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Après avoir exhumé six symphonies d'Hébert Leemans (cf n° 704), Terra Nova Collective
se penche sur la production chambriste de ce compositeur originaire de Bruges, dont la
carrière parisienne plutôt florissante a été interrompue par une mort prématurée. Les Six
quatuors qui constituent son troisième opus publié en 1769 sont destinés a un hautbois
ou une flute, un basson, un violon et un violoncelle.
Cet effectif inédit alliant à parts égales bois et cordes permet certes au compositeur de
varier son propos mais aussi de dramatiser certains passages tel le mineur du Minuetto
gratioso dans le dernier quatuor. «Ceux qui s'attendent aux strates complexes des
quatuors à cordes de Mozart ou a la maturité des quatuors de Haydn seront sans doute
déçus «, avertit la notice. Le timbre mis a part, la veine de Leemans s'inscrit en effet dans
le style galant de l ’époque sans prétendre à l ’innovation.

Une fois de plus, le collectif anversois s’attache à restaurer le lustre de cette musique
oubliée. Le troisième quatuor (qui dure moins de sept minutes) est à cet égard le plus
brillant de tous. Malgré quelques défauts de mise en place - dus en grande partie à la
distance entre les instruments- l ’engagement sans faille des interprètes rend l'écoute
plaisante et mème divertissante.
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Après un double-album de symphonies que nos colonnes commentèrent le 24 janvier
dernier, le label Etcetera poursuit la redécouverte de ce cadet d’une famille musicienne de
Bruges, établi à Paris. Il perça dans les milieux aristocratiques de la capitale, en tant que
pédagogue (chant, violoncelle) et compositeur. Le confortable héritage que le jeune
homme légua à sa famille confirme son succès, fauché par une disparition prématurée, en
sa trentième année.

En petit comité, l’ensemble Terra Nova Collective se penche ici sur un des trois recueils
chambristes, dont la publication s’intercale entre une Sonate en trio de 1767 et un lot de
six Quatuors à cordes (1771). Avant d’être adaptés pour archets seuls, ces six Quatuors
pour vents et cordes se destinaient initialement à un effectif de violon, violoncelle et
basson, complété en part égale par la flûte ou le hautbois qui s’illustrent donc chacun dans
trois œuvres. Les interprètes ont retenu cette nomenclature originelle, en alternant les
quatuors avec hautbois et ceux avec flûte. Le livret précise que cette disposition pour deux
paires de cordes et bois était alors tout sauf courante (seuls Johann Friedrich Fasch et
Christian Gottfried Krause sont cités en contre-exemple), du moins les grands
compositeurs l’avaient délaissée.

La structure en deux ou trois brèves parties libère un discours aussi plaisant qu’imaginatif,
fort lyrique. Ici un accent, là une tournure inattendue viennent relancer un propos dont
l’attrait mélodique fléchit rarement. L’élégance galante n’échappe pas aux cinq musiciens
de l’équipe qui sur instruments d’époque brille par sa juste manière, son entrain et sa
virtuosité, gainé par le violoncelle fuselé d’Édouard Catalan (le poco presto du second
quatuor !). La légèreté et l’exactitude des traits affirment une complexion incessamment
remodelée qui s’extrait de tout vain bavardage et brille par son esprit. Souhaiterait-on
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parfois un relief plus extraverti, un phrasé plus audacieux qui dégageraient de la
mignardise ces loquaces partitions ? En tout cas, la délicatesse des souffleurs, la
ductilité de Gisela Cammaert contractent un heureux mariage de volubilité et
d’intelligence, qui attire sur ces rares opus une attention méritée.
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Comme Gossec (né en 1734 dans une enclave française du comté de Hainaut), le Brugeois
Leemans vint faire fortune a Paris. S'il vit en donnant des cours de chant et en composant
des ariettes au gout du jour, sa principale vocation est symphonique, dans une capitale ou
les salons des aristocrates, les sociétés d'amateurs et les lieux de culte sont propices au
développement du genre. Publiées en plusieurs recueils entre 1765 et 1771, quatorze
symphonies nous sont parvenues.
Vlad Weverbergh en a ici retenu sept. En trois ou quatre brefs mouvements, elles ne durent
que dix a vingt minutes chacune (reprises incluses), et ne requièrent qu'un petit orchestre,
avec des cordes renforcées a titre optionnel par une paire de bois (hautbois, flutes ou
mème clarinettes) et de cors. Eclairées par de rares lueurs d'originalité, ces oeuvres sont
bien dans l'air du temps, celui des toutes premières symphonies de Haydn et de l'école de
Mannheim, et les petits nuages qui obscurcissent parfois les mouvements lents sont
rapidement dissipés.

