
Thesauri inventio  
                                  Hervonden schatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.                                                                            Verborgen schatten die herontdekt of  teruggevonden zijn 

Deze twee CD’s zijn tot stand gekomen tijdens de Corona lock-downs in 2020 en 2021.  Op het 
moment waarop wij ons realiseerden dat alles voor langere tijd stil zou komen te liggen, begrepen wij 
meteen dat ons iets zeldzaams werd gegund, namelijk om zonder onderbreking een aantal spannende 
vondsten uit diverse archieven uit te kunnen pluizen en op te nemen, iets waar we anders jaren voor 
nodig zouden hebben gehad. Elke muzikale ontdekking leidde tot de volgende, elke volgende lockdown 
gaf  ons meer tijd en zo leidde wat begon als een plan voor één, uiteindelijk tot twee CD‘s, en eigenlijk 
zelfs 2,5.... Aldus bleken zowel het repertoire als de tijd thesauri inventio te zijn.  

 



 



Thesauri inventio 1 

Alternatieve stemmingen in het zg. Di Martinelli Viool Manuscript  

Furor Musicus 
Antoinette Lohmann, violin 
Jörn Boysen, harpsichord 

Alternative Tunings in the Di Martinelli Violin Manuscript 
Leuven University Archive, Di Martinelli Family Archive, VII, new inventory 59.7/7.1/10/11/13-16/20/23b  

1 Sign. N. Goor: Sonata Septima, Peper Stooter * 09:56 

2 Sonata decima (Del Sgr. Goor) * 08:24 

3 Sonata 11ma (del Singr. Goor) * 07:41 

4 Sonata 13a (del Sigr. Goor)) * 10:39 

5 Allemande prima (14a, anonymous) * 07:44 

6 Allemande 2da (15a, anonymus) * 07:59 

7 Allemande 3tia (16a, anonymous) * 05:13 

8 Allemande 5ta (20, anonymous) * 8:40 

9. Balletto (23b, anonymous) * 08:07 

* World premiere recordings 



Eind 17e- en begin 18e-eeuw verschenen talloze muziekcollecties met handgeschreven kopieën van 
allerhande repertoire. Het was goedkoper dan muziek drukken of  uitgaven aanschaffen, bovendien kon 
men op deze manier een verzameling voor eigen doel samenstellen. Dit doel was niet zelden van 
didactische aard. De collecties waren meestal bedoeld voor intern of  lokaal gebruik en bevatten vaak 
werk van componisten die actief  waren in de naaste omgeving. Thans bieden deze collecties ons ook 
inzicht in de bekendheid en verspreiding van componisten en hun repertoire gedurende een bepaalde 
periode. 

In het Di Martinelli bevinden zich 65 manuscripten en 32 gedrukte publicaties, die grotendeels in de 
laat 17e en in 18e eeuw zijn toegevoegd. Een klein deel stamt uit 19e eeuw. De inhoud bestaat uit vocaal-
instrumentale kerkelijke muziek, instrumentale muziek en muziek-didactische werken. Een niet 
onbelangrijk deel van de collectie bestaat uit werk van componisten uit de regio, zoals Jean Baptiste 
Loeillet (Gent), Petrus Hercules Bréhy (Brussel), Willem Gommaar Kennis (Antwerpen) en G.C. 
Martinelli, en uit afschriften van muziek die gedrukt was in de Lage Landen, o.a. in Leuven, Antwerpen 
en Amsterdam. In de collectie bevindt zich ook een niet onaanzienlijk aantal anonieme werken, 
waarvan een deel waarschijnlijk ook van lokale oorsprong is. In de verzameling bevindt zich een 
manuscript met 32 werken voor viool en continuo. 

