang verdienstelijk.
Hij ontving 1850 den titel van koninklijk muziekdirecteur en stierf 8 Febr. 1863.
Mudie (Thomas M o 11 es o n), geb. 1809 te Chelsea, gest. 24 Juli 1876
te Londen, ontving onderricht in de compositie van Crotch, in het klavierspel van Potter, werd 1844 muziekonderwijzer te Edinburg en vestigde
zich 1863 te Londen. Hij heeft vele instrumentale muziekstukken gecomponeerd.
1!Iufat (George), componist uit de 17e eeuw, studeerde zes jaar te
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Parijs onder leiding van L u l l i, was tot 1675 organist aan de kathedraal
te Straatsburg, bezocht vervolgens Weenen en Rome, werd 1690 organist
en 1695 kapel- en koormeester van den bisschop van Passau, in welke stad
hij 23 Febr. 170 4 stierf. Hij gaf in liet licht : Suaviori$ harmoniae insfru-

menlalis kyporc/iematicae Fiorilegium primum, bevattende 50 stukken voor 4
of 8 violen met basso continuo (Augsburg, 1685) ; Florilegium sec?undii.m,
62 stukken (Passau, . l698) en Apparatu8 musico-organislicus, bevattende '12
toccata 's enz. voor orgel en klavier.
Muffat (A u g u s t G o t t 1 i e b), zoon van den vorige, geb. omstreeks 1 690,
was een leerling van J. J. Fu x, werd t717 kamer- en hoforganist van
keizer Karel VI en stierf I770 te Weenen. Men kent van hem 72 Ver
oden Fugen etc., voor orgel, en Componimeníi musicali voor harpsichord.-setín
Een Courante en twee Menuetten van hem zijn opgenomen in de verzameling
Alíe Klaviermusik van P a u e r.
Milhldorfer (Wilhelm Karl), componist, geb. 6 Maart J 836 te Graz
in Stiermarken, werd 1S55 orkestdirecteur aan den stadsschouwburg te Ulrn,
1867 aan de Opera te Leipzig en 1881 aan die te Keulen. Onder zijn
compositiën bevindt zich een romantische opera : Im A'y 1 Buser.
Muhlenfeld (K a r l), geb. 1797 te Brunswijk, waar zijn vader contrabassist
in de hertogelijke kapel was, ontving onderricht in het viool- en klavierspel,
maakte in de jaren 1819-24 kunstreizen, o. a. naar Parijs en Londen,
vestigde zich daarna te Rotterdam en dirigeerde daar ter stede gedurende
eenige jaren de concerten. Hij vestigde zich 1850 te Londen en stierf aldaar
3 Sept. 1852. Hij was lid van verdienste der Maatschappij t. b. d.
Toonkunst. Van zijn compositiën zijn stukken voor klavier en gezangen
in druk verschenen.
Miihling (August), geb. 1782 te Rahgune bij Dessau, ontving op de
Thomasschool te Leipzig onderricht van Adam H i l l e r en van A. E. M u 11 e r
en was als klavierspeler, violist en componist gunstig bekend.
Mulder (Jan George), violist, geb. 18 Febr. 1837 te 's Gravenhage,
ontving als leerling der koninklijke muziekschool aldaar onderricht van
J. H. Lubeck. Hij is thans leeraar aan dezelfde inrichting, en uit zijne
klasse zijn verscheiden uitstekende violisten te voorschijn gekomen. Ook
staat hij in de residentie aan het hoofd van het strijkquartet, waarin, behalve
hij, de heeren W. van A g t li o v e n (2e viool), E. B e n e d c t u s (alt) en
J. G i e s e (violoncel) medewerken. -- Zijn dochiers, M a r i a C o r n e 1 i a (geb.
30 Oct. 1860) .en Catharina Wilhelmina (geb. 30 Oct. 1861), zijn
gunstig bekende klavierspeelsters ; zij ontvingen haar muzikale opleiding aan
de Koninklijke muziekschool.
Muller (Adolph), componist, geb. 7 October 1802 te Tolna in Hongarije,
t

-
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was eerst tooneelspeler, doch begon zich omstreeks 1825 op de compositie
toe te leggen en vervaardigde opera 's voor verschillende tooneelen in Weenen,
waar hij woonde. Het jaar van zijn dood is onbekend.
Muller (Adolph Heinrich), geb. vermoedelijk 1768 te Nordheim in
Hanover, werd 1804 organist aan de Nico 1 a i-kerk te Leipzig.
Muller (Aegidius C h r is t o p h), geb. 2 Juli 1766 te Górsbach bij Nordhausen in Thuringen, was hofmusicus van den hertog van Brunswijk en als
componist en violist gunstig bekend. Den meesten roem heeft hij echter
behaald door de opleiding van zijn vier zoons (z. MULLER, GEBROEDERS, I),
die te zamen een strijkquartet vormden, dat wereldberoemd is geworden.
Hij stierf 1.4 Aug. 1841 te Brunswijk.
Muller (A u g u s t), contrabas-virtuoos, geb. 1810, was concertmeester te
Darmstadt en stierf 25 Dec. 1867.
Muller (August Eberhard), organist, broedervan Adolph Heinrich
M., geb. 13 Dec, 1767 te Nordheim in Hanover, werd 1789 organist te
Maagdenburg, 1792 directeur te Berlijn, waar hij bevriend werd reet M a r p u r g,
F a s c h en R e i c h a r d t, en 'I 794 organist aan de N i c o 1 a ï -kerk te Leipzig.
Hij bespeelde behalve het orgel het harpsichord en de fluit. In x.810 ging
hij naar Weimar en stierf 18I7. Zijn compositiën bestaan in concerten en
sonates voor klavier, suites en sonates voor orgel, klaviertrio's en duetten,
cantates en een klavier- en fluitmethode. In de Leipziger mu$ikalisehe Zeitung
komen vele kritische opstellen van hem voor.
Muller (Bernhard), geb. 25 Jan. 1824 te Sonneberg, is kerkmuziekdirecteur van het hertogdom Meiningen. Hij heeft veel voor de bevordering
der kerkmuziek in Thuringen gedaan.
Muller (C.), orkestdirecteur en stichter der „Zondagsconcerten" te Ainsterdam, stierf aldaar omstreeks 1800.
Muller (Christiaan), orgelmaker, geb. 1690 te Andriesberg, leefde
1720-70 te Amsterdam. Zijn voornaamste werken zijn de orgels in de
Groote kerk te Haarlem, in de J a c o b ij n e r -kerk te Leeuwarden, in de
Luthersche kerk te Rotterdam, ir, de Hervormde kerk te Beverwijk, in die
te Alkmaar en in de Luthersche kerk te Arnhem. Terwijl hij aan den bouw
van het groote orgel voor de St e p h a a n s-kerk te Nijmegen bezig was, ver
dood. Zijn leerling K o n i n g voltooide dat werk.
-rastehmd
Muller (C h r i s t i a n. F r i e d r i e h), vioolvirtuoos, geb. 29 Dec. 1752 te
Rheinsberg, maakte kunstreizen door verschillende landen van Europa en
stierf x.809 te Stockholm. Hij leefde eenige jaren met een te Kopenhagen
zeer beroemde zangeres, Caro 1 i n e F r e d e r i k e W a 1 t h e r, die zich van
haar man had laten scheiden, en die 1788 ook Mul 1 e r verliet.
Muller (Christian Gottlieb), violist en componist, geb. 6 Febr. 1800
40
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te Nieder-Oderwitz bij Zittau, werd violist in een orkest te Leipzig en 1829
directeur der E u t e r p e - concerten aldaar. In 1838 werd hij stadsmuziekdirecteur
te Altenburg en stierf aldaar 29 Juni 1863. Onder zijn compositiën bevinden
zich twee opera 's. Hij was de man, die R i c li a r d W a g n e r omstreeks
1829 het eerste onderricht in de harmonieleer gaf.
Muller (Friedrich), geb. 10 Dec. 1786 te Orlamunde, werd 1831
directeur der vorstelijke kapel te Rudolstadt, in welk orkest hij sinds 1802
als violoncellist en clarinettist werkzaam was geweest. Hij maakte in zijn
jongen tijd vele kunstreizen. Onder zijn compositiën bevinden zich symplionieën, quartetten en zangstukken.
duller (Gebroeders. I.). Deze vier virtuozen vormden het volmaakste
strijkquartet dat tot heden bekend is. Zij waren zoons van A e g i d i u s
C h r i s t o p h M. De oudste, Kar 1 Friedrich (eerste violist en concertmeester van den hertog van Brunswijk), werd geb. JJ Nov. x.797 en stierf
4 April 1873; Theodor Heinrich Gustav (alt) werd geb. 3 Dec. 1790
en stierf 7 Sept. x.855 ; August Theodor (violoncel) werd geb. 27 Sept.
x.802 en stierf 20 Oct. 1875, en Franz Ferdinand Georg (tweede viool
en kapelmeester van den hertog) werd geb. 29 Juli J 808 en stierf 22 Mei
1855. Aanvankelijk waren (le vier broeders, evenals hun vader, in dienst
van den hertog van Brunswijk, doch tengevolge van 's hertogs streng verbod,
dat geen zijner hofmuzikanten zich op een openbaar concert mocht laten
hooien, besloten zij, nadat zij zich heimelijk in het quartetspel geoefend
hadden, hun ontslag te nemen. Wel maakte de omwenteling van 1830 aan
het despotisme van hertog Kar 1 een einde, en diens broeder en opvolger
deed zijn best, de gebroeders M u 11 e r weder aan zijn kapel te verbinden;
maar zij wilden nu de vruchten van hun studiën trekken en begaven zich
op reis. Het M u 11 e r -quartet doorreisde geheel Duitschiand, bezocht Parijs en
Kopenhagen en gaf 1852 ook hier te lande uitvoeringen. Hun programma 's
bestonden bijna uitsluitend uit werken van Haydn, Mozart en Beethoven,
en hun voordracht van die werken was voortreffelijk. In het jaar 1855 werd.
het quartet tengevolge van den dood der broeders Georg en G u s t a v
ontbonden.

driller (Gebroeders. II). De oudste der hierboven genoemde gebroeders
had vier zonen, en dezen vormden een nieuw quartet. De oudste, Bernhard,
geb. 24 Febr. 1825, was de altist van dit quartet; Karl, geb. 14 April
1829, speelde de eerste viool ; Hugo, geb. 2'1 Sept. 1832, de tweede, en.
Wilhelm, geb. 1 Juni 1834, de violoncel. Dit nieuwe quartet werd aanvanke lij k aan de hofkapel van Meiningen verbonden, en alle vier de broeders

verkregen den titel van kamervirtuoos, Karl ook dien van concertmeester.
Evenals hun voorgangers maakten zij groote kunstreizen en bezochten,
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behalve de grootste steden van Duitschland, ook Nederland, Frankrijk, Denemarken
en Rusland. Toen I867 Kar 1 kapelmeester te Rostock geworden was, trad
L. Auer als eerste violist van het quartet in zijn plaats ; doch toen 1873
ook W i 1 h e 1 m een vaste betrekking verkreeg, namelijk die van solo-violoncellist der koninklijke kapel te Berlijn, werd het quartet ontbonden.
Muller (Karel Frederik), componist, geb. 17 Nov, 1788 te Nijmegen,
ontving het eerste onderricht in . de muziek van zijn moeder, de gunstig
bekende altzangeres L u i s e M ü 11 e r (geb. 1763, gest. 1829). Op jeugdigen
leeftijd liet hij zich in Duitschland als klavierspeler hooren, sloot zich als
muziekdirecteur bij een reizend tooneelgezelschap aan en vestigde zich 1813
als muziekonderwijzer te Berlijn, waar hij zich ook als klavierspeler herhaalde
malen in het openbaar liet hooren. Nadat hij tengevolge van een val zijn
arm gebroken had, legde hij zich bepaaldelijk op den zang en de compositie
toe. Als componist had hij de gewoonte, zijn werken aan gekroonde hoofden
te zenden, tengevolge waarvan hem vele onderscheidingen te beurt vielen.
Als componist is hij bekend door een opera : Das Schlos.? Morano, vele
liederen en instrumentale muziek. Ook heeft hij eenige kritische opstellen
geschreven en een tot gebruik bij het zangonderwijs dienend instrument,
genaamd T on o pla s t e (z. dit) uitgevonden.
Muller (H i p p o l y t), violoncellist, geb. 16 Mei 1834 te Hildburghausen,
was een leerling van Joseph M e n t e r, werd '1 854 leeraar aan het conservatorium te Munchen en stierf daar ter stede 23 Augustus 1876.
Muller (J o h a n n C h r i s t i a n), gel). te Langen -Sohland bij Bautzen, kwam
1778 te Leipzig en werd door H i 11 e r tot eersten violist bij het schouwburgen concertorkest aangesteld. Bijna nog beroemder dan wegens zijn vioolspel
was hij wegens zijn virtuositeit op de harmonika.
Muller (J. G.), geb. 14 Juli 1.813 te Syra bij Geithain in Saksen, werd
1840 directeur der Dresdensche mannenzangvereeniging Orpheus en 1860
cantor en muziekdirecteur aan de Driekoningenkerk te Neustadt-Dresden. Hij
heeft vele compositiën voor mannenkoor geschreven.
Muller (Johann Heinrich), violist en componist, geb. 19 Maart 1781
te Koningsbergen in Pruisen, studeerde te Parijs onder leiding van K r eu t z er,
werd lid der Weener hof kapel en kwam 1803 te Petersburg, waar hij orkestdirecteur aan een Duitschen schouwburg en later een zeer geacht muziek
ook in het klavierspel, werd. Tot zijn leerlingen behooren-onderwijz,
Field, Lafont, Bóll m en Sussinann. Onder zijn compositiën bevindt
zich een oratorium : Der Erzengel Michael. Hij stierf 19 Maart 1826 te
Petersburg.
Buller (Johann I m m a n u e 1), organist en muziekdirecteur aan het
gyrnnasium te Erfurt, geb. 1 Jan. 1774 te Vippach in het hertogdom Weimar,
40*
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gest. 25 April x.839 te Erfurt. Van zijn compositiën
Missen, symphonieën.
en klavierstukken — is weinig gedrukt.
Muller (J o h a n n M i c h a e 1), geb. 14 Aug. 1772 te Schwetzingen, ontving
aan het conservatoire te Parijs onderricht in het vioolspel, werd 1789 orkestdirecteur te Bern, vervolgens te Bayreuth, daarna te Frankfort a. d. M., te
Breslau en te Stuttgart, in welke laatste stad hij 1835 algemeen geacht stierf.
Muller (Iwan), clarinetvirtuoos, geb. 3 Dec. '1 786 in de nabijheid van
Reval in Rusland, kwam 1809 te Parijs en liet zich aldaar met zeer grooten
bijval hooren. Reeds in het jaar 1812 was hij wereldberoemd, en overal
hield men hem voor den grootsten clarinetvirtuoos. Hij maakte belangrijke
verbeteringen in de constructie der clarinet, die 1816 door de voornaamste
Fransche en Belgische instrumentenmakers werden aangenomen. (Z. CLARINET.)
Tot 1820 bleef hij te Parijs, maakte vervolgens nieuwe kunstreizen en werd
bij zijn terugkomst, 1826, tot leeraar aan het conservatoire benoemd. Omstreeks
1850 begaf hij zich nogmaals op reis, bezocht vele steden van Duitschland
en stierf 4 Febr. 1854 te Buckeburg. Zijn compositiën bestaan in virtuozenmuziek en een leerboek van het clarinetspel.
Muller (Marianne), zangeres, geb. '1770 te Mainz, was aan den koninklijken nationalen schouwburg te Berlijn verbonden en stierf aldaar 30 Mei 1851.
Miller (Matthias), instrurnentenmaker te Weenen, vond 1800 een dubbel
klavier uit, aan hetwelk hij den naam D i t t a n ak 1 a s i s gaf.
Muller (Richard), geb. 25 Jan. 1830 te Leipzig, is de zoon van
Christian G o t t l i e h M ii l l e r. Hij richtte 1849 de zangvereeniging A r i o n
op en schreef vele liederen en mannenkoren,
Muller (W e n z e 1), componist, geb. 26 Sept. 1767 te Turnau in Moravië,
werd 1783 kapelmeester te Brünn en 1786 te Weenen. Toen 1808 zijn
later als Therese G r u n b a u m beroemd geworden dochter als zangeres naar
Praag ging, nam hij daar ter stede de betrekking van operadirecteur aan,
doch keerde 1813 weder naar Weenen terug, waar hij kapelmeester aan den
schouwburg in L e o p o l d s t a d t werd. Hij stierf 3 Aug. 1835 te Baden bij
Weenen. — Onder zijn zeer talrijke compositiën bevinden zich ongeveer 200
opera's, operettes, zangspelen, pantomimes en tooverkluchten, allen zeer
oppervlakkig, maar die bij liet schouwburgpubliek, ` niet alleen van Weenen,
maar ook van buitenlandsche steden, groot succes gehad hebben.
Dialler (Wilhelm Christian), geb. 7 Maart 1752 te Wasungen bij
Meiningen, was doctor in de philosophie en muziekdirecteur aan den Dom te
Breinen. In de dllgemeine musikalische Zeitung zijn vele artikelen van hem
opgenomen. Hij stierf 6 Juli 1831.
Muller (William), tenor, geb. 4 Febr. 1845 te Hanover, betrad aldaar
186«8 het tooneel en werd 1876 aan de koninklijke Opera te Berlijn verbonden.
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Muller Hartung (K a r 1 W i 1 h e 1 m), geb. 19 Mei 1834 te Sulza in
Thuringen, werd 1865 hof kapelmeester te Weimar, in welke betrekking hij
nog heden werkzaam is.
Milliner (J o s e p h a), een der beste harpspeelsters uit de vorige eeuw, geb.
'1769 te Weenen. Zij ondernam 1798 een groote kunstreis. Behalve
stukken voor harp heeft zij liederen, een strij kquartet en een opera : Der
heimliche Buncl, gecomponeerd.
Miithel (Johann Gottfried), geb. 1729 te Móllin in Saksen -Luneburg,
werd op 17-jarigen leeftijd kamermusicus en hoforganist te Schwerin. Nadat
hij verlof had gekregen om een studiereis door Duitschland te maken, begaf
hij zich in de eerste plaats naar S e b. Bach, bij wien hij langen tijd in de
leer bleef, en zette na diens dood zijn studiën voort bij Phi 1 i p p E to a n u e 1
Bach. Te Schwerin teruggekeerd, bleef hij daar nog twee jaren en ging toen
naar Riga. Hij was een der beste organisten en klavierspelers van zijn tijd.
Mundy (John), organist, geb. in Engeland omstreeks het midden der
16e eeuw, werd 1585 organist van S t. George's Chapel te Windsor en
verkreeg later den graad van doctor in de muziek. Hij stierf 1630. Van
zijn compositiën zijn Sonys avd Psalmes in druk verschenen.

Mundy (William), vader van den vorige, werd 1563 lid der koninklijke
kapel te Londen. Hij stierf omstreeks '1591. Een Service en drie Aníhems

van hem zijn opgenomen in B a r n a r d's Selected Church Music.
Muris (J o a n n e s de), eigenlijk J e a n d e M e u r s geheeten, muziekgeleerde
uit de á 4e eeuw, was omstreeks 1300 in Normandië geb., werd canonicus
en dekaan te Parijs en stierf vermoedelijk 1370. G e r b e r t deelt in zijn
Script. ecci. (le mus. Tonz. III eenige zijner schriften mede, als : Johannes
(le . luris : 1 ractalus de Musica; Tractaius de Musica ook .Musica speeulaliva
of fheoreticu; De Numeric, qui muswcas reti-'sent connsonantias; Tractaeus de
Froporíionibus; Quaestiones super partes Mu8icae en dr8 Di$canatus. J o a n n e s
de Muris behoorde met Marchettus van Padua tot de geleerden,
welke de grondregels der harmonie vaststelden : dat reine consonanten van
dezelfde soort, als octaven, quarten en quinten, in rechte beweging niet
onmiddellijk op elkaar mogen volgen, en dat elke dissonant in de eerst
opgelost moet worden.

-volgendcsat

Murky, een in de vorige eeuw zeer gebruikelijke soort van klavierstukkei,,
waarbij de bas in gebroken octaven voortschrijdt.

Dlurmurando, murmelend, zeer zacht.
Murschhauer (Franz X a v e r Anton),

geb. omstreeks 1670 te Zabern
bij Straatsburg, was kapelmeester aan de Vrouwenkerk te Munchen en stierf
daar ter stede 1737. Gerber voert in zijn Neues Lexicon der ?'onkunstler

de volgende werken van M. aars : Zesperineum Laíriae el Hypercluliae Cullum
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sive Psalmi Vespertini etc. a 2 T'iolinis oblig. 4 voc. in Ripieno, cum annexo,
pro Coronide, Psalmos Laucdate pueri a Basso solo 3 Instr. concert. en
Prototypon Longo- Breve Organicum etc. bevattende 34 stukken voor orgel.

Musard (Francois Henri), geb. 1795, gest. 3 April x.859 te Auteuil
bij Parijs, was een der bekendste Fransche danscomponisten dezer eeuw. Hij
stond te Parijs aan het hoofd van een groot balorkest.

Muset (Colin), Jongleur uit de '1 3e eeuw, bespeelde vele instrumenten
en werd te Parijs beroemd. Op de bibliotheek aldaar bevindt zich een manuscript van hero, bevattende drie chansons.

Musette, Fr., een soort van zakpijp, die in vroeger tijd in Frankrijk zeer
geliefd was ; ook een landelijke dans in 6 / 8 -maat, die waarschijnlijk oorspronkelijk voor genoemd instrument geschreven was en later ook in Suites en

Partites voor klavier opgenomen werd. Het karakteristieke in deze danswijze
was de d o e d e l z a k - bas, de als orgelpunt voortklinkende dominant met de
tonica.

Musik- of Musicirgedakt (ook in het Ned.: MUZIEK- of MUSICEERGEDAKT),
fluitstem in een orgel, wegens haar zwakken toon ook wel S t i 1 g e d a k t
genoemd.

Muzen (Gr.: Mora, Lat.: MUSAE, Fr. : MUSES, IHoogd.: MUSEN), de zang
i o d u s was de eerste die er negen met name noemde:-godine.Hs
K 1 e i o (C 1 i o), de verhalende ; Euterpe, de vreugdebrengster ; T h a 1 e i a
(Thalia), de bloeiende; Melpomene, de zangeres; T e r p s i c h o re, de
danslustige; Erato, de liefelijke; Polyhymnia, de zangrijke; Urania, de
hemelsche, en K a 11 i o p e, de schoonstemmige. Zij heeten bij hem de dochters
van Zeus en Mnemosyne, in Pyrië op den Olympus geboren. Bij
H o m e r u s zijn de Muzen de godinnen van den zang, die de dichters bezielen
en hen beschermen. De C a m o e n a e zijn de Muzen der Romeinen.

Muziekgeschiedenis. De ontwikkeling der muziek is in dit Lexicon
in verschillende afzonderlijke artikelen, als INSTRUMENTALE en VOCALE MUZIEK,
KERKMUZIEK, OPERA enz., behandeld. Toch mag een algemeen overzicht der
muziekgeschiedenis, hoe beknopt ook, in een werk als dit niet ontbreken.
Hetgeen in dit artikel slechts aangestipt wordt, zal men uitvoerig behandeld
vinden in de artikelen, naar welke verwezen wordt.
Waar de geschiedenis der muziek begint, is even moeilijk te zeggen, als
waar de geschiedenis der menschheid begint. De verhalen uit de kindsheid
der muziek zijn evenzeer met mythen verbonden als die uit de kindsheid
van het menschdom. De oude Indianen namen aan, dat god Brahma zelf
hun door zijn zoon M a n u muziek en muzikanten gegeven had, en de halfgod
N a r e d was bij hen de bespeler van het eerste instrument, de • zevensnarige
Vi n a. De Egyptenaren schreven hun heilige wijzen aan Isis toe en be-
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schouwden hun god T h o t als uitvinder der instrumentale muziek, evenals de
Grieken H e r m e s voor den oudsten instrumentist hielden. Van de macht
der muziek gewagen de oudste mythen. De Indianen geraakten bij het aan
sommige wijzen zoozeer in vuur, dat zij er door verteerd werden; -hefnva
ook bezat bij hen de muziek het vermogen om de natuur te veranderen,
regen te verwekken en de zon te verduisteren. Bij de Grieken voegden zich
de steenen kunstig bij elkaar op de tonen van A m p hi o n s lier, en 0 r p h eu s
bedwong door de muziek het wilde in de natuur. Bij de Israëlieten vielen
de muren van Jericho door het schetteren der trompetten.
Van de Chineezen weten wij, dat zij ten tijde van C o n fu ei u s (K o n f u t s e e),
omstreeks 500 v. Chr., een vast toonstelsel hadden, en dat genoemde wijsgeer
de intellektueele ontwikkeling van een land beoordeelde naar de muzikale
kennis der inwoners. In een Chineesch werk van later tijd wordt de muziek
»uitdrukking van het gevoel" genoemd, en haar wordt de macht toegekend
)het hart te bevredigen."
In het toonstelsel der Chineezen had men ook reeds de eigenaardige
kenteekenen der toonschaal, haar halve tonen, haar verdeeling in twaalf zulke
halve tonen en de fijnheden van den zoogenaamden q u i n t e n c i r k e 1, d. w. z.
dat de voortzetting der quint weder in den toon van uitgang terugleidt.
Van welken aard de muziek der oudste volken was, kunnen wij ons
nauwelijks meer voorstellen. Vrij algemeen echter neemt men aan, dat bij
de Chineezen, zoowel als bij de Indianen, Egyptenaren en Perzen, twee ver
toonstelsels in gebruik waren. Het eene vermeed de halve tonen-schilend
onzer schaal en maakte dus geen gebruik van den vierden en den zevenden
toont.iap. Dit toonstelsel, hetwelk vermoedelijk ook bij de oude Kelten in
gebruik was en in de muziek der oude Grieken onder den naam van onveranderlijke toonhoogten voorkwam, berustte, naar men aanneemt, hierop, dat
het gehoor de kleinste intervallen niet zonder groote moeite kon onderscheiden.
Men kan zich dit vermoedelijk oudste toonstelsel, dat volgens sommigen nog
heden bij de Chineezen in zwang is, het best voorstellen, wanneer men de

vijf zwarte toetsen van het klavier achter elkaar aanslaat.
Dit toonstelsel hebben de oudste volken in den loop der tijden in diervoege
ontwikkeld, dat zij niet alleen het gebruik van halve tonen aannamen, maar
de tonen in nog kleiner intervallen begonnen te verdeelen, die zij aanvankelijk
daar aanbrachten, waar tot nog toe de intervallen van anderhalven toon hadden
gelegen, b. v. in het toonstelsel

c4egac
tusschen e en ,q, tusschen a en

C.