Si l'on parvient a ne pas s'ennuyer, c'est grâce au peps de Terra Nova Collective dont les
musiciens se démènent avec une belle énergie. Et il y a de quoi, car tous les finales sont
marqués Presto, quand ce n'est pas le spectaculaire Tempo da caccia qui conclut la 126,
tous cors dehors.
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Symphonien haben bei französischen Komponisten nie eine dominierende Rolle gespielt.
Und zur Entwicklung der Symphonie im Hexagon hat maßgeblich ein Flame beigetragen,
der aus Brügge stammende Hébert Leemans (1741-1771), dessen sehr kurze
musikalische Karriere sich hauptsächlich in Paris abspielte, wo er als freischaffender
Musiker und Lehrer seinen Unterhalt verdiente. Von seinen 14 Symphonien hat der
Klarinettist und Dirigent Vlad Weverbergh mit seinem 2012 gegründeten Terra Nova
Collective sechs Stück aufgenommen.
Leemans zeigt sich in den sechs Werken als ein höchst inspirierter und fantasievoller
Komponist. Die schnellen Sätze sind von seltener Eleganz und äußerst farbenreich, die
langsamen Sätze sind leicht melancholisch und melodisch. Dabei sind die Einfälle des
Komponisten charakteristisch genug, um beim Hörer bleibende Eindrücke zu hinterlassen.
Die sechs Symphonien erhalten in dieser Aufnahme eine faszinierend leuchtende Lesart.
Daran ist nichts Akademisches oder Prunkvolles: Weverbergh schöpft aus einer immensen
Quelle der Spontaneität, um die Kompositionen rhetorisch zu gestalten und gleichzeitig
ihren melodischen Reichtum zu betonen. Dabei gehen die Musiker sehr zügig zur Sache.
Hier wird aus dem Vollen geschöpft, entstaubt und gerade heraus, frisch und
temperamentvoll musiziert.

PIZZICATO
Remy Franck
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Quelle aurait été l’influence d’Hébert Leemans sur la symphonie française post-
révolutionnaire s’il n’était prématurément disparu en sa trentième année ? Ce double-
album de raretés permet d’envisager la contribution de ce compositeur brugeois venu à
Paris où un premier opus y paraît en 1765, avec l’aide du petit-fils de Colbert. Attestant
combien ce cadet d’une famille musicienne (son père était carillonneur et organiste dans
la « Venise du Nord »), jouissant de la protection de sa marraine mariée à l’échevin, avait
su percer dans les milieux aristocratiques de la capitale. Le confortable héritage que le
jeune homme légua à sa famille confirme le succès de ses leçons (chant, violoncelle) et de
ses partitions publiées. Essentiellement vocales, et orchestrales. Où ses quatorze
symphonies furent-elles jouées ? On n’a pas retrouvé trace qu’elles résonnassent au
Concert Spirituel. Furent-elles donc programmées voire écrites à l’intention du Concert des
Amateurs tout nouvellement constitué en 1769 et fort de plus de 70 exécutants ? Dans
quels cercles mondains furent-elles entendues ? Maintes questions demeurent, tout
comme la localisation d’un opus 2 qu’on n’a point encore retrouvé.