De familie Di Martinelli  

De basis van de Di Martinelli muziekcollectie werd gelegd door de violist, violindocent, schoolmeester   
en componist Guillelmus Carolus Di Martinelli (1661-1728). Volgens de familie-overlevering zou diens 
vader, Carolus Di Martinelli (1635-?) rond 1658 van Genua naar Gent zijn getrokken, waar hij trouwde 
en waar hij actief  was als zanger. Mogelijk gaf  hij er ook vioolles. Het was vermoedelijk Guillelmus 
Carolus Di Martinelli die van 1682-1685 organist was van de Oud-katholieke Kerk in Den-Haag, 
waarschijnlijk als opvolger van Carolus Hacquart. Guillelmus verbleef  tenminste tot 1692 in Den-Haag. 
In 1695 duikt hij op in Diest (BE), in die dagen een strategisch gelegen middelgrote handels- en 
nijverheidsstad.  

Diest 

Het was in die tijd niet ongebruikelijk dat Europese steden een eigen muzikale structuur opbouwden, 
zo kon men zich onderscheiden van andere steden, bovendien was dit een goede manier om de 
touwtjes in handen te houden. Stad en kerk waren bovendien vaak zo nauw verbonden dat een 
scheidslijn moeilijk te trekken viel. Dit gold met name voor de protestantse kerken. De aankleding van 
een kerkdienst diende evenzeer de eredienst als de representatie van de stad, veel steden namen dan ook 

de verantwoordelijkheid voor 
de musici en regelden hun 
opleiding en uitvoeringen. De 
functies van de stads- en 
kerkmusici liepen vaak door 
elkaar. 

Ook in Diest werd het 
muziekleven door de stad 
bekostigd, een constructie die 
in de Zuidelijke Nederlanden 
iets minder gangbaar was. De 
St. Sulpitiuskerk speelde een 
belangrijke rol in de cultuur 
van dit plaatsje, een situatie die 
zich enigszins laat vergelijken 
met die tussen het Bisdom van 
Kroměříž en de St. Moritz (zie 



boekje Kroměříž CD). Aan het hoofd stond de zanghmeester, die verantwoordelijk was voor het 
onderwijzen van Gregoriaans en polyfonie aan de koorknapen. Op zon- en feestdagen werd hij geacht 
met de koorknapen muziek te verzorgen en het geheel te leiden. De zangmeester werd bijgestaan door 
een eerste violist, die ook andere instrumenten moest kunnen bespelen. Ten behoeve van de muzikale 
omlijsting in zowel de kerk als daarbuiten riep de stad een Collegium Musicum in het leven, het Confrerie 
van d’exercitie van ‘t Musieck ofte Concert Volontairelijck.  

Volgens het resolutienboek van de stad Diest werd Guillelmus Carolus Di Martinelli in 1695 tot ‘rector  
van de scholen’ verkozen, onder de voorwaarde dat hij 2 koorknapen van de St. Sulpitiuskerk vioolles 
zou geven. Ook kreeg hij enige zanghmeestertaken, zo moest hij drie uur per dag met het koor werken 
en op zon- en feestdagen met de koorknapen de muziek verzorgen tijdens de mis. In 1697 werd de 
schoolmeester om onbekende redenen ontslagen en geld ingehouden van de zanghmeester. Dit moet 
Guillelmus Carolus betroffen hebben. Vermoedelijk verbleef  hij hierna naar Leuven, om pas in 1720 
terug te keren naar Diest, waar hij uiteindelijk zangmeester werd van de St. Sulpitiuskerk. 

Guillelmus Carolus was de belangrijkste componist van de familie, tenminste zeven werken in de 
collectie kunnen met zekerheid aan hem worden toegeschreven en een aantal werken met de naam 
Monsieur or Maestro Di Martinelli of  de initialen DM, MD or M di M is vermoedelijk ook van zijn 
hand. Tenminste vier van zijn zoons waren actief  in de muziek. Guillelmus tweede zoon Antonius 
(1687-1748) wordt in de resolutienboeken als violist en viooldocent genoemd. Hij kreeg vermoedelijk 
les van zijn vader. Hij was leerlooier en daarnaast ook penningmeester van het Concert Volontairelijck, 
het salaris voor zangmeester en violist was wellicht niet afdoende. Ook Antonius was componist, van 
hem werden o.a. 6 simphonies uitgegeven. Het is niet ondenkbaar dat zich ook repertoire van zijn hand in 
de familiecollectie bevindt. Zijn positie werd tussen 1751 en ca. 1792 weer door diens zoon Johannes 
Antonius Guillelmus (1730-1818) overgenomen, die naast violist en viooldocent ook notaris was.  

