Amsterdam
4-daagse eigen vervoerreis naar Amsterdam, Nederland
22 oktober 2021 t/m 25 oktober 2021
• Lezingen en concerten over het culture leven in de hoofdstad rond 1600
• MUSICO-reisleiders (kunsthistorici & musicologen) aan het woord over het Amsterdam van
Sweelinck
• Sweelinck Festival: 400 jaar ‘de Orpheus van Amsterdam’
• Lees hier ons blog over Sweelinck
Vrijdag 22 oktober reist u op eigen gelegenheid naar Amsterdam. We verblijven deze reis in
het viersterrenhotel Doubletree by Hilton, gelegen naast Amsterdam Centraal Station. Tijdens
deze reis zullen we door middel van lezingen en concerten aan de hand van het thema ‘De
dageraad van de gouden eeuw' het culturele leven Amsterdam rond 1600 uitgebreid belichten.
Het is de tijd van een stad in opkomst, aan het begin van een van de meest welvarende
periodes in onze geschiedenis; een periode die ook wel de ‘Dageraad van De Gouden Eeuw
(1580-1620)’ wordt genoemd.
Na koffie en wat lekkers beginnen we om 14.00 uur met de eerste lezing. Onder de titel
Amsterdam ten tijde van Sweelinck (1562-1621) schetst kunsthistorica Saskia Cohen de
ontwikkelingen in Amsterdam in de periode dat Sweelinck er woonde en werkte. De stad
onderging in die tijd een geweldige transformatie in sociaal, religieus en politiek opzicht. In haar
lezing bespreekt Saskia Cohen die belangrijke veranderingen aan de hand van cruciale
gebeurtenissen in de Nederlanden, zoals de Spaanse Furie (1576) in Antwerpen en de sluiting
van de Schelde (1587). De nieuwe status van de stad is ook terug te vinden op een
muziekinstrument uit die tijd, dat tegenwoordig in het Rijksmuseum te bewonderen is. In 1604
reisde Sweelinck naar Antwerpen om bij de gerenommeerde instrumentenbouwers Joannes en
Andreas Ruckers een klavecimbel aan te schaffen. Twee jaar later werd het deksel van het
instrument passend gedecoreerd door de schilder Pieter Isaacsz, met een allegorische
voorstelling waarin de status van Amsterdam als nieuwe handelsstad tot uitdrukking kwam.
Na de pauze zal musicologe Susan Dorrenboom tijdens de tweede lezing van de reis inzoomen
op de persoon Sweelinck en diens muziek. Bij leven was Sweelinck al wereldberoemd, kreeg hij

bijnamen als Orpheus van Amsterdam. Hij bepaalde rond 1600 het muzikale leven in
Amsterdam en ver daarbuiten. Sweelinck leefde in muzikaal oogpunt op het kantelpunt van
renaissance naar barok en droeg zelf bij aan een stijl van componeren die wij nu barok
noemen.
’s Avonds kunt u in de Waalse Kerk het recital Nuove musiche bijwonen door sopraan
Johannette Zomer en luitist Fred Jacobs. De titel van het concert, met op het programma vroeg
17e-eeuws repertoire, verwijst naar twee muziekbundels met sololiederen van Caccini die in
1602 en 1614 onder deze titel verschenen. ‘Nieuw’, want de eenstemmige, vooral op
tekstexpressie gerichte en zich minder om de regels van het contrapunt bekommerende
muziekstijl, was pas enkele decennia oud. Het ‘muovere l’affetto dell’anima’ (= het beroeren van
de gemoedsgesteldheid van de ziel) moet het streven van de musicus zijn. Caccini creëerde
een directe muzikale expressie, die later uitgroeide tot het operarecitatief en die tal van andere
stilistische- en textuurelementen in de barokmuziek beïnvloedde. Het programma begint bij
Caccini, maar laat horen welke invloed zijn nieuwe stijl op Europa heeft gehad.
Zaterdag 23 oktober beginnen we met een concert in het Stadsarchief Amsterdam dat
gehuisvest is in De Bazel, voormalig hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Om 10.30 uur spelen musici uit het Concertgebouworkest muziek met als thema ‘Sweelinck:
schakel tussen renaissance en barok’. Sweelinck was een invloedrijk meester van vele
compositievormen. Zo verspreidde de pavane - oorspronkelijk een statige hofdans, in Engeland
omgevormd tot melancholieke treurmuziek - zich via Amsterdam verder over Europa. De musici
nemen u mee op een reis langs Sweelincks instrumentale werken en hun invloed op andere
componisten, van zijn Fantasia chromatica tot composities van beroemde Engelsen als John
Bull en William Byrd.
Na het concert geeft Simon Groot - musicoloog, dirigent, bestuursvoorzitter van de Stichting
Sweelinck 2021 én initiatiefnemer van het Sweelinck Festival - een toelichting op de
Sweelinck-tentoonstelling die in het Stadsarchief te zien is. Deze tentoonstelling kunt u daarna
op eigen gelegenheid bezoeken.
’s Middags schetst muziekkenner Benjamin Rous in zijn lezing een beeld van het Italiaanse
muziekleven rond 1600. Want hoewel het niet zeker is of Sweelinck ooit in Italië is geweest, zijn
er de nodige stilistische raakvlakken tussen zijn muziek en het werk van Andrea Gabrieli,
organist van de San Marco. Een mogelijke Italiaanse studiereis van de jonge Sweelinck zou
kunnen zijn georganiseerd (en bekostigd) door Italiaanse kooplieden uit Amsterdam, relaties
van zijn overleden vader. Tussen de handelssteden Amsterdam en Venetië bestonden
intensieve contacten in de 16e en 17e eeuw. Wat gebeurde er allemaal in die tijd op muzikaal
gebied in Italië? Benjamin Rous laat aan de hand van verschillende muzikale voorbeelden uit