La sélection que nous entendons sur ce disque s’inscrit encore au berceau du genre, à la
suite de la production de Johann Stamitz et François-Joseph Gossec, alors que Jean-
Philippe Rameau venait de tirer sa révérence en 1764. La nomenclature s’ancre bien sûr
dans les cordes (une quinzaine dans cet enregistrement) et prévoit des alternatives pour
les bois, notamment en faveur de la clarinette : nous les entendons seulement dans la
Symphonie no 3 (Borja García Mata et Joost Hekel), où elles ont été préférées aux hautbois.
Par ses rehauts dramatiques, l’Adagio de cet opus en mi bémol majeur est d’ailleurs un des
mouvements les plus intéressants de cette heure et demie. Les menuets sont bien
troussés, les allegros moulinent, les finales s’activent presto. Et avec une verve
cynégétique (bravo à Bart Cypers et Mark De Merlier) dans le finale de la Symphonie en ré
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majeur, dont on goûte aussi les apartés chambristes de l’Andante grazioso.
Rien de bien neuf, mais Leemans n’a pas à rougir de son labeur, et sait habiter un discours
varié même quand il ne s’extirpe guère des conventions. Il a trouvé un ardent avocat avec
Terra Nova Collective, qui a par ailleurs consacré un autre album, chambriste, à notre
homme. L’ensemble soufflera cette année ses dix bougies. Vlad Weverbergh sait y
rassembler quelques-uns des meilleurs pupitres du moment, dont Carlotta Garcia et
Matteo Gemolo aux flûtes. L’enthousiasme et l’implication de ce cénacle à haut
rendement font plaisir à entendre. Au revers de cet anabolisme, notre unique déception
provient de la physionomie voilée et boursouflée par les micros, qui épaissit l’articulation
et farde les timbres. Dommage surtout que l’acoustique laisse ainsi éructer les basses,
mazoutant la finesse d’élocution. Positivons en concluant que cette captation à
testostérone renforce l’impact brut de cette réalisation, admirable sous l’angle artistique.

CRESCENDO MUSIC
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Né a Bruges d ’un père organiste Hebert Leemans s‘installe avant 1765 a Paris, ou il se fait
une place enviable. Des oeuvres de Haydn vont été publiées pour la première fois en 1764
et de riches mécènes entretiennent des orchestres. Quatorze symphonies de Leemans ont
survécu, composées de 1765 a 1771, l'année de sa mort prématurée. Les dernières (opus
4) sont qualifiées de «symphonies a grand orchestre». Sept d'entre elles nous arrivent ici
en première mondiale et dans six tonalités différentes, de mi bémol a ré sur le cycle des
quintes (deux sont en ut). Deux symphonies se limitent a trois mouvements, les cinq
autres en ont quatre, avec menuet en troisième position. Ces pages se distinguent de
beau-coup de symphonies déterrées de nos jours. Bien que de durée normale pour
l ’époque, elles communiquent un sentiment d'ampleur, et leurs thèmes sont souvent de
ceux qui retiennent l'attention. Le finale de la Symphonie n°12 est une chasse (Tempo da
caccia) assez étonnante, surmontant les clichés propres a ce genre d'expression. Sans
doute Leemans avait-il en tête les symphonies de Gossec, mais les siennes font parfois
penser a Johann Christian Bach, et pas seulement en raison de l‘utilisation de deux
clarinettes dans la Symphonie n°3. La prestation sur instruments d'époque de l ’ensemble
Terra Nova Collective est pour beaucoup dans la réussite et dans l’intérêt de cette
publication.

CLASSICA ENCORE
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Bij klassieke periode springen meteen Haydn en Mozart in het hoofd. Maar onze eigen
componisten uit deze periode doen zeker niet onder bij hun Duitstalige collega’s.
Componisten uit de Nederlanden waren ver buiten de grenzen begeerd. Vooral Parijs was
een begeerde bestemming voor vele Vlaamse kunstenaars. Zo vielen de opera’s van de
Luikenaar André Ernest Modeste Grétry (1741-1813) bij het Parijse publiek zeer in de
smaak, wist François-Joseph Gossec (1734-1829) op 25-jarige leeftijd iedereen omver te
blazen met zijn requiem waarna hij een belangrijke figuur werd in voor de Franse
symfoniecultuur en bouwde ook Bruggeling Hébert Leemans (1741-1771) een mooie
carrière uit in de Franse hoofdstad.