Na de dood van Johannes Antonius werd de verzameling generaties lang door familieleden bijgehouden 
en zelfs nog een beetje aangevuld. Hoewel de collectie uiteindelijk enigszins verspreid raakte over de 
familie en deels verloren ging of  beschadigd raakte, bleef  toch een belangrijk deel van de verzameling 
bewaard. De muziekcollectie was deel van een groot familie-archief  dat tussen 1990 en 1998 aan de 
Katholieke Universiteit van Leuven geschonken.  

De vioolmanuscripten in het Di Martinelli Archief   

Gezien het feit dat violisten generaties lang goed vertegenwoordig waren in de familie, is het niet zo 
verwonderlijk dat zich in de verzameling ook een manuscript met 32 werken (waarvan het laatste 
incompleet is) voor viool en continuo bevinden. Het is duidelijk dat de familie Di Martinelli goed 
geïnformeerd was over de muzikale actualiteit in de omgeving en in de omringende landen: in de 
collectie bevindt zich ook een aantal afschriften van in druk verschenen werk van de bekendere 
violisten uit die tijd, zoals D. Petersen, J. J. Walther, H. Biber, C. A. Lonati, J.H. Schmelzer, H. Albicastro 
(Weißenberg). Het betreft voornamelijk werken die in de tweede helft van de 17e -eeuw zijn uitgebracht. 
Daarnaast bevinden zich ook enkele unica in het manuscript: een aantal anonieme werken and 
tenminste 4 composities van de helaas nog steeds niet nader geïdentificeerde N. Goor. Al deze werken 
werken zijn gekopieerd in hetzelfde handschrift. Het repertoire zal vermoedelijk voor zowel didactische 
doeleinden als voor uitvoering in huiselijke kring, gedurende locale aangelegenheden of  gedurende 
kerkdiensten zijn gebruikt. 

Scordatura  

In het viool-manuscript in the Di Martinelli collectie bevindt zich een opvallend groot aantal 
composities voor een viool die moet worden gestemd in een stemming die afwijkt van de 
standaardstemming. De thans gangbare term daarvoor, scordatura (letterlijk: verkeerde stemming 
mistuning), raakte pas in de 18e eeuw in zwang. De term duidt aan dat het instrument moet worden 



‘verstemd’, en staat tegenover accordatura, hetgeen een algemene term is voor de stemming van een 
instrument.  

Meestal werd de noodzaak om anders te stemmen aangegeven door bedoelde stemming aan het begin 
van het stuk of  op de titelpagina te noteren, soms ook door een beschrijving van hetgeen moest 
gebeuren (‘Stem de E-snaar naar d), of  door het gebruik van specifieke termen zoals bijvoorbeeld 
discordato of Verstimmung. In veruit de meeste gevallen wordt voor scordatura greepnotatie gebruikt, 
feitelijk dus een tabulatuur. Greepnotatie houdt in dat de speler de vinger gebruikt voor de noot zoals 
die genoteerd is, alsof  van verstemming geen sprake is, waarbij de daadwerkelijk klinkende toonhoogte 
afhangt van de stemming van de losse snaar.  

