
Klassieke concerten Pepingen  

 in samenwerking met  

Kunst in het Dorp 

 

Zaterdag 14 september, 19u Kerk van Beert (Pepingen) 
Alexander Agricola—Vlaams polyfonist, Gent 1445—Valladolid 1506 

Agricola en de grillen van de gotiek door het ensemble Sarada. 
 

Agricola, latijn voor boer, landbouwer, agrariër, akkerbouwer, tuinier... Alexander Ackerman.  
Is  de muziek van Alexander “Agricola” niet de  muziek bij uitstek om te laten horen tijdens een concert in 
het agrarische Pepingen? 

Wie is deze Alexander Agricola?  
Alexander Agricola was de buitenechtelijke zoon van de gegoede zakenman Heinric Ackerman en zijn late-
re, in 1499 overleden echtgenote Lijsbette Naps, een welgestelde en succesrijke Gentse zakenvrouw.  
Van 1470 tot ongeveer 1474 werkte Agricola  in de kapel van de hertog van Milaan, Galeazzo Maria Sforza. 
 Halverwege 1474 trokken Agricola en zijn gezin (in 1470 is hij in Florence getrouwd), met een aanbevelings-
brief van de hertog op zak, naar de Nederlanden.   
Van Agricola is geweten dat hij in 1476 korte tijd als zanger in Kamerijk heeft verbleven. 
Tussen 1476 en 1490 verbleef Alexander o.m. in Duitsland of Oostenrijk.  
Uiterlijk vanaf 1490 is Agricola lid van de hofkapel van de koning van Frankrijk, Karel VIII. Agricola’s voor-
naamste collega daar, was de bekende Vlaamse polyfonist Johannes Ockeghem. 
In september 1491 verbleef Agricola  in Mantua (huis van de Gonzaga) . Maar al na korte tijd reist hij naar 
Florence. 

In Florence werd Agricola, als beschermeling van Piero de Medici, op 1 oktober 
1491 zanger aan de Florentijnse Dom.   
Agricola behield dit ambt tot 30 april 1492. 
In een brief aan Piero de Medici dringt de Franse koning aan bij Piero de Medi-
ci om hem terug naar Frankrijk te sturen. Via Napels en Rome reist hij terug.  
In het jaar 1500 werd Agricola cantor aan de hofkapel van Filips I van Castilië 
(Hij wordt ook Filips de Schone genoemd en was de vader van Keizer Karel). Deze 
kapel gold toentertijd als het leidinggevende ensemble in Europa. De bevoor-
rechte betrekking die Agricola ook hier toekwam, hield onder meer in dat hem 
in 1501 een prebende in Gorinchem en Valencijn toegestaan werd. (prebende= 
jaarlijks inkomen van een geestelijke) 
De hofkapel begeleidde de hertog steeds bij zijn vele luisterrijke reizen door 
Europa. 
Hij sterft tijdens een hertogelijke reis aan koorts (pest) voor de poorten van 
Valladolid op 15 augustus 1506.  (uit  Wikipedia) 

 

De muziek van Alexander Agricola 

Een vijftiende-eeuwse muzikant en tijdgenoot van Alexander Agricola omschreef diens muziek ooit als 'raar 
en te gek'. En inderdaad: geen enkele van 
de componisten van de zo geheten 
"Josquin-generatie" blijkt zoveel truckjes 
uit zijn mouw te schudden. Je zou je zelfs 
kunnen inbeelden dat hij een componist uit 
de vroege barok was, teruggeflitst naar de 
late vijftiende eeuw, waarbij hij de muzikale 
taal van zijn nieuwe omgeving in zich op-
neemt en haar zijn welbepaalde sensibiliteit 
doorgeeft: een ver gezochte analogie mis-
schien, maar eentje die wel een idee geeft 
van Alexander Agricola's verbazingwekken-
de, levendige verbeelding. Zijn 'zotte' hu-

Filips I van Castilië 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1499
http://nl.wikipedia.org/wiki/1470
http://nl.wikipedia.org/wiki/1474
http://nl.wikipedia.org/wiki/1470


mor is als een muzikaal equivalent van de schilderijen van Pieter Breughel de Oudere, waarin spelen en spel 
soms een serieus doel verbergen, en waarin soms gewoon gespeeld wordt om het spel." (Fabrice Fitch, Agri-

cola specialist)  
 