Deze laatste componist gaat in dit artikel met de spotlight lopen. Het is namelijk zo dat het
Terra Nova Collective o.l.v. Vlad Weverbergh een componistenportrait van Leemans
uitbrengt ter gelegenheid van zijn 250 jaar overlijden. Maar voor dit portrait aan bod komt,
klinkt eerst de vraag: wie was deze Hébert Leemans?

De “Brugse Mozart”

Hébert Philippe Adrien Leemans werd geboren in een familie van muzikanten. Zijn vader,
Adriaan Leemans (1707-1750), trok in 1737 van Lier naar Brugge om er stadsbeiaardier
en organist van de Sint-Donaaskathedraal te worden. Over de broers van Hébert Leemans
is minder geweten al is het duidelijk dat ook zij met muziek bezig waren. Zijn broers waren
actief bij de Confrerie van het Concert (1750-1780), een organisatie waar amateurmusici
zowel privé als publieke concerten gaven. Hier kon de jonge Hébert Leemans repertoire
ontdekken.

Wanneer Leemans juist naar het bruisende Parijs trok, is niet geweten maar in 1765 lag
zijn Opus 1 er op de drukpers. Voor zijn verhuis te financieren, kreeg hij financiële steun
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van zijn doopmeter, Anna van Caloen die getrouwd was met burggraaf Pieter de Vooght.
Aan haar zou hij in 1767 nog een compositie opdragen. Voor inkomsten begon Leemans
al snel kinderen uit de aristocratische middenklasse te onderwijzen in zang en cello. Hij
werd al snel een geprezen leraar. Vermoedelijk gaf Leemans ook concerten, zo werd hij
beschreven als een virtuoos in Mercure de France (maart 1769) maar hierbij werd het
instrument niet vermeld.
Als componist wijdde Leemans zich tot drie grote genres: vocale composities,
symfonieën en kamermuziek. Zijn vocale airs en ariettes, waaronder Que l’attente me
tourmente (1768), componeerde hij voor zijn leerlingen. Zijn liederen bevatten een
luchtige levendigheid met eenvoudige maar aansprekende begeleiding. Zijn symfonieën
liggen in lijn met de vocale werken aangezien Leemans ze schreef in de stijl die bij zijn
leerlingen in de smaak viel. Er zijn in totaal 14 symfonieën van hem bewaard gebleven
— er is weet van werk dat verloren is gegaan maar niet van hun inhoud — allen in een
Italo-Mannheim-stijl vermengd met Franse lyriek en, op twee na, bevatten ze allen vier
delen waaronder het geliefde menuet. Ook zijn kamermuziek schreef Leemans met zijn
aristocratische cliënteel in het achterhoofd. Het zijn kleine, charmante werken die, niet
onbelangrijk voor de verkoopcijfers, voor een flexibele bezetting gecomponeerd zijn.
Leemans stierf onverwacht op 30-jarige leeftijd. Hij stierf voor Franse symfoniecultuur
echt in bloei kwam. Hierdoor heeft Leemans nooit gebruik kunnen maken van de rage
voor naam te maken zoals tijdgenoten, onder wie Gossec die 24 symfonieën schreef,
wel konden. Terra Nova Collective wil deze Bruggeling in Parijs de erkenning geven die
hij verdiend en besloot om zijn oeuvre nieuw leven in te blazen.

Componistenportrait door het Terra Nova Collective

Terra Nova Collective komt op voor het Belgisch muzikaal erfgoed. Vergeten
componisten zetten ze opnieuw in de kijker met een componistenportrait. Componisten
die reeds eerder aan bod kwamen, zijn onder meer Joseph Ryelandt (1870-1965),
Amand Vanderhagen (1753-1822) en Henri Joseph Tobi (1741-1809).