Te vergeefs heeft men getracht, deze kleine intervallen van kwart- en derde
tonen en nog ingewikkelder ver houdingen aan onnauwkeurige waarnemingen,
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aan gehoorsbedrog of aan abstrakte mathematische berekeningen toe te
schrijven; de berichten stemmen te zeer overeen, en de berichtgevers zijn veel
te vertrouwbaar, dan dat men er zich zoo gemakkelijk van zou kunnen afmaken. Wij staan hier dus voor een raadsel, dat alleen opgelost zou kunnen
worden door een muzikale expeditie naar die landen, waar eens bedoelde
toonstelsels geheerscht hebben en ten deele nog heden in zwang zijn.
Een dergelijke expeditie is inderdaad reeds eens gemaakt. Toen B o n ap a r t e 1798 naar Egypte trok en op de hoogte der Pyramiden de Fransche
vanen plantte, had hij in zijn gevolg een groot aantal geleerden, waaronder
ook musici, bestemd om in genoemd land nasporingen in het belang der
wetenschap te doen. De uitslag was, wat de muziek betreft, niet zeer gelukkig. Slechts een paar melodieën van twijfelachtigen ouderdom werden
gevonden. Ook de heerschappij van Engeland over Indië heeft nog geen
meer licht over de muziekgeschiedenis van dat land gebracht, daarentegen
wel over de Indische philosophie.
Dat de muziek bij de oude volken in aanzien stond, blijkt vooral uit hun
monumenten. Op de Egyptische gedenkteekenen vindt men geheele koren
van zangers en instrumentisten Afbeeldingen van harpen, fluiten, trompetten,
luiten en andere instrumenten komen daarop in groote menigte voor. Van
»vrije" kunst was echter bij de Egyptenaars geen sprake; P 1 a t o, die onder
hen vertoefde, klaagt over het stereotiepe hunner kunstvoortbrengselen en het
gemis van waarlijk vrije schepping. Hun kunstenaars mochten niets te voorschijn brengen wat van de vastgestelde priesterregels afweek, dientengevolge
was er geen vooruitgang in hun kunst te bespeuren Toch moeten sommige
hunner gezangen grooten indruk gemaakt hebben, althans de Grieksche geschiedschrijver H e r o d o t u s verhaalt, dat zij hun god M a n e r o s dezelfde
.hymne toezongen, welke de Grieken bij het begraven van hun godenkind
Linos aanhieven, en dit gezang kon alleen van Egypte naar het jonge volk
der Hellenen zijn doorgedrongen. De mythische 0 r p h e u s was ook in Egypte
geweest. De wijsgeer P y t h a g o r a s leerde daar te lande de juiste verhouding
der intervallen kennen, en zijne theorie van het verband der muziek met
het heelal is ook van daar af koinstig.
Dat de Israelieten. veel van de muziek der Egyptenaren hebben overgenomen, is meer dan een vermoeden. Zij toch waren eeuwen lang gasten
en later slaven der Egyptenaars geweest. Ook was M o s e s, die de Israelieten
uit Egypte leidde, een leerling der Egyptische priesterwijsheid, tot welke in
de eerste plaats de muziek behoorde. Het triomflied der Joden op P h a r a o's
nederlaag heeft den Egyptischen hymnevorm ; ook hun voornaamste instrumenten, de pauke, de driehoekige harp en de trompetten, waren uit dat land
afkomstig. Hun schoonste gezangen ontstonden in den tijd na den uittocht
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uit Egypte, en niet onwaarschijnlijk komen (l eze, wat den vorm betreft, met
de Egyptische muziek overeen. Welke macht de toonkunst reeds bij de
-

Israelieten bezat, blijkt uit het verhaal, hoe I) a v i d s gezang den Demon uit
S a u l s hart verdreef.
Wat de

Perzen betreft, vermoedt men, dat zij hun muziek aan de Bab y-

1 o n i s c li - A s s y r i s c h e ontleend hebben. Met hun hoofdplaats gezeten in het
hart van het aloude Babylonische rijk, hebben de Sasaniden daar stellig de
toonkunst niet behoeven in te voeren, snaar ze, naar men veilig mag aannemen,
reeds op zekere hoogte van ontwikkeling aangetroffen. De meest natuurlijke
onderstelling is, dat de Babylonische muziek door de Perzische overheerschers
eenvoudig werd overgenomen en alles verdrong, wat zij van nationaal gezang
uit hun vroegere zetels hadden medegebracht ; maar dat dit laatste ten
minste een soortgelijken invloed had als b. v. de Hongaarsche en Slavische
volsmuziek in de constitutie der Europeesche toonkunst van onze dagen.
Hetgeen de Arabieren kort voor en na M a h o m m e d aan de Perzen
ontleenden, was naar alle waarschijnlijkheid vooral de praktijk van het land
'Iraq, d. i. de Oudbabyloriische met Perzische bijinengsels, en mogelijk, sedert
de Seleuciden, ook min of meer door Griekschen invloed aangedaan.
De stichter van den Islam was evenmin een voorstander van de muziek
als van het wijndrinken geweest. Eerst na lang aarzelen werd door schrift
beoefening der toonkunst toegestaan, mits men zich sommige-gelrdn
beperkingen getroostte, o. a. trommen, fluiten en trompetten in plaats van
snaarinstrumenten verkoos. Doch juist die schoorvoetende erkenning der
kunst door de tegenpartij bewijst reeds, dat zij niet minder diepe wortels
geschoten had dan de Islam. Zij had zelfs oudere brieven dan deze. Sinds
eeuwen was er door de Arabieren gezongen, al was het maar om de kameelen
in gang te houden of de dooden te beklagen ; en nog in later tijd waren .de
inboorlingen van Hidjaz om hun schoonti stemmen beroemd. Volgens veler
meening is het Arabische kunstgezang, in navolging van het Perzische, doch
waarschijnlijk op nationalen grondslag ontstaan. Over het toonstelsel der
Arabieren vindt men o. a. mededeelingen in liet boekje van D r. J_ P. N. Land :

Over we Toonladder$ der 1rabisehe .IIiiziek (Amsterdam, Joanne s
Muller, 1880).
Iets meer dan van de muziek dezer oude volken is ons van die der
Grieken bekend.
Het Grieksche toonstelsel is in dit Lexicon in een afzonderlijk artikel
(z. GRIEKSCHE MUZIEK) behandeld. Hier vinde alleen een overzicht der outwikkeling dier muziek een plaats.
De groote beteekenis der muziek bij de Grieken blijkt reeds uit de mythen
van dat volk. A.p o l 1 o, de eigenlijke genius van den Griekscheii geest, is de

t
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uitvinder van hun aanzienlijkst instrument, de K i t h a r a. Men denke voorts
aan Dionysos, aan 0 r p h e u s, aar, Linos e. a., wier mythen alle betrek
muziek hebben.

-kingopde
Na de Dorische volksverhuizing, omstreeks - x.000 v. Chr., verdwenen de
Aziatische elementen meer en meer : Ioniërs, Doriërs en Aeoliërs waren de
voornaamste volkstarnmen, en naar hen werden ook (le toonladders genoemd,
die later het Grieksche toonstelsel heheerschten. In het jaar 776 v. Chr.
ontstonden de Olympische spelen, die veel bijbrachten tot de ontwikkeling
der Grieken. Belangrijk voor de ontwikkeling der kunst daar te lande waren
de Pythische spelen van Glen Delphischen Apollo. Wijd beroemd werd het
Pythische fluitspel, waarin de toonkunstenaar S a k a d o s met de voorstelling
van Apollo's Drakengevecht de zege behaalde. In Athene waren de muzikale
wedstrijden met het feest der Panathenaeën verbonden, en de grootste staatsman van Griekenland, P e r i k 1 e s, stichtte aldaar een zangschool (0 d e i o n).
Zoo traden nevens de R h a p s o d e n, die oudtijds liet land doortrokken en
de oude heldengedichten voordroegen, ook zangers (A e o d e n) op, die lyrische
wedzangen voordroegen, alsmede de kitharisten en fluitspelers van beroep.
De zanger .A r c h i 1 o c h o s (omstreeks 688 v. Chr ) was zoo beroemd, dat hij
te zamen met H o rn e r u s op oude munten voorkomt. Bekender nog in de
muzikale wereld is Te r p a n de r (omstreeks 670 v. Chr.), afkomstig van het
eiland Lesbos. Hij breidde de oude viersnarige lyra uit tot een instrument
van zeven snaren en stelde uit de oude liederen der Grieken de verschillende
toonsoorten samen. Dientengevolge wordt hij als de eigenlijke stichter der
Grieksche muziek beschouwd. Het tooneel zijner werkzaamheid was Sparta,
waar hij, door het orakel daarheen beroepen, door zijn kithara den vrede
herstelde. Tegelijk met hem werd T i rt a e u s, de gevierde zanger der krijgsliederen, daarheen beroepen. In tegenstelling van T e r p a n l e r s ernstige
kunst bracht 01 y m p o s (de jonge) de hartstochtelijke zangen van zijn
phrygisch-aziatisch vaderland naar Griekenland over, en zijn stoute » strijdwagenwijze" deed den in somber gepeins verzonken A l e x a n d e r d e n
G r o o t e opvliegen en naar het zwaard grijpen. Beroemd zijn ook Alk man,
die met zgn liefdesliederen in Sparta ook de andere aziatische (de Lydische)
toonsoort invoerde, en de reeds vermelde fluitspeler S a k a d a s van Argos.
Maar de bloeitijd der Grieksche muziek valt in de 6e en 5 e eeuw v. Chr.
Uit het declamatorische reciet ontwikkelde zich met het toenemen van de
schoonheid der Lyriek een melodischer gezang. In dat tijdperk • muntten uit
A 1 c a e u s en de beroemde dichteres Sappho, welke laatste zelfs een zangschool voor meisjes had, hetgeen iets bijzonders was, daar gewoonlijk alleen
knapen voor de zangkunst werden opgeleid ; voorts A_ n a k r e o n, die den
meisjes zijn vrool ijke liederen voorzong; S t e s i c h o r o s, die den koordans schiep
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aan welken de Tragoedie haar koor ontleende ; I by k u s, wiens moord door
de kraanvogels aan het licht gebracht werd ; A r i o n, de uitvinder der tragische
zangen; P i n d a r u s van Thebe (geb. 522 v. (Jhr.), wiens EHymnes, Oden,
Dithyramben en Paeanen vol geestdrift waren, en zijne mededingster, de
schoone K o r i n n a.
Na den Peloponnesischen oorlog ging de muziek als zelfstandige kunst
meer en meer in de virtuositeit over. Een schoone fluitblazerin te Athene
werd in een standbeeld als V e n u s voorgesteld, en beroemde kitharisten
stonden bij Alexander den Groote en bij zien vader Philippus in
aanzien. Omstreeks denzelfden tijd begon de muziek in alle kringen beoefend
te worden. S o k r a. t e s nam nog op zijn ouden dag les bij den musicus
Damon, die zelf philosoof was. P e r i k l e s, Alcibiades, en zelfs de
ernstige E p a m i n o n d a s, hadden hun muziekonderwijzer, evenals de dichter
Sophokles den zijnen.
Zonder twijfel is de muziek overal als gezang begonnen, d. w. z. alle
volkeren hebben eerst gezongen en daarna gespeeld. Het muzikaal bewustzijn
ontwaakt echter eerst door de pogingen, het gezang op instrumenten over te
dragen. Eerst het samenstellen van een instrument noodzaakt tot bepaling
der toonverhoudingen en tot aanneming van een vast toonstelsel. Het eerste
instrument, aan hetwelk de Grieken hun toonstelsel ontwikkelden, was de
viersnarige L y r a. De vier snaren waren in naast elkander liggende tonen
gestemd, en wel in diervoege, dat de halve toon voorafging. Zoo ontstond
een toonreeks van een halven en twee heele tonen, b. v.: e f q a, of b c

d e. Deze reeks noemden de Grieken t et r a c h o r d o n (viersnaar), en deze
benaming is tot heden gebruikelijk gebleven voor vier binnen het interval
der quart liggende tonen. De viersnarige Lyra werd later •— volgens de
overlevering door T e r p a n d e r tot zeven snaren uitgebreid, die te zamen
twee tetrachorden vormden, welke door één toon met elkaar verbonden waren:
bedeefga

Om deze zeven - tonen tot een octaaf uit te breiden, mocht men niet naar
de hoogte toe er nog een toon bij voegen, want daardoor zou een T r i to n u s —
een opvolging van drie heele tonen, die voor onmelodisch werd gehouden
ontstaan zijn. De af keer, dien men van dezen T r i t o n u s had, heeft niet alleen
op de vorming der Grieksclle toonschaal een beslissender, invloed uitgeoefend,
maar is ook door de geheele middeneeuwen, ja zelfs gedeeltelijk tot in de
nieuwe muziek geldend gebleven. Men voegde derhalve van onderen nog
een noot bij de toonreeks en verkreeg dientengevolge de toonladder van een
octaaf bestaande uit één toon en twee tetrachorden De - wijze waarop de
Grieken uit deze reeks tonen hun muziekstelsel ontwikkelden vindt men in
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het artikel GRIEKSCHE MUZIEK, de wijze waarop zij hun muziek noteerden
in het artikel NOTENSCHRIFT.
De muziek der Grieken was h o m o p h o o n (eenstemmig), slechts door de octaaf
of door de quart verdubbeld, welke verdubbeling bij. de verbinding van knapen met mannenstemmen als van zelf ontstond. Datgene wat wij harmonie noemen,
het samenklinken van verschillende stemmen in zoogenaamde a c c o o r d e n,
hebben de Grieken evenmin als de andere oude volken gekend. Maar het
karakteristieke van de eigenaardige toonsoort, Dorisch, Lydisch, Phrygisch
enz., waarin de grondtoon der melodie nooit twijfelachtig was, gaf aan
de Grieksche melodie zekere vastheid en waardigheid, zelfs bij den levendigsten
rhythrnus. Het getal van oudsher bekende melodieën was zóó groot en zóó
bekend, dat de latere dichters, als ' A e s c h y l u s en S o p h o k l e s, slechts de
namen behoefden aan te geven. Zij heetten N o in o i (wetten). Oorspronkelijk
lofzangen op Apollo, weiden zij later naar den naam des kunstenaars
genoemd, die ze vervaardigd had. Zij waren ook afkomstig van feesten, of
behoorden enkelen volksstam men toe ; zoo waren er P y t h i s c h e, A e oh i s c he
en Boeotische Nomoi. Andere heetten naar de versmaat Trochaelsch
of 0 r t h i s c h. Beurtzangen aan tafel heetten S k o l i ë n. Voorts had men
een N o m o s van T e r pa n d e r, en T i in ot h e u s van Milete liet een groot
aantal dergelijke gezangen na. Enkele dezer wijzen zijn tot ons gekomen.
De instrumenten werden bij de Grieken alleen tot begeleiding van den
zang gebruikt. Eerst in later tijden trad het instrumentale spel meer op
den voorgrond. De voornaamste instrumenten waren de Lyra, de K i t h a r a
en de A u l o s (z. deze woorden).
Wat ons van de Grieksche muziek bekend is geworden, hebben wij voornamelijk
te danken aan hun schrijvers : A r i s t o t e 1 e s, diens leerling A ris t o x e n o s,
Aristides Quintilianus, Alypius en den Romeinschen schrijver
Boethius (z. deze namen).
Bij de RRonieinen was de muziek, evenals de kunst in het algemeen,
lang zoo zelfstandig niet. Zij namen van de Grieksche muziek hoofdzakelijk
de virtuositeit en de pracht der instrumentale muziek over. Ten tijde van'

C a e s a r waren eens op een feest te Ronne twaalf duizend zangers en instrumentisten bijeen, en H o r a t i u s klaagt, dat de aangename fluitentoon uit den
voorvaderlijken tijd wegens den grootgin omvang der nieuwe theaters voor
de gedruischmakende instrumenten Beeft moeten wijken. Keizer N e r o, die in
alles wilde uitmunten, trachtte ook de grootste -virtuoos te worden. Ofschoon reeds bij zijn eerste optreden de toehoorders niet wisten, of zij om
zijn slechte stem en zijn armzalige voordracht zouden lachen of huilen, en
liet geven van teekenen van afkeuring alleen verhinderd werd door een op
'S

keizers last ingestelde c 1 a q u e, trok hij toch naar Griekenland, waar hij
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door het in verval geraakte volk met dezelfde prijzen bekroond werd, die
eens de lokken der edelste kunstenaars getooid hadden. De kunst diende alleen
tot vermaak en was op het einde van het Romeinsche rijk zóó laag gezonken,
dat de heilige H i e r o n y m u s verklaarde, dat een christelijke maagd niet eens
mocht weten, wat lier en fluit was, en waartoe zij dienden.
Aangaande de muziek der Middeneeuwen raadplege men het artikel
Kerkmuziek. Deze toch is het voornaamste gedeelte der muziek gedurende
die periode, en door haar bereikte, vooral na de uitvinding der harmonie, de
toonkunst een hoogen trap van bloei.
Nevens de kerkmuziek en gedeeltelijk in verband daarmede ontwikkelde
zich het

Volkslied (z. dit). Ook bestond in de middeneeuwen nog het

overoude gilde der Barden, dat voornamelijk bij de noordelijke volken van
Europa in aanzien was (z. BARDEN. Aan de hoven ontstond een nieuw,
beschaafder soort van bardenkunst, namelijk de Minnezang, en later,
toen de steden zich vormden, de Meesterzang. (Z. MINNEZANGERS en
MEESTERZANGERS.)
De minnezangers bedienden zich tot begeleiding hunner zangen van • een
vedel of van een luit; maar ook andere instrumenten zijn in de middeneeuwen
ontstaan of uit de oudheid overgenomen ; zij vonden hun virtuozen en vormden
zich van lieverlede tot groepen. Tijdens den bloeitijd der Nederlandsche en
Italiaansche kerkmuziek was de Instrumentale muziek nog in haar kindsheid. De mechaniek der meeste instrumenten was nog zeer gebrekkig:
violen, hobo's, fluiten en bazuinen waren voor de ingewikkelde contrapuntische
combinatiën van dien tijd niet bruikbaar. Alleen bij feesten en dansen speelden
de instrumenten een zelfstandige rol ; eerst na de 16e eeuw werd de instrumentale muziek belangrijk. (Z. INSTRUMENTALE MUZIEK.)
Uit de pogingen van sommige geleerden om de Grieksche tragoedie te
doen herleven ontstond op het einde der 16e eeuw in Italië de Opera (z. dit),
een kunstgenre dat grooten invloed op de ontwikkeling der muziek heeft uit
evenals het met haar verwante Oratorium (z. dit).
-geofnd,
Van de moderne Europeesche volken zijn er hoofdzakelijk drie, de Italianen,
de Franschen en de Duitschers, die medegewerkt hebben tot de ontwikkeling
der muziek. De overige beschaafde volken, met uitzondering van de Neder
eeuw (z. NEDERLANDSCHE MUZIEKGESCHIEDENIS)-landers15.6
hebben eigenlijk geen nationale kunstmuziek. Alleen ten opzichte hunner
vokale muziek kan er sprake zijn van nationaliteit zoo kan een zangstuk
met Engelschen, met Nederlandschen, met Zweedschen tekst, een Engelsch,
een Nederlandsch, of een Zweedsch muziekstuk genoemd worden. Doch wat
de muziek zelve betreft, kan men van geen volk dan van de Italianen,
Franschen en Duitschers zeggen, dat het er een nationalen stijl op nahoudt.
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he Hongaren zijn hiervan in zooverre uitgezonderd, dat zij de volkswijzen en
het toonstelsel der TSIGEUNERS (z. dit) in hun kunstmuziek hebben opgenomen. De overige Europeesche kunstmuziek sluit zich bij die der Italianen,
der Franschen of der Duitschers aan.
De ontwikkeling der Italiaansche muziek gaat samen met de ontwikkeling
der kerkmuziek daar te lande. Van Ambrosius (333 n. Chr.) tot Pal es t r i it a (1528-1594) nam de muziek daar te lande in bloei toe. Het
tijdperk van verval begon voor haar met, het ontstaan der opera, toen de
door instrumenten begeleide monodie ook in de kerk werd ingevoerd en de
polyphone muziek van P a 1 e s t r i n a verdrong. Want al kreeg de muziekin de opera haar levendige rhythmiek terug, zij moest de schoonste uitvinding
der christelijke kunst, de polyphone harmonie, missen. Op een zeer armoedigen
harmonischen grondslag opgetrokken, viel de Italiaansche operamelodie, ook
wat haar zinbouw betreft, zeer arrnoedig uit. De geschiedenis der Italiaansche
operamelodie, die tevens de geschiedenis der Italiaansche muziek van P a 1 es t r i n a tot onzen tijd bevat, vindt men in de artikelen OPERA en ORATORIUM.
Met het verval der kerk- en den bloei der operamuziek in Italië ging de
opkomst der virtuositeit gepaard. Men begon de menschelijke stem als een
instrument te beschouwen ; men begon, zooals B e r 1 i o z het noemt, »jouer
du larynx", en men bewonderde den zanger niet meer om de muziek die hij
voordroeg, maar om de vaardigheid zijner keel. In de groote aria's werd
het stijl, dat de zangers de melodieën, zoo dikwijls zij terugkeerden, met
nieuwe coloraturen en f orituren versierde. De kunst werd tot oorgekittel
verlaagd. Slechts enkele mannen, als P i s t o c c h i en B e r n a c c h i, trachtten
een edelen stijl in den zang te behouden en richtten te dien einde 1700 te
Bologna een zangschool op, waaruit vele uitstekende zangers en zangeressen
te voorschijn kwamen. Tot ongeveer de tweede helft der 19e eeuw beheerschten
de Italiaansche zangers het grootste gedeelte der muzikale wereld; daarna
is hun macht van lieverlede verminderd. Op dit oogenblik is het getal groote
Italiaansche zangvirtuozen zeer klein. (Z. • ZANG.)
Op het gebied der instrumentale muziek heeft Italië in de vorige eeuw
vele virtuozen opgeleverd ; de voornaamste zijn : C o r. e 1 l i en T a r t i n i, beiden
violisten die wereldberoemd zijn geworden, en in deze eeuw werd daar te
lande de grootste vioolvirtuoos der wereld, P a g a n i n i, geboren. Beroemde
Italiaansche klavierspelers waren S c a r l a t t i, F r e s c o b a l d i en P a s q u i n i,
en organisten zijn voornamelijk uit de Venetiaansche school voortgekomen. In
onzen tijd echter heeft Italië geen enkelen instrumentaalvirtuoos opgeleverd.
Ook de eens zoo beroemde violenfabrieken, waarin mannen als Amati,
G u a r n e r i u s en S t r a d i u a r i u s werkzaam waren, kunnen niet meer
wedijveren met die van andere landen. Ook worden er geen theoretici als
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B o n o n e i n i en pater M a r t i n i meer gevonden. In elk opzicht is de muziek
in Italië achteruitgegaan.
De ontwikkeling der