het eind van de 16e eeuw zien en horen welke ‘richtingenstrijd’ er in Italië woedde en hoe
daaruit uiteindelijk rond 1600 het genre ‘opera’ kon ontstaan.
’s Avonds brengt Doulce Mémoire in het Muziekgebouw aan ’t IJ een eerbetoon aan de
wereldlijke composities van Sweelinck. Het ensemble veroverde dankzij zijn originele en
spraakmakende programma’s al snel een eigen stekje binnen het domein van de renaissanceen barokmuziek. Er staat u een fijnzinnig saluut aan Sweelinck te wachten door deze Franse
topinstrumentalisten en -zangers. Zij buigen zich over de ‘Chansons a 5 parties’, waarbij ze ook
qua uitspraak van de Franse teksten de puntjes op de i zetten.
Zondag 24 oktober beginnen we de dag met een lezing van kunsthistorica Nanda Geerling
over de Amsterdamse wooncultuur en stadsuitbreiding in het 17e-eeuwse Amsterdam. In die
eeuw vonden vele immigranten in de stad een nieuw thuis. In een smeltkroes van culturen
bloeiden handel, kunst en wetenschap als nooit tevoren. In 1613 werd Amsterdam uitgebreid
door de aanleg van de beroemde grachtengordel, een ongekend staaltje van moderne
cityplanning. Er verrezen tal van fraaie grachtenhuizen - ware stadspaleizen - van vermogende
kooplieden, bankiers, stadsbestuurders en andere kapitaalkrachtigen die hun eigen wooncultuur
creëerden. Het was deze grachtengordel die Amsterdam in de 17e eeuw de uitstraling van een
metropool gaf.
Na de lezing bezoeken we een grachtenpand uit de eerste decennia van het bestaan van de
grachtengordel. Museum Van Loon bevindt zich in een 17e-eeuws patriciërshuis, aan de
Keizersgracht. De schilder Ferdinand Bol was de eerste bewoner van het huis. Het huis is
ingericht in de sfeer van vroeger, met portretschilderijen, meubels, porselein uit de afgelopen
eeuwen.
Na een gezamenlijke lunch kunt u om 17.00 uur in de Lutherse Kerk een concert bijwonen van
het Hemony Ensemble. Net als tijdens het avondconcert op deze dag komen de geestelijke
composities van Sweelinck aan bod. Het vocaal ensemble voert de negen spreukmotetten uit
de Cantiones sacrae uit. Deze motetten - met uitspraken van Jezus - worden afgesloten met het
Te Deum. De motetten worden begeleid op orgel door David Jansen, die het programma tevens
inleidt met Sweelincks orgelwerk ‘Christe, qui lux est et dies’. Er wordt gespeeld op het
bijzondere Monteverdi-orgel dat in 2018 gebouwd is in opdracht van het Nationaal Instrumenten
Fonds.
Het Gesualdo Concort verzorgt het avondconcert in Muziekgebouw aan ’t IJ. Het vocale
collectief onder leiding van bas Harry van der Kamp oogstte wereldwijd lof voor de
grensverleggende opname van Sweelincks complete vocale oeuvre, Het Sweelinck Monument.
Op het programma staan vanavond Sweelincks zeven- en achtstemmige psalmen en de 27