In 2021 was het exact 250 jaar geleden dat Hébert Leemans overleed. Dit was voor het
Terra Nova Collective het perfecte moment om hun zevende componistenportrait aan de



Bruggeling op te dragen. Aan de hand van vier cd’s brengen ze de opmerkelijke carrière
van Leemans tot klinken. Dit alles doen ze op historische instrumenten.

Het eerste volume uit deze reeks rond Leemans was een dubbel-cd met zijn 14
symfonieën. Nu volgt een tweede uitgaven met zijn Six quatuors, opus 3 (1769).
Oorspronkelijk waren de drie laatste kwartetten voor fluit, fagot, viool en cello en voor
de drie eerste zijn er verschillende opties beschikbaar: 1. voor hobo, fagot, viool, cello;
2. of een paar violen en een paar cello’s: 3. of voor strijkkwartet. Dit illustreert al mooi
de flexibiliteit van Leemans kamermuziek. Terra Nova Collective koos voor de eerste
optie met hobo.

De kwartetten kennen een bepaalde lichtheid. De melodie lijkt bijna te zweven terwijl
imitatie tussen de verschillende muzikanten de muziek een speels karakter geven. In
de baspartij weerklinken restanten van de barokke en galante stijl terwijl, ondanks de
vele noten in de baspartij, een tragere harmonische progressie en de opbouw van de
melodie klassieke invloeden verbergen. Hierdoor doen sommige passages wat denken
aan echo’s van Vivaldi terwijl andere dan weer eerder een Mozartiaans karakter
hebben.

De zes kwartetten komen op de cd niet in volgorde voor. In plaats daarvan is er
gekozen voor een symmetrische constructie gebaseerd op afwisseling. Nummer 2 en
nummer 6 van de kwartetten hebben elk drie bewegingen terwijl de overige vier er
slechts twee hebben. De twee composities met elk drie delen zijn als hoekdelen
uitgekozen waardoor ze de cd openen en daarna weer sluiten. Ter variatie wisselen de
kwartetten met hobo en fluit elkaar af. Door deze afwisseling in klankkleur komt de
eigenheid van deze twee houtblazers extra goed in het oor van de luisteraar te liggen.
Het geeft de cd als geheel een erg gebalanceerde uitwerking. Wat perfect aansluit bij
het gedachtegoed van het classicisme.

KLASSIEK CENTRAAL
HELENA CAUDEUS



Staan we eigenlijk wel eens stil bij de rijke muzikale traditie van onze zuiderburen? Ook in
de achttiende eeuw leverde die heel interessante figuren op. Neem nou Hébert Leemans
(1741-1771). Deze zoon van de stadsbeiaardier uit Brugge trakteerde Parijse zalen en
salons op inspirerende klanken voor kamerorkest. Als freelancer. Ruim 250 jaar later laat
het label Et’cetera ons meegenieten.

Van Leemans zijn 14 symfonieën bekend en dit dubbelalbum The Symphonies presenteert
de helft. Het zijn energieke werken uit de periode 1765-1771 die aan de wieg staan van de
Franse symfonische traditie. En die positie delen ze met de vroege orkestmuziek van die
andere ‘Belg’ in Parijs: de Henegouwer François-Joseph Gossec (1734- 1829).

LIEFELIJK

Het bijzondere van Leemans’ stukken is dat ze in wisselende bezetting gespeeld kunnen
worden. De basis is steeds het strijkorkest maar de hobo’s mogen een paar keer ingeruild
worden door de klarinetten.
En dat geeft deze muziek een verrassend moderne uitstraling. Luister maar naar het
liefelijke openingsdeel uit de Symfonie nr. 3 in Es. Of naar de kleurschakeringen in het
Adagio die een dramatische spanning oproepen.
Pleitbezorgers van al dit moois zijn het Terra Nova Collective en de klarinet spelende
dirigent Vlad Weverbergh (1977). Laatstgenoemde musicus werkt nauw samen met de
musicoloog/historicus David Vergauwen (1978) en beiden hebben in het recente verleden
al bewezen een fijne neus te hebben voor het speuren naar intrigerende componisten uit
de Lage Landen die in de schaduw van de Weense Klassieken zijn beland.