Scordatura was geen zeldzaam verschijnsel, in de tweede helft van de 17e-eeuw verscheen in Duitsland 
relatief  veel repertoire voor verstimbte Geige (‘verstemde’ viool) van o.a. Kindermann (te beluisteren op 
onze CD Phantasia Musica), Hake, Kelz, Oswald, Schmelzer, Abel, Hungar, Pachelbel, Theile,  Briegel, 
Pohle,, Erlebach, Strunck, Vilsmayr en Schmelzer. De bekendste sonates voor viool in scordatura zijn 
natuurlijk de Rosenkrantz-sonates van H.I.F von Biber (1674). In de collecties van Kroměříž, Codex 
Rost en Klagenfurt  is ook tal van werken in scordatura bewaard gebleven. Buiten het 17e-eeuwse 
Duitsland waren het o.a. Marini, Bononcini, Playford, Vojta en Lonati die voor verstemde viool 
schreven. In de Di Martinelli-collectie bevinden zich ook enige werken van laatstgenoemde.   

De stemming van de viool 

De viool was een relatief  nieuw instrument dat in de 17e eeuw en nog volop in ontwikkeling. Het lijkt 
dan ook aannemelijk dat de stemming niet meteen vast lag, ook is het denkbaar dat men de neiging had 
terug te grijpen op stemmingen van instrumenten waar men al langer vertrouwd mee was, zoals die van 
de gamba en de luit, die ook verschillend gestemd werden. Het waren in de vroege dagen van de viool 
sowieso vaak gambisten die viool gingen spelen. Er moeten zeker ook lokale verschillen zijn geweest, 
zeker in niet officieel opgeleide kringen.  

Michael Praetorius, (Syntagma Musicum II, 1619) wees er in het hoofdstuk over de stemming van viola da 
gamba op dat het niet heel veel uitmaakte hoe een ieder zijn viool of  gamba stemde, zolang men maar 
in staat was er “het zijne just (precies), rein (zuiver) und wol (goed) op te verrichten’. Nog in 1740 schreef  
Hubert Le Blanc in diens Défense de la basse de viole  dat het net zo onnozel was een instrument altijd 
hetzelfde te stemmen zonder de toonsoort in acht te nemen, als hetzelfde zadel te gebruiken voor 
verschillende paarden. Toch noemen de meeste vroege bronnen die de viool beschrijven de stemming 
in kwinten als de meest gebruikelijke, soms met de vermelding, of  tenminste de implicatie, dat andere 
stemmingen niet uitgesloten waren. Marin Mersenne (Harmonie Universelle, 1636) beschreef  de 
kwintstemming, maar vermeldde erbij dat dat andere stemmingen mogelijk waren, bijvoorbeeld door de 
e-snaar als d te stemmen. Volgens Playford “the violin is usually strung with four strings and tuned by 
Fifts, for the more plain and easie understanding thereof ” (A Brief  introduction to the Skill of  Music, 
1664). Ook Daniel Merck (Compendium Musica instrumentalis chelicae (1687/1697) en Daniel Speer 
(Grundrichtiger Unterricht der musikalischen Kunst (1697) wezen erop dat voor de viool de kwint-stemming 
de übliche Stimmung (de gebruikelijke stemming) was.  

In veel volksmuziek maakt men thans nog steeds gebruik van anders gestemde violen, bijvoorbeeld in 
Ierse, Amerikaanse Schotse en Noorse (Hardanger fiddle) traditionele muziek. 

Waarom scordatura ? 

De belangrijkste redenen om voor violino in scordatura te componeren zijn het ontstaan van andere 
technische mogelijkheden en de verandering van het timbre van het instrument als gevolg van een 
andere stemming. In een enkel geval was het een middel om een ander instrument na te bootsen of  om 
dichter bij de idiomatische mogelijkheden van een ander instrument te komen (CD2: track 7, een werk 
dat ook in een versie voor gamba bestaat, zie Kromeriz-boekje). De viool heeft maar vier snaren en 



wordt daarom in relatief  grote en gelijke intervallen (kwinten) gestemd, zodat een grotere omvang 
bereikt kan worden. Deze stemming is echter minder resonant dan die van bijvoorbeeld de gamba of  
luit, die meer snaren hebben en daardoor in kleinere intervallen en dus in een akkoord kunnen worden 
gestemd. In de meeste werken in scordatura is dan ook gekozen voor een stemming in kleinere 
intervallen, in een akkoord dat meestal ook aan de toonsoort is gerelateerd. Het instrument wordt 
daardoor boventoonrijker en dus resonanter, ook omdat men meer losse snaren kan gebruiken, die 
opener klinken en dit effect nog eens versterken. Daarnaast ontstaat door één of  meerdere snaren 
hoger of  lager (of  een combinatie van beiden) te stemmen een andere spanning op het instrument, 
hetgeen ook gevolgen heeft voor het timbre: een hogere spanning klinkt over het algemeen stralender, 
een lagere spanning doffer.  