Rimes françoises et italiennes.
Maandag 25 oktober geeft kunsthistoricus Léon Daemen ’s ochtends een lezing met de titel
‘Rijksmuseum – hoogtepunten uit de ‘Dageraad van de Gouden eeuw’. Beroemde schilders als
Bartholomeus Spranger, Cornelis van Haarlem en Hendrik Goltzius werkten rond 1600 in een
maniëristische stijl. Hun gekunstelde voorstellingen, vol merkwaardig kleurgebruik en gespierde
lichamen, komen ons nu misschien vreemd voor, maar waren geheel volgens de mode van die
tijd. Samen met beeldhouwers en zilversmeden als Adriaen de Vries, Hendrick de Keyser en
Paulus van Vianen wisten zij met hun werk de grote bloei van de 17e-eeuwse schilderkunst
voor te bereiden. Na circa 1620 zullen de schilders zich steeds vaker gaan specialiseren in een
apart genre, zoals het bloemstilleven, landschappen of portretten, waarbij de nadruk meer wordt
gelegd op een overtuigende illusionistische weergave van de werkelijkheid. Maar daarmee
begint in feite een nieuw tijdperk.
Na afloop van de lezing gaan we naar het Rijksmuseum om de schilderijen die tijdens de lezing
aan bod zijn gekomen, in het echt te kunnen zien.
Na een eenvoudige lunch – gemaakt volgens recepten uit het enige gedrukte kookboek in de
17e eeuw, ‘De Verstandige Kock’ - sluiten we de reis af met een muzikale epiloog over de
nalatenschap van Sweelinck. Orgelstudenten van het Conservatorium van Amsterdam spelen
op het Müller-orgel van de Waalse Kerk werken van Sweelinck en componisten die hij direct of
indirect beïnvloed heeft. De Duitse organist en componist Scheidemann bijvoorbeeld was een
van Sweelincks favoriete leerlingen. Hij zou later de beroemde componist en organist
Buxtehude lesgeven die weer de muzikale held van Bach zou worden. Het is maar een
voorbeeld van de faam en invloed van Sweelinck, en hoe hij de basis legde voor grote
componisten na hem.
Na het recital doen we op weg naar het hotel uiteraard ook nog even de Oude Kerk aan.
Vierhonderd jaar geleden, in 1621, blies Sweelinck zijn laatste adem uit. Hij werd begraven in
de Oude Kerk. Joost van den Vondel schreef het volgende grafschrift voor hem:
Dits Sweelinck's sterfelyk deel; ten troost ons nagebleven;
't Ontsterfelyk hout de maet by Godt in 't eeuwig leven;
Daer streckt hy, meer dan hier omvatten ons gehoor,
Een goddlycke galm in aller Enghlen oor.
Na het bezoek aan de Oude Kerk gaan we terug naar het hotel en reist iedereen op eigen
gelegenheid huiswaarts.

De term ‘Gouden Eeuw’
We snappen dat de term 'Gouden Eeuw’ in deze tijd voor velen een beladen term is. We willen
daar zeker niet aan voorbij gaan en overheen stappen. We hebben toch besloten de term te
hanteren en volgen daarbij graag het betoog van directeur van het Rijksmuseum, Taco Dibbits
(september 2019):
'Wij schaffen de term niet af. De Gouden Eeuw had zijn schaduwzijde, het westen was heel rijk,
oostelijke provincies juist arm, en we vinden het belangrijk om de periode vanuit verschillende
perspectieven te bekijken. Volgend jaar doen we een tentoonstelling over de slavernij, daarin
vertellen we ook over die schaduwzijde. Als je de term afschaft, schrijf je ook een deel van de
geschiedenis weg. Bovendien associëren veel mensen de Gouden Eeuw vooral met de
bloeiperiode in de schilderkunst. De Hollandse Meesters, Rembrandt, Jan Steen, Vermeer,
Frans Hals. Op dat gebied was het een periode van grote vernieuwing, echt een gouden eeuw.
Aangezien in onze reis de nadruk komt te leggen op de culturele bloei van de Nederlanden
(zowel schilderkunst als muziek), menen wij om reden van juist die associatie de term te kunnen
blijven hanteren. Uiteraard beseffende we dat deze culturele bloei mede een gevolg was van
een expansiedrift die gepaard ging met geweld en mensonterende situaties.

Prijzen
Basisreissom

€ 825,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Amsterdam ten tijde van Sweelinck

inbegrepen

Sweelinck, de Orpheus van Amsterdam

inbegrepen

Nuove Musiche

€ 25,00

Leden van het Koninklijk Concertgebouw

€ 19,00

Orkest
Italiaanse muziek rond 1600

inbegrepen

Doulce Mémoire

€ 35,00

Wooncultuur en stadsuitbreiding in de 17e

inbegrepen

eeuw
Hemony Ensemble

€ 19,00

Gesualdo Consort

€ 35,00

Hoogtepunten in het Rijksmuseum rond

inbegrepen

1600
Epiloog: de nalatenschap van Sweelinck

€ 10,00
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Inbegrepen in de basisreissom:
• 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel Doubletree by Hilton
Amsterdam (kamers met city-view)
• 3 diners of lunches in goede restaurants & 1 eenvoudige lunch (25/10)
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• 5 lezingen
• SGR-bijdrage
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar Utrecht, overige maaltijden &
uitgaven van persoonlijke aard
• Het is ook mogelijk deze reis zonder hotelovernachting te boeken. De korting op de
basisreissom bedraagt dan € 309,=. (NB. Omdat ons boekingssysteem bij boeking voor
één persoon automatisch de eenpersoonstoeslag van de hotelkamer doorberekent, is de
korting bij boeking voor één persoon hoger.)
Reizen in en na coronatijd
MUSICO Reizen volgt de richtlijnen van het RIVM. Mocht de reis door verscherpte
maatregelen moeten worden geannuleerd, dan voeren wij de reis niet uit en ontvangt u de
reissom terug. Individuele kosten die voortvloeien uit verplichte corona-maatregelen
(bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een test), komen voor rekening van de reiziger.
MUSICO Reizen

telefoon: 030-2991105

Willemstraat 29

e-mail: info@musico.nl

3511 RH UTRECHT

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

