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PALESTRINA EN LASSUS 
  
Mijn vorige tekst over koormuziek in KOORVISIE heeft iets in me ontketend. Ik kon er van 
allerlei documentatie uit wel iets over vertellen, maar innerlijk heb ik toch nooit veel affiniteit 
gehad met die muziek uit de 600 jaren t/m de 16e eeuw. Ik heb me tot die muziek altijd 
verhouden zoals menige westerling zich tot Afrikanen of Aziaten heeft verhouden: ze lijken 
allemaal zo op mekaar, je houdt ze niet uiteen (zal omgekeerd ook wel gelden...). Al die 
middeleeuwse en renaissance-muziek, het was allemaal meer van hetzelfde voor me. Maar 
ik kreeg gaandeweg veel zin om me er in te verdiepen, want ik wilde die muziek met meer 
onderscheidingsvermogen kunnen benaderen. Je leest over allerlei nieuwigheden in die 
tijden, over conflicten en over grote verschillen in ontwikkelingen, maar ik  h ó ó r  het niet. 
Het werd opeens, tijdens het schrijven van die tekst, een uitdaging om me er wat meer in te 
verdiepen. 
 
Ik laat me overigens graag zo uitdagen, want dan rendeert mijn grammotheek weer eens. Ik 
héb wel veel van die 'oude muziek' (waar in Utrecht weer een heel festival aan is gewijd), 
gevolg immers van mijn motief om 'encyclopedisch' te verzamelen: mijn geluidsdragersbezit 
moet een illustratie zijn van de muziekgeschiedenis. Maar vertrouwd met die oude muziek? 
Nee, dat ben ik niet. Het is ook niet zo verwonderlijk. Toen Klassiek in mijn kinderjaren 
binnen mijn horizon kwam, leek het of ze rond 1700  was opgekomen. Ik kan me niet 
herinneren dat ik ooit muziek van daarvóór te horen kreeg, en dan heb ik het oog op Klassiek 
op de radio, op geluidsdragers en in concerten. Misschien Corelli, Purcell, Scarlatti, Schütz, 
Monteverdi, maar daar hield het wel bij op. Een & ander moest toch geschikt zijn voor 
symfonieorkesten in grote concertzalen - daar zullen ze niks met die  
oude partituren hebben aangekund. 
 
Met muziek uit de 18e eeuw werd je trouwens ook niet overvoerd. Met Bach, Handel, Haydn, 
Mozart en een beetje Gluck had je het wel gehad. Het zwaartepunt lag helemaal in de 
muziek van de 19e eeuw. Zoals nu vooral Mozart de aandacht heeft, stond toen Beethoven 
centraal: Klassiek? dat was Beethoven! Verder had je grootheden als Schubert, Rossini, 
Mendelssohn, Chopin, Liszt, Verdi, Brahms, Tsjaikofski. Maar Wagner, Bruckner, Mahler 
lagen al wat zwaarder op de maag. De oude muziek begon pas zo in de jaren '70 tot me door 
te dringen, een beetje op de golven van de 'authenticiteitsbeweging'; de radiopraatjes van 
Marijke Ferguson, die menigeen zich nog wel zal herinneren. 
 
Om mezelf een ruggensteunde te geven in het verkrijgen van tenminste een overzicht van 
die oude muziek (1100-1600) ben ik ooit begonnen de componisten waar ik op 
geluidsdragers muziek van heb chronologisch in een schriftje op te tekenen. Ik hield een 
indeling per eeuw aan. Zo begint het overzicht met een componist HermannusHermannusHermannusHermannus    ContractusContractusContractusContractus 
(1013-1054), waarvan ik een door een ijle (vibratoloze) tenorstem gezongen Salve Regina 
heb. Je kunt je natuurlijk afvragen of je naar iets zit te luisteren dat, ook voor die mensen 
toen, precies zo klonk, maar ik heb geen moeite me bij dat licht echoënde stemgeluid in zo'n 
kolossale middeleeuwse kathedraal te wanen. Met de bekende Hildegard van Bingen (SinteSinteSinteSinte    
HildegardusHildegardusHildegardusHildegardus; 1098-1179) zitten we al in de 12e eeuw. En dan beginnen de pagina's van het 
schriftje zich van lieverlee steeds voller met 
componistennamen te vullen. Tussen 1100 & 1200 treedt, 
naast een aantal trouvéres de Fransman LeoninLeoninLeoninLeonin (of 
Leoninus; 1159-1201) op de voorgrond met vele Alleluia's en zangen voor Kerst, Pasen en 
Pinksteren. Uit die tijd stammen ook een paar 'liturgische drama's' (Danielis ludus; Le jeu des 
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pélerins d'Emmaüs). In de 13e eeuw hebben we, ook weer tussen een aantal troubadours 
het beroemde zangspel Le jeu de Robin et de Marion van de minstreel AdamAdamAdamAdam    dededede    lalalala    HalleHalleHalleHalle    
(1237-1287; jaartallen zijn allemaal bij benadering). In deze eeuw is de compaan en opvolger 
van Leoninus PerotinPerotinPerotinPerotin (of Perotinus; 1170-1236) de belangrijkste figuur. De muziek tot dan 
toe is nog altijd sterk met het gregoriaans verbonden. We danken de gelegenheid om kennis 
te nemen van deze muziek aan de omstandigheid dat ze in enigerlei partituur is 
opgeschreven; ene Guido van Arezzo (990-1050) kan er als de grondlegger van worden 
beschouwd. Soms zijn ze in bundels 'handschriften' (bv. een codex) overgeleverd, een 
RoRoRoRomanmanmanman    dededede    FauvelFauvelFauvelFauvel, een CaminoCaminoCaminoCamino    dededede    SantiagoSantiagoSantiagoSantiago. 
 