Freelancer uit Brugge doet niet onder
voor de Weense Klassieken.

MAARTEN-JAN DONGELMANS GELDERLANDER



DYNAMIEK

Het resultaat sprankelt ook nu weer aan alle kanten. De strijkers spelen met brille, heerlijk
betrokken en transparant. De opname uit Antwerpen zorgt voor een perfecte balans met
de blazers.
Nog wat krenten uit de pap? Het menuet uit de Symfonie nr. 4 in C doet qua verfijning en
galante uitstraling niet onder voor een gemiddelde dans uit een symfonie van Joseph
Haydn (1732-1809). In de aansluitende finale zit een dynamiek met crescendi verwerkt
die niet onderdoet voor de highlights uit de Mannheimer Schule.
De Symfonie nr. 12 in D sluit af met een Tempo da caccia. Leemans speelt hier in op de
populariteit van jagersklanken in de concertruimtes. Een trend die Haydn zou inspireren
tot de Symfonie nr. 31 in D mit dem Hornsignal en de Symfonie nr. 73 in D La Chasse. Nou, het
jachttafereel van de freelancer uit Brugge doet daar echt niet voor onder.

GELDERLANDER
MAARTEN-JAN DONGELMANS



Wat moest Hébert Leemans bijna 300 jaar geleden geweten hebben dat zijn muziek ooit
de eerste zou zijn die opnieuw met publiek gespeeld zou worden na 8 maanden stilte door
een pandemie? De man zou geweten hebben dat hij erfgoed had geschreven. We kunnen
het niet genoeg zeggen. Onze Belgische componisten werden van de polyfonie, naar de
barok en het classisisme toe geprezen voor hun verdiensten. We kennen nu namen als
Haydn en Mozart uit die periode, terwijl onze eigen componisten in het buitenland enorm
werden gegeerd. Zo verging het ook de Brugse componist Hébert Leemans (1741-1771),
wiens muziek werd voorgesteld in Amuz op 9 juni, de eerste dag waarop cultuur terug
mocht leven in ons land. Het Terra Nova Collective o.l.v. Vlad Weverbergh voelde zich sterk,
blij, machtig. Dit zorgde voor een buitengewone dimensie aan het geheel. Geen
mondmaskers op het podium, vrije communicatie, iedereen genoot. Feest wel een beetje.

Bloed Leemans groeide op in een muzikale familie. Zijn vader was beiaardier en er was
zo’n beetje een erfopvolging ontstaan binnen de familie. Johannes was de jongste van vier
telgen en genoot daardoor zijn muzikale opvoeding van vader en broers. Zijn broer
Hieronimus was organist en speelde een actieve rol in de Confrérie van het Concert in
Brugge, waar beter amateurmuzikanten uit begoede milieus samenkwamen om te
musiceren voor het goede doel. Daar werd het uitzonderlijke talent van Hébert opgemerkt.

Carrière Hoe Hébert naar Parijs trok is niet meteen geweten, maar wel dat zijn Opus 1
er in 1765 van de pers rolde. Een migratie is niet zo makkelijk. Maar blijkbaar had de
jongeman genoeg middelen om de eerste periode te overbruggen. Hij kreeg o.a. hulp van
zijn doopmeter, Anna van Caloen, wiens man burggraaf Pieter de Vooght was. Leemans
begon vrij onmiddellijk kinderen te onderwijzen uit aristocratische middens en wordt in
publicaties omschreven als succesvol zang- en celloleraar. Hij bleef vooral in die middens
hangen. Hij trouwde met Françoise Félicité Plancke, die vermoedelijk van Vlaamse
afkomst was. Ze kregen 2 kinderen. Leemans stierf plots en jong. Hij liet zijn gezin niet

Mooie lange strijkbogen die verdriet,
maar evenzeer geborgenheid uitstralen.
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onbemiddeld achter. Hij stierf vlak voor de ontwikkeling van de Parijse Symfonische
cultuur, waardoor zijn potentiële verdere ontwikkeling voor eeuwig mist der geschiedenis
zal blijven. Anderen in zijn situatie, zoals François Gossec konden zichzelf later wel op de
kaart zetten, en verwijzen naar hun afkomst, bvb “Gossec d’Anvers”. Gossec schreef 24
symfonieën die bepalend werden voor de Franse symfoniecultuur. Hébert schreef er
ondanks zijn vroeger overlijden 14. Er is weet van verloren gegaan werk, dus het moeten
er meer geweest zijn.