Dat door scordatura andere technische mogelijkheden ontstaan is één kant van het verhaal, de andere 
kant is logischerwijs dat een instrument hierdoor idiomatisch verandert, waardoor de gebruikelijke 
technische mogelijkheden soms worden bemoeilijkt of  soms zelfs uitgesloten. 

De sonates in scordatura in het Di Martinelli Archief  

Van de 32 werken voor viool in het Di Martinelli Archief  zijn er 14 in scordatura. Naast de eerder 
genoemde 4 werken van Goor, betreft het twee werken van (J.H.) Smelzer [sic], een van Wenseler met 
een extra deel van Goor en de rest is anoniem. Bij sonate 7, 10 en 11 staat de naam Goor duidelijk 
bóven de sonate genoteerd. Bij sonate 12 (niet op deze CD) en 13 staat ‘Del Singr Goor’ aan het eind 
van de sonate, hiermee is duidelijk dat in elk geval ook sonate 13 van Goor is. Na de eerste allemande 
(nr. 14) staat geen componist meer genoteerd, behalve boven vierde allemande, die van ‘Smelzer’ is. Alle 
hier opgenomen allemandes zijn anoniem. Stilistisch is het geenszins uitgesloten dat tenminste een deel 
van de anonieme werken in scordatura ook van de hand Goor is.  

De stemmingen van de hier opgenomen werken zijn allemaal gerelateerd aan de toonsoort. De laagste 
snaren van de viool meestal hoger gestemd, de G-snaar soms zelfs zeer hoog, de hoogste snaar is echter 
bijna altijd lager waardoor een lichter en ook een milder timbre ontstaat. Alleen Sonate 13, Allemande 5 
en het Balletto hebben de tonica als laagste snaar, hetgeen de meest positieve werking heeft op de 
resonantie van het instrument en op de welluidendheid van de akkoorden. 

De componisten, die uit de aard der zaak haast wel violist moeten zijn geweest, waren duidelijk goed 
thuis in de verschillende nationale stijlen, in de werken vallen zowel laat 17e-eeuwse Italiaanse, Duitse 
als Franse technieken en stijlkenmerken te herkennen. Deze stijlen zijn sowieso allemaal in het viool-
manuscript vertegenwoordigd. De werken hebben een tamelijk eigen stijl, die zich niet zonder meer met 
enig ander repertoire laat vergelijken. Bijtijds is het karakter wat volks. In de werken van Goor worden 
Franse en Italiaanse aanduidingen vaak door elkaar gebruikt en worden ook de stijlen afgewisseld. In de 
Allemandes en in het Balletto komen alleen Franse dansnamen en aanduidingen voor. Het Balletto is 
het meest Franse werk en springt er daardoor enigszins uit. Waarom sommige werken sonate tot titel 
hebben en andere Allemande of  Balletto is onduidelijk, in elk geval zouden alle werken op deze CD een 
suite kunnen worden genoemd.  