Dan breekt het tijdperk van de zogenoemde 'Ars nova' aan, waarin de gregoriaanse wortels 
loslaten en veel vrijer wordt gecomponeerd. De polyfonie komt tot volle wasdom. In die 14e 
eeuw komen we de Franse reus GuillaGuillaGuillaGuillaumeumeumeume    dededede    MachautMachautMachautMachaut tegen (1300-1377) met o.a. zijn 
befaamde Messe Nostre Dame. Andere namen zijn hier Philippe de Vitry, Johannes Ciacona, 

Francesco Landini, Jacopo da Bologna. En dan krijgen we na 
gregoriaans, Ars antiqua en Ars nova het renaissance-tijdperk, 
15e & 16e eeuw. 
 

Vanaf 1400 komt in mijn schriftje een grote-namenstroom op gang: JohnJohnJohnJohn    DunstableDunstableDunstableDunstable, GillesGillesGillesGilles    
BinchoisBinchoisBinchoisBinchois, GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    DufayDufayDufayDufay, JohannesJohannesJohannesJohannes    OckeghemOckeghemOckeghemOckeghem, JacobJacobJacobJacob    ObrechtObrechtObrechtObrecht, successievelijk allemaal 
de gaande eeuw met hun muziek beheersend. Uit 1494 stamt een 'album' van korte 
zangspelen ('intermédes') LaLaLaLa    favolafavolafavolafavola    didididi    OrfeoOrfeoOrfeoOrfeo, waarin al iets voorvoeld kan worden van het 
ontstaan van de opera een eeuw later. Pralend aan het firmament van de overgang naar de 
16e eeuw verschijnt dan JosquinJosquinJosquinJosquin    desdesdesdes    PrézPrézPrézPréz (1440-1521), met verder Heinrich Isaac, Ludwig 
Senfl, Adriaen Willaert, Nicolaas Gombert, Thomas Tallis, Andrea Gabrieli, Luca Marenzio. In 
de 16e eeuw zelf wordt als het ware een hoogtepunt van de 'oude muziek' bereikt met de 
muziek van GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni    PerluigiPerluigiPerluigiPerluigi    dadadada    PalestrinaPalestrinaPalestrinaPalestrina (1525-1594) en OrlandusOrlandusOrlandusOrlandus    LassusLassusLassusLassus (1532-1594). 
 
Ik heb nu twee biografieën achter elkaar gelezen, eerst eentje over Palestrina en toen eentje 
over Lassus. Het zijn boeken van rond 1950, de ene ('Palestrina') in de toen bekende 
Componisten-serie van Gottmer (zwart kaft met goud-en-blauwe opdruk), geschreven door 
ene Dr.A.L.M. Kat, de ander ('Roland de Lassus'), een Vlaams-vertaalde Waalse uitgave 
geschreven door een befaamd expert Ch.van den Borren. Leuk hoor zulke biografieën, ook al 
omdat er hele tijdperken in uit de doeken worden gedaan. Ik begreep onderwijl dat er 
aanzienlijk verschil is tussen de muziek van deze beide heren, en dát wilde ik nu dus ook wel 
eens kunnen hóren. 
 
Bij het lezen van boeken over muziek heb ik er een gewoonte van 
gemaakt ook altijd de betrokken muziek bij de hand te hebben, ofwel 
uit mijn eigen collectie ofwel in de bibliotheek geleend, soms ook voor de gelegenheid 
gekocht. Ik heb intussen veel muziek van Palestrina en Lassus beluisterd (want dat is de 
methode om vertrouwd te raken met muziek: veel naar luisteren), en waratje, ik heb, denk ik, 
toch wel enig gevoel ontwikkeld voor de uiteenlopende karakteristieken van beide 
componisten hun muziek. 
 
Grappig, er komen wel meer componistenparen in de Klassiekgeschiedenis voor, Bach & 
Handel, Haydn & Mozart, Verdi & Wagner, en niet altijd alleen maar omdat ze leeftijdgenoten 
waren, maar ook omdat ze in hun werk voor hun tijd kenmerkende overeenkomsten of 
verschillen vertoonden. Tussen Palestrina en Lassus bleken me, terwijl ze bijna 
leeftijdgenoten zijn, heel welsprekende verschillen te bestaan. 
 
Zo was Palestrina een Italiaan en iemand die altijd op een zelfde plek heeft verbleven, in of in 
de buurt van Rome. Zijn naam is eigenlijk Giovanni (voornaam) Perluigi (achternaam) da (uit) 
Palestrina, een dorp op 40 km van Rome. Lassus (van huis uit dus Roland de Lassus,- mét s, 
dus niet Lassú -, soms latijns: Orlando di Lasso) was een Waal, dus een Belg - of toen: Zuid-
Nederlander - uit Mons (Bergen), die van jongs af, toen hij om zijn mooie koorknapen-



stemgeluid werd ontvoerd, door heel  Italië heen en naderhand ook in Engeland, Frankrijk en 
de Nederlanden in dienst verkeerde van of te gast was bij hoven en heren,- om tenslotte 
gedurende bijna veertig jaren aan het Beierse koningshof te München o.a. als kapelmeester 
verbonden te zijn (waarvandaan hij overigens ook menige reis ondernam).  
 
Ook Palestrina was koorknaap (alsmede scholier) bij een kerk in Rome. Na nog een poosje 
organist en kapelmeester in zijn geboortedorp te zijn geweest, werd hij koorleider aan de 
St.Pietersbasiliek in Rome. In dit soort functies is hij zijn hele leven lang in Rome bij 
verschillende instellingen, waaronder pauselijke, gevestigd geweest. In deze hoedanigheid is 
Palestrina ooit tijdens een concilie uitgenodigd om te demonstreren dat je muziek bij een 
tekst kunt componeren zonder dat de verstaanbaarheid van de tekst verloren gaat. Palestrina 
was een devote, sobere, uiterst gedienstige man, enigszins behoudend in zijn ambacht, maar 
volgens kenners maker van geniale muziek(werken).  Lassus daarentegen was een bon-
vivant, een zwierig personage vol savoir-vivre, een alom getapte figuur en evenzeer bij 
kenners bekend als maker van geniale muziek-(werken). 
 
Het verschil tussen beiden komt o.a. in het volgende tot uiting. Palestrina voelde zich bij het 
componeren het meest op zijn gemak met een vaststaande rituele tekst voorhanden, zoals 
bij bv. misssen het geval is. Lassus kon hier evenwel niet zo goed mee uit de voeten. Die 
pakte liever een ergens bestaand of afgeleverd gedicht of zo (psalm) en maakte daar dan 
een motet of madrigaal of lied van. En dat hóór je! Palestrina blijft nog enigszins trouw aan de 
'Nederlandse polyfonie' (van aanvankelijk Josquin), waar na 1600 de klad in kwam door de 
inzet van de operageschiedenis met o.a. Monteverdi. Zijn missen zijn nog die rijke, 
wemelende klankenweefsels van voorheen. Van Lassus zijn guitige liederen bekend, soms 
met heel ondeugende teksten, waarin je de latere opera-aria's bij wijze van spreken al 
herkent. 
 
Dit verschil werkte door in de manier waarop ik met de muziek van beide componisten in 
aanraking kwam. Met Palestrina maakte ik voor het eerst nader kennis door de aankoop (op 
die bekende Parijse rommelmarkt) van een 25-cm mono-elpee met zijn Missa Assumpta Est 
(één van de 100 missen die van hem zijn overgeleverd). Van Lassus kreeg ik ooit een 
epeetje in mijn bezit met "villanelle, moresche e canzone", w.o. het chanson Ola o che bon 
eccho! een lievelingsdeuntje van me werd. Ik heb een elpee Fresz- und Sauflieder der 
Renaissance, indertijd een vrij bekende plaat; er staan 4 ook Duitstalige liedjes van Lassus 
op, geen één van Palestrina. 
 
Dit zegt overigens niets over wat er in beider oeuvres te vinden zou zijn. In mijn 
grammotheek vind ik van Palestrina inderdaad voornamelijk missen en motetten, maar ook 
een cd met (wereldse) madrigalen, op teksten van bv. Petrarca, Bocaccio. De Missa Papae 
Marcelli is zijn beroemdste mis en mijn lievelingswerk van hem is Improperia. En Lassus 
heeft met (53) missen, requiem, magnificat en zelfs een Mattheus-passie zijn bijdrage aan de 
eredienst wel geleverd. Maar zijn kracht lag toch blijkbaar in werken naar 'vrije' geestelijke en 
wereldlijke teksten: Sacrae lectiones ex propheta Job, Prophetiae Sibyllae, Lagrime di San 
Pietro, Psalmus Poenitentialis. 
 
Muziek is het andere deel van geluid dat zich niet in woorden laat vangen. Muziek is de enige 
taal die niet te vertalen is, las ik laatst ergens. Ik kan dus niet precies zéggen wat het verschil 
is tussen de muziek van Lassus en die van Palestrina. Er is ook geen garantie dat ik bij 
vergelijking er onmiddelijk uithaal welke muziek van wie is. Maar als ik even de tijd krijg, 
maak ik me sterk dat ik weet wat ik voor me heb. En het zal me niet vervelen, want met 
Lassus en Palestrina hebben we twee kanjers in Klassiek voor ons, een tweetal dat ons de 
westerse beschaving, waar ook zij bepalend aan bijdroegen, een goed hart mag doen 
toedragen. 
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