Haydn De Franse Symfonieën kwamen vooral tot ontplooiing in kerken, kloosters en
bisschoppelijke paleizen. De meest prestigieuze vonden echter plaats achter gesloten
deuren, op privé-locaties bij de aristocratie, daar waar Leemans zijn carrière zich
voornamelijk afspeelde. De manier van opvoeren die toen gebruikelijk was, was het
koppelen van stukken symfonie aan symfonieën van andere compatibele componisten
waardoor er een mooi geheel ontstaat, een stijl waar het Terra Nova Collective, samen met
het uitvoeren op historische instrumenten, ook bij zweert.

Voor deze gelegenheid koppelden ze Leemans aan Joseph Haydn (1732-1809), de vader
van de symfonie. La Passione werd vermoedelijk geschreven in het kader van de passietijd
en roept een eerder religieuze sfeer op, bezorgde smarten. Dit blijkt wonderwel te kaderen
bij de muziek van Hébert Leemans. Een mooi voorbeeld hiervan is het Andante uit
Leemans’Symfonie nr 9 in G. Mooie lange strijkbogen die verdriet, maar evenzeer
geborgenheid uitstralen. Daarnaast mag het toch ook eens vinnig zijn, toont ons de
Symfonie nr. 12 in D, vooral tijdens het Tempo da caccia. Leemans kon inspelen op
gelegenheden zoals het van hem werd gevraagd, zoveel is duidelijk. Maar toch kan zijn
muziek ook zo persoonlijk aanspreken. Daarom mag hij eigenlijk niet in uw platenkast
ontbreken, om nooit vergeten te worden
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Bij klassieke periode springen meteen Haydn en Mozart in het hoofd. Maar onze eigen
componisten uit deze periode doen zeker niet onder bij hun Duitstalige collega’s.
Componisten uit de Nederlanden waren ver buiten de grenzen begeerd. Vooral Parijs was
een begeerde bestemming voor vele Vlaamse kunstenaars. Zo vielen de opera’s van de
Luikenaar André Ernest .Modeste Grétry (1741-1813) bij het Parijse publiek zeer in de
smaak, wist Francois-Joseph Gossec (1734-1829) op 25-jarige Ieeftijd iedereen omver te
blazen met zijn requiem waarna hij een belangrijke figuur werd in voor de Franse
symfoniecultuur en bouwde ook Bruggeling Hébert Leemans (1741- 1771) een mooie
carrière uit in de Franse hoofdstad.
Deze laatste componist gaat in dit artikel met de spotlight lopen. Het is namelijk zo dat het
Terra Nova Collective o.l.v. Vlad Weverbergh een componistenportrait van Leemans
uitbrengt ter gelegenheid van zijn 250jaar overlijden. Maar voor dit portrait aan bod komt,
klinkt eerst de vraag: wie was deze Hebert Leemans?

DE ”BRUGSE MOZART"
Hebert Philippe Adrien Leemans werd geboren in een familie van muzikanten. Zijn vader,
Adriaan Leemans(1707-1750), trok in 1737 van Lier naar Brugge om er stadsbeiaardier en
organist van de Sint-Donaaskathedraal te worden. 0ver de broers van Hebert Leemans is
minder geweten al is het duidelijk dat ook zij met muziek bezig waren. Zijn broers waren
actief bij de Confrerie van het Concert(1750-1780), een organisatie waar amateurmusici
zowel prive als publieke concerten gaven. Hier kon de jonge Hebert Leemans repertoire
ontdekken. Wanneer Leemans juist naar het bruisende Parijs trok, is niet geweten maar in
1765 lag zijn 0pus1 er op de drukpers. Voor zijn verhuis te financieren, kreeg hij financiele
steun van zijn doopmeter, Anna van Caloen die getrouwd was met burggraaf Pieter de
Vooght. Aan haar zou hij in 1767 nog een compositie opdragen. Voor inkomsten begon
Leemans al snel kinderen uit de aristocratische middenklasse te onderwijzen in zang en
cello. Hij werd al snel een geprezen leraar. Vermoedelijk gaf Leemans ook concerten, zo
werd hij beschreven als een virtuoos in Mercure de France (maart 1769) maar hierbij werd
het instrument niet vermeld.