Fransche muziek begon tijdens de invoering van den

Gregoriaanschen zang daar te lande door Gregorius van T o n r s. Maar

eerst onder de legeering van Karel den G r o o t e werd de smaak voor
muziek er meer algemeen, en onder diens opvolgers stond zij zoozeer in aan
dat de graaf van Anjou beweerde (940), »qu'un roi sans musique est-zien,
Un une couronne N evens de kerkmuziek bloeide het v o l k s g e z a n g
(z. dit), en omstreeks het einde der 11e eeuw ontstond aan de hoven de
kunst der Troubadours of T r o u v è r e s (z. deze woorden en MINNEZANGERS). De Fransche troubadour droeg zelden zijn liederen zelf voor, naar
liet dit door betaalde zangers en muzikanten (jongleurs, m e n e s t r e 1 s
of m é n e t r i e r s) doen, die zich na het uitsterven der troubadours in de
steden vestigden en er muziekgilden oprichtten. Het eerste dergelijke gilde
was te Parijs de Conf rerie cde St. Julien cles Ménelriers (opgericht 1330) ;
het bestond nog 1401, toen K a r e 1 VI den voorzitter er van den titel van
looi des Méne$trels verleende. Onder de beroemde Fransche musici van de
14e eeuw behooren Adam de la Hale en Guillaume de Machaud,
die beiden door hun dansliederen (ballades, ballevls) grooten invloed op de
muziek van dien tijd uitoefenden.
Tot het einde der 16e eeuw gaat de ontwikkeling der Fransche muziek
samen met die der kerkmuziek (z. dit). Doch reeds in het begin dier eeuw
had ook de wereldlijke muziek groote vorderingen gemaakt ; het was een
bewijs van goede opvoeding, dat men liederen zingen en met de luit begeleiden
kon ; tal van verzamelingen van liederen in den volkstoon, deels airs cie cour,
deels voix (Ie vile (later vaudeville) genoemd, zagen het licht, yen onder
F r a n s I en H e n d r i k I I stroomden Italiaansche zangers en musici naar
het Fransche hof.
Doch eerst onder de regeering van Lodewijk X I V trad de Fransche
muziek in een nieuwe periode. Immers toen, in het midden der 17e eeuw,
werd de Opera in Frankrijk ingevoerd. (Z. OPERA.) De eerste Fransche
operacomponist was C a m b e r t (1617-1677), wiens werken echter spoedig
door die van L u 11 y verdrongen werden. Deze Italiaansche toonkunstenaar
deed zeer veel tot verbetering en verheffing van het tooneelwezen in Frankrijk.
Hij vereenigde zang en dans, bracht liet eerst zangeressen op het tooneel,
gaf als directeur aan zijn onderhoorigen onderwijs in de muziek en den dans,
verrijkte het orkest niet blaasinstrumenten en vond het bevallige Menuet uit.
Ook maakte hij zich bijzonder populair door het invoegen van geliefde volks
danswijzen in de opera 's. Zijn opvolger R a m e a u (1683-1 164)-liedrn
zocht meer door harmonie dan door melodie te behagen ; hij droeg door het
7
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aantoonen van de verwantschap der accoorden en het herleiden der cornpositieregels tot een eenvoudigen, natuurlijken grondslag, niet weinig bij tot de
ontwikkeling der harmonieleer. Aangaande de geschiedenis der Fransche
dramatische muziek vindt men het noodige in het artikel OPERA.
Op liet gebied der instrumentale muziek heeft Frankrijk lang niet zulk een
hoogte bereikt als Duitschland. Slechts zeer weinige componisten hebben
daar te lande als symphonisten roem behaald ; tot die weinigen behoorde
in de vorige eeuw G o s s e c (z. dezen). Doch wel waren er reeds in
de vorige eeuw voortreffelijke instrumentalisten, o. a. de klavierspelers
Couperin en Marchand, de violisten Boucher en Rhode, de violoncellist D u p o r t. Van groot voordeel voor de Fransche kunst was de oprichting van het conservatoire te Parijs. Het ontstond uit de door Baron de
Breteuil 1784 opgerichte Ecole royal de chant et de déclamation.
Tengevolge van gebrek aan goede muzikanten bij het leger werd 1793 deze
zangschool tot een Instiíut national de mu$ique uitgebreid. Deze instelling,
aan wier hoofd achtereenvolgens de beroemdste toonkunstenaars van Frankrijk
stonden, is tot op den huidigen dag een der beste muziekscholen van de
wereld gebleven. Na de oprichting dier school werd ook de beoefening der
instrumentale muziek in Frankrijk algemeen, en liet aantal concerten nam
toe. Vooral de oprichting der S o c i é t é des concerts, die haar concerten
in de zaal van het conservatoire gaf, bracht veel tot de ontwikkeling der
instrumentale muziek bij. Wel waren er ook in de á.8e eeuw concertvereenigingen te Parijs geweest, o. a. het C o n c er t s p i r i t u e 1, opgericht 17 25,
dat verlof had om tegen betaling van 6000 Livres in de zaal der Tuilerieën
uitvoeringen te geven ; voorts de Concerts des Amateurs, x. 775 opgericht en gedirigeerd door G o s s e c, en de S o c i é t e d e 1 a 1 o g e O 1 y m p i q u e,
die onder leiding van N a v o i g i l l e stond en, evenals het Concert Spirituel,
uitvoeringen in de Tuilerieën gaf. Omstreeks 1800 ontstond het Concert
des amateurs in de Rue de Grenelle en een ander in de Rue de Cléry.
Doch geen dezer concertvereenigingen was van zoo groote beteekenis voor de
kunst als de S o c i é t é des Concerts, die in H a b e ti e c k een talentvollen,
met de klassieke muziek dwependen, aanvoerder bezat. Op die concerten
werden en worden nog heden de werken van Haydn, Mozart, en
vooral van Beethoven, allervoortreffelijkst uitgevoerd, en onder den indruk
der werken dier groote meesters begonnen ook Fransche componisten zich
met ijver op de beoefening der instrumentale muziek toe te leggen. De
voornaamste was Hector Berlioz, die als symphonieëncomponist tot heden
door geen zijner landgenooten overtroffen, ja zelfs niet geëvenaard is en die
als de vader der moderne instrumentatie beschouwd moet worden. (Z. INSTRUMENTATIE en INSTRUMENTALE MUZIEK.) Als navolgers van hem verdienen
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Saint Saens, Reber, Reyer, Adotplie Blanc e. a. Geen hunner
komt echter Berlioz in grootschheid van conceptie nabij. Ook zijn tijdgenoot
F é l i c i e n David kan zich niet hem niet meten. Saint S a e n s behcort
ook als klavierspeler en organist tot de beste kunstenaars, die Frankrijk heeft
opgeleverd. Over het algemeen is het land in deze eeuw rijk aan virtuozen
geweest. De vioolschool leverde mannen op als K r e u t z e r, II o d e, B a i 11 o t,
Alard, Maurin, Armingaud, klassart e, a.; de violoncelschool
Franchomme, Jacquart, Poëncet en Chevillard. Het quartetspel
was reeds in het jaar 1830 uitmuntend, en zelfs de laatste quartettes van
Beethoven weiden er met dé meeste nauwkeurigheid uitgevoerd. Als
klavierspelers muntten uit : Zi in in e r m a n, K a ik b r e n n e r, Al k an,
Stamaty e. a. De groote klaviervirtuozen Liszt, Chopin, Thalberg,
belhooren Frankrijk eigenlijk niet toe, maar hebben er toch een groot gedeelte
van hun leven doorgebracht. Ook voor de blaasinstrumenten heeft Parijs
vele virtuozen opgeleverd. En met de ontwikkeling der virtuositeit ging de
verbetering van den instrumentenbouw gepaard. E r a r d en P l e y e 1 bouwden
heerlijke klavieren, V u i 1 l a u m e maakte de beroemde Italiaansche strijkinstru

menten na, en de constructie van houten en koperen blaasinstrumenten
onderging belangrijke verbeteringen ; Ado 1 p h e Sax vond zelfs een geheel
nieuw soort van koperen instrumenten uit, die onder den naars van Sax instrumenten - wereldberoemd zijn geworden. In den orgelbouw maakte
C av a i l l é- C o 11 zich hoogst verdienstelijk door de uitvinding eener nieuwe
mechaniek (z. ORGEL).

De instrumentale concerten te Parijs nemen jaarlijks in aantal toe. Beroemd zijn op dit oogenhlik, behalve de concerten van het conservatoire,
die onder leiding van Pasdeloup, Colonne en Lamoureux.
Zie aangaande de Fransche zangers en zangscholen de artikelen OPERA en
ZANG. Op het gebied der muziekgeschiedenis heeft Frankrijk vele verdienstelijke mannen opgeleverd, als D e 1 a b o r d e, V i 11 o t e a u, Kas t h e r,
L a v o i x e. a. Van de muzikale critici verdienen bijzondere vermelding
Berlioz, d' O r t i á u e s, Reyer. Eerstgenoemde schreef tal van artikelen
in het Journal des Débats en in de Gazelle musicale, welk tijdschrift eenige
jaren geleden is overgegaan in de Renaissance mu$icale, onder redactie van
Hippeau.
Ook van de omvangrijke Duitsehe muziekgeschiedenis is het voornaamste
in dit Lexicon in afzonderlijke artikelen (Instrumentale muziek, Kerkmuziek, Koraal, Opera, Volkslied enz.) uitvoerig behandeld. Hier
volgt dus slechts een kort, overzicht met verwijzing naar andere artikelen.
De ontwikkeling der muziek daar te lande gedurende de middeneeuwen
ging samen met die der kerkmuziek (z. dit). De wereldlijke muziek
II.41
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werd, behalve door het volk (z. VOLKSLIED), door de minnezangers en
de meesterzangers (z. deze woorden) ontwikkeld. De instrumentale
muziek begon eerst in de 16e eeuw een hooger vlucht te nemen, nadat de
instrumentenbouw verbeterd was, en de instrumenten zich tot vaste groepen
hadden gevormd. Vooral droeg het orgel, dat tot aan de 15e eeuw een
onhandelbaar instrument was gebleven, veel tot de ontwikkeling der instrumentale muziek bij. (Z. ORGEL.)
De eenstemmige volkszang, door den meerstemmigen contrapuntischen zang
uit de kunstmuziek verdreven, kwam weder te voorschijn in het kunstlied,
dat met den besten uitslag aangekweekt en als een voornaam bestanddeel
van het : Duitsche zangspel gebezigd werd. Tot de voornaamste componisten
op dit gebied behooren Johannes Eccard, Hans Leo Hasler, Melchior Frank, Johannes Jeep, Johann Hermann Schein, Andreas
Hammerschmidt, Heinrich Albert en Adam en Johann Krieger.
De 0 p e r a en - het oratorium (z. deze woorden) zijn in den aanvang der
17e eeuw uit Italië in Duitschland ingevoerd. Maar voordat H e i n r i c h
Schutz daar te lande de Italiaansche dramatische muziek bekend maakte,
doordien hij liet door 0 p i t z vertaalde herdersspel Da f ne componeerde en
ten tooneele bracht, was een soort van zangspel in Duitschen geest aangekweekt geworden, doch werd nu verdrongen. Te Hamburg bleven de
Duitsche geest en stijl nog eenigen tijd voortduren, en bijbelsche en andere
ernstige teksten, alsmede vroolijke onderwerpen, werden gecomponeerd en met
bijzonderen bij val ten gehoore gebracht door R. Keiser, M a t t h e s o n,

H a n d e 1, T e 1 e m a n n e. a. Maar ook hier, evenals overal elders in

Duitscllland, verkregen Italiaansche operastijl en Italiaansche zangkunst de
overhand. Behalve de vele Italianen, die zich daar ophielden, had het land
zijn eigen operacomponisten in den Italiaanschen stijl, o. a. Hasse, Na u man n
en G r a u n. Slechts in het komieke vak bleef iets eigenaardig nationaals bestaan,
en deze volksopera werd voornamelijk aangekweekt door Benda, S c h w e i tzer, J. A. Hiller, Wolf, Dittersdorf en Himmel. Debloeitijdder
Duitsche muziek begint met Joh. Sebastian Bach. Hij vooral was het,
die geest en lever. in de contrapuntische instrumentale muziek bracht.
Behalve op de vocale, en in het bij zonder op de kerkmuziek (z. dit) was
zijn invloed op het orgel- en het klavierspel bijzonder groot. Door de volheid
van toon en spel, door breede accoordenreeksen, door doelmatige verdubbelingen wist hij een buitengewone uitwerking te weeg te brengen. Ook de
techniek van genoemde instrumenten werd door hem aanmerkelijk verbeterd.
Vóór hem gebruikte men bij het uitvoeren van toonschalen meestal den
tweeden en derden, en soms ook den vierden vinger, maar den pink en den
duim alleen bij het aanslaan van accoorden. Bach leerde ook den eersten

6143
en Glen vijfden vinger gebruiken en regelde de vingerzetting, die door
zijn zoon, Karl Philipp E rn a n u ei Bach, nog aanzienlijk verbeterd werd
en tot grondslag van het tegenwoordig klavieronderricht heeft gestrekt.
De compositiën voor orgel en klavier waren nog in het midden der 18e eeuw
de volgende. Men had de Toccala tot tentoonspreiding van vingervaardigheid;
de Fuga en de Ricercata, om zijn kunst in den contrapuntischen stijl te
toonen ; de Fhuntasie, een vrijen vorm, waarin men aan het gevoel en den
geest den vrijen teugel liet ; de Suite, die een reeks kleine stukken,
meestal danswijzen, bevatte, en in welken vorm ook Bach en Han d e 1
meesterstukken geleverd hebben ; de sonafe, oorspronkelijk voor de viool
bestemd, maar later op het orgel en het klavier overgebracht, van welke ►le

kamersonate gewoonlijk uit een Allemande, Pavane, Courante, Gigue, Passacaille, Gavolfe, Menuet en Chaconne, en de kerksonate uit .Fuga's en andere
contrapuntische stukken bestond ; en eindelijk het concert, een nabootsing
van den solozang of van de aria met koor, mede eerst voor de viool, maar later
ook voor het klavier bestemd, door A l e s s. Scar 1 a t t i en S e b. Bach tot
den tegenwoordigen vorm gebracht. De eerste klaviersonate in den tegen
vorm werd eerst omstreeks 1700 gecomponeerd door J. K u h n a u;-wordigen
later werd zij vooral door den grooten B a c h en zijn zoon K. P h. E m a n u e l
verbeterd en veredeld.
B a c h' s tijdgenoot, H a n d e 1, heeft vooral op het gebied van de Opera
en het Oratorium . (z. deze woorden) roem behaald. Hij en Bach behoorden
tot de eerste Duitsche componisten, die aan het orkest een karakteristieke
rol hebben toevertrouwd. Gluck volgde hun voorbeeld. Bij hem, nog meer
dan bij zijn voorgangers, drukt het orkest al wat er in de opera gedaan of
geleden wordt, op een karakteristieke wijze uit. (Z. OPERA.)
Aan Haydn was het voorbehouden, liet orkest als een waarlijk zelfstandig,
bezield wezen te doen optreden. Hij had het karakter en de toonkleur der
instrumenten bestudeerd en gaf den dooden werktuigen leven, geest en spraak.
In het $tr jkgr^artet, dat door hem van een onbeduidend tot een der voor
muziekstukken verheven is ; in de Sonate, wier vorm hij, naar het-namste
voor beeld van S e b. Bach en Phi 1. E m. Bach, maar vrijer, ontwikkelde
en uitbreidde ; maar bovenal in de S y m p h o n i e (z. dit) heeft Haydn den
rijkdom zijner kunst in de instrumentale compositie ten toon gespreid ; hij
heeft daarin al de jeugdige weelde, al de naïve vroolljkheid van zijn geest,
al de gevoeligheid van zijn hart, al het veerkrachtige van zijn leven neergelegd.
H a y d n's werk, de verheffing en veredeling der instrumentale muziek, werd
door M o z a r t en B e e t li o v e n voltooid. Daargelaten de eigenaardige karaktertrekken van elk dezer drie helden in de kunstwereld, heeft ieder hunner
de muziekvormen verrijkt en verbeterd, en voornamelijk heeft laatstgenoemde
41*
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aan de toonkunst hooier vlucht gegeven (z. INSTRUMENTALE MUZIEK). Onder
de navolgers van Beethoven bevinden zich vele geniale componisten,
van welke vooral Schubert, Mendelssohn en Schumann, later ook
de Deen N i e I s Gade en anderen, zich op velerlei gebied gunstig onder
hebben. Vooral op het gebied van het D u i t s c h e Lied en op-scheidn
dat van de klavier- en kamermuziek en de cantate hebben genoemde meesters vele voortreffelijke stukken geleverd. Geen hunner echter
is in de orkestmuziek Beethoven nabij gekomen, en de negen Symphonieën
van dien meester zijn tot heden niet geëvenaard.
Richard Wagner heeft zich onmiddellijk bij Beethoven aan
doordien hij de orkestmelodie, zooals zij zich in diens negen Sym--geslotn,
phonieën ontwikkeld heeft, tot grondslag zijner dramatische muziekstukken heeft
aangenomen. Zijn laatste werken kunnen in zekeren zin als vervolg van B e e th o v e n s werken beschouwd worden. (Z. OPERA, SYMPHONIE en WAGNER.)
In dit zeer korte overzicht konden slechts de namen van hen genoemd
worden, die zeer grooten invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling der
muziek. Duitschland heeft echter nog vele andere talentvolle componisten
opgeleverd, wier namen men in de artikelen -KERKMUZIEK, OPERA, ORATORIUM,
SYMPHONIE en STRIJKQUARTET kan vinden.
De kunstmuziek der volken, die in dit artikel niet genoemd zijn, sluit zich
in meerdere of mindere mate bij die der drie natiën : Italië, Frankrijk of.
Duitschland aan. Aangaande de nationale muziek, die de verschillende volken
er op nahouden, leze men het artikel VOLKSMUZIEK.
Zie aangaande de muziek der Noord- en Zuid -Nederlanders het artikel
NEDERLANDSCHE MUZIEK.

Muziekdrama

een benaming door sommigen aan
de laatste werken van Richard Wagner gegeven, om ze te onderscheiden
van de oude dramatische muziekstukken, die met den naam Opera bestempeld
worden. Wagner zelf keurt de benaming niet goed (z. zijn Gesammelíe
Schri f fen, deel IX, Jeber die Benennung Mu$ikdrama"), daar zij volgens het
(UOOO- (J.: MUSIKDRAMA),

gewoon . spraakgebruik zou beteekenen een drama dat ter wille van de muziek
geschreven is, en in zijn wei-ken veeleer de muziek om het drama bestaat.
Muzieklitteratuur. De aard en omvang van dit Lexicon gedoogen
niet, dat in dit artikel de titels van alle werken over muziek worden opgenomen, die in den loop der eeuwen het licht hebben gezien. Slechts eenige
voorname werken op elk gebied der toonkunst worden hier opgenoemd. Uit
vindt men in de volgende werken : Lileraíur der-voerigblaphën
van
J.
N.
F
o
r
k
e l (1792); Sgsfemalisch- chronologisch e Darstellung
1V17c8ik,
der muusikaliscl en Liferalur, van Becker (Leipzig, 1836 en 1839) ; Bibliotheca Musica, van B ii c h t i n g (Nordhausen, 1867) ; Musikulischer TVeoweiser
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(Reudnitz, I867) ; Die Choralsammlungen der verschiedenen Kirchen. Chrono
(Leipzig, 1845) ; Biographie et B iblioc^raphie univer$elle (les-loyischgerdnt

muu$icien$, van F é t i s (2e druk, Parijs, 1866) erg Le Biblioyraphe musical
(van x.872 tot lieden) ; Handbuch der mztsik. Literatur van Whist 1 i n g,
H o f rn e i s t e r e. a. (Leipzig, 1817 tot heden) ; voorts vele catalogussen der
werken van en over enkele meesters, als : Mozart (von K ó c h e l),
Beethoven (Nottebohm), Weber (Jähns), Schubert (Nottebohm),
Mendelssohn (Leipzig, Breitkopf & Hartel), Bach (Leipzig, Peters),
Schumann (Leipzig, Fritsch), Chopin (Leipzig, Fritsch) en Richard
Wagner (Leipzig, Gebr. Serif.)
1) MUZIEKGESCHIEDENIS . ,1 General History of the Science and .Practice of
Music, van John Hawkins (1720---1.798 ; nieuwe uitgave: Londen, 1853);
.1 General history of Music, from the earliest apes fo the present period,
van Charles Burney (Londen, 1776-4789); lllyemeine Geschichte der
Musik tot de 46 e eeuw, van J o h a n n Ni c. F o r k cl (Leipzig, 1788-1801);
Histoire générale de la musique, depuis les temps les plus anciens jusqu'á
nos jours, van F é t i s (5 deelen, Parijs, Firmin - Didot, 1869-1 876) ; Geschichte der Musik, van W. A. A m b r o s (3 deelen, Leuckart, 1862 en 1878 ;
,

het vierde deel werd uit des schrijvers nagelaten papieren samengesteld door
Nottebohm en Sche11e); Musikgescliichte, van B r e n d e 1 (Leipzig, 859);

Il andbuch der Musikyeschichte bis zum Tode Beethovens, van A. v o n D o m m e r
(Leipzig, 1878) ; Illustrirle 1Mlusik geschichte, van E m i 1 N a u m a n n (Stuttgart,
W. S p e m a n n, 1880), en vele andere werken.
c

2)

MUZIEKGESCHIEDENIS

DER OUDE VOLKEN. The music of the most ancient

nations, particularly of the Assyrians, Egyptians and I e6rews, van C. Enge 1
(Londen, Murray, 1864) ; Ueber altr4qyptiscje Musik, van L a u t h (Munchen,
1873) ; La musique ehez les J ui f s; essai de critique et cl' histoire, van
Ernest David (Parijs, 1873) ; La musique au Japon, van A. K r a u s
-

(Florence, 1878) ; Die 7Uusik der Araber, van R. G. K i e s e w e t t e r (Leipzig,
1842) ; Over rte Toonladders der. Arabische Muziek, van J. P. N. Lan d
(Amsterdam, Johannes M u 11 e r, 1880); Geschichten der alten and mittel-

alterlichen Musik, van R u d. Westphal (Breslau, 1865) ; Ilistoire et
musique de l'antiquité, van F. A. Gevaert (Gent, 1875); Die Hymnen (les
Dionysos and Meseomedes, van F. B e l l e r in a n n (Berlijn, 18,1) ; Ueber die
7'onleitern and 1W usiknoten der alten Grieehen, van denzelfde (Berlij n, '18 40) e. v : a.
3) MUZIEKGESCHIEDENIS DER MIDDENEEUWEN. Scriplores ecclesiastici de
musica sacra poíissima, van M a r t i n G e r b e r t v o n H o r n a u (3 deeles,
St. Blasien, 1784) ; Scriplorum de 9nusica mnecdii aevi novam serien a Gerbertina
alleram collegit nvncqu{e eclidit E. de C o u s s e m a k e r (Parijs, 1863-4877),
dat een vervolg op liet werk van G e r b e r t is; Hisloire de l'harmonie an
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moyen-dge (Parijs, 1852) ; Drame8 lifurgiques du mogen-áge (Parijs, 861)
en .Bssai sur les Instrumenís de musique du mogen-dye (Parijs, '1875), alle
drie van Coussemaker, e. v. a.
4) GESCHIEDENIS DER NIEUWE MUZIEK. Gesehickte der europ isch-abend1 rndischen oiler unserer heutigen Musik, van R. G. K i e s e w e t t e r (Leipzig,
1834); Johannes Gabrieli und sein Zeifalíer, van K art v o n W i n t e r f e1 d
(Berlijn, 1 834) ; Geschichle der Mu8ik in Deuísch land, van Ernst L u d w i g
G e r b e r (1794); Bibliographie der Mu$ik-Samrnelwerke des 16e1 ► and 1 7en J'Jahrkun deris. 1 m verein mil Haber 1, Lagerberg and P o h 1 herausgegeben,
van Rob. E i t n e r (Berlijn, 1877) ; het derde en vierde deel der Musikgeschichte van A m b r o s (zie sub 1) ; de laatste deelen der 1Ji8loire de la
musique van F é t i s (z. sub. 1) ; Cullurhisíorische Bilder au s Idem Musikleben
(Ier Geyenwarf, van W. A. A m b r o s (Leipzig, 1860) ; La musique au.e PaysBas a?'anf le XIXe siècle. van Edmond Van der S t r a e t e n (Brussel,
1867, 1 872, 1 875, '1878, 1 880) ; Les ménesfrel$ aux Pays-Bas du XIIIe an
XVI]Ie siècle. Lew s gilde$ etc., d'aprés des documents inedits (Brussel, 4878);
de volgende welken van E d. G. J. G r e g o i r : Essai hisíorique Sur la mu$ique
el les musicien$ dans les Pays-Bas (Brussel, '1861) ; Galerie bioyraphique des
artistes musiciens belgen du 18e et du 19e siècle (Antwerpen, 1864) ; Biograp/ie
Cc's artistes musiciens néerlandais ales 18e et 19e siècles et Iles artisteo étra7lgers
résidanit on ayanit résidé en 7 7 eerlanrle a la rnézne époque (Antwerpen, 4864);
Schetsen van Nederlandsche Toonkunstenaars, meest allen weinig of íoí hiertoe
niet gekend (Antwerpen, 1 869) ; .Documents hisloriques relati f s á fart musical
et aux artistes musiciens (4 deelen, Brussel, 4872- 76) ; .Panthéon musical
populaire (Antwerpen, 1876) ; Bibliotheque musicale populaire (Brussel, 4876);
ilistoire de l'orque etc. (Brussel en Antwerpen, 1865) en Recherches historiques
eoncernant les journaux de musique depuis les temps les plus reculée jusqu' a
de volgende geschriften van Fran z
nos jours (Antwerpen, 1872) ;
B r e n d e l: Grundzuge der Geschiehfe der Musik (Leipzig, 1861) ; Ge8chichle
der Musik in Italien, Deutschland and Frankreich (2 deelen, Leipzig, 1867) ;
Die Musik der Gegenwarl and die Geeammtkiin$t der Zukunf t (Leipzig, '1854) ;
van A. B. M a r x : .)ie Mu.vik des 19e i JJahrhunderts und ilire .P//eye (2 deelen,
-

-

Berlijn, 1859, 1865 en 1875), e. v. a.

De canlu el musica sacra (1774) en Scriptores ecclesiastici
(1784), beider, werken van G e r b e r t v. H o r n a u; Uebersichtliche Darstellunq
der Geichichte der kirchlichen Dich/ung and geistlichen Musik, van H. M.
Lördlinc ren, 1866) ; Zur • Geschichte heiliger Tonkunsl, van
S oh 1 e t t e r e r (N
n
t
e r f e 1 d (Leipzig, 1850-52) ; Geschiehe der .Kirchenmusik,
C. von W i
van S c h 1 e c h t; het tweede en derde deel der 1Mu8ikgfschich te, van A rn b r o s;
Hisloire générale de la musique religieuse, van F. C 1 é m e n t (Parijs, 1860) ;
5)

KERKMUZIEK.

-
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Der evangelische Kirchengesanq and sein Verh ltniss zur Kunst des Tonsatzes,
van C. von W i n t e r f e 1 d (3 deelen, Leipzig '. 843-1847) ; Das Oratorium.
Rine historische Studie, van F. M. B ó h n i e (Leipzig, I86 I) ; Beitr ge zur
Gescliichte des Oratoriums, van C. H. Bitter (Berlijn, 1872), e. v. a.
(6) DRAMATISCHE MUZIEK. Le revolu ioni del Teatro musicale italiano della
$ua origine al presente, van S t e f. A r t e a g a (Bologna, 1783) ; Betrachtung
ober den heut?den Zustand cler deufsclzen Oper, van A. B. M a r x (in C cilia
van 1828) ; Gluck and cie Oper, van denzelfden (Berlijn, 1862) ; Geschichte
der Oper and des koniglicken Opernliau$es in Berlin, van Louis S c h n e i d e r
(Berlijn, 1852) ; ])ie Entstehung der Oper, van H. I. S c h 1 e t t e r e r (Nò*idlingen l 873) ; Die Geelaltung der Oper seit Mozart van L. Rel 1 s t ah
(Sondershausen, 1859) ; Die erste slehende Oper, van E. 0. L i n d n e r
(Berlijn, 1855) ; Oper and Drama, van Richard Wagner (eerste druk
Leipzig, J. J. Weber, 1851 ; tweede druk, 1869 ; ook opgenomen in
'Wagners Geeammelte Schriften); Gluck and Wagner, van L. N o h 1
(Munchen, 1870) ; Rossini e Wagner, o la muusica italiana e tedesca. Saggio
crif-ico, van C a r 1 o M a g n i c o (Turijn, f877) ; Histoire de l' Opéra, van A l ph.
R o y e r (Parijs, 1875) ; Essai sur l'opera en Trance depui$ Lully jusqu'a nos
jours (Nimes, f875); .Les treize salles de l'opera, 1649 1875, van C a s t i l
B 1 a z e (Parijs, 1875) ; Hisfoire du thédtre royal de l Opéra Comique (Parijs,
1847); Le Brame mu 8ieal, van E. S c h u r é (Parijs, 1875) ; Le Theátre villageois en I'landre, van E d m. van der S t r a e t e n (Brussel, 1874) ; Gesckickte
des hollándiecken Theaters, van H e 11 w al d (Rotterdam, 1874) ; Memoirs of
the opera in l taly, France, Germany and England, van G. H o g a r t h
(Londen, 1851), e. v. a.
7) BIOGRAPHIEëN. Beitrag zur .Historie der Maesik (in M a r p u r g's krifi8chen
Briefen ober die Tonkunst), bevattende t46 biographieën van muziekgeleerden
en toonkunstenaars ; Lebensbeschreibuugen aus der musikaliseh-kriti$chen Bibliothek, van J. Nik. F o r k e 1 (3 deelen, Gotha, J 778- 79) ; Ifistorischbiographi$ches Lexicon der T onkunsller, van Gerber (Leipzig, 1 790 en 1792) ;
Joseph Jlaydn, door Ar n o.l d (Erfurt, '181.0) ; andere biographieën van dezen
meester door Becker (Leipzig, á.8'10), Grosser (Hirschberg, 1826),
Re i s s ni a n n (Berlijn, 1879), R. Pohl e. a; iLutobiographie van G r é try
(opgenomen in zijn Essai sur la musique) ; Deun del's Lebensbeschreibung, door
Mattheson (Hamburg, t761); G. F. ldndel, door Chrysander (Leipzig,
1858, 1860 en 1867) ; The life of Handel, door Victor S c h o e 1 c h e r
(Londen, 1857); Joh. Seb. Bach, door Ph. S p i tt a (2 deelen, Leipzig, 1873);
Joh. Seb. Bach, door Bitter ; . Memorie storico-criticlie della vitae delle opere
di Giovanni Pierluigi da .?alestrina, door G. B a i n i (2 deelen, Rome,
1828) ; Palestrina, door M. J. A. Lans (Leiden, 1882) ; Autobiogjraphie van
-
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P h i 1. E m. B a c h; Mozart, door O t t o Jahn (2 deelen, tweede druk, Leipzig, 1867); Mozart's Leben unrl Werke, door A. Ulibicheff; Mozart's verblijf

in Nederland, door D. F. Scheurleer (s- Gravenhave, 1883); Luclwiy van
Beethoven's Leben and Schaffen, door A. B. M a r x (2 deelen, Berlijn, 1859) ;
voorts hiographieën van B e e t h o v e n door A. W. T h a y e r (3 deelen,
Berlijn, I866-79), door No h 1 (3 deelen, Leipzig, 1864-77), door S c h i n d1 er (4e druk, Munster, 1871); Beethoven el ses trois síyles, door v. Lenz ;

Beethovenia door G. N o t t e b o h m; F. Mendelssohn Bartholdy, door L a mp a d i u s (Leipzig, x.848) ; d Skelch of the Life and Works of the late F.
lllendelssohn- Bartholcly, door J. Benedict (Londen, 1850 en I853); K. M.
von Weber. .Bin Lebensbild, door 's meesters zoon M a x M a r i a v. W e b er
(3 deelen, Leipzig, 1846 —66); Franz Schubert door H. K r e i s s 1 e v o n
Hellborn (Weenen, 1865); Roberl Schnmann, door J. v. Wasielewsky
(2e druk, Dresden, 1868), en door R e i s s m a n n (Berlijn, 1865); klejerbeer,
sein Lepen and seine TVerke, door H. Men d e 1 (Berlijn, 1869); ilutobioyraphie
van L, S p o h r; Vie cie Rossini, door S t e n d h a 1 (Parijs, 1821) ; Mémoires
van Hector Berlioz, zijn eigen levensbeschrijving bevattende (Parijs, 1869) ;

Paganini, door A. N i g g 1 i (Leipzig, 1882) ; Franz Liszt, door G. Schilling
(Stuttgart, 1844) ; Franz Liszt als Kün$tler until Mensch, door L. Raman
(Leipzig, 1880; tot heden is alleen het eerste deel verschenen); Richard Waqner's Leben and Wirken, door C. F. G l a s en a p p (2 deelera, Kassel en
Leipzig, 1876 en 1877) ; Rickard Wagner, zijn Leven en zijne Werken yeschetst, door H. V i o t t a, (Sneek, J. v. D r u t e n, 1883); voorts tal van
groote en kleine werken over Richard Wagner en zijn kunst, wier titels
vermeld worden in den Kataloy einer Wagner-Biblioihek van N. 0 e s t e r 1 e i n
(Leipzig, Gebr. S e n f, 1882).
8) LEXICA, ENCYCOPLEDIEëv, WOORDENBOEKEN. Lexicon

der Tonkunsí,
van Joh. Gottfried Walther (1684-1748); Dictionnaire cie musique,
van Rousseau (Amsterdam, 1768) ; d lies Lexicon, van Gerber (Leipzig,
1790) en .Neue hisloi iseh-biographi$che Lexicon der Tonkiun$tler (Leipzig,
J 812 J 814) van denzelfde ; Muzikaal Kunst- Woordenboek, van J. V e rs c h u e r e R e y r. v a a n (Amsterdan, 1795 ; slechts tot letter M verschenen) ;

Biographie et bibliographie universelle des musiciens, van F. J. F é t i s (acht
deelen, 2e druk, Parijs, 1866) en Supplément op datwerk, door Arthur
P o u g i n (twee deelen, Parijs, 1878 en J 880) ; Universal-Lexikon der Tonkunst, van F. S. G a s s n e r (7 deelen, Stuttgart, 1834-1840) ; Encyclop&lie
der gesammien mu$ikalischen Wissenscha f ten . ocler Universal-.Lexicon der Tonkunst, van Gustav Schil 1 i n g (Stuttgart, 1834 J 840) ; Musikalische$
Conversations-Lexicon, van Hermann Mende 1, voortgezet door A. Reis sm a n (Berlijn, i8 3 9-1882); IHan(l-Lexicon der .Tonnkun$l, van R e i s s m a n n;
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Dictionary o f Music and Musicians, van G e o r g e G r o v e (drie deelen,
Londen, 1880) ; Muzikaal Woordenboek, van K. v. M. (Amsterdam, 1855).
9) H ARMoN IE -, CO IPOSITIE -, MUZIEKLEER. Ilandbuch beirn Generalbasse
and der Composition, van F. \V. l!Z a r p u r . (3 deelen, Berlijn, 1757-58);

ilbhan(iin ng von der ,uge, van denzelfde (2. deelen, Berlijn 1753 -54, later
herhaalde malen herdrukt) ; Die Kunst Zes reinen Satze$, van J. P. K i r n
berger (Berlijn, 1774 76) ; Traite de l'harmonie, van R a in e a u (Parijs,
1722) ; Nonvean $ysteme cie musiqu? théoricquue, van denzelfde (Parijs, 1726);
Isfit2Lzioni harroniche, van Z a r l i n o (eerste druk 1558) ; Die Lehre von
der Harmonik, van M. Hauptmann (Leipzig, 1868) ; Die 11Tafur der larmonik and tier Me rik , van denzelfde (Leipzig, 853) ; Kurzge f assfe Methode,
glen Generalba8s zn erlernen, van A l br e c h t s b e r g e r (Weenen, 1792);
Esemplare os.sia Saggio fondamenfale prafico di conírapunto, van pater M a rt i n i (2 deelen, Bologna, 1774 en '1775) ; Traite de haute composition, van
A. R e i c h a (Parijs, 1825) ; t'ersuch eiher geor dneten Theorie der Tonsefzki n$t,
(Mainz, I X17--32) ; System der Jlii-8àkwi8senseha f t, (Berlijn, 1827) ; Lehre
(Ier T onsetzkunsf, van André (Offenbach, 1832) ; Cours (le eonírepoint et (le
fugue, van C h e r u b i n i ; Die Lehre von der musikalisehen Composition, van
A. B. Marx (4 deelen, derde druk, Leipzig, 1860) ; Allgemeine MUimiklehre,
van denzelfde ; Lehrbuch Ier mu$ikalischen Composition, van J. C. L o .b e
(4 deelen, Leipzig, 1867) ; Lehrbuch der -Fuge, van E. F. B. i c h t e r (Leipzig,
1868) ; Ylusikalische Composition dekre; van L Buss 1 e r (3 deelen, Berlijn,
1878) ; Zraïfé d' In$$trume'iv ation el, d' Orchestration moderne, van H. e c to
B e r 1 i o z (Parijs, 184 4) ; Die Znstrumentalmu$ik in ihrer Theorie and ihrer
,

Pra^ris, van F. L. S c h u b e r t (Leipzig, 1865); .Handleiding bij het Onderwijs
in (le .Theorie der 1iiuziek, van W. F. G. Nico 1 a ï ('s- Gravenhalte, 1874) ;
tllgemeene muziekleer, van Worp (Gronin(en, 1880), e. v. a.
10) ZANG EN ZANGKUNST . Geschich te, Geist und ilzt, burng des Gesanges von
Gregor Idem Grossen bis an ansere Zeil (Leipzig, 1845) ; Traite complet de
fart de - chant, v an Ga r c ia (Parijs, 1847); 1)ie grosse italiennische Gesangsschnle, van M a n n s i e i n (Dresden en Leipzig, 1848) ; Grosse Gesangssohucle
fir 1)eutschlanCd, van F r. Schmitt (Munchen, 1854); GesangunterriehfsMethode, van H e in r o t h (3 deelen, Gottingen, '1821—'1.823) ; Praktische
Singschule, van tik' a c li s m a r n (M aagdenburg, 1822) ; Theci eti<<ch pr aktische
Elementar-Singsehule, van Stark, L e b e r t en F a i s s t (Stuttgart, 1859);
de volgende werken van F. S i e b e r : .furze Anleitung zum Studium des Gesanges
(Leipzig, 1852) ; Vollständiges Lehrbuch der Gesangskunst (Maagdenbun,
'1858) ; Die Ausspraclie des Italienisrhen im Gesange (Neurenberg, 1860) en
Katec/ii shuts dier Gesangskunst (Leipzig, 1871) ; Ueher Volksgesang, van R e i s sm a n n ; Das Stankzin (les Gesanges, van G r ab e n - H o f f m a n n (Dresden,
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4874), Gymnastik der Slimme, van 0. G u t t m a n n (Leipzig, 1867), e. v. a.
11) MUZIEKINSTRUMENTEN. LEERBOEKEN HUNNER TECHNIEK. The Art of
pla3/ánq the Violin, van G e m i n i a n i (Londen, 1840) ; T'ersuch einer grundlichen Violin$chule, van Leopold Mozart (Augsburg, 1756), ook in het
Hollandsch verschenen als : Handleiding bij het Vioolspel (Haarlem, Joh.
Enschede, 1 766) ; J'art de l'archeí, van T a r t i n i , in het Duitsch vertaald
en opgenomen in J. A. H i 11 e r's .Lebensbesehreibunq beruhmter Musikgelehrten
and Z'o7ikáinsíler (1784) ; Mélhode de l iolon, van Rode , K r e u t z e r en
B a i 11 o t (Parijs, 1 803) ; Méthode de iolon, van M a z a s (Bonn, 1830) ;
Fiolin$chule, van S p o h r (Weenen, 1 831) ; Neue vollsUzndige Violinschule,
van Ferdinand David ; 1 n$truction de musique lhéoretique et praíique à
l'usage du Violoncello ('s-Gravenhage, 1774); Méthode de Violoneelle, van
D o t z a ue r (Mainz, Schott) ; ITioloncellschule, van K u m m e r (Leipzig, 1840);
Méthode complèle de Contrebasse, van W. H a u s e (Mainz, Parijs en Antwerpen,
1829) ; Contrabassschule, van F r ó h ii c li; Versuch einer Anweisung die .Flóte
traversière zu spielen, van Q u a n t z (Berlijn, 1750; Breslau 1780) ; ook in
het Fransch en in het Hollandsch (door L u s t i g vertaald) uitgegeven ; Méthode
de Flute, van Hugot en Wunderlich (Parijs, Schlesinger); voorts
fluitmethodes van Drou et, Berbiguier, Furstenau e. a.; Méthode pour
le Hautbois, van G a r n i e r; Theoretisch -praktische 0boeschule, van S e 1 l n e r
(3 deelen); Méthode pour la nouvelle clarinette, van I Evan M u 1 l e r (Parijs,
1836); methodes van Vanderhagen, Blasius, Michel, Woldemar,
L e fe b r e, 13 ar m a n n, B a c k o f e n en B e r r; Traité sur le per f ectionnement
m e n r ä d e r (Mainz, 1823) ; andere leerboeken der techniek
du Basson, van Aim
van dit instrument, van Abbonesio, Cuguier en Ozi; Methode pour
apprendre facilement les tlémens des premier et second Cors, P u n t o (Parijs,
1798) ; Méthode pour le Cor, van D u v e rn o y (Parijs en Leipzig) ; Versuch
einer Anleitung zur heroisch -musikalischen Trompeter- and Paukerkunst, van
Altenburg (Halle, '1785); Méthode de Trom pette, van Buhl (Parijs, Janet);
Neueste Trompetenschule, van N e m e t z (Weenen, D i a b e 11 i) ; Ueber Cornette,
Fliigelhórner, Althorn, Cornet éc Pistons, van A r b a n (Parijs en Berlijn) ; Méthode
pour les Trombonnes, van Braun (Parijs); Methode de Trombonne, van Corn e t t e (Parijs en Mainz) ; Instruments Sax et fanfares civiles. Etude pralique,
van H. de L a j a r t e (Parijs, 1867) ; Die Kunst das Klavier zu spielen. van
M a r p u rg (Berlijn, 1750); Versuch itber die wahre Art das Klavier zu spielen,
van Karl Phil. E m. Bach (2 deelen, Berlijn, 1754 ; tweede druk, 178!);
Instruction on the Art of playing tjee Pianoforte, van D u s s e k (Londeri,1796;
Parijs, 1800 ; Leipzig, 1803) ; Nouvelle Méthode de Pianoforte, van P 1 e y e l
(Parijs, '1797) ; Clavier- and Generalbassschule, van Vogler ; Gradus ad Parnassum, een verzameling Jtudes, van M u z i o C 1 e m e n t i (1817); Praktische
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Clavierschule, van J. B. Cramer (Parijs, Er a r d ; in Duitschland bij ver
uitgevers) ; Der Wiener Klavierlelehrer, van C z e r n y (Weenen, 1825 ;-schilend
herhaalde realen uitgegeven); Aus fiihrliche theoretisch-praktische 4nweisung
zum Piano f ortespiel, van J. N. Hummel (in vele talen vertaald) ; Der Clavierahrungen and Ratic sch lage, van L. K ó h l er (derde
unterrich t; Studien, Erfahrungen
druk, Leipzig, 1868); Grosse theoretisch-praktische K'lavierschule fur den
syslematischen Unterricht etc., van L e b e r t en Stark (4 deelen, Stuttgart,
Cotta); .Praktische Orgelschule, van J. C. H. R i n k (Bonn, 1819) ; Orgelscliule,
van Friedrich Schneider (Halberstadt, 1830) ; Praktische Orgelschule,
van S c h u t z e (6e druk, Leipzig, 187 7) ; Anleitung zuni Har f enspiel, van
Backofen; l.larpmethodes van Meijer, Roussier, Compan, Cardon,
K r u m p 11 o 1 z, B o c h s a e. a; Nouvelle méthode pour la Guitarre, van Labarre (Parijs, 1.793).
t2) INSTRUMENTENBOUW. Syntag natis Musici Tomus secundus : de Organographia, van P r a e t o r i u s (Wolfenbuttel, 1861) ; Organographie. Essai sur
la facture instrumentale, van A. d e P o n t P c o u 1 a n t (Parijs, 1861) ; Die
Violine, ihre G eschichte and ihr Bau, van H. Abele (tweede druk, Neuburg,
4874) ; The Violin : its famous makers and Their imitators, van G. Har t
(Londen, 1875 ; popular edition, '1880) ; Les instruments a' archet etc., van
Antoine Vida 1 (3 deelen, Parijs 1876-78); Der Clavierbau in seiner
Theorie, Technik and Geschichte, van H. Welcker v. Gontershausen
(3de druk, Frankfort a. d. M., 1864) ; Das Kunstpedal an Clavierinstrumenten,
van E d. Z a c h a r i a e; Lehrbuch des Piano f ortebaues in seiner Geschichte,
van B l ii t h n e r en G r e t s c h e l (Weimar, 1872) ; Cenni storici etc. e della
origine del Pianoforte, van Leto P u l i t i (Florence, 1874) : Lehrbuch der
Orgelbaukunst, van J. G. T ö p f e r (2 deelen, Weimar, 1855) ; Die Orgel,
nadi den Grucnds tzen der neuesten Orgelbaukunst dargestellt, van H. S a t t l e r
(4 e druk, 1868) ; Gesciticlite der Orgel and der Orgelbaukunst von den ersten
do fdngen bis zur hóchsten Vollendung, van W a n g e m a n n (Demmin,
'1879), e. v. a.
13) AXOUSTIEK. Entdeckungen iiher die Theorie des Klanges, van C h 1 a d n i
(Leipzig, f787) ; Die Etkustik, van denzelfden (Leipzig, 1802, 1830, enz.) ;
Neue Beitráge zur Akustik (Leipzig, 18 t 7) ; Kurze Uebersicht der Schali- and
Klanglehre (Mairiz, 1827) ; Die Lekre von den Toneinp fcndnngen, van H.
B e l rn h o l t z (4 druk, Brunswijk, E877), e. v. a.
Het aantal kritische en aesthetische geschriften over muziek is zoo onnoemelijk groot, en zij behandelen zoo vele verschillende onderwerpen, dat
zelfs een keuze daaruit niet mogelijk schijnt. Lange, schoon nog altijd onvolledige lijsten, bevattende de titels van geschriften op dit gebied, vindt wen
in vele der sub 1) en 8) opgegeven werken.
-
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Muziektijdschriften (Hoogd. : MUSIKALISCHE ZEITSCHRIFTEN, Fr.: GAZETTES
MUSICALE,

Eng.:

MUSICAL PERIODICALS).

Als eerste tijdschrift, waarin

vraagstukken .hètreffende de muziek besproken worden, kan beschouwd worden

de Musica Critica van M a t t h e s o n (Hams urg, 1722, twee deelen), dat
gevolgd werd door de 1Veu eró fnete musikalische Bibliotliek van L o r e n z
II i t z 1 e r (x.736 1754). In Frankrijk verscheen het eerste tijdschrift,
Sentiment d'un Ilarmoniphile, t 756 ; te Luik verscheen omstreeks denzelfden
tijd het Journal de musique. In Engeland was het eerste muziektijdschrift
The musical and universal Magazine (Londen, J 775_76).
De voornaamste muziektijdschriften uit deze eeuw zijn:
In Duitschland : Allgemeine mu8ikalische Zeitung (Leipzig, 1798--1.848) ;
Berliner allgemeine mzisikalische Zeitung (Berlijn, 1824 —30) ; Berliner musikalische Zeitung (1844-47); Neue Berliner musih alische Zeitung (x.847 tot
heden); C cilia (1824--48) ging 1849 over in de Süddeutsche Musikzeitung
(Mainz, 1849-- 66); Monatshe fte fur Musik-Geschichte (1869 opgericht door
R. E i t n e r) ; 1i'eue Zeitschrift fur Musik (1833 opgericht door R o b. S c hu
voortgezet door Oswald Lorenz, \ ery olgens *door Franz-man,485
B r e n d e l (1845-68) en sedert 1857 door C. F. K a h n t) ; Signale für
die musikalische Welt (1843 tot heden) ; Allgemeine Wiener 1111csikzeitung
(1841-47); Wiener Musikzeitung (I 852--4 86íi) ; Fliegende Bietter für Rirchenmusik ; Musi{ alisches Wochenblatt (1870 tot heden); Zeitschriftt fztr Instrumentenbau (1870 tot heden) ; 411gemeine Deutsche Musikzeitung (1879 tot
heden) ; Bagreuther Blatter (1877 tot heden), handelt slechts gedeeltelijk
over muziek. Behalve de hier genoemde worden nog vele andere muziek
uitgegeven die echter van weinig beteekenis zijn.-tijdschrfenDula
In Frankrijk : Revue musicale (18'27 door F é t i s opgericht ) ; Revue et
Gazette musicale (1834--1880) ; L'Art musical (1860 tot heden) ; La France
musicale (1837-1870); La Renaissance musicale (1880 tot lieden) ; Le
Ménestrel (1833 tot heden), e. a.
In Engeland : The Musical world (1806 tot heden) ; The Musical Times
(1844 tot heden) ; The Musical Standard (1862 tot heden); The London and
provincial Music Trades Review (1877 tot heden) e. a.
In België: Le Guide musical (1854 tot heden).
In Nederland : Caet ilia (1844'opgericht door F. C. Kist, thans onder
redactie van W. F. G. N i c o l a ï) ; Gregoriusblad (1875, onder redactie \ an
M. J. A. Lans).
Ire Italië : Gazetta Musicale (Milaan, '1845 tot lieden) ; Gazetta musicale di
Firenze; Palestra Musicale (Rome) en Napoli musicale.

N.
Nabel (NEBEL of NEVEL ; Lat. : NABLIUM), een snaarinstrument der oude
Israelieten.

Nabich (M o r i t z) bazuinvirtuoos, geb. 22 Febr. x.815 te Altstadt-Waldenburg,
was 1849-55 lid der hofkapel te Weimar en maakte later kunstreizen door
Duitschland, Nederland en Engeland.
Nabootsing (Hoogd.: NACHAHMUNG), Z. IMITATIE.
Naehbauer (F r a n z), tenorist, geb. 25 Maart 1835 te Giessen bij Friedrichshaven, ontving onderricht in den zang van P i s c h e k, zong eerst als korist
in de Opera te Basel, maakte vervolgens een reis met een Duitsch operagezelschap naar Frankrijk, waar hij zijn zangstudiën voortzette, gaf gastvoor
te Mannheim, Hanover, Praag, Darmstadt en Weenen, en werd x.866-steling
aan de hofopera te Munchen verbonden.
N'aehsatz, .Hoogd., nazin, tweede gedeelte eerier p e r i o d e (z. dit).
Naehschlag, Hoogd., (z. NASLAG.)
Nachspiel, Hoogd., (z. NASPEL).
Nachthoorn (PASTORITA), een gedekt, soms ook open fluitwerk 8, 4, 2
en I vt. in het manuaal en pedaal. Deze stern is wegens den hoornachtigen
klank van wijder mensuur dan de Q u i n t a d a n a. In het pedaal noemt men
deze stem Nachth oornbas.
Nachtigal (z. LUSCINIUS).
Nadal - ( J.), Spaansch componist, geb. 1793 te Lerida, werd 1839 kapel
aan de Opera te Madrid en stierf als kapelmeester aan de kathedraal-mestr
te Astorga.

1 adaud (Gustave), Fransch chansonetten- componist, geb. 20 Febr. x.820
te Roubaix, gaf I5 bundels gezangen in het licht.
Nadermanu (F r a n c o i s J o s e p h), harpist, geb. l 773 te Parijs, ontving

654
onderricht van K r u m p h o 1 z en werd tot 1812 als een der beste harpspelers
van Frankrijk beschouwd. Hij werd leeraar aan het conservatoire van Parijs
en stierf 2 April 1835. Meer dan vijftig harpcompositiën zijn van hem in
druk verschenen.
Nadermanu (Henri), broeder van den vorige, geb. 1780 te Parijs, was
harpist en harpfabrikant. Hij verdedigde de oude harpconstructie tegenover
de pedaalharp van É r a r d.
Naegeli (Johann Georg), componist.
N ge1i (Johann Georg), componist en muziekuitgever, geb. 1768 te
Zurich, richtte 1792 een muziekzaak in zijn geboortestad op en gaf werken
van Handel, Bach en andere klassieken in het licht.Werken van C l e m e n t i,
Cramer en B e e t h o v e n verschenen in zijn Rép ertoire des clavecinistes (1803).
N.'s compositiën bestaan voornamelijk in kerk- en schoolgezangen. Hij stierf
26 Dec. 1836 te Zurich.
Naenia, treur- en klaagzangen bij de oude volken.

Nagelgeige, een omstreeks 1 750 door J. W i 1 d e te Petersburg uitgevonden
instrument, welks diatonisch gestemde ijzeren pennen door middel van een
vioolstrijkstok in trilling werden gebracht.
Nagelklavier, een omstreeks '1790 door T r a g e r te Bernburg uitgevonden
toetseninstrument met ijzeren pennen, staafjes of spijkers, die door middel
van een ringvormiger strijkstok in trilling gebracht worden.
Nagiller (Matthaeus), componist, geb. 24 Oct. 1815 te Munster in het
Ober-Innthal, ontving zijn opleiding aan het conservatorium te Weenen,
vestigde zich 1854 te Munchen, werd kapelmeester te Bozen en 1866 te
Innsbruck. Hij stierf Juni 1874. — Onder zijn compositiën bevindt zich een
opera : Friedrich mit der leeren Tasche.
Naich (M. Hubertus), Zuid-Nederlandsch toonkunstenaar, leefde in den
aanvang der l 6e eeuw te Rome. Hij was lid van de Academia d e g l i a m i c i.
Een exemplaar zijner verzameling vier- en vijfstemmige Madrigalen bevindt
zich in de keizerlijke bibliotheek te Weenen.
Nakara, een slaginstrument bij de Turken.
Naldi (Giuseppe), zanger, geb. 2 Febr. '1770 te Bologna, liet zich 1789-97
in verschillende steden van Italië hiooren en maakte vervolgens kunstreizen.
Te Londen trad hij '1806 op, zorg daar ter stede tot 1819 en stierf '1820
te Parijs. Hij bespeelde ook niet zonder talent de violoncel en het klavier.
Naldini (S a n t e), zanger, geb. 5 Febr. 1588 te Rome, gest. 10 Oct. 1666,
werd op negenentwintigjarigen leeftijd kapelaan en voorzanger in de
pauselijke kapel en later Abbé. Paus U r b a n u s V 111 droeg hem de uitgave
der hymnes van P a l e s t r i n a op. Deze verzameling zag bij B a l t h a s a r
M o r e t te Antwerpen het licht onder den titel : Hymni sacri in Brevario
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Romano S. D. N. Urbani VIII auctoritate recogniti, et cantu musico pro
praecipuis anni f estivitatibus expressi.
Nanini (Giovanni Maria), contrapuntist, geb. omstreeks 1540 te Vallerano, ontving onderricht op de school van Claude G o u d i m e 1 te Rome
en werd kapelmeester op zijn geboorteplaats, later, 1571, aan de Sant a
Maria Maggiore te Rome. Hij richtte daar ter stede met Pal e s t r i n a
een muziekschool op en werd x.577 zanger van het pauselijk collegium. Hij
stierf 1 Maart 1607. Zijn wereldlijke en kerkelijke compositiën zijn grootendeels in druk verschenen en tot ons gekomen. Zijn »Hodie nobis coelorum
Rex" wordt nog heden in de pauselijke kapel gezongen. Een lijst zijner
compositiën is o. a. te vinden bij F é t i s (Biogr. et Bibl.).
Nanini (Giovanni Bernardo), broeder van den vorige, geb. te Vallerano omstreeks het midden der 16e eeuw, werd kapelmeester aan de kerk
van San Luigi de' Francesi te Rome en later aan die van San Lorenzo
in Damaso aldaar. Hij behoort, evenals zijn broeder, tot de beste meesters
der Romeinsche school, doch meer dan zijn broeder week hij af van den
polyphonen stijl en was een van de eersten, die kerkmuziek met begeleiding
van orgel schreven. Zijn Madrigalen, Motetten en Psalmen zijn te Rome in
druk verschenen.
Nanterni (0 r a z i o), componist, geb. omstreeks het midden der 16e eeuw
te Milaan, was 1590 kapelmeester aan de kerk van San Ce 1 s o. Van zijn
compositiën kent men Ii primo libro di Motetti a Cinque voci (Milaan, 1606);
andere werken van hem zijn in verzamelingen opgenomen. -- Zijn zoon,
M i c h e l Angelo N., volgde hem als kapelmeester op.
Nantier-Didiée (Constance Betsy R o s a b e l l a), zangeres, geb. 16 Nov.
1831 te St. Denis op het eiland van Bourbon (thans Ile de la Réunion).
Zij studeerde aan het conservatoire van Parijs onder leiding van D u p r e z,
zong op verschillende tooneelen van Italië, Frankrijk en Engeland, behaalde
in al die landen, evenals in Amerika' (I854), groot succes en stierf 4 Dec.
1867 te Madrid. Haar zang werd zeer geroemd.
Napolitaansche school. Onder deze benaming verstaat men de reeks componisten uit Zuidelijk Italië, vara A 11 e s s a n d r o Scar 1 a t t i tot J o m e 11 i, welke
grooten invloed op de muziek heeft uitgeoefend. Aanvankelijk sloten deze
componisten zich bij de school van Pal es± rin a aan, doch van lieverlede
veranderden zij hun stijl, en het is niet te loochenen, dat de Napolitaansche
school veel tot het verval der Italiaansche muziek, en bepaaldelijk der kerkmuziek, heeft bijgedragen. De werken van Scar 1 at ti bezitten nog een echt
kerkelijk karakter; die van de meeste zijner leerlingen echter kenmerken zich
door afwijking van de oude vormen en overheersching der nieuwe melodiek.
Ook begon de instrumentale begeleiding meer en meer een belangrijk deel
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der kerkmuziek uit te maken ; dit was reeds bij S c a r l a t t i het geval ; nog
meer echter bij zijn leerling D u r a n t e. Aangaande den invloed der Napolitaansche school op de dramatische muziek zie men het artikel OPERA.

Náprownik (Eduard), componist, geb. 24 Aug. 1839 te Besjst bij
Kóniggratz in Boheme, ontving zijn muzikale opleiding te Praag, waar ook
zijn eerste compositiën, o. a. een bekroond Boheemsch lied, ten gehoore
gebracht werden. In het jaar 1861 vertrok hij naar Petersburg, waar hij
kapelmeester van vorst IJ u s up u v en later, 1869, hofkapelmeester werd.
Onder zijn compositiën bevindt zich een Russische opera in vijf bedrijven:
:

P

1Vizegorodni.

Nardini (Pietro), vioolvirtuoos en componist, geb. 1722 te Fibiana in
Toskane, ontving onderricht van T a r t i n i en begon op vierentwintigjarigen
leeftijd kunstreizen te maken. Omstreeks 1753 werd hij solo-violist van de
hofkapel te Stuttgart, waar hij vijftien jaar gevestigd bleef. In1767 keerde
hij naar Italië terug, ' vestigde zich te Leghorn, paste zijn ouden meester
T a r t i ni gedurende diens laatste ziekte op en werd 1770 muziekdirecteur
van den hertog van Toskane. Hij stierf 1793 te Florence.
N a r d i n i was de beste leerling van T a r t i n i. Leopold Mozart roemt
vooral de schoonheid van zijn toon en zijn smaakvolle voordracht, en
Schubert zegt van hem : » Zijn spel brengt tranen in de oogen van hardvochtige hovelingen -- neen, zijn eigen tranen vallen neder op zijn viool!" N. 's compositiën bestaan in 6 Concerti, op. I (Amsterdam) ; 6 Sonates pour
violon el bassi, op. 2 (Berlijn); 6 Solo 's pour violon (Londen); 6 Quarletti
(Florence, 1782) en 6 Duo 's pour deux violons (Parijs). Een werk over
hem, getiteld : Elogio di Pietro Nardini celebratissimo professor di violino,
van Raiinondi Leoni, zag 1793 het licht.
Nasat (ook NASSAT, NASAD, NASAL, NASARD, NASARDE, NASSART en NAZARD
geschreven), een fluitwerk in het orgel, uit Nederland afkomstig, dat gewoonlijk gedekt en uit 4 en 2 vts. toon sprekende, gevonden wordt. De pijpen
van dit register worden soms, op de wijze van den Gemshoorn, van boven
spits toeloopend aangetroffen, echter met wijder mensuur, enge opsnede en
zijbaarden, vooral voor de lagere tonen. Deze stem verschijnt als Quint.register
van U1. 23 en 53 vt. onder den naam van Nasatqu -int of Quintnasat.
Van 3 vt. echter, van welke grootte zij slechts in het pedaal voorkomt, heet
zij G r o o t n a s a t. Wanneer de pijpen van dit register, gedekt zijnde,
roertjes in den hoed of in het deksel hebben, heet het R o e r n a s a t. De
toon dezer stem wordt door sommigen neuzachtig genoemd, waarom het woord
van N a su m (neus) zoude afstammen ; anderen, b. v. Pr a e t o r i u s, leiden
Nasat van Nachsatz af.
Nascimberii (Stefano), componist, was in den aanvang der 17e eeuw
-

65 7

kapelmeester aan de kerk van St. B a r b a r i na te Mantua. Van zijn werken
zijn bekend : Concerti ecclesia^1ici a 12 voci (Venetië, 1610) en Motetíi a 5

e 6 voci (Venetië, I616).
Naseimbeni (Francesco), componist, geb. te Ancona, leefde omstreeks
het midden der 17 e eeuw. Men kent van hem een verzameling Canzoni e
JVadri yal moral a zona, clue etre voci (Ancona, 1674).
iaseo (Giovanni), componist, was omstreeks liet midden der 16e eeuw
kapelmeester te Fano. Van zijn compositiën zijn in druk verschenen: Lamenkationes Jere7niae cum Passioni$ recit. et Benecliclus, alsmede vele Madrigalen
en Motetten.
Nasolino (S e b a s t i a n o), componist, geb. 1768 te Piacenza, Best. 1799
(volgens anderen 1810) te Venetië, schreef vele opera 's, die in verschillende
steden van Italië en ook te Londen met veel bijval vertoond werden.
Nasla;, (H000rd. : NACHSCIILAG) , een der zoogenaamde versierselen van een
toon, bestaande in een of meer kleine noten achter een hoofdnoot. Evenals
de voorslag en andere muzikale ornamenten, vormt ook de naslag een
gedeelte van de waarde der hoofdnoot, welke verkort wordt om voor hem
plaats te maken. In vroeger tijden werd de naslag altijd door een of meer
kleine noten aangeduid, hetgeen een gevolg was van de eigenaardige plaats
die de versierselen in het contrapunt bekleedden.
Schrijfwijze. Uitvoering.

Tegenwoordig schrijft men dergelijke figuren zooals zij uitgevoerd moeten
worden.
N a s 1 a g heet ook de figuur die den triller besluit. (Z. TRILLER.)
Naspel (Hoogd.: NACHSPIEL, Lat.: POSTLUDIUM), een meestal geim proviseerd muziekstuk op het orgel, dat de organist na afloop der godsdienst oefening voordraagt. Ook het instrumentaal slot van een lied of van een aria.

Nationale muziek (z. VOLKSMUZIEK).
Natuurtonen (Z. ALIQUOT- TONEN.).

Natie (Johann Friedrich),

geb. 17 Nov. 1787 te Halle, ontving onder

muziek van Turk en werd na diens dood (1813) muziekdirecteur-richtnde
aan de hoogeschool aldaar. Hij deed veel tot verheffing van het Protestantsche
kerkgezang en verzamelde een zeer kostbare muziekbibliotheek, die later door
den koning van Pruisen werd aangekocht. Hij stierf 19 Mei 1858 in
koinrrnerrvolle omstandigheden.

Naumann (Johann Gott 1 i e b), componist, geb. 17 April 17 1

te

Blasewitz bij Dresden, ontving op de Kruisschool te Dresden onderricht in de_
II.
2
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muziek van den cantor H o in i 1 i u s en werd later door een Zweedscllen
musicus mede naar Italië genomen. Daar deze Maecenas hem echter als
een knecht behandelde en hem gebruikte om muziek te copiëeren en andere

diensten te verrichten, doch hem niet van het muziekonderwijs in Italië liet
genieten, verliet N.- hem, nam onderricht bij T a r t i n i, m aakte kennis met
Hasse en bestudeerde ijverig de compositie, het viool- en het klavierspel.
Later bezocht hij Napels, waar hij zich met de dramatische muziek vertrouwd
maakte, en ging van daar naar Bologna, om bij Pater Martini les in liet
contrapunt te nemen. In 1763 te Dresden teruggekeerd, werd hij door de
keurvorstin tot kapelmeester benoemd. Korten tijd daarna bevond hij zich
weder in Italië, waar hij twee zijner opera 's, een te Venetië en een te
Palermo, liet vertoorlen. Tot x.768 bleef hij in Italië, keerde toen naar
Dresden terug en zette voor het huwelijk van den keurvorst F r e d e r i k
A u g u s t u s III La Clemenza di 7'Zlo van Meta s t a s i o op muziek. In het
jaar 1772 begaf hij zich . ten derden male naar Italië, componeerde daar te
lande binnen achttien maanden vijf opera 's en kwam met roem beladen in
zijn vaderland terug, waar hij nu ook gevierd werd. Frederik d e Groot e
wilde hem te Berlijn hebben, doch N. bleef den keurvorst van Saksen trouw
en werd 1 776 tot kapelrrieester, 1786 ook tot opperhof kapelmeester te
Dresden benoemd. Voor den koning van Zweden componeerde hij de opera
^lmphion en verbeterde de inrichting der Zweedsche hofkapel. Op uitnoodiging van koning F r e d e r i k W i 1h e 1 m II van Pruisen begaf hij zich 1788
naar Berlijn, waar vele zijner werken ten gehoore gebracht, en hij met
eerbewijzen overladen werd. Voor Dresden componeerde hij nog de opera 's
La 1)ama soldzía (1791), Aci e Galatea erg het feestspel ,more giusti f icato.
Hij stierf 23 Oct. 1801 te Dresden. De meeste opera 's van N. zijn
thans vergeten ; zijn Missen, Vespers en Offertoria worden echter in de
katholieke hofkerk te Dresden nog heden uitgevoerd. Uitvoerige rnededeelir,gen
aangaande zijn leven vindt men in de Lexica van Gerber en van F é t i s
en in de volgende werken: Bruchstiicke aus J. 4 . Naumann'$ Lebensgeschichte,

van M e i s s n e r (1803-1804) en lies & ch $ischen Kapellmei8ters Naumann'$
Leben in sprechenden Zulten dargestellt (Dresden, 1841).
1%aumarin (Emil), kleinzoom van den vorige, geb. 8 Sept. I 82 te Berlijn,
ontving onderricht in de muziek van den ouden Ries, den vader van
Ferdinand II i e s, en later te Leipzig; van M e n d e 1 s s o h n. Te Frankfort
a. d. M. nam hij nog les bij Moser. Te Dresden werd 1848 zijn oratorium
Christus der I'riedensbote ten gehoore . gebracht, en hetzelfde werk werd ook
te Berlijn en (1854) te Londen uitgevoerd. Onder zijn volgende compositiën
bevinden zich een Mis, een symphonie, een opera en cantates. In het jaar
1856 schreef N. een verhandeling Ueber Ein f uhrung des Psalmenyesangs in
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die evangelische Kirche, welke de aandacht van den koning van Pruisen trok,
die hem tot muziekdirecteur der hof kerken benoemde. In die betrekking
schreef N. vele kerkeompositiën Wegens zijn verhandeling Das Alter der
Psalmen werd hij tot doctor in de philosophie benoemd, en voornamelijk
wegens zijn boek .Die Tonkunsf in der Culturgeschich te verkreeg hij 1869
den titel van koninklijk professor in de muziek. Onder zijn volgende werken
komen voor : Detctsehe Tondich ter von Seb. Bach bis auf die Gegenw-vart
(1871), Nachkliznge, Gedenkbl tier aus dem Musik-, Kunst- 'and Geisíesleben
unserer Tage (1872), I talieni$che Tondich/er von Paleefrina bis auf die Gegenwarí (J 876) en Illustri rte Musikgeschich te.
Nauniann (Ernst), neef van den vorige, geb. '15 Aug. 1832 te Freiburg,
ontving onderricht in de muziek van H a u p t m a n n te Leipzig en van J o h.
Schneider te Dresden. In het jaar 1858 promoveerde hij tot doctor in
de natuurwetenschappen, lij welke gelegenheidhij een dissertatie Ueber die
verschiedenen Besfimnmungen der Tonverhdltnisse verdedigde, en werd I860
organist en muziekdirecteur te Jena. Van zijn compositiën is een Serenade
voor klein orkest bekend.
Nava (Gaetano), zanger en zangmeester, geb. 16 Mei 1802 te Milaan,
waar zijn vader, Antonio Maria N., guitaarvirtuoos was werd leeraar aan
het conservatorium aldaar. Hij gaf vele zangstudiën in het licht. Het jaar
van zijn dood is 1875.
J u 1 i e n), violist, geb. omstreeks 1745 te Givet,
Navoigille (Guillaume
studeerde te Parijs en werd aldaar lid van vele orkesten en concertmeester,
later ook kapelmeester, van het T h é t r e d e l a C i t é. Eenige jaren vóór
de Fransche Revolutie richtte hij een vioolschool op. Een zijner leerlingen
was A l e x a n d r e Boucher. Onder zijn compositiën bevinden zich twee
komische opera 's : forage (1793) en Les honneurs funèbres, alsmede een
pantomime : 1,'empire de la folie.
11Tavoigi11e (llubert Julien), violist, broeder van den vorige, geb. 1749
te Givet, kwam 1775 te Parijs, waar hij lid van verschillende orkesten werd
en vele compositiën in het licht gaf. Zijn dochter was een goed harpspeelster.
Neander (Alexis), muziekdirecteur' aan de S t. Kilian -kerk te Würzburg in den aanvang der 17e eeuw, gaf drie verzamelingen motetten in het
licht, welke vier- tot vier-en-twintigstemmige stukken bevatten.
Neander (J o a c h i m), eigenlijk N e u m a n n geheeten, geb. 1601 te Bremen,
werd schoolrector te Dusseldorp en later predikant aan de M a r t i n u s-kerk te
Bremen. Hij gaf vele bundels kerkzangen in het licht.
Neate (Charles), klavierspeler, geb. 28 Maart 1784 te Londen, ontving
onderricht van James Wilson en van John Field. Hij behoorde tot
de eersten die Beethovens werken in Engeland voordroegen, hij reisde-,
42_>l
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naar veeenen, om den grootel meester te leeren kennen, eu vertoefde acht
maanden in die stad. Hij was een der stichters der P h i l h a r m o n i c
Society, wier concerten hij van den aanvang af dirigeerde, en was, toen
hij 30 Maart 1877 stierf, het laatste lid dier vereeniging.
Nebra (José), organist aan de koninklijke kapel te Madrid, schreef vele
kerkmuziek, o. a. een Requiem voor Barba r a.

Ne>lerlaudselle muziek. — De eerste sporen van kunstmuziek hier te
lande vindt men in den tijd van Karel den G r o o t e. De machtige
koning, met zijn open zin voor al wat liefelijk is en wel luidt, behoefde
slechts een enkele maal de Romeinsche muziek te hoores, om reeds het
besluit te riemen, ze in zijn Frankische staten in te voeren. Daar was nog
de oude Germaansche wijze van zingen in zwang : de zangers zagen een
schoonheid in het luid uitstooten der tonen, en wedijverden om elkander te
overschreeuwen. Geen wonder dus, dat de Italianen van hen zeiden, dat zij,
zingende, brulden als het wild gedierte, en dat hun zang klonk als het geratel van wagens over een hobbeligen steenweg. Met hulp van Paus A d ii a a n
sloeg de keizer de hand aan de gewenschte verbetering. Op zijn bevel moest
de zang onder de leervakken op de lagere school opgenomen worden, hij
zond Frankische zangers naar Ronne, die daar ter stede den oorspronkelijken
Gregoriaanschen zang moesten bestudeeren, en toen deze maatregel niet tot
liet gewenschte resultaat leidde, verzocht hij den paus, hem Romeinsche
zangers te zenden, om den zang in zijn rijk te onderwijzen. Hij richtte
zangscholen te Metz en te St. Gallen op, en van daar verbreidde zich de
zangkunst over het geheele Frankische rijk. -- Dirt de Nederlanders aan de
uitvinding en verdere beschaving van ons hedendaagsch harmonie-stelsel een
werkzaam deel hebben genomen, is onbetwistbaar bewezen. H u c b a 1 d (z.
dezen), een zeer geleerd monnik uit het klooster van St. Arnand in Vlaanderen,
maakte zich, behalve door zijn verbeteringen van het notenschrift, hoogst verdien
zijn 0 rga n u rn (z. dig), de oudste proeve van meerstemmige muziek.-stelijkdor
Eerst na die uitvinding ging de muziek reet reuzenschreden op den weg der
ontwikkeling voort. H u c b a 1 d kan wel niet de uitvinder van het Organ urn
genoemd worden, want liet was reeds in den aanvang der 9e eeuw bekend ; maar
hij was de eerste die er regels voor vaststelde; hij kan dus in zekeren zin als de
vader der harmonieleer hescllouwd worden. Het stelsel van H u c b a 1 d werd
tot meerdere volkornenlieid gebracht door G u i d o v a n A r e z z o (z. (lezen),

die het organum met meer intervallen verrijkte, en door F r a n c o v a n K e u 1 e n
(z. dezen), die de theorie der mensuur, d. i. van de maatverdeeling en de
waarde der noten en vaan (Ie daarvoor bepaalde teekens, in toepassing bracht.
Nadat wij Jets verschillende geleerde schrijvers en componisten, waaronder
vooral Adam de la Hale, Joannes de Muris en Marchettus van
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Padua uitmuntten, benevens verschillende Nederlanders, o. a. bisschop
A d el b o l d (z. (lezen), zoowel praktisch als theoretisch, deze proeven tot
meerdere beschaving hadden gel)racht, erlangde vooral de theorie als abstrak t
van voorafgegane praktijk, omstreeks de tweede helft der '15e eeuw een
hoogen graad van volkornenheid, doordien betere regels voor de mensuur en
de harmonie werden vastgesteld. Uit den D i s c a n t u s en den F a u xB o u r d o n (z. deze woorden en

KERKMUZIEK)

ontstond het contrapunt

d. i. de kunst om tegenover een gegeven melodie een andere te plaatsen
doch op beter en edeler' wijze, dan dit met behulp van den Discantus was
geschied. Niet in Italië, noch in Frankrijk, maar in de Nederlanden bereikte
de contrapuntische muziek het eerst een hoogen trap van bloei. Aan de
Nederlanders komt de eer toe, de door theoretici als Franco, M a r c h e t t u s
en de M u r s vastgestelde regelen in praktijk gebracht, organische toonstukken vervaardigd en der geheele muziek die richting gegeven te hebben,
welke zij tot aan het einde der 17e eeuw is gevolgd. Daarom kon A m b r o s
met het volste recht beweren : » Das Jalhrhundert von 1450 bis 4550 verdient
in der Musikgeschichte recht eigentlich den Namen des Jahrhunderts der
Niederländer. Die Niederlande galten fUr die Hochschule der Musik selbst
noch dann, als Italiens rnusikaliscller Ruhm schon in vollem Glanze strahite."
Het voornaamste over de Nederlandsche muziek uit die dagen is vermeld
in liet artikel Kerkmuziek (z. dit). Doch ook in de wereldlijke muziek
muntten de Nederlanders uit, en A m b r o s wijst er terecht op, dat het
Vo1ks1

i e d een even groote macht in de muziek van dien tijd was, als de
Gregoriaansche zang.
De leer van J o a n n e s d e M u r i s had reeds vroeg ingang en als het
ware een vaderlandschen bodem gevonden hij een volk, dat bij zijn buiten-

gewoon welvaren, bloeiend door fabrieken en ambachten, handel en scheep
een krachtig bestuur, zich met kunst en wetenschap kon bezighouden.-varten
De harmonie werd in grooter volkomenheid, voornamelijk in de Nederlanden,
ook in vroolijke en gezellige kringen beoefend. De Nederlanders zijn de eersten
geweest, die der harmonie algemeene, praktische waarde hebben gegeven.
Als eerste eigenlijke componist en stamvader onzer muziek wordt D u fa v,
uit Chimay in Henegouwen, genoemd. Hij was de man die den grond
legde voor al die kunstvormen, welke met den naam van dubbel c o n t r a p u n t
bestempeld worden. Na hem vinden wij als hoofd der Nederlandsche school
J o a n n e s 0 k e g h e in. Het waren vooral de in zijn school gevormde kunstenaars, die de muziek, welke bij het toenemen der beschaving vooral bij de
grooten en machtigen meer en meer in aanzien geraakte, hielpen invoeren
en ontwikkelen. Immers toen aan bijna alle voorname hoven kapellen werden
gevormd, en te Napels, Milaan en meer andere voorname plaatsen zelfs leer-
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stoelen voor de toonkunst werden opgericht ; toen ook voornamelijk de bloei
v an kunsten en wetenschappen in Italië, onder de bescherming der kunst
pausen J u 1 i us I I en Leo X zijn toppunt bereikt had, waren he -lievnd
alweder de Nederlanders, die geroepen werden, aan het hoofd dier ver
kunstinrichtingen te staan. Onder dezen bekleedde ontek;enzeggelijk-schilend
J o s q u i n des Pr é s een eerste plaats. Hij was de beroemdste leerling van
0 k e g h e m, werd door Sixtus I V aan de pauselijke kapel verbonden, en
later door L o d e w ij k X I I, koning van Frankrijk, als eerste zanger aan diens
kapel aangesteld. Met en naast hem moeten de volgende contrapuntisten
genoemd worden: Pierre de la Rue, Antonius Brurnel of Bromel,
Alexander Agricola, Caspar van Weerbeke, Lo yset Compère,
Joannes Prioris e. a.
Onder de Nederlanders, die deels naar Italië geroepen werden, deels derwaarts
gingen om hun geluk aldaar te beproeven, was ook Adriaan W i 11 a e r t.
Te Brugge in Vlaanderen geboren, studeerde hij aanvankelijk te Parijs in
de Rechten, verwisselde later die studie met die der muziek en werd leerling
van J o a n n e s M o u t o n, zelf leerling van J o s q u i n en kapelmeester van
Lodewijk X I I en Frans I. Reeds op jeugdigen leeftijd in zijn vaderland
beroemd als componist, ging hij in 1518 naar Rome en van daar naar Venetië,
waar hij in 1527 kapelmeester aan de S t. M a r c u s -kerk werd, een betrek
dien tijd af als een soort van muzikale grootwaardigheid gegol--king,deva
den heeft. Hier verwierf hij roem en eer, en werd stichter der later beroemde
Venetiaansche school. Tot de overige Nederlandsche componisten van zijn
tijd behooren: Philippus Bassiron, Adrianus Petit, bijgenaamd
Coclicus, Joannes Courtois, Nicolas Gombert, kapelmeester van
Karel V, Simon a Quercu (van der Eycken), Tilman Susato,
componist en muziekuitgever te Antwerpen, P h i 1 i p p u s V e r d e 1 o t, H i e r on y m u s Vinders, en meer anderen.
De derde periode der Nederlandsche school, waarin zij haar hoogste glanspunt bereikte, 'en waarmede al het voorafgaande werd afgesloten, is die,
welke 0 r 1 a n d o Lasso tot hoofd en aanvoerder heeft. Hij was door geheel
de beschaafde wereld hooggeacht en vereerd, en moet niet alleen als hoofd
der Nederlandsche school, maar ook als vertegenwoordiger der geheele toon
dien tijd aangemerkt worden. Om hein heen schaarde zich de-kunstva
bloem der Nederlandsche school, een ontelbare rij van hoogst verdienstelijke
kunstenaars en muziekgeleerden. De voornaamsten van hen waren : G h i s e 1 irius Dankerts, in Zeeland geb. en onder Paulus II, Marcellus II,
Paulus 1V en Pius IV zanger aan de pauselijke kapel; Jac. A r c a d e l t
uit Braband, directeur der koorknapen aan S t. Pieter van het Vaticaan,
daarna pauselijk zanger en later in dienst van Karel van Lotharingen;
-

Jacobus C l é m e n t

genaamd Clemens non papa, om hem te onderscheiden van paus Clemens VII, wiens tijdgenoot hij was in Braband

geboren en in de eerste helft der 16e eeuw eerste kapelmeester van Karel V;
C y p r i an d e Bore, 1516 te Mechelen geboren, '15 46 kapelmeester en
-

directeur der muziekschool van O t t a v i o F a r n e s e te Parma, waar hij '1565
overleed — de Italianen noemen hem gewoonlijk i 1 D i v i n o; -- T h o m a s
Crequillon, kapelmeester van Karel V; Sebastiaan de Hollander,
geb. te Dordrecht, die zijn studiën te Amsterdam volbracht en een zoo
bekwaam musicus was, dat hertog Albert van Beieren hem tot zijn hof
benoemde, zoodat hij zich te Munchen vestigde, waar hij tot-kapelinstr
aan zijn dood, 1562, bleef; Christiaan de Ho11ander, van Leiden,
kapelmeester van den Roomschen keizer Ferdinand I ; Gerard d u Saul x
(a S a lic e), genaamd Gerard van Turnhout, naar zijn geboorteplaats;
Dossen Junckers van Rotterdam; Lupus Hellingk; Claude dejonge,
gewoonlijk genaamd C l a u d i n, 1528 te Valenciennes geboren, en die een
groot deel zijner jeugd in de Nederlanden doorbracht, waar hij, tot den
Hervormden Godsdienst overgegaan, de Hollandsche psalmen vierstemmig op
muziek zette; Se v e r i n u s Cornet, 1578 kapelmeester te Antwerpen;
Cornelis Verdonck, 1561 te Turnhout geb.; Philippus de Monte,
1521 te Bergen in Henegouwen geb., eerst rentmeester en kanunnik te
Kamerijk, later kapelmeester der keizers M a x i in i l i a. a n I I en Ru d o 1 f II;
Jacobus van B e r c h e m, zoo genaamd naar de plaats zijner geboorte;
Petrus de Hot van Breda; J oannes Bonmarché, 1520 te IJperen
geb., kapelmeester van Philips I I ; en eindelijk, orn van meer anderen te
zwijgen, Jan Pieter S w e e 1 i n c k, organist aan de Oude Kerk te Amsterdam.
(Vergelijk (le artikelen KERKMUZIEK, ORGEL en SWEELINC<K.)
Ofschoon de Nederlanders ook in de á.7e eeuw de toonkunst beoefenden, en
ofschoon vele verdienstelijke musici uit hun midden te voorschijn traden, mag
men toch zonder vrees voor tegenspraak zeggen, dat met 0 r 1 a n d o Lass o
en zijn tijdgenooten de zoogenaarnde Nederlandsche school ten einde was. De
invloed, die de Nederlanders gedurende een eeuw op de ontwikkeling der
toonkunst hadden uitgeoefend, was geweken, en andere natiën, met name
Italië en Duitschland, zetten de pogingen der Nederlanders voort.
Het is een bekende waarheid, dat de vrije kunsten alleen gedurende den
vrede bloeien : het verval der Nederlandsche school in de eerste j aren van
den tachtigjarigen oorlog is daarvan een sprekend bewijs. De opstand van
het Nederlandsche volk tegen Spanje; de wreedheden van den hertog van
Alva ; de opofferingen die het volk zich moest getroosten om zijn vrijheid te
verkrijgen en te bevestigen, en vooral ook de Hervorming, die door het ver
figurale muziek uit de kerk een harer hoofdvormen onder--banevd
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drukte, begon de vernietiging der kunstmuziek in de Nederlanden voor
te bereiden. Anders gesteld was het met de v o 1 k s m u z i e k. Aan bundels
liederen, vooral oor•logs- en vrijheidsliederen, was in de á.7e eeuw geen gebrek,

en F e r d. v. IHe l l w a l d spreekt in het )1Iagazin fier die Litera ur des Jutslancls
(1870, N°. 32) de rneening uit, » dass das Niederländische Volkslied den
Vergleich mit dem keines anderen Volkes, selbst nicht des skandinavischen
Nordens, zu scheuen braucht." Nadere bijzonderheden betreffende die soort
van muziek vindt men in de artikelen VOLKSLIED en VOLKSMUZIEK.
De kunstmuziek kwijnde in de 17e eeuw hier te lande, al waren er ook
enkelen, zooals Constantijn Huijgens, Joan Albert Ban en eenige
anderen, die haar met goed gevolg beoefenden. H u ij g e n s klaagt in vele
zijner brieven, dat het er hier te lande met de muziek bedroefd uitziet ; dit
althans mag men opmaken uit de volgende uittreksels dier brieven : » A vows
parler franchement, c'est en ces matières le plus grand de mes déplaisirs, de
ne trouver à qui parler, c'est à dire, à qui me faire entendre. Il est vray
qu'il se trouve peu de Bens qui n'aayment le son de quelqu' instrument, mais
combien en rencontrons nous de capables de discerner le bon d' avec le
mauvais T' (Correspondagiee• et oeuvre musicales de Constantin IInijgen$,
publiée$ par W. J. A. J o n c k b 1 o e t et J. P. Land, Lettre LXXVIII);
)) C' est un Roy borgne qui vows parle au pals des aveugles, et je dis avec
beaucoup de déplaisir, qu' it n' y a que moy en ces Provinces qui se mesle
de ce beau inestier jusques á la composition" (ibid., Lettre XXX[V); » Dans
notre Barbarie 1' on veut croire que j' entens un peu au mestier, mais ....,
ce n' est qu' en Hollande ou je puisse estre considerable qu' en qualite d'
amateur enragé des belles choses harmoniques."
De reeds genoemde Ban verdient als muziekgeleerde bijzondere vermelding.
Merkwaardig voor de kennis der muziek uit die dagen is vooral zijn Zang.Bloemzel van Joan Albert Ban, Haerlernmer; dat is, Slaelfjes van den zin roerenden za71gh; met dr stemmen, En den Geneene Grond/stem. Negens
een korf Zangdi- bericht, Zen dienste van alle acle.rlantsch e Zangti-lievers, van
welk werk uittreksels voorkomen in bovengeineld werk van J o n c k b 1 o e t

r

en Land.
Wat de instrumentale muziek betreft, hebben de Nederlanders der Ile eeuw
overgenomen hetgeen zij bij andere volken, voornamelijk bij de Italianen,
vonden. Invloed op de ontwikkeling dier muziek, behalve op die van het
orgelspel, hebben zij niet uitgeoefend. Toch begon men reeds in den aanvang
der 17e eeuw de instrumentale muziek, zoowel binnen- als buitenshuis en
bij openbare feestelijkheden, vlijtig te beoefenen. De oprichting van verschil
ni u z i e k c o I 1 e g i ë n, waaronder in de eerste plaats dat van Arnhem-lend
(opgericht 1590) moet genoemd worden, en de zekerheid, dat die vereenigin ,en

(3tTh
zich bij voorkeur op de instrumentale muziek toelegden, levert het bewijs,
dat de belangstelling in hetgeen zich in andere landen ter nauwernood begon
te ontwikkelen, ook in ons vaderland vroegtijdig levendig werd. Ook liet
S t, a d s - Muziekco 1 l e g i e te Utrecht bracht veel tot bevordering der toonkunst hier te lande bij, en op de uitvoeringen van dat college werden ook
instrumentale compositiën van Nederlandsche musici ten gehoore gebracht,
o. a. van Jacob van E :gij k, klokkenist te' Utrecht, wiens werk Der F uylen
Lusthof, vol Psalmen, Pacluanen, Allemanden, Couravfen, Balletes, Air$, tot
de belangrijkste Nederlandsche cornpositiën van dien tijd behoort. (Z. J h r.
M r. J. C. M v a n R i e m s d ij k, II et Studs- -Jlzuziekcolleye te Utrechí.)
In de 18e eeuw ontbrak het hier té lande ook niet aan concerten van
rondtrekkende virtuozen en aan operavoorstellingen. Vooral Amsterdam en
den Haag waren in dit opzicht niet misdeeld, en vele vreemde virtuozen
vestigden zich op die plaatsen, waar zij jaarlijks hun abonnements- concerten
gaven. De Engelsclie muziekgeleerde Char 1 e s B u r n e , die l 772 ons land
bezocht, gewaagt met grooten lof van den blinden organist P o t h o f f te
Arnsterdani, wiens vaardigheid en kunde hij verbazingwekkend noemt, en
van wien hij getuigt : » ofschoon hij meestal vijf- en zelfs dikwijls achtstemrnig
speelt, zoowel met de klavieren als met het pedaal, is zijn spel toch nooit
zoo dor en droog, als ik het zoo menigmaal in Duitschland hoorde. Hij droeg
twee fuga 's voor op een meesterlijke wijze : hij keerde de thema "s om en
behandelde die op duizenderlei vernuftige wijzen." Andere beroemde Neder
toonkunstenaars uit de 18e eeuw waren Qui ri n us van Blanken--landsche
burg, Jacob Wilhelm Lustig (z. deze namen) en Frederik Johan
Berghuis te Delft, na Pothof de beroemdste organist van zijn tijd en
vooral als klokkenist (z.

KLOKKENSPEL)

zeer vermaard. Belangrijke mede

aangaande de Nederlandsche muziek der '18e eeuw bevat het boek-deling

Mozart 's veï'bl& f in iVederland en- hei Muziekleven aldaar in de laatste hel /tf der
8e eeuw, van D. F. S c h e u r f e e r. ('s Gravenhalte, M a r t i n u s N ij h o f f, '1883.)
Het laatste gedeelte dei • '18e en het begin der '.19 e eeuw was rijk aan
uitstekende executanten. Zoo bewonderde men het talent der beide blinde
organisten D. B r a c h t h u ij z e r en A. B o u r s s e, het schitterend klavierspel van Mevr. N. C. d e N e u f v i 11 e, te Amsterdam, en van Mej. G. v an
den B e r ; h, te 's-Gravenhage ; risen hoorde verdienstelijke violisten, als
H. C. Kleine, J. B. van Bree, L. A. Bunte, W. Ceulen, J. Jacobsen,
J. R. Merlen, J. Fischer, P. A. Morin, C. J. Lechleitner, A. Bon,
B. Tours e. a.; men had violoncellisten als R a u pp e en M e r 1 e n, een
fluitist als van BooIII, de hoboïsten Turner, Schmitt, Erck en Scriv a n e c k, de clarinettisten C h r i s t i a n i en Kleine, de fagottisten Mann
en Sturnpff en de hoornisten Potdevin, Hutschenruijter e. a. De
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compositie vond beoefenaars in C. A. F o d o r, J. W. W i 1 m s, J. R a u s c h e r,
J. G. Bertelman, F. Hanssens, J. L. Freubel, J. B. van Bree en
vele anderen. Verschillende muziekgezelschappen, o. a. FelLr Meriti$ te
Amsterdam (opgericht 1777) kwamen het getal bestaande vereenigingen
vergrooten ; beroemde kunstenaars kwamen herwaarts en vestigden zich onder
ons, zoowel den klassieken geest der Duitsche school door de meesterlijke
scheppingen van H á n d e 1, H-a y d n, Gluck en Mozart, als de smaakvolle
voortbrengselen der Italiaansche en Fransche, door het vertoonen der opera 's
van Piccini, Cimarosa, Sacchini, Cherubini en Méhul, onder ons
verspreidend. Krachtig bevorderde destijds ook het gouvernement dit eenparig
streven naar volmaking door liet oprichten (1826) van koninklijke muziekscho l en , die strekken moesten om door het opleiden van jonge lieden in de
muziek, die kunst langzamerhand tot een betere hoogte te verheffen. Een
krachtige en gelukkige bijdrage daartoe was ook de stichting der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Deze maatschappij werd
20 April 1829 gesticht door A. C. G. V e r m e u t e n, destijds praeceptor aan
de Erasrniaansche school te Rotterdam. Haar hoofddoel was, door liet uit
prijsvragen de belangstelling in de kunst te vermeerderen en-schrijvena
den lust tot de compositie op te wekken, alsmede, door het houden van
algemeene muziekfeesten, den smaak voor goede en klassieke muziek zooveel
mogelijk te bevorderen. De Maatschappij verwierf de sympathie der beroemdste
kunstenaars, die het zich tot een eer rekenden, door haar tot » leden van
verdiensten" of tot. »correspondeerende leden" benoemd te worden. Op de
lijst der leden van verdiensten komen de namen voor van Cherubini,
Mendelssohn, Spontini, Spohr, Marschner, Schumann, Auber,
Meyerbeer, Berlioz, Liszt en Wagner. Meer dan vierhonderd haar
aangeboden compositiën heeft de Maatschappij doen beoordeelen en den
inzenders die beoordeelingen medegedeeld, en daarenboven aan premiën voor
prijsvragen vele duizende guldens besteed. Onder de namen der bekroonden
treft men die aan van v. Bree, Verhuist, Bertelman, G. J. en J. A.
van Eyken, R. Hol, Franco Men(les, Bastiaans,-Boer•s, F. Coenen,
Dupont, Embach, Erck, Hanssens, Hutschenruijter, David
Koning, B. Koch, Lubeck, J. J. Viotta, v. d. Wulp, e. a. Velen
jeugdigen kunstenaars en kunstenaressen heeft zij een tegemoetkoming verstrekt.,
.om hun studiën, binnen- of buitenslands, voort te zetten. Zij heeft tal van
werken der begaafdste Nederlandsche componisten uit de 16e eeuw in de
voornaamste bibliotheken van Europa doen opsporen, in nieuw notenschrift
doen overbrengen, verscheidene deelen daarvan op haar kosten in druk uitgegeven en aan de voornaamste voi stelijke bibliotheken en muzikale instellingen
van Europa ten geschenke gezonden. Zelve is zij door aankoop en geschenken

667
in het bezit eerier kostbare bibliotheek --- die echter, wat de muziek betreft,
in de laatste jaren niet behoorlijk aangevuld is, want de voornaamste toon
uit (lezen tijd ontbreken. Zij heeft eindelijk veel geld ten koste-werkn
gelegd aan het oprichten of ondersteunen van instellingen voor onderwijs en
voririing van den iiiuzikalen smaak ook van een V e r e e n i g i n g v o o r
Nederlandsche inuziekgeschiedenis — en heeft, behalve de gewone
muziekuitvoeringen der afdeelingen, vele algemeene muziekfeesten gegeven.
Den hoogsten bloei heeft de Maatschap pij t. b. d. Toonkunst bereikt
in het tijdperk '1850 60, onder het bestuur van Dr. J. J. V i o t t a en
D r. J. P. 11 e ij e. Nog tijdens liet leven van laatstgenoemde echter begon
zij te kwijnen, een lieden is zij nog slechts een schim van hetgeen zij eertijds
was; want al zijn haar geldmiddelen in goeden staat, en al geven sommige
harer afdeelingen nog teekenen van leven, er gaat geen bezielende kracht
meer uit van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst;
(Ie wijze waarop zij uitvoering geeft aan de bepalingen van art. t harer wet
is niet overeenkomstig de eischee des tijds; haar invloed op de muzikale
wereld ten onzent is zeer gering, en de belangen der Nederlandsche kunstenaars
heeft zij uit het oog verloren. Dit laatste blijkt ten duidelijkste uit liet feit,
dat in het jaar 1875 een nieuwe vereeniging werd opgericht, die zich ten
doel stelt, bepaaldelijk de Nederlandsche toonkunst te bevorderen, hetgeen
toch oorspronkelijk

--

wel niet het hoofddoel der Maatschappij tot

bevordering d e t' Toonkunst, maar toch een voorwerp harer aanhou
-den
zorgen was.
Deze nieuwe vereeniging, Nederlandsche Toonkunstenaarsvere e u i g i n g genaamd en opgericht in 1875, heeft, evenals haar oudere zuster,
afdeelingen in de voornaamste steden van ons land. Zij heeft reeds vele
groote en kleine muziekuitvoeringen gegeven, waarop compositiën van
Benoit, Brandts Buys, Coenen, Hol, f.leinze, van der Linden,
M e y r o o s, Nico 1 a ï, V e r h u l s t en vele andere Nederlandsche kunstenaars
ten gehoore zijn gebracht; zij heeft prijsvragen uitgeschreven en compositiën
bekroond van K e s, K r i I 1, B o u m a n n, Witte e. a. ; zij heeft wetenschap
voordrachten over muziek laten houden, en vooral heeft zij zich ver -pelijk
gemaakt door het verleenen van Diploma's aan hen., die zich, na-dienstljk
het afliggen van een examen, hier te lande als muziekonderwijzer of • onder
wilden vestigen. De N. T. V. had zich tot onze Regeering-wijzers
gewend met het verzoek om een wettelijke bepaling, waarbij het muziek
gelijk zou worden gesteld niet het wetenschappelijke, of althans-onderwijs
met het onderwijs in nuttige handwerken, teekenen en gymnastiek, zoodat
ook dit alleen gegeven zou mogen worden door hen, die getoond hadden
blijken van voldoende bekwaamheid te bezitten. Bij monde van den minister
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van Binnenlandsche Zaken verklaarde zich de Regeering daartoe niet bij
machte. Toen besloot de N, T. V. zelf de handen aan den ploeg te slaan
en schreef, in eenstemmig overleg met haar leden, 1880 haar eerste examen
uit. Algemeen was de bijval, welke aan de zaak werd geschonken, zoodat
1881 het tweede en '188f het derde examen kon gehouden worden, waarbij
16 diploma 's werden toegekend.

--

Als inrichting van onderwijs verdient

bijzondere vermelding de Koninklijke muziekschool te 's- Gravenhalte, opgericht
I826, waarin onderwijs gegeven wordt in den solo- en koorzang, de cornpositie, het orgel- en klavierspel en in het bespelen van alle strijk- en blaasinstrumenten. Deze school heeft vele uitstekende leerlingen opgeleverd;
vroeger stond zij onder directie van J. H. Lubeck, sedert 1865 onder die
van W. F. G. N i c o l a ï. Voorts vindt men muziekscholen in de meeste
steden van ons land. — Van de overige groote muziekgezelschappen hier te
lande verdienen vermelding : de Maatschappij C a e c i l i a, te Amsterdam, opgericht
1841, wier doel het is, aan oude toonkunstenaars, of hun weduwen en weezen, een
geldelijke ondersteuning te verleenen, en de middelen daartoe verkrijgt uit de
opbrengst van twee jaarlijksche concerten en uit de bijdragen van donateurs
en donatrices. Als orkestdirecteur van deze maatschappij waren achtereen volgens J. B. van B r e e, F. A. B u n t. e en Joh. J. H. V e r h u i s t werkzaam.
Een soortgelijke maatschappij is de Toekomst te 's- Gravenhalte, onder
leiding van W. F. G. Ni c o l a ï, welke zich bijzonder onderscheidt door het
uitvoeren van de instrumentale werken der moderne meesters, evenals de
Voorzorg, te Rotterdam, onder leiding van F. G e r n s h ei m. Abonnementsconcerten, waarop, behalve instrumentale muziek, solo 's door binnen- en
huitenlandsche virtuozen worden voorgedragen, worden gegeven door F el ix
Meritis te Amsterdam (dir. Ver huist), Eruditio Musica teRotterdam
(dir. Gernsheim), Diligentia te 's- Gravenhalte, (dir. Verhuist),
St.adsmuziekeollegio te Utrecht (dir. Richard Hol), Caeciliaconcert te Arnhem (dir. H. A. Meijij roos) e. a. Bovendien worden in de
meeste steden van eenige beteekenis jaarlijks, hetzij door kunstenaars, hetzij
door dilettanten, groote en kleine concerten gegeven, die het niet mogelijk
is allen bijzonder te vermelden. De namen der nnannenzangvereenigingen
zijn in het artikel LIEDERTAFEL vermeld.
Wat de Nederlanders op het gebied van den zang verricht hebben vindt.
men in de artikelen ZANG en ZANGONDERWIJS.
De geschiedenis der muziek in ZUID-NEDERLAND gaat tot aan de '17e eeuw
met die der noordelijke provinciën samen. Wanneer men dus spreekt van
de Nederlandsche school en de Nederlandsche contrapuntisten,
dan bedoelt men zoowel die van Noord-, als van Zuid -Nederland. (Zie aan
organisten en klokkenisten in België de art. ORGEL el] KLOKKENSPEL,.)-gande
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De instrumentale muziek werd er liet eerst in het openbaar uitgeoefend
door rondreizende lnuzihanten, speellieden, pijpers, menestreelen en
t r o m p e r s genaarnJ. Deze rnuzikanten, die het eerst voorkomen in een
keur van het jaar 1324, vormden van lieverlede corporatiën, o. a. in de
16e eeuw het St. Jobs -gilde te Ant werpen, en werden door sommige stads besturen aangesteld tot s t a d ss p e e 11 i e d e n. Zoowel op het muziekleven
van Noord -, als van Zuid -Nederland, hebben zij grooten invloed uitgeoefend
(z. SPEELLIEDEN), en ongetwijfeld hebben zij ook in de eerste muziek -collegies
medegewerkt. In liet midden der 18e eeuw werd te Antwerpen een dergelijk
collegie opgericht, dat den titel Societeit van het Burger c o n c e r t
droeg. Tijdens de Fransche Revolutie werd dit gezelschap ontbonden, doch
herleefde 1800 en voerde van dat j aar af den titel S o c i e t i e t d e r M u z i e k1 i e f h e b b e r s. De violist. G u i s 1 a i n bracht veel tot den bloei van dat
gezelschap bij. In het jaar I810 had men te Antwerpen het C o n c er t
bourgeois en het Concert noble. Na den dood van Guislain, 1813,
vormde men nog een ander muziekgezelschap, dat zijn concerten gaf in de
S a 11 e d P 1 a Phi 1 h a r rn o n i e. Onder de Fransche overheersching ontstond
de Société de la grande harmonie, onder leiding van F. Printz,
vervolgens onder die van v. Bender, die later directeur der g u i d e s werd;
P r i n t z dirigeerde ook de Harmonie d e S a i n t e- C é c i l e, 1826 opgericht.
Andere vereenigingen, als: S o e i e t é O d é o n t i q u e (1826), Société
Lyrique (1826), Société d*Apollon (1827) en Société d Arnphion
1829) werden na de Omwenteling van 183O opgeheven. Een muziekschool
was reeds 1825 te Antwerpen opgericht, onder leiding van Kemp en
Beckers; zij werd 1836 opgeheven en 1842 vervangen door een stadsmuziekschool, onder leiding van B e s s e n 1 s, A e r t s en Schermers. Te
Gent werd '1829 de vereeniging Sainte - C é c i I e opgericht, die zich bepaal
bevordering van den koorzang ten doel stelde; te Antwerpen werd-delijk
de eerste zangvereeniging 1837 opgericht, en na 1842 ontstonden daar ter
stede zeer vele rnuziekvereenigin en, zoowel vocale als instrumentale, wier
namen vernield worden in de Notice historique sur Zes $ot idtes of écoles de
,

m?csique d' invers depuis les Temps les plus reculé$ ja8qu no jours, van
Ed. G. J. Greg of r (18Eí9).
Te Brussel werd tijdens de Fransche overheersching 1813 een muziekschool
opo ei icht, die in zekeren zin als afdeeling van het conservatoire te Parijs beschouwd kon worden. Later nam de Nederlandsche regeering die school in
bescherming en verleende X823 den directeur 11 o u c o u r t een subsidie; de
school verkreeg toen den titel var. E c o 1 e r o y a 1 e d e m u s i q u e. Oor
alleen aan den zang gewijd, verkreeg de school 1827 ook instru--spronkelij
rnentaalklassen, en in 'hetzelfde jaar werd K. L. H a n s s e n s tot leeraar der
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harmonieklasse benoemd. De school werd 1830 tengevolge van de Belgische
Omwenteling opgeheven, doch twee jaar later ontstond liet C o n s e r v a t o i r e
r o y a 1 d e m u s i q u e, dat nog lieden een Europeesche vermaardheid heeft,
en dat vele voortreffelijke kunstenaars heeft opgeleverd.
Een nieuw tijdperk voor de muziek in Zuid-Nederland brak aan, toen P et e r B e n o'i t zijn V 1 a a m s c h e s c h o o 1 stichtte, die zich ten doel stelt,
de nationale toonkunst, welke geheel onder Franschen invloed was geraakt,
te doen herleven. Wel had het Vlaamsch als zangtaal nooit opgehouden te
bestaan; wel had men sedert den aanvang der 18e eeuw een Vlaamsche opera
gehad, o. a. een onder directie van J a c. N e y t s, die met zijn gezelschap
verschillende steden van Noord- en Zuid -Nederland bezocht ; wel werden ook
in deze eeuw Vlaamsche, opera's vertoond, o. a. van M i r y en van G r e g o i r,
en G e v a e r t vervaardigde vele Vlaamsche liederen en koren ; maar van
regeeringswege was zelden of nooit een poging tot bevordering der nationale
muziek in het werk gesteld.
Eerst nadat het oratorium Lucifer, van E m. H i e l en P e t e r B e n o i t
1863 te Brussel ten gehoore was gebracht, werd door den minister v a n
P e e r e b o o m de eerste maatregel genomen ten voordeele van de Vlaamsche muziek. Tot dusverre werd op den tweejaarlijkschen staatswedstrijd voor
compositie (Prijs van Rome) enkel de Frarnsche taal als tekst der prijscantate
toegelaten. Bij ministeriëel besluit zou thans dit stelsel van uitsluiting der
moedertaal ophouden, en de mededingers zouden voortaan kunnen kiezen tusschen den Nederlandschen en den Franschen tekst.
Dat deze hervorming in een gewenschte behoefte voorzag, bleek hieruit, dat
reeds bij de eerste toepassing van het nieuwe stelsel het Nederlandsch zegepralend uit den kampstrijd kwam. Aan den Gentschen componist. J a n v a n
E e d e n werd de eerste prijs toegekend. Doch het bleef niet bij dien eersten
zegepraal. Een voor de Vlaamsche muziek zeer opmerkenswaardig verschijnsel
is het zelfs, dat op de zes wedstrijden, die sedert het bedoelde ministeriëel
besluit plaats grepen, de Prijs van Rome niet minder dan vijfmaal aan
Vlaamsche componisten werd toegekend, die de moedertaal tot grondslag hunner compositie hadden gekozen. Het waren : J a n v a n E e d e n, H e n d r i k
Waelput, Willem de Mol, Isidoor de Vos en EdgarTinel.
Gevaert en Benoit hadden reeds vroeger, onder het oude stelsel, den
Prijs van Rome behaald. Beide componisten sloegen echter een verschillende
richting in. B e n o i t werd de aanvoerder, G e v a e r t de bestrijder der
Vlaamsche beweging.
Een nieuwe weg werd der Vlaamsche muziek 1867 geopend, toen B e n o i t
aan het hoofd der Antwerpsche muziekschool, die reeds 1842 opgericht was,
geplaatst werd. Met ijver zette B e n o i t zijn pogingen tot verheffing der
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Vlaamsche muziek voort, en in het jaar 1879 deed hij het voorstel om de
muziekschool tot Koninklijk Vlaamsche Conservatorium te
verheffen ; eerst d a n toch zou de Vlaamsche muziek gelegenheid hebben, zich
vrijer te ontwikkelen. Zijn denkbeelden dienaangaande zette hij uiteen in de
brochure Een koninklijk Vlaamsch conservatorium. (Antwerpen, 1879.) Tot de
uitvoering van dit plan, waartoe de hulp van stad en staat noodig zou zijn,
is het echter tot heden nog niet gekomen, en het verfranschte conservatorium
van Brussel is nog de hoogeschool der muziek in België.
Onder de volgelingen van BenoitbelioorenHuberti,vanGheluwe,
van den Eede, Blockx, Blaes, Mestdagh, de Mol e. a.
Aangaande de uitvoerende musici die België heeft opgeleverd zie de artikelen
en ZANGERS.
Neeb (H e i n r i e h), componist, geb. 1879 te Lich in Hessen, vestigde zich
te Frankfort a. d. M., waar hij directeur der zangvereenigingen Germania
en E u t o n i a werd. Hij componeerde eenige opera's, die te Frankfort ver-
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toond werden.
1Neebe (Christian G o t t 1 i e b), componist, geb. 5 Febr. 1748 te Chemnitz, moest eerst in de rechtsgeleerdheid studeeren, doch wijdde zich later
aan de muziek en schreef in navolging; van J. A. Hitler eenige Duitsche
zangspelen, die met goed gevolg vertoond werden. Hij volgde H i 11 e r op als
orkestdirecteur bij het reizend tooneelgezelschap van S ei 1 e r en bezocht in
die betrekking verschillende steden van Duitschland. Te Frankfort trad hij in
het huwelijk met de zangeres Zink uit Warza en vestigde zich 1.772 als
orkestdirecteur van het gezelschap Grossmann - H ei l m u t h te Bonn, waar
hij de leermeester van Beethoven werd. Hij volgde 1781 van der Eden
op als organist van den keurvorst en dirigeerde bij afwezigheid van den ka
-pelmstrLuch
e s i de kerkmuziek en •de hofconcerten.
Van 1788 tot 1794 was hij muziekdirecteur aan liet hoftheater. Tengevolge
van den oorlog werd in laatstgenoemd jaar de schouwburg gesloten, en N.
geraakte in kommervolle omstandigheden. Als beambte in Franschen dienst
getreden, verkreeg hij een zeer klein salaris. Gelukkigerwijze werd zijn dochter als zangeres aan het Operagezelschap van H u n n i u s te Amsterdam verbonden, en toen ook daar ter stede de schouwburg tijdelijk gesloten werd,
verkreeg zij een emplooi aan de Opera te Dessau, waar ook N. 1796 als
muziekdirecteur en zijn vrouw als zangeres een betrekking vonden. Tevens
werd hij tot hertogelijk concertmeester benoemd. Hij bekleedde zijn ambt echter niet niet lang, want hij stierf 26 Jan. 1798. Onder N.'s compositiën bevinden zich de volgende zangspelen : Die Apotlieke, Arnor's Gziekkae en, lie
Einspri che, Ileinrieh and Ly 1a, Zernyre and Azor, 1Idelheid von Veltheim, Die
neuen Gutsherren
ook vervaardigde hij de meeste aria's voor H i 11 e r ' s
-

;

Dor
. fbarbier. Voorts heeft hij vele kamermuziek gecomponeerd, opera's van
oudere meesters vertaald en voor klavier gezet en eenige verhandelingen over
muziek geschreven. Zijn door zijn weduwe
we voltooide Aulobiographie is opgenomen in de Leipz. Illqem. mus. Zeitunq.
Negri of Negro (Giulio San Pietro de) componist, geb. te Milaan in
de tweede helft der 16e eeuw, gaf twee boeken in het licht, getiteld : Grazie
ed a f f eili di musica moderna (Milaan, 1613 en Venetië, '1615).
11egri (ML a r i a A n n a C a t a r i n a), zangeres uit eerste helft der 1 3e eeuw,
was een leerling van Pa si. Han del engageerde haar 1733 voor de Opera
te Londen.
Nehrlich (Christian Gottfried), zangonderwijzer, geb. 22 April 1802
te Ruhland in de Oberlausitz, gest. 8 Jan. 1868 te Berlijn, gaf de volgende
werken in het licht : Die Gesangkuneí oder die Geheiranis$e der gro3sen italienisehen and deutschen (i esanymeister alter and Heuer Zeil, vom physiologischpsychologischen Standpunkie aus betrachtet (Leipzig '1841 en 1852) en Ge$arig8chule fur gebil(lete Skznde (Berlijn, 1844).
Nei, een soort van rieten dwarsfluit bij de Turken.
I eidhardt (Johan n Georg), schrijver over muziek en kapelmeester, geb. te
Bernstadt in Silezië op het einde der 47e eeuw, bezocht de hoogeschool van
Jena en gaf aldaar J 706 in het licht : Die beste and leicl teste Temperatur des
Monochorcdi, mitfelsl welcher das lieuligen Tags gebrái-uch liehe Genus diatonikochromalicum eingerichtet wird, een voor dien tijd zeer merkwaardig boek.
Achttien jaren later verscheen zijn Sectio canonis harmonici, 1732 nog een
werk over het monochord, en de compositie der zeven boetpsalmen. Bij stierf
1740 als koninklijk kapelmeester te Koningsbergen.
1%eithardt (August Heinrich), koninklijk Pruisische muziekdirecteur en
stichter van het Domkoor te Berlijn, geb. 10 Aug. 1793 te Schleiz, gest. 48
April 1861 te Berlijn, deed veel tot bevordering der militaire muziek en later,
nadat hij 1839 tot koninklijk muziekdirécteur benoemd was, ook der kerk
Hij richtte 1843 het Domkoor op en werd 1845 tot eersten directeur-muziek.
van alle militaire zangcorpsen benoemd. Door het Domkoor liet hij den
a c a p p e 1 a-zang ijverig beoefenen en de schatten der klassieke kerk muziek,
deels voor gemengd, deels voor mannenkoor, bij de godsdienstoefening en op
concerten ten gehoore brengen. Het Domkoor werd onder zijn leiding wereld
zijn talrijke compositiën zijn ongeveer 200, waaronder vele voor-beromd.Van
het Domkoor geschreven werken, in druk verschenen. Verzamelingen van hem
zijn de Musica sacra, Samrnlunq religiöser Ges nqe dlferer and neuerer Zeil
(8 deden, Berlijn, B o t e en B o c k) en Chorale zurn Rircli engebra uch fur das
kónigl. preu$siseh e Kriegsh eer .
Nekobhim, een soort van fluit bij de oude Israelieten.
k
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Nel, netla, hello (verkort : n e 1 l ' ), Ital., beteekent : in de of in Iet, b. v.
nell' isíesso tempo, in hetzelfde tempo, in dezelfde beweging.
Nepos, bisschop in Egypte omstreeks het jaar 250, heeft aldaar een nieuwe
wijze van psalmen-zingen ingevoei°d.
Neri (San Filippo), stichter der Congregazione deli' Oratorio
(vergadering der bidzaal) te Rome, geb. 2I Juli 1515 te Florence, kwam op
achttienjarigen leeftijd te Rome, om zijn studiën te voltooien. Hij werd I55'1
tot priester gewijd en was hoofdzakelijk als onderwijzer van kinderen werkzaam. Later verzamelde hij ook jonge geestelijken om zich heen en begon bij
die vergaderingen ook muziek in te voeren. De componist A n i m u c c i was de
eerste, dien hij opdroeg, gezangen voor zijn leerlingen te schrijven. Deze ver
werden naar de plaats waar zij gehouden werden 0 r a to r i i genoemd.-gaderin
De gezangen die er voorgedragen werden heetten oorspronkelijk Laudï, doch
van -lieverlede ging de naam Oratorio op de muziek zelve over. (z. ORATORIUM.)
Filippo Neri stierf 26 Mei x.595 te Rome.
Neruda, een violisten -fahilie. Volgens het Kunstier- Lexicon fier Bakmen
van D 1 a b a c z was het in de muzikale wereld oudst bekende lid dier familie,
J a c o b, een inwoner van Rossicz, een dorp bij Praag. Hij stierf J 732 en liet
twee zoons ná ; de oudste, Johann C h r y s o s t o m u s, geb. J Dec. 1 70 te
Rossicz, leerde muziek te Praag, werd een uitstekend violist, kwam in het
Praemonstratenser klooster aldaar en stierf 2 Dec. x.763 als koormeester van
dat klooster. Zijn broeder, Johann Baptist Georg, was eerst te Praag en
vervolgens, gedurende dertig jaar, in de keurvorstelijke kapel te Dresden werk
waar hij x.780 stierf en twee zoons naliet, die beiden kamermusici-zam,
van den keurvorst werden.
Een ander lid der familie N e r u d a was J os e p h, organist aan de kathedraal
te Brunn, geb. x.807, Best. '18 Febr. I875. Hij had vijf kinderen : Victor,
Arnalia, Wi1helmine, Marie en Franz. Amaliawerdklavierspeelster,
Franz violoncellist. W i 1 h e 1 m i n e, geb. 21. Maart 1840, leerde op zeer
jeugdigen leeftijd de viool bespelen, werd een leerling van J a nsa en liet zich
reeds 1846 te Weenen hooren, waar zij groot opzien baarde. Van Weenen
reisde de kunstenaarsfarnilie naar Leipzig, Berlijn, Breslau, Hamburg en andere
Duitsche steden, bezocht x.849 Londen en maakte in de volgende jaren een
groote kunstreis door België, Nederland, Duitschland en Rusland. Te Petersburg stierf F r a n z (1850) ; het trio werd echter door het toetreden van een
anderen violoncellist weder voltallig, ja zelfs tot een quartet uitgebreid, doordien de jongste zuster, M a r i a, de tweede viool op zich nam. Nadat zij zich
1864 met grooten bijval te Parijs hadden laten hooren, bezochten zij Zweden.
Te Stockholm trad W i l h e l m i n a met den kapelmeester L u d w i g Norman n
in het huwelijk.
43
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Nete, Gr., benaming van de laatste snaar of van den laatsten toon in de
drie hoogste tetrachorden.
Neukomm (Sigismund Ritter von), componist, geb. 10 Juli 1778 te
Salzburg, ontving op zeer jeugdigen leeftijd- onderricht in de muziek, en wel
van Michael H a y d n en van den organist Wei s e n b u r g. Reeds op zijn
vijftiende jaar werd hij universiteits-organist, leerde bijna alle orkestinstrumenten
bespelen en liet zich als fluitist op concerten. hooren. Tevens studeerde hij in
de wiskunde en de philosophie. Op achttienjarigen leeftijd werd hij koorrepetitor aan de Opera te Salzburg en begaf zich twee jaren later naar Weenen, waar hij bij J o sep h H a y d n in de leer kwam. Eerst in het jaar J 808 gaf
hij zijn eerste compositiën in het licht, die een gunstig onthaal bij het publiek
vonden. Een jaar later, na den dood van ha y d n, begaf hij zich naar Petersburg, waar hij kapelmeester en directeur der keizerlijke opera werd, doch
daar het leven in Rusland hem niet beviel, nam hij nog in hetzelfde jaar
zijn ontslag en ging naar Parijs. Daar ter stede maakte hij kennis met G r. ét r y,. C h e r u li i n i, met den beroemden zoöloog C v i e r en eindelijk ook
met T a l l e y r a n d, die hem in zijn huis opnam. Tot na den val van N a p o1 e o n bleef hij de trouwe volgeling van dery Franschen diplomaat en vergezelde
hem 1814 naar het congres te Weenen, waar hem de compositie van een
Requiem voor de viering der gedachtenis van L o d ewij k X VI werd opgedragen, dat in de S t e fa a n s -kerk ten aanhoore van keizers en koningen onder
zijn leiding ten gehoore werd gebracht. Door Lodewijk X V I I I werd hij
bij die gelegenheid tot ridder van het legioen van Eer benoemd. In het jaar
1816 ging hij in het gevolg van den hertog van Luxemburg, die tot buiten
gezant in Brazilië benoemd was, naar Rio Janeiro. Vijf jaren bleef-gewon
hij aan gene zijde des oceaans, begaf zich 182I naar Lissabon, reisde van
daar door Frankrijk, België, Nederland, Engeland'en Schotland en vestigde zich
1830 te Londen. Het reizen gaf hij nog niet op : behalve naar het zuiden
van Frankrijk en naar Italie maakte hij ook uitstapjes naar Algiers en de
noordkust van Afrika, vatte zelfs het voornemen op, naar Noord-Amerika te
gaan, doch werd in de uitvoering van dat plan belet. De laatste twintig jaren zijns levens bracht hij afwisselend in Frankrijk en in Engeland door. Hij
stierf 3 April 1858 te Parijs.
Het getal compositiën van N. is ongeloofeli k groot ; het bestaat uit ongeveer
duizend muziekstukken, grootendeels kerkcompositiën, waarvan vijf *oratoria.
Zijn werken waren vooral in Engeland in de jaren 1830-37 zeer populair.
Hij had een groote voorliefde voor P a 1 e s t r i n a, wiens stijl hij trachtte na
te bootsen ; dit gelukte hem echter niet.
Toen Mende 1 s s o h n ir Engeland kwam (I 837) begon N. 's roem te
tanen. Heden is hij zoo goed als vergeten.
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Neumann (Angelo), geb. 18 Aug. '1838 te Weenen, studeerde aanvankelijk in de medicijnen, doch wijdde zich later aan de muziek, nam onder
zang en werd 1859 baryton aan de Opera te Krakau. Van-richtnde
daar begaf hij zich naar Weenen en werd 1 862 aan de hofopera aldaar
verbonden. Hij gaf gastvoorstellingen in verschillende steden van Duitschland,
werd 1876 directeur van den stadsschouwburg te Leipzig en gaf in die
betrekking voorstellingen der volledige werken van Mozart en Gluck.
Vooral is hij bekend geworden door zijn voorstellingen van Wagner 's
trilogie Der Ring des Nibe1ungen, die hij met een door hein samengesteld
gezelschap '1881 te Berlijn en in verschillende andere stelen van Duitschlan 1
gaf. In de maand Mei van het volgend jaar gaf hij het werk te Londen,
in den winter van dat jaar wederom in Duitschland, in den aanvang van
l883 ook te Amsterdam, te Brussel en in Italië. Ofschoon de door zijn.
gezelschap gegeven uitvoeringen niet in alle opzichten volgnaakt waren,
komt hem niettemin de verdienste toe, de laatste werken van W a g n e r
in ruimer kringen bekend gemaakt en velen tot nadere kennismaking met
die werken aangespoord te hebben.
Neunlen (z. NOTENSCHRIFT).
l%exus, Lat., werd bij de oude muziekgeleerden de beweging der melodie
in tertsen, quarten of quinten genoemd. (Z. MEIBOM, lib. I. Tom. II. p. 29.)
ley (Jenny), zangeres, geb. 26 Dec. 1826 te Graz, ontving onderricht
van haar moeder, die zelve een uitstekende zangeres was, later van Italiaansche
meesters. Zij liet zich het eerst in Boheme en Oostenrijk hooren, en nadat
zij in het K a r n t h n e r t h o r-theater te Weenen opgetreden was, werd zij
aan de koninklijke Opera te Dresden verbonden. Zij maakte vele kunstreizen
en liet zich o. a. hier te lande hooren op het algemeen muziekfeest, dat
85 te Rotterdam bij gelegenheid van liet vijfentwintig-jarig bestaan der
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst gegeven werd. In
liet jaar 1867 trok zij zich van het tooneel terug en verkreeg den titel van
koninklijk kamerzangeres. Zij is gehuwd met den tooneelspeler B u r d e.
l ieola,i (0 t t o), componist, geb. 9 Juni 1810 te Koninsbergen, ontving
het eerste onderricht in de muziek van zijn vader. Zijn ouders leefden met
elkaar in onmin, en hun huwelijk werd door echtscheiding ontbonden. 0 t to
werd door zijn vader zeer hard behandeld, zoodat hij, toen hij zestien jaar
oud was, besloot, het vaderlijk huis heimelijk te Verlaten. Zonder eenige
geldmiddelen te bezitten, begaf hij zich door West-Pruisen over Pomrneren
naar Berlijn. Doch te Stargard, door welke plaats zijn weg voerde, bracht
een of ander toeval hem in het huis van den rechter Adler, een muziekvriend, die zijn aanleg voor de muziek ontdekte, hem daar ter stede ook
schoolonderricht liet geven en hem later naar Berlijn zond, om zijn studiën
43*
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onder leiding van Klein en Z e 1 t e r voort te zetten. In het jaar x.833 liet

de Pruisische gezant te Rome, Karl von Bunsen, hein naar de pauselijke
stad komen en benoemde hein tot organist der kapel van het gezantschap.
Hij zette er zijn studiën in het contrapunt onder leiding van B a i n i ijverig
voort. In de school van dezen uitstekenden theoreticus leerde hij de oude
Italiaansche meesters kennen. Hij kon evenwel niet ontveinzen, dat de
nieuwe Italianen, vooral Bel 1 i n i, hem meer aantrokken. Tot I837 bleef
hij in dienst van het Pruisische gezantschap, begaf zich toen naar Weenen
en werd aldaar tweede kapelmeester aan het K d r n t n e r t h o r-theater.
Doch reeds een jaar later bevond hij zich weder in Italië, en bracht er
in gezelschap van F r a n z L i s z t en W i el h o r s k y den winter door. In dat
jaar schreef hij zijn eerste Italiaansche opera's : Enrico Secondlo, Rosrnondla d'
Inyhillerra, die weldra gevolgd werden door II Templario ('1840), 0cloardo
en Gilclipppe en Ii Proscrilto. Naar Weenen teruggekeerd, werd hij 1841 kapelmeester aan de keizerlijke opera en bekleedde die betrekking tot 1847. In
velerlei opzicht was hij daar ter stede tot bevordering der kunst werkzaam,
en richtte er 1842 de philharmonische concerten op, die nog heden bestaan.
Van de werken, die hij te Weenen schreef, moeten genoemd worden : Die
IIeimkehr cle$ Verbannen, dat een Duitsche bewerking van Ii Proscritlo is,
en zijn meesterstuk : Die lustigen T'Yeiber von Windsor; voor dit werk had
M o s e n t h a l het libretto bewerkt naar Shakespeare's Merry uwive$ of
Windsor. Tengevolge van de opdracht eener door hem gecomponeerde Mis
aan Frederik Wilhelm I V van Pruisen (1843) en van het vervaardigen
eener feestouverture voor de hoogeschool te Koningsbergen (1844) werd hij
benoemd tot hofkapelmeester aan de Opera te Berlijn en tot directeur van
het Dornkoor aldaar. Op het afscheidsconcert, dat hij 1847 te Weenen gaf,
werkte J e n n y L i n d mede, en werden eenige stukken uit Die lusligen Weiber ten gehoore gebracht. Hij voltooide die opera te Berlijn, waar zij 9 Maart
1849 voor het eerst vertoond werd. N. had niet ' lang pleizier van het succes
dezer opera, want hij stierf reeds '11 Mei van hetzelfde jaar. Een biogra-

phie van N., vervaardigd door Hermann Mendel, is te Berlijn bij L.
IT e i m a n n verschenen. Hij was lid der C a e c i l i a- vereeniging te Rome en der
Academia f i l a r m o. n i c a te Bologna. Zijn kostbare collectie partituren
vermaakte hij aan de koninklijke bibliotheek te Berlijn.
Nieolai (W i 11 e In Frederik Gerard), componist, orkestdirecteur, klavierspeler, organist en schrijver over muziek, geb. 20 Nov. 1829 te Leiden,
had reeds als kind het ongeluk, zijn ouders te verliezen, en ontving zijn opvoeding in het Luthersche weeshuis. Daar onderscheidde hij zich al vroeg
door zijn bijzonderen aanleg voor de toonkunst, zoodat de aandacht van mannen van invloed, beminnaars van muziek, op hem gevestigd werd, en hij de
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lessen aan de muziekschool te Leiden mocht bijwonen, waar hij vele prijzen
behaalde. Zijn vorderingen waren plan ook van dien aard, dat zijn beschermers hem in staat wenschten te stellen, tot ontwikkeling van zijn talent,
uitgebreider onderwijs te ontvangen, dan hij te Leider, genieten kon. Hij ver
trokdientengevolge 1849 naar Leipzig, waar hij op het conservatorium kwam,
en beoefende met uitstekend gevolg het orgel- en klavierspel en de composi-

tie-leer. Ook ontving hij, evenals zijn landgenoot J. A. van Eken, het on
derricht van den beroemden orgelvirtuoos Johann Schneider te Dresden.
Nadat zijn muzikale opvoeding voltooid was, keerde Nicolaï x.852 naar zijn
vaderland terug, en een jaar later benoemde T h o r b e c k e, desi ijds minister
van binnenlandsche zaken, hem tot leeraar in liet orgelspel en in de theorie
aan de koninklijke muziekschool te 's-Gravenhage; iets later verkreeg hij ook
de betrekking van organist aan de Fransche kerk aldaar. In het jaar 1865,
na den dood van Lubeck, werd hij in diens plaats tot directeur der K o n i n k 1 ij k e muziekschool aangesteld. De Haagsche afdeeling der M a a t s c h a p p ij
tot bevordering der Toonkunst en de Maatschappij de Toekomst
verkozen hem tot directeur harer concerten, en ook aan de Botterdamsche
afdeeling van eerstgenoemde Maatschappij was hij, als opvolger van
V e r h u 1 s t, eenigen tijd als directeur verbonden.
De vele werkzaamheden aan het directeurschap der K o n i n k 1 ij k e in u z i e ks c h o o 1 verbonden namen het grootste gedeelte van N i c o 1a I 's tijd in beslag.
Die inrichting, welke reeds onder L u b e c k' s leiding zooveel goeds heeft
gesticht, en die geroepen is om, door het vormen van degelijke musici, de
kunst en het vaderland te dienen, nam onder zijn leiding in bloei toe. Hij
vormde o. a. een compleet orkest uit leerlingen der school, die onder zijn
leiding symphonische werken van Bach tot Wagner uitvoeren en elkaar
de solo's begeleiden, of de compositién hunner makkers ten gehoore brengen. Een aanzienlijk getal leerlingen der school vond een werkkring in
de voornaamste steden van ons land. De orkesten van Sta m p f f te Anisterdam, van B e k k e r te Groningen, van M e y r o o s te Arnhem, het stadsorkest te Utrecht, de. Haagsche orkesten en het muziekcorps der Grenadiers en
Jagers tellen vele uitstekende instrumentalisten, die aan de koninklijke muziekschool hun opleiding hebben genoten. Daarom verdient de school aller helangstelling.

N i c o l a ï heeft zich, behalve als bekwaam dirigent, als talentvol componist
doen kennen. Onder de eerste groote werken die van hem ten gehoore zijn
gebracht behooren een symphonie en drie of vier ouvertures, die hem als
meester van den vorm en van de instrumentatie doen kennen ; deze werken
zijn niet in druk verschenen. Gedrukt zijn : ruim dertig liederen voor één

stem met klavierbegeleiding, waarvan vooral het Spielmannslied en de Loverkens,
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Oud-Nederlandsche liederen van Hoffmann von F a lie r s 1 e b e n, algemeen
bekend en geliefd zijn geworden ; due1ten voor sopraan en alt, ook voor
sopraan en tenor ; klavierstukken voor twee en vier handen ; een $onafe voor
piano en violoncel ; de Melodieën (ier Evang. Gezangen, met korte voorspelen,
e. a. De latere werken van N. bestaan bijna uitsluitend in omvangrijke compositiën voor koor, solo 's en orkest. Hiertoe behooren : das Lied von der
Glocke; een Canlafe, op woorden van Beets, bij gelegenheid der onthulling
van het monument van 1813 voor welke compositie hij de ridderorde
van de Eikenkroon ontving ; Hansken van Geller (voor mannenkoor, solo 's
en orkest), op woorden van S. J. van den Bergh ; voorts de Serenade
(voor mannenkoor, baryton-solo en orkest), tekst van M r. E. B a n c k, welke
compositie bestemd was tot hulde aan koningin Sofia der Nederlanden, die
tot veertien dagen vóór haar dood klavieronderriclit bij N i c o l a ï nam ; ten
gevolge van haar onverwachten dood werd de tekst veranderd, en verkreeg
het werk den titel: Ter Herinnering; de Vondel- hymne, gedicht van
Dr. S c h a e p m a n, voor mannenkoor, baryton-solo en solo-quartet, geschreven
voor de V o n d e 1-feesten te Amsterdam ; Door het woud, gedicht van
H e y e, mede voor mannenkoor, geschreven als concours -nummer voor het
50-jarig feest der vereeniging C a e c i 1 i a te 's-Gravenhage ; de Thorbeckecantate (mannenkoor en orkest), op tekst van Schimmel, uitgevoerd te
Amsterdam bij gelegenheid der onthulling van het beeld des grootera staatsmans,
en eindelijk De Zweedsche Nachtegaal, gedicht van d e G e y ter, gecomponeerd
voor kinderstemmen, gemengd koor en orkest, welke cantate een hulde bevat
aan Jenny Lind, de stichteresse der maatschappij D e Toekomst, en bij
de viering van het 25 -jarig bestaan dier Maatschappij ten gehoore werd
gebracht.
Het voornaamste werk van Nico 1 a ï is zijn oratorium Boni f acius, tekst
van Wilhelm Berg (nom*de plume van Mevr. L i n a Schneider). Dit
oratorium, een der beste van onzen tijd, bood den componist een 'ruim veld
aan voor de ontwikkeling van zijn talent. Het krachtige, ruwe, heidensche
element tegenover den zachten, vromen geest des christendosis, gaf herti uit
den aard der zaak de middelen voor de schoonste muzikale contrasten in e
hand. Hij heeft dan ook niet verzuimd daarvan partij te trekken. Evenals
de tekst, is ook de muziek van Boni facies een aaneenschakeling van krachtige
en zachte, woeste en kalme, forsche en teedere motieven, die zich ontwikkelen,
zich met elkaar vereenigen, zich van elkaar losrukken, elkaar bestrijden en
zich eindelijk in den triomf van het . christendom oplossen.
Het werk werd te Amsterdam, 's Gravenhage, Leiden, Dordrecht, Middel
ook in eenige steden van het buitenland,-burg,'sHetonchNijmge
als ; Essen, Keulen en Antwerpen, met veel succes uitgevoerd.
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Als directeur der T o e k o m s t- concerten beijvert N. zich, behalve de klassieke muziek de symphonische werken der voornaamste hedendaagsche meesters ten gehoore te brengen. Werken als de Syinokonie fanta.sfique, de Haroldsymphonie en Roméo et Julielte (gedeeltelijk), van I3 e r 1 i o z ; de sgmphoniselze
Dichtungen van L i s z t en de instrumentale werken van W a g n e r komen op
de programma's dier concerten voor.
Sedert 1870 is N. redacteur van het muziektijdschrift Caecilia, in hetwelk
vele opstellen van zijn hand voorkomen. Als schrijver is hij voorts bekend
door zijn Ilandleidinq bij hel onderwijs der muziek, een der weinige Hol
werken van die soort ; twee deelera van dit theoretische werk zijn-landsche
bij Martinus N y h o ff in druk verschenen, het derde is in bewerking en
zal weldra verschijnen.
Als een der oprichters en bestuurders der Nederlandsche T o o n k u ns t e n a a r s- v e r e e n i g i n g neemt N. ijverig deel aan de pogingen tot verheffing der nationale muziek.
Een • volledige opgave zijner werken vindt men in de Lijst de, cornpositiën

van leden der Neder andeche Toonkunstenaarsvereeniging.
Nicolas (D i d i e r en J o s e p h), violenmakers te Mirecourt. D i d i e r leefde
van 1757 tot 1833, zijn zoon Joseph van 1796 tot '1864.
Nicolas de Rans, luitenist uit de 16e eeuw, van wien stukken voor luit
zijn opgenomen in de verzameling Luculentum theatrum musicum (Leuven,
Phalesius, 1568).
Nieolini, eigenlijk E r n es t N i c o 1 a s genaamd, zanger, geb. 23 Febr. 1834
te Tours, ontving zijn opleiding aan het conservatoire te Parijs en was van
1855 tot 1859 aan de 0 p é ra C o ni i q u e verbonden, in welken schouwburg
hij echter weinig succes behaalde. In laatstgenoemd jaar begaf hij zich naar
Italië, liet zich onder den naam N i c o l i n i met bijval te Milaan, Florence
en Turijn hooren en keerde 1862 naar Pgrijs terug, waar hij een gunstiger
onthaal dan vroeger vond en tot 1870 bleef. Daarna begaf hij zich naar
Londen, waar hij herhaalde malen in de Italiaansche Opera zong, en maakte
vervolgens kunstreizen met A d e l i n a Patti.
Nicolini (Nicolino Grimaldi, bijgenaamd), een der beste zangers der
vorige eeuw, geb. omstreeks 1673 te Napels, kwam 1708 te Londen en
werd aldaar een der beste krachten van de It:aliaansclie Opera. Omstreeks
1717 verliet hij Engeland en begaf zich naar Venetië, waar o. a. Q u a n z
hem nog 1726 hoorde zingen. Het jaar van zijn dood is niet bekend.

Nicolo Isouard (z. IsouAnv).
Nicou-Choron (Stéphan Louis), componist en muziekonderwijzer, geb.
1809 te Parijs, werd na den dood van zijn schoonvader C h o r o n (z. dezen)
directeur van diens muziekschool, welke echter opgeheven werd, nadat de
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Staat de haar eenigen tijd verleende subsidie ingetrokken had. Daarop wijdde
N. zich geheel aan de compositie en schreef vele kerkmuziekstukken, waar
-onderigmt
begeleiding van orkest.
Niedermeijer (L o u i s), componist, geb. 27 April '1802 te Nyon aan het
meer van Genève, ontving onderricht van M o s c h e 1 e s, F o r st e r, F i o r avant i en Zingarelli. Te Napels, waar hij kennis maakte met Rossini,
werd zijn eerste opera, Il Reo per Amore, ten gehoore gebracht, die echter
weinig opgang ' maakte. Vervolgens ging hij naar Genève, waar hij zich als
muziekonderwijzer vestigde en kleine zangstukken componeerde. Een dezer
stukken, Le Lac, op woorden van L a m a r t i n e, maakte zijn naam ook in
Parijs bekend; l823 begaf hij zich daarheen, en het gelukte hem, op voor
zijn opera La Casa nel bosco in de Italiaansche Opera-sprakvnRoi,
aldaar ten tooneele te brengen. Het werk vond weinig bijval ; N. verliet ver
Parijs en vestigde zich als muziekmeester; te Brussel. Doch het mu--volgens
ziekonderwijs trok hem niet aan ; hij keerde naar Parijs terug en gaf vele
door 'hem gecomponeerde gedichten van L a m a r t i n e, Victor Hugo en
Emile Deschamps in het licht, welke stukken zeer veel bijval vonden,
zoodat de componist besloot, zijn geluk weder eens in de Opera te wagen;
doch zijn Stradella, 1837 met medewerking van F a l c o n, N o u r r i t en
L e v a s s e u r vertoond, maakte geen opgang ; 1843 op nieuw ten tooneele gevoerd, vond deze opera meer bijval. Van zijn Marie Stuart (1844) werd
alleen het lied Adieu à la Trance bewonderd, evenmin had hij geluk met
zijn laatste opera La Fronde (1853). Op verzoek van Rossini bewerkte hij
diens opera Donna del Lago voor de Fransche Opera en componeerde er
eenige stukken bij ; het werk verkreeg den naam van Robert Bruce; bij de
opvoering voldeed het niet. Meer geluk had hij met zijn kerkmuziek : Missen,
motetten en hymnes, welke nog heden in Frankrijk gezongen worden. Ook
schreef -hij een Mélhode d' aecompa ynement dit plain chant, welke boek echter streng gerecenseerd werd. In vereeniging met d' 0 r t i g u e s gaf N i e d e rm e ij e r 1857 een tijdschrift voor kerkmuziek, La Ma2fri8e, in het licht, doch
trok. zich reeds een jaar later van de redactie terug. Hij stierf 14 Maart
1861* -- Van zijn zangstukken zijn het meest bekend : Le Lac en l' Isolement.
1liemann (Albert), zanger, geb. 15 Jan. J 83 I te Erxleben bij Maagden
zou voor ingenieur opgeleid worden en werd op zeventienjarigen leef-burg,
leerling op een fabriek. Daar zijn ouders echter geen genoegzame midde--tijd
len bezaten om hem in dat vak te laten studeeren, besloot hij, zijn geluk op
het tooneel te . beproeven. Hij trad het eerst 1849 in den schouwburg te
Dessau als tooneelspeler in kleine rollen op en werkte ook drie jaren lang
als koorzanger mede. Eerst toen ontdekte de hofkapelmeester F r i e d r i c h
Schneider N 's grooten aanleg voor de muziek ; hij liet hem studeeren onder
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leiding van den baryton N u s c h, en deze bracht zijn leerling binnen korten
tijd zoover, dat hij als eerste tenor aan den schouwburg te Halle geëngageerd werd. Nadat hij op dit en andere kleine tooneelen roem verworven
had, werd hij door den generaal-intendant von H u 1 s e n naar Berlijn beroepen,
waar hij zijn studiën voortzette. De koning van Hanover verleende hem de
middelen om naar Parijs te . gaan, ten einde zijn studiën onder leiding van
D u p r e z te voltooien. Bij zijn terugkeer werd hij aan de koninklijke opera
te Hanover, later ook aan die van Berlijn verbonden, en verkreeg den titel
van kamerzanger. N i e m a n n is niet slechts een uitmuntend zanger, hij
is ook een voortreffelijk tooneelspeler en daarom een der beste dramatische
zangers van Duitschland. Grooten roem heeft hij vooral behaald als Tannha* user en Lohengrin ; bij de zoo ongelukkig afgeloopen voorstelling van eerstgenoemd werk te Parijs (1861) vervulde hij de titelrol. Ook als S i e g m u n d
in Die Walkure, bij gelegenheid der eerste voorstelling van Der Rinq des
Nibelungen te Bayreuth, heeft hij lauweren geoogst. Hij behoort tot de grootste vereerders van W a g n e r. Bij de begrafenis van den meester behoorde hij
tot degenen, die het lijk. droegen.
1lieuwenhuysen (Frederik), organist, geb. 1758 te Zutfen, ontving onder
aldaar en van 1772 tot 1778 van G r o e--richtvandeogsBlumr
n e m a n n, klokkenist en organist ter zelfder •plaatse. In laatstgenoemd jaar
verkreeg hij de betrekking van organist aan den Dom te Utrecht. Hij was bevriend met letterkundigen als v a n A 1 p h e n, B e 11 a ni y en K l e i n, en bracht
vele hunner gedichten op muziek. Van zijn werken zijn in druk verschenen:

Voeaalboek van cie melodieën der evangelische gezangen voor orgel of piano
(Amsterdam 1807), Evangelische gezangen op vier stemmen (ibid.) en Eerste
lessen (Ier zangkunsí, ingericht om psalmen en liederen op de scholen regelmafig te zingen (1807). Dit laatste werk droeg hij op aan het zanggenootschap
Naar H o o g e r Doel, 1803 door hem opgericht. Nog zag van hem het licht:
Mus eq op de gedichten van Mr. J. P. Kleyn en vrouwe A. Klepa (Utrecht,
1792) en Stichtelijke dichtstukjes van Mr. H. van „,llphen (ibid , 1788). In
manuscript heeft hij nagelaten : De zeeslag bij Doggersbank, voor twee orkesten,
welke compositie 1781 op een feest der hoogeschool te Utrecht voor het
eerst ten gehoore werd gebracht ; een Cantate ter eere van baron van d e r
Cape 11 e n (1784); een Cantate voor het 150 -jarig bestaan der Utrechtsche
hoogeschool (1786), op woorden van M r. J. P. K 1 e y n ; een dramatisch zang
voor de inwijding van den Schouwburg (1796) en een cantate, geliteld :-stuk
De Toonkunst, 1818 met lof 'vermeld door liet k o n i n k 1 ij k Instituut.
N. werd 1784 aangesteld tot p h o n a s c u s (z. dit) van het s t a d s- m u z i e kc o 11 e g i e te Utrecht, welke betrekking hij gedurende een reeks jaren heeft
waargenomen. Hij stierf 29 Januari 1841. N.'s tijdgenooten stelden zijt

682

talent als orgelspeler op hoogen prijs, zooals o. a. blijkt uit het volgende hem
opgedragen gedicht:
Laat Londen vrij op H a n d e l boogera
Zijn naam tot in het Zwerk verhoogen;
Ik gun den Britten dit vooruit:
Maar liet hun N i e u w e n h u y s e n hooren,
Hoe Hij de harten kan bekooren,
Door Zielsverrukkend Maatgeluit;
Gewis den Brit riep dan voldaan
Goddam ! — is Handel opgestaan?

Nieuwenhuysen (Jan Frederik), organist, zoon van den vorige, geb.
27 Febr. x.784 te Utrecht, aldaar gest. 15 Nov. x.851, volgde zijn vader op
als phonascus van het stadsconcert en was gedurende veertig jaren als organist werkzaam.
1%ieuwenhuysen (W i 11 e m Jan Frederik), organist en componist,
tweede zoon van Frederik N., geb. 4 Januari 1818 te Utrecht, werd op
veertienjarigen leeftijd organist bij de Doopsgezinde gemeente aldaar en volgde
1840 zijn vader op als Domorganist en klokkenist. Hij was een kundig
musicus en ook als schrijver over zijn kunst gunstig bekend. Van 1846
tot 1848 was hij redacteur van het Nederlandsch muzijkaal Tijdschrift. Van
zijn compositiën zijn bekend : een ouverture voor Victor Hugo 's Hernani,
een cantate : Leicee er, voor solo en koor; koren voor mannenstemmen ; een
stuk voor klavier (vierhandig) met strijkquartet ; Voorbereidende school voor

eerstbeginnende organisten en allen die zich in gebonden spel willen oefenen,
en Iets over de Interludia bij het koraalspel (Utrecht, '1846). — N. stierf
I9 Mei 1869.
Nilsson (Christine), zangeres, geb. 20 Aug. 1843 in een dorpje bij
Vagsjv in Zweden, toonde reeds op jeugdigen leeftijd een zeer schoone stem
en grooten aanleg voor de muziek te bezitten. Bet eerste onderricht in den
zang ontving zij van de barones Ne u h u s e n, geb. V al e r i s, die vroeger
zelve een goede zangeres was geweest, en die getroffen was door de schoone
stem der jeugdige Christine. Later zond zij haar naar Stockholm, waar
zij onderricht ontving van Franz B e r w a 1 d en, na zes maanden bij hem
in de leer te zijn geweest, zich ten hove liet hooren. Vervolgens begeleidde
zij de barones naar Parijs, waar zij haar studiën onder leiding van W a r t e 1
voortzette. In het najaar van 1864 trad zij in het Theatre L y r i q u e als
V i o 1 e t t a in la Traviaka op en bleef drie jaren aan dat tooneel verbonden.
In 1867 begaf zij zich naar Londen, waar zij, evenals te Parijs, groot succes
behaalde en van '1870 tot 1872 aan de Italiaansche Opera verbonden was.
Daarna reisde zij met een Italiaansch operagezelschap onder leiding van
St r a k 0 s c h door Noord-Amerika, keerde 1872 naar Londen terug en trad in
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den zomer van dat jaar in het huwelijk met A u g u s t e R o u z a u d. Van
1872 tot 1877 zong zij elk jaar in het theater Drury Lane te Londen,
waar zij o. a. als E 1 s a in Lohengrin (Italiaansche vertaling) optrad. In het
najaar van 1873 bezocht zij Amerika voor de tweede maal, maakte 1876
een kunstreis door verschillende landen van Europa — bij welke gelegenheid
zij zich ook hier te lande liet hooien en bezocht toen ook haar geboorte
waar zij een verbazend succes behaalde. In 1880 zong zij in Spanje.-land,
Haar stem, die buitengewoon week en fraai is omvat twee en een half
octaaf : van q tot d 2 . Haar wijze van zingen is onberispelijk, en haar voor
-dracht,
vooral in pathetische rollen, zeer innig.
Ninth, Eng., z. NONE.
Nissen (Georg N i c o l a u s von), staatsraad van den koning van
Denemarken, geb. 22 Jan. 17 61 volgens anderen 27 Jan. 1765 te
Hardensleber,, was '1797 chargé - d' a f f a i r e s te Weenen, waar hij kennis
maakte met Mozart's weduwe. Hij hielp haar in de regeling der zaken
van den grooten meester en trad 1809 met haar in het huwelijk. Nadat hij
1820 zijn ontslag uit den staatsdienst had genomen, vestigde hij zich te
Saltzburg, waar hij bouwstoffen voor een levensbeschrijving van Mozart
verzamelde. Hij stierf 24 Maart 1826, nog voordat het werk in druk ver
Zijn weduwe gaf het in het licht onder den titel: Biographie-schenwa.

Ir. J. Mozart '8. Nach Originalbrie f en. Sammluungen alles Tuber ihn geschrieb e nen, mit vielen neuen BeIlagen, Síeindrucken, Musikbl ttern and einero
]72c Simile (Leipzig, '1828) ; een voorrede van Dr. F e u e r s t e i n gaat aan
het werk vooraf. Een jaar later verscheen : ilnhang zu Wol fganq dma(leus
Mozart 's Biograp/lie, bevattende een lijst van 's meesters werken.
Nocturne, Fr. ; NOTTURNO, Ital. ; benaming van een muziekstuk, welks
-

oorsprong men meent aan John Field verschuldigd te zijn, doch ten onrechte, want reeds M o z a r t gaf den naam Notfzt,rno aan een muziekstuk voor
strijkinstrumenten en twee hoorns (Köchel, 289). Evenwel gaf Field aan
de Nocturne een vorm, die als zijn bijzonder eigendom beschouwd kan wordeYn. Zijn 18 of 19 Nocturnes voor klavier zijn zeer populair geworden, meer
echter nog de nocturnes van Chopin, die naar het voorbeeld van die van
F i e l d vervaardigd zijn, doch hooger vlucht nemen. Ook in M e n d e 1 s s o h n's
Sommernachtsfraum,- muziek komt een »Noíturnno" betiteld stuk voor.
S c h u m a nn betitelde vier zijner klavierstukken met het woord Nach1siucke,
dat een Duitsche vertaling van Nocturne í9.
l^oh1 (K a r t F r i e d r i c h L u d w i g), schrijver over muziek, geb. 5 Dec.

1831 te Iserlohn, was aanvankelijk voor de rechtsgeleerdheid bestemd en bezocht 1850 de hoogeschool te Bonn, later die van Heidelberg. De muziek trok
hem echter meer aan dan het coypus juris ; niettemin zette hij, op verlangen
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van zijn vader, te Berlijn zijn studiën in de rechten voort en ontving daar
ter stede tevens muziekonderricht van D e h n. In het jaar 1833 werd hij
referendaris, doch moest wegens redenen van gezondheid 1856 den staatsdienst verlaten en maakte tol. herstel een reis door Frankrijk en Italië. Het
volgend jaar keerde hij naar Berlijn terug', zette zijn muziekstudiën bij Kie 1
voort en vestigde zich 1858 te Heidelberg, waar hij t 860 tot doctor in de
philosophie bevorderd werd. Een jaar later benoemde koning Lode wijk II
van Beieren hem tot hoogleeraar aan de hoogeschool te Munchen, en hij
bekleedde die betrekking tot 1872, in welk jaar hij zich naar Heidelberg begaf, waar hij leeraar in de muziekgeschiedenis en de aesthetica werd. Hij
heeft vele belangrijke werken in het licht gegeven, als :.Mozart's Briefe ('1865),
Beethoven's Briefe (1865), Neue Jirie f e Beethovens (1867), Gluck and Wagner (1870), Die Beethoven-Feier (1871), Beethoven noch den Schilderungen
seiner Zeifgenossen (1877) en Beethovens Leben (1877).
Noire, Fr., een kwart-noot.
Nomoi (vo tot), Gr., wetten. Sommigen nemen aan, dat de oudste staats
bij de Grieken in metrischen vorm vervaardigd waren, en dat de be--wetn
naming later op den dichtvorm zelven overging. Ook op de verschillende wijzen der instrumenten werd de naam toegepast ; zoo had men een f1 u i t - n om o s, een k i t h a r a- n o m o s, e. a. Eindelijk werden de verschillende
toonsoorten der Grieken n o m o i genoemd, daar zij de wetten stelden voor
de vorming der melodie.
Non, Ital., Lat.; niet; b, v. non m o l t o, niet veel; non t r o p p o, niet
te zeer.
None (Ital. : NONA; Fr. : NEUVIEME ; Eng. : NINTH), de negende diatonsche
toon van den grondtoon af.
None-accoord (Hoobd.: NONEN ACCORD; Fr. : ACCORD DE NEUVIÈME), een
vijfklank, evenals de drieklank en de vierklank (septinie-accoord) door
de opeenstapeling - van tertsen ontstaan. Naarmale de none groot of klein is,
d. w. z. naarmate zij een groote of een kleine secunde hooger ligt dan de
octaaf van den grondtoon, wordt het none-accoord groot
[

of klein

—

genoemd.

Normann (L.), componist, geb. 28 Aug. 1831 te Stockholm, ontving
onderricht van den liederencomponist Lindblad en zette zijn studiën voort
aan het conservatorium te Leipzig. Hij werd 1857 leeraar in de compositie
aan de Muziek-Academie te Stockholm en l861 koninklijk kapelmeester
aldaar. Onder zijn compositiën bevinden zich vele uitmuntende kamermuziekstukken.
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Noten . Notenbalk . Notenlinie . YotenschrIft . -- Noten (van het Latijnsche
Notae, scil. musicae) zijn toonteekens, d. w. z. teekens, met behulp waarvan
men de betrekkelijke hoogte en den betrekkelijken duur der tonen zichtbaar
maakt.

Het notenschrift der Grieken bestond uit de letters van hun alphabet.
(z . GRIEKSCHE MUZIEK ). Dit notenschrift was ook in de eerste tijden van
het christendom in gebruik. In Italië werden omstreeks de 5e eeuw de
Grieksche letters door Latijnsclle vervangen, en wel van a tot p. G r e g o r i u s
d e Gr o o t e, of een zijner tijdgenooten, bepaalde het notenschrift tot de zeven
eerste letters van het alphabet, en wel in diervoege, dat de tonen der onderste
octaaf door A, B, C, D, til, 17, G, die der tweede door a, b, c, d, e, f, q,
en die der derde door aa, bb, enz. aangeduid werden. Deze aanduiding der
tonen door letters was evenwel niet voldoende om een duidelijk beeld der
melodie te geven ; men vond daarom andere teekens, N e u men genaamd, uit,
met behulp waarvan men niet alleen enkele tonen, maar geheele toongroepen
zichtbaar uitdrukte. Het woord » uitvinden" moet hier weder in beperkten
zin opgevat wor den . De oorsprong der N e u m e n (5su^ja, wenk) ligt in het.
duister; niet onwaarschijnlijk is het, dat zij door de middeneeuwsche toon
Grieken, die voor hun instrumentale muziek bijzondere-kunstearvd
toonteekens hadden, werden overgenomen. Er heerschee groote onzekerheid
in het N e u m e n s c h r i ft; het getal teekens : punten, haken, strepen, krullen,
halve cirkels en dwarsstrepen, was zóó groot, dat het geheugen der zangers
ze bijna niet bevatten kon, en een van het blad zingen bijna onmogelijk werd ;•
de Gregoriaansche zang plantte zich dan ook meest door overlevering voort
en werd daarom ook c a n t u s usa l i s genoemd.
De Neu m en bleven langen tijd, op enkele plaatsen zelfs tot in de 12e en
43e eeuw, in gebruik. Men gevoelde wel, dat dit notenschrift gebrekkig was,
maar het duurde lang, eer de verbeteringen, door H u c b a 1 d, 0 d d o en
Hermann daarin aangebracht, algemeen werden aangenomen. Vooral eerstgenoemde heeft. veel gedaan tot verbetering der noteering. Hij trok namelijk
eenige horizontale lijnen, tusschen welke de te zinge!1 lettergrepen geplaatst
werden ; aan het begin van elke lijn was een T of eer S (Tonus of Semitonus) geplaatst, hetgeen aanduidde, dat de afstand tusschen twee lijnen een
groote of een kleine secunde beteekende.
Niet lang na H u c b a 1 d vinden wij weder een andere proeve van noten
medegedeeld door Vincenzo Galilei en later door K i r c e r ^---schrift
hierin bestaande, dat de ruimte tusschen. de lijnen opengelaten is, en de
noten door middel van punten op de lijnen zijn aangeduid. Dit is reeds een
toenadering tot het moderne notenschrift. Guido van A r e z z o ging nog
een stap verder: hij beperkte het getal lijnen tot vier en plaatste de toon-
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teekens op en tusscken de lijnen. Over de vraag, in hoeverre deze verbetering aan Guido moet toegeschreven worden, zijn de geleerden het nog niet
eens. Grove deelt in zijn Dictionary of Music and Musicians een fragment
van een manuscript mede, dat zich in de bibliotheek der hoogeschool van
Oxford bevindt, en waarin de noten door middel van punten op en tusschen
de vier lijnen zijn aangeduid. Indien zijn bewering, dat dit stuk geschreven
is onder de regeering van koning Ethelred I I (gest. '1026) mocht blijken
juist te zijn, zou daaruit volgen, dat het nieuwe notenschrift reeds in Engeland bekend was, voordat Guido zijn Microlo w? schreef; want vóór x.026
heeft hij dat werk toch zeker niet vervaardigd. Hoe het zij, - Guido wordt
tot heden vrij algemeen als uitvinder van een nieuw notenschrift beschouwd.
Hij verving ook de namen der letters door de lettergrepen uí, re, mi, f,
sol, la, afkomstig van de hymnus Ut queant laai$ (Z. GUIDO).
Met het ontstaan der meerstemmige muziek deed zich de behoefte der noten in bepaalde tijdmaten gevoelen. In die behoefte werd voorzien door de
mensuralisten en in het bijzonder door F r a n c o v a n K e u 1 e n (Z. MENSURALISTLN). In zijn tijd kwamen de vierkante zwarte noten in zwang, die in
drie vormen: ' • tot op den huidigen dag bij den Gregoriaanschen zang
in gebruik zijn gebleven.
Met de ontwikkeling der muziek ging de ontwikkeling van het notenschrift samen. Tegen het einde der 44e eeuw schreef men ?vitte noten in
plaats van zwarte, welke nog eenigen tijd nevens de andere in gebruik bleven
en als n o t a e c o l o r a t a e den zanger aanduidden, dat hij ze i m perfect, d. i.
tweedeelig moest opvatten. Men voegde er voor snellere toonsopvolgingen
nog onderafdeelingen bij, en in de 16e eeuw waren de volgende
notenwaarden bekend
o semibrevis,

:

i mimima,

lonaa,

maxima,

•

semimimima,

3

f usa en

brevis

v,

semifusa.

Omstreeks het midden der 16e eeuw begon de vierkante notenvorm voor
den ronden plaats te maken, althans in de handschriften ; in den druk bleef
de hoekige vorm tot in de 18e eeuw bestaan.
Het getal lijnen, waarop en waartusschen de noten geplaatst worden, bleef
langen tijd tot vier beperkt ; in den Gregoriaanschen zang is het vierlijnig
stelsel nog heden in gebruik. In de leerboeken der 15e en I6e eeuw vindt
men ook twee en drie, ja zelfs slechts één notenlijn aangewend. In de praktij k echter werd het getal vaak uitgebreid ; wij vinden tot in de 17e eeuw zes,
acht, ook tien lijnen in gebruik. (Z. TABULATUUR). Van lieverlede kwam
het vijflijnig stelsel in zwang, dat nog heden geldt. Op den notenbalk van
vijf lijnen, nu en dan vermeerderd met kleine lijntjes onder en boven den balk,
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Ii u 1 p 1 ij n t j e s genaamd, worden de noten geplaatst. De betrekkelijke
hoogte, welke de noten innemen, wordt, behalve door haar plaats op
den notenbalk, bepaald door den vóór den balk geplaatsten SLEUTEL
(z. dit).
Notker of Noteer, bijgenaamd Ba 1 b u 1 u s, de stotteraar, geb. omstreeks
830 op het slot Heiligau (thans Eli;) in het kanton Zurich, ontving zijn
opvoeding in het klooster St. Gallen en werd later monnik van dat klooster.
Hij stierf 8 April 912. Zie aangaande zijn beteekenis in de muziekgeschiedenis het artikel KERKMUZIEK.
Nottebohm (Martin Gustav), schrijver over muziek, klavierspeler en
componist, geb, I2 Nov. I817 te Arnsberg in Westphalen, ontving onderricht van Men d e 1 s s o h n en S c h u m a n n en vestigde zich I846 te Weenen.
Hij is hoofdzakelijk bekend wegens zijn vele werken over de muzieklitteratuur,
van welke de voornaamste zijn : Ein Skizzenbuch von Bee/hoven (1865), The-

mati$ehes Yerzeichnzss der im Druck erschienenen IVerke von Beethoven (1868),
Beethovenia (1872), B^ ethovens Studien (1873), TIiematischee Terzeichniss
der im Druck er$chienen Werke von F. Schubert (1874), kTozartiana
(1880) en Ein Skizzenbuch von Beethoven aus dem Ia/ire '1803 (1881). Hij
stierf 1882.
1 otturno, Ital., z. NOCTURNE.
Nourrit (Adolphe), zanger, geb. 3 Maart 1802 te Parijs, waar
zijn vader, Louis N o u r r i t (geb. 1780, gest. 1831) zanger aan de
Groote Opera was, ontving onderricht van Garcia en betrad 1821 voor
het eerst het tooneel als P y l a d e s in GI u c k' s Iphigenie en Tauride. Hij
is een der allerbeste tenoren die Frankrijk heeft opgeleverd, en muntte
zoowel door zang als door spel uit. Tot x.837 bleef hij aan de Groote
Opera verbonden en nam toen, tengevolge der benoeming van D u p r e z tot
eersten tenor aan de Opera, zijn ontslag. Hij reisde door Frankrijk en
Italië, doch verwierf nergens meer den grooten bijval, die hem vroeger ten
deel was gevallen. Te Napels maakte hij in een aanval van verstandsverbijstering een einde aan zijn leven, door uit een venster der vierde verdieping
van zijn logement te springen. Hij. was onmiddelijk dood (8 Maart 1839).
Zijn biographie, Adolphe Nourrit, sa vie etc. (3 deden, Parijs, 1867) is
vervaardigd door zijn schoonzoon Q u i c h e r a t. Zijn broeder, Auguste
N o u r r i t, geb. 1808 te Parijs, gest. 11 Juli 1853, te 1' Isle d' Adam, was
langen tijd directeur der koninklijke Opera te 's-Gravenhage. Hij reisde ook
als zanger door de Vereenigde Staten en was op het laatst van zijn leven
als zangonderwijzer werkzaam.
Novello (Vincent), componist en organist, geb. 6 Sept. 1781 te
Londen uit Italiaansche ouders, gest. 9 Aug. 1861 te Nizza, is voornamelijk
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bekend wegens zijn uitgaven van kerkmuziek o. a. Purcell's Sacred Music

(5 deelen, 1829).
Novello (C 1 a r a Anastasia), zangeres, dochter van den vorige, geb. 10
Juni 1810, behoorde lanen tijd tot de beste Engelsche zangeressen. Ook
in Duitschland, Rusland en Italië liet zij zich hooren en behaalde overal
groot succes. In het jaar 1860 trok zij zich uit het openbare leven terug.