Peper Stooter  

Aan het eind van Sonata Septima voegde Goor een deel toe met een ander speciaal effect, de zg. Peper 
Stooter, vermoedelijk een (peper)vijzel, of  iemand die die peper fijnstampt. (Track 1: 7’16”). In het 
Klagenfurter Handschrift (een met de Di Martinelli-collectie vergelijkbare verzameling) wordt bijna 
dezelfde term gebruikt, Pfefferstoßl, waarmee ook een vergelijkbare techniek wordt aangeduid: een 
snaarwisseling waarin 2 noten in unisono (waarvan de onderste met een vinger wordt gespeeld en de 
bovenste met een losse snaar (e wordt hier als d gestemd) tegelijk worden gespeeld, afgewisseld met  



MS uit het DI Martinelli 
Archief, KULeuven 
  

alleen de losse snaar, hetgeen op de dubbele noten een speciale betoning oplevert. Deze techniek wordt 
ook in sonate 10 gebruikt, maar dan zonder nadere aanduiding. Herinnert deze techniek ons stiekem 
niet ook aan de opening van Bach’s zesde cellosuite? 

De eenvoudigste verklaring van de term is natuurlijk dat de muzikale beweging doet denken aan de 
beweging die gemaakt wordt bij het malen van peper. Pfefferstoßen was echter ook een spelletje waarbij 
2 personen met de benen over een balk geslagen hun achterste op en neer  moesten “stoten”. Last but 
not least was het ook een van de gekscherende woorden voor Kindermachen (‘making children’). 

Bij alle werken in scordatura in de collectie staat de stemming aan het begin van het stuk genoteerd en 
wordt greepnotatie gebruikt. Boven sommige werken is de stemming tevens gecodeerd genoteerd, nl. in 
cijfers die de intervallen tussen de snaren (van boven naar beneden) benoemen. De coderingen lijken er 
later tussen te zijn gekrabbeld, wellicht zijn deze dus niet overgenomen uit een origineel. Mogelijk 
waren ze bedoeld als hulp bij het stemmen. 



Meer details voor de echte fanaten  

Nummering volgens het 
Di Martinelli-archief              Composer                    Key             Tuning                 Codering      

Sonata Septima                del Signr N. Goor          D               a-d’-a’-d” 
Sonata decima                  Del Sgr Goor                F                c’-f ’-a’-d” 
Sonata 11ma.                    del Singr Goor              E                b-e’-b’-e” 
Sonata 13a                        del Sigr Goor                G               g-g’-b’-d” 
14a Allemande prima                                             B-flat         bb-f ’-a’-d”             435        
15a Allemande 2da                                                 d                a-e’-a’-d”               445      
16a Allemande 3tia                                                 F                c’-f ’-a’-d”              434       
20 Allemande 5ta.                                                   b                b-f#’-b’-d”            345 
Balletto                                                                   g/B-flat)    g-d’-a’-d” 

Er staan de nodige fouten en/of  verschrijvingen in de handschriften, het lijkt er dan ook niet op dat de 
de hier opgenomen werken ooit eerder uit deze handschriften zijn gespeeld. Kopieëren in scordatura is 
verwarrend, een deel van de fouten of  verschrijvingen is vermoedelijk dan ook hieraan te wijten.  

De genoteerde stemmingen aan het begin van de werken vergden soms enig uitproberen. Bij sonate 13 
is de stemming van de laagste snaar niet goed leesbaar en in sonate 14 heeft de kopiist (of  de 
componist) over het hoofd gezien dat voor de laagste snaar de mol miste: er staat een b genoteerd, 
maar logischerwijs moet dit een bes zijn, het stuk staat in Bes. Voor aan de balk ontbreken de 
noodzakelijk voortekens (die bij scordatura uitsluitend betrekking hebben op de plaatsing van de 
vinger: hoog of  laag) voor de toonhoogtes die onder of  boven de notenbalk vallen. Een aantal passages 
(waarvan sommigen in secundaire literatuur worden aangehaald om aan te tonen dat scordatura 
sommige technieken eenvoudiger maakt), leek op papier eenvoudiger dan in werkelijkheid, zo missen 
bijvoorbeeld verschillende in kwinten genoteerde passages (die in de betreffende scordatura als tertsen 
moeten klinken) de benodigde voortekens en kunnen dus niet met één vinger worden gespeeld. De mij 
bekende publicaties die over deze werken zijn verschenen hebben de meeste fouten er merkwaardig 
genoeg niet uitgehaald.  

Scordatura van Sonata 13, partituur uit het Di Martinelli Archief, 

In een enkel geval was het onduidelijk of  een noot die als 
een losse snaar was genoteerd dit ook daadwerkelijk moest 
zijn, soms leidde de vinger die bij diezelfde noot hoorde tot 
een interessanter of  overtuigender resultaat. De 
componist(en) maakte(n) daarnaast ook niet altijd optimaal 

gebruik van de stemming; voor sommige slecht klinkende of  onhandig liggende akkoorden waren 
betere oplossingen voorhanden. Waar nodig en mogelijk hebben we gepoogd de partijen enigszins te 
verbeteren, maar zonder al teveel af  te wijken van het oorspronkelijk geschrevene. 

Furor Musicus werd in 2008 door Antoinette Lohmann opgericht. De groep legt zich voornamelijk toe 
op de uitvoering en registratie van onbekend, veelal Nederlands 17e & 18e eeuws repertoire op 
historische instrumenten en het noodzakelijke historisch onderzoek dat daarmee gemoeid is, zonder 
mee te willen deinen op reeds ontstane tradities en gewoontes binnen de historische uitvoeringspraktijk. 
De kernleden van het ensemble vallen allen onder de categorie musicus curiosus; een musicus die ‘von 
Natur begerig alles aus dem Grunde zu wissen’ was, een bijnaam waarmee in de 17e eeuw eigenlijk naar 
de tegenstelling tussen de eerbare ambachtsman en de niet officieel opgeleide muzikant werd verwezen. 
Hun laatste CD met werk van Johann Fischer (uitgebracht in september 2020), waarop o.a. een 
boerenviolist met een opgeleide violist wordt vergeleken, moge hier van getuigen. 



Met Furor Musicus bracht nog veel meer opnamen uit, waaronder een CD met bewerkingen en 
reconstructies van werk van J.S.Bach, waaronder een eigen reconstructie van een altvioolconcert. 
Phantasia Musica, een CD met onbekend 17e eeuws Duits, Italiaans en Oostenrijks repertoire, mocht 
zich onder andere op 5 sterren in de Volkskrant en een 10 en een Cum Laude in het blad Luister 
verheugen. Het Nederlandse repertoire wordt gerepresenteerd door werken voor viool en continuo van 
de Nederlandse componisten Jacob Nozeman en Pieter Hellendaal. Ook deze CD’s werden bejubeld in 
de pers. 

De naam Furor Musicus is ontleend aan de term Furor Poeticus, een Latijnse uitdrukking die verwijst 
naar het fenomeen poëtische (of  artistieke) inspiratie in de literatuur uit de Griekse en Romeinse 
Oudheid. Het woord furo(r) refereert aan een staat van intense opwinding, soms grenzend aan waanzin. 
De term Furor Poeticus refereert aan het vermogen om geïnspireerd te raken en anderen te inspireren. 
Inspiratie (letterlijk: adem) is een staat van verrukking van de geest die boven talent en bewustzijn 
uitstijgt. Als sprake is van inspiratie, van binnenuit of  van buitenaf, raakt furor de componist, de 
uitvoerenden en de luisteraar. Een geïnspireerd compositie kan niet zonder geïnspireerde uitvoerders en 
geïnspireerde luisteraars. 

Poëtische, artistieke inspiratie wordt vaak omschreven als een staat waarin de dichter (of  de musicus) 
passief  en onbewust wordt geleid door een hogere macht, hetgeen tot de conclusie zou kunnen leiden 
dat inspiratie en vaardigheid tegenstrijdig of  onverenigbaar zouden zijn, maar er is geen bewijs voor dat 
de Griekse dichters in de Oudheid deze mening waren toegedaan. Integendeel, in de Oudheid werd 
juist evenveel belang aan ambacht (vaardigheid) als aan inspiratie toebedeeld. Er werd verschil gemaakt 
tussen poëtische inspiratie; een tijdelijke staat van zijn, veroorzaakt door een kracht die op zijn minst 
ogenschijnlijk van buitenaf  kwam, en poëtisch genie; de permanente kwaliteit en vaardigheid van de 
dichter. Om dit naar de muziek terug te brengen: zelfs tot ver in de achttiende eeuw werd muziek niet 
in de eerste plaats als een kunst beschouwd, maar als een ambacht. Baillot beschrijft zelfs nog in zijn 
vioolmethode van 1835 dat inspiratie pas tot een passende uitvoering kan leiden wanneer de musicus 
ook over de kennis en de vaardigheden beschikt waarmee hij  deze inspiratie in overeenstemming met 
het onderwerp vorm kan geven. Dit is waar vaardigheden, kennis en inspiratie samenkomen en wat in 
de naam Furor Musicus wordt weerspiegeld. 