Het ensemble Sarada 

Sarada ontleent haar naam aan de Indische godin van de kunsten, die uit de klank van haar cither het universum 
doet ontstaan. Aanvankelijk startte dit ensemble als blokfluittrio. Door zijn voortdurende zoektocht naar de idea-

le sound werden luit en zang later toegevoegd. De leden van het ensemble 
ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens hun studies in Leuven, waarna nog 
enkele jaren van vervolmaking in binnen- en buitenland volgen. Sarada legt 
zich toe op muziek uit de vroege renaissance. Het ensemble wil het oude 
bronnenmateriaal op een verantwoorde maar creatieve manier nieuw leven 
inblazen. Hierbij gaat er veel aandacht uit naar research en wordt er steeds 
op kopieën van historische instrumenten gespeeld.  
In augustus 2006 won Sarada met een concertprogramma rond de fascine-
rende componist Alexander Agricola (c.1446-1506) de publieksprijs op de 
prestigieuze wedstrijd International Young Artist's Presentation van 
het Festival van Vlaanderen Antwerpen. Deze toonzetter mag met zijn virtuo-
ze en grillige renaissancemuziek zeker en vast een buitenbeentje in de mu-
ziekgeschiedenis genoemd worden. De net vernoemde wedstrijd opende 
deuren naar vele belangrijke festivalpodia. Zo was Sarada de afgelopen jaren 
vaak present op het Festival van Vlaanderen en speelden ze in verscheidene 
culturele centra doorheen Vlaanderen. Tijdens het Oude Muziek Festival 
Utrecht was Sarada ook in Nederland te horen.  Sarada was te horen op Kla-

ra op 2 augustus ll naar aanleiding van de feestelijke aftrap van de 50ste editie 
van het MAfestival in Brugge.  

Agricola en de grillen van de gotiek  
 

Agricola was tijdens zijn leven - zoals veel andere Vlaamse polyfonisten - erg 
gegeerd aan vorstenhuizen en hertogdommen in Italië, Frankrijk en de Lage 
Landen. Hij stond gekend als een excellent musicus en componeerde in alle 
in die tijd gebruikelijke genres. 
Met de fascinerende en soms rusteloze muziek die hij schreef, drukte Agri-
cola een heel eigen stempel op de vijftiende-eeuwse muziek. Zowel zijn 
geestelijke als wereldlijke werken zijn doorspekt met figuren en technieken 
die ontleend zijn aan instrumentale muziek. Met een onuitputtelijke fantasie 
reeg hij atletische toonladderfiguren, korte ritmische ostinaten en vele ca-
densen aan elkaar tot uitgestrekte, adembenemende zinsbogen. Kortom is 
Agricola een meester in de grillige kunst van de gotiek. 
Het programma wil een gevarieerd beeld geven van het uitgebreide wereld-
lijke repertoire dat Agricola schreef. Dit omvat Vlaamse, Italiaanse en vooral 
Franse liederen naast een groot aantal tekstloze composities. 
Dat Agricola een muzikaal buitenbeentje was, lijdt geen twijfel. Zijn muziek 
is virtuoos, fascinerend en lijkt van een tijdloze, andere wereld te zijn. Waar-
schijnlijk ondergingen vele van zijn werken de invloed van een levendige 
improvisatiepraktijk. Net daarom vragen zij ook nú om een creatieve bena-
dering. Deze boeiende zoektocht wil Sarada graag met u delen. 

Michaela Riener—sopraan  



 

 

Uitvoerders:  

Michaela Riener, Sopraan 

Floris de Rycker, Luit 

Nathalie Fransen, Luit en blokfluiten 

Pieter Campo, blokfluiten 

Tom Beets, blokfluiten. 

 

 

 

Info en aanmeldingen: 

Jan Keijzer tel: 02/396 28 55— janvanheikruis@skynet.be 

Mia Van Eeckhoudt: tel: 02/360 33 60— mia.vaneeckhoudt@gmail.com  

Jan Liefooghe  tel: 02/356.08.45- jlief@skynet.be 

 Toegangsprijs: 12 € 

+65’ers en voorverkoop betalen 10 € 
Jongeren onder de 12 jaar gratis  

Interessante links:  

Organisatoren en uitvoerders  
 http://www.ensemblesarada.be/  

 http://www.michaelariener.com/  

 http://www.kunstinpepingen.be/  

 http://www.kunstinhetdorp.be/  

 https://www.facebook.com/klassiekinpepingen  
 

Kennismaken met de muziek van Alexander Agricola: 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=nRTzu2ZI9Ck  

 http://www.youtube.com/watch?v=oQkhtAUvol4  
 http://www.youtube.com/watch?v=wk_pPTiyUDs  

 
Een hapje en een drankje  
U aangeboden door “Kunst in het Dorp”  in het Kasteel-klooster Ter Loo naar aanleiding van de opening van de 
tentoonstelling 2013 ART=TIC 3  

Onze volgende muzikale activiteit: 
Opera iets voor mij ? ( in samenwerking met volkshogeschool Archeduc)  
Voor iedereen die al een bewonderend stil stond bij de prachtige stemmen, muziek of kostumering van de opera 
en graag meer wil weten over dit genre. Onder de begeleiding van beroepszangeres Magali Mayenne met erva-
ring bij de Opéra Royale de Wallonie en de Vlaamse Opera Gent verkennen we het genre.. 
Feb. Mrt. April  2014. 
Inlichtingen: Archeduc— 02 454 54 01—info@archeduc.be  

 

Werkgroep Klassieke Concerten:  
Tony Denayer, voorzitter van het beschermcomité, Jan Keijzer, Mia Van Eeckhoudt, Jan Liefooghe.  
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