Het geeft de cd als geheel een erg gebalanceerde
uitwerking. Wat perfect aansluit bij het
gedachtegoed van het classicisme.

HELENA GAUDEUS KLASSIEK



Als componist wijdde Leemans zich tot drie grote genres: vocale composities, symfonieën
en kamermuziek. Zijn vocale airs en ariettes, waaronder Que I'attente me tourmente
(1768), componeerde hij voor zijn leerlingen. Zijn liederen bevatten een luchtige
levendigheid met eenvoudige maar aansprekende begeleiding. Zijn symfonieén liggen in
lijn met de vocale werken aangezien Leemans ze schreef in de stijl die bij zijn leerlingen in
de smaak viel. Er zijn in totaal14 symfonieën van hem bewaard gebleven - er is weet van
werk dat verloren is gegaan maar niet van hun inhoud - allen in een Italo-Mannheim-stijl
vermengd met Franse lyriek en, op twee na, bevatten ze allen vier delen waaronder het
geliefde menuet. 0ok zijn kamermuziek schreef Leemans met zijn aristocratische cliënteel
in het achterhoofd. Het zijn kleine, charmante werken die, niet onbelangrijk voor de
verkoopcijfers, voor een flexibele bezetting gecomponeerd zijn. Leemans stierf
onverwacht op 30-jarige leeftijd. Hij stierf voor de Franse symfoniecultuur echt in bloei
kwam. Hierdoor heeft Leemans nooit gebruik kunnen maken van de rage voor naam te
maken zoals tijdgenoten, onder wie Gossec die 24 symfonieën schreef, wel konden. Terra
Nova Collective wil deze Bruggeling in Parijs de erkenning geven die hij verdiend en besloot
om zijn oeuvre nieuw leven in te blazen.

COMPONISTENPORTRET DOOR HET TERRA NOVA COLLECTIVE.
Terra Nova Collective komt op voor het Belgisch muzikaal erfgoed. Vergeten componisten
zetten ze opnieuw in de kijker met een componistenportret. Componisten die reeds eerder
aan bod kwamen, zijn onder meer Joseph Ryelandt (1870-1965), Amand Vanderhagen
(1753-1822) en Henri Joseph Tobi (1741-1809).
ln 2021 was het exact 250jaar geleden dat Hebert Leemans overleed. Dit was voor het
Terra Nova Collective het perfecte moment om hun zevende componistenportret aan de
Bruggeling op te dragen. Aan de hand van vier cd’s brengen ze de opmerkelijke carrière van
Leemans tot klinken. Dit alles doen ze op historische instrumenten. Het eerste volume uit
deze reeks rond Leemans was een dubbel-cd met zijn symfonieën. Nu volgt een tweede
uitgaven met zijn Six quatuors, opus 3 (1769).
Oorspronkelijk waren de drie laatste kwartetten voor fluit, fagot, viool en cello en voor de
drie eerste zijn er verschillende opties beschikbaar: 1. voor hobo, fagot, viool, cello; 2. of
een paar violen en een paar cello’s: 3. of voor strijkkwartet. Dit illustreert al mooi de
flexibiliteit van Leemans kamermuziek.
Terra Nova Collective koos voor de eerste optie met hobo. De kwartetten kennen een



bepaalde lichtheid. De melodie lijkt bijna te zweven terwijl imitatie tussen de verschillende
muzikanten de muziek een speels karakter geven. In de baspartij weerklinken restanten
van de barokke en galante stijl terwijl, