
 

“Hofstad Brussel” 
Barok in de Zuidelijke Nederlanden van de 17e eeuw 
 
Brussel kende in de eerste helft van de 17e eeuw een bloeiperiode als 
hoofdstad van de Zuidelijke Nederlanden. Met name het twaalfjarig 
bestand van 1609 – 1621 en het einde van de 80-jarige oorlog met de 
vrede van Münster in 1648 waren bevorderlijk voor het culturele leven. 
 
Bestond de hofkapel veelal uit lokale Vlaamse musici, het hof-ensemble 
Musica di camera was voornamelijk bevolkt met vooraanstaande 
buitenlandse musici, waaronder veel Italianen. Daarnaast bezochten veel 
Italianen de hofstad Brussel op hun concertreizen of anderszins, bij 
voorbeeld Frescobaldi en Marini. 
 
Het tijdperk van de zestiende-eeuwse Vlaamse polyfonisten was voorgoed 
voorbij en er woei een nieuwe wind vanuit Italië me de zeventiende-eeuwse 
barokke stijl. In de Nederlanden drong de nieuwe stijl aanvankelijk slechts 
langzaam door, circa halverwege de 17e eeuw. 
Het lijkt erop dat het directe contact met de vele Italiaanse musici uit de 
hof-entourage een rol heeft gespeeld bij de doorbraak van de barok in de 
Zuidelijke Nederlanden. Vlaamse musici als Philippus van Wichel, Nicolaus 
à Kempis componeerden in deze vroeg barokke stijl. 
 
In dit concertprogramma “Hofstad Brussel” maakt u kennis met een uitsnede 
uit het muziek-culturele leven aan het hof van Brussel in de in 17e eeuw. 
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Francesco Turini   Sonata à tre    trio  
(1595 – 1656)  
 
Peter Cornet    Aria del Granduca    spinet  
(1575 – 1633) 
 
Philippus Van Wichel  Sonata Prima    trio  
(1614 – 1675)    
 
 
Girolamo Frescobaldi   Il primo libro delle canzoni  viool en spin  
(1583 - 1643)   - Numero due  
 

Canzoni a due canti   trio   
     - Canzon primo     
    
Nicolaus à Kempis   Symphoniae Sacrae   blokfluit en spinet  
(ca. 1600 – 1676)   Antwerpen 1647 

Symphonia due 
 
Giovanni Legrenzi   Sonata à Tre / La Bevilaqua trio 
(1626 – 1690)        
 
Benedictus à Sancto Josepho Sonata in re minore   trio  
(1642- 1716)   -   Adagio 

- Allegro 
- Adagio 
- Allegro 

 
Antonio Vivaldi   Sonate da camera a tre VIII  trio  
(1678 – 1741)   d mineur 

- Preludio 
- Corrente 
- Grave 
- Giga 

 
 