U kunt ons volgen  via Facebook. 

 

Antoinette Lohmann studeerde viool, altviool en 
barokviool aan het Amsterdams Conservatorium. Zij is 
altijd actief  geweest op uiteenlopende muzikale terreinen, 
van salonmuziek tot Argentijnse tango, van muziektheater 
tot hedendaagse muziek en van barok- tot volksmuziek. 
Als freelancer heeft Antoinette met talloze ensembles en 
orkesten gewerkt. 

Thans is zij vooral actief  op het terrein van de historisch 
geïnformeerde uitvoeringspraktijk op viool en altviool en 
legt zij daarnaast een grote interesse voor de minder 
gangbare instrumenten, zoals de viola d'amore, de viola 
pomposa, de violino piccolo, de tenorviool en de 
klompviool aan de dag. Zij heeft  
een voorliefde voor onbekend repertoire, met een 
speciale voorkeur voor Nederlands repertoire. Ook heeft 
zij een speciale belangstelling voor de verschillende 
facetten van de ontwikkeling van het vioolspel in de 
verschillende klassen van de samenleving in de 17e eeuw 



en voor volkse elementen in de klassieke muziek.  
Antoinette bracht CD's uit met ondermeer de sonates voor piano en viool van Joseph Martin Kraus en 
van Margarethe Danzi, fagotkwartetten van Franz Danzi en Franz Krommer, composities van Belle van 
Zuylen en 17e eeuwse Nederlands repertoire. 

Antoinette is als docent verbonden aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht. Ook geeft zij 
regelmatig cursussen en speelt zij met de meest uiteenlopende ensembles over de hele wereld. 
  

Na zijn studie aan de Musikhochschule van Lübeck studeerde klavecinist, componist en dirigent Jörn 
Boysen onder andere bij Tini Mathot en Ton Koopman in Den Haag. Als dirigent, solist en 

continuospeler trad hij op in Duitsland, Frankrijk en 
Nederland.  
Jörn is de oprichter van het ensemble Musica Poetica 
en werkt regelmatig in Nederland, Frankrijk en 
Rusland als dirigent en klavecinist. Hij was te gast bij 
belangrijke festivals zoals het Festival Mitte Europa, 
de Internationale Händel-Festspiele in Göttingen, het 
Delft Chamber Music Festival, Itinéraire Baroque en 
het Festival Oude Muziek in Utrecht. 

Boysen has composed various orchestral, chamber 
and vocal works and music for harpsichord. In 2011 
he completed Bach’s St Mark Passion by composing 
all the Jörn’s  voltooiing van de onvolledige Markus-
Passion van Bach in de stijl van de componist maakte 
op het publiek en Bach-specialisten grote indruk. De 
pers schreef: “Eindelijk een overtuigend alternatief  
voor de vorige reconstructies. Boysens werken 
werden onder andere uitgevoerd door het Residentie 
Orkest en solisten van de Berliner Philharmoniker. 
Het Baroque Chamber Orchestra of  Colorado speelt 

regelmatig   opdrachtcomposities van zijn hand. Jörn Boysen is correpetitor aan het Utrechts 
Conservatorium en artistiek leider van Musica Antica, een van de belangrijkste podia voor Oude 
Muziek in Nederland. 

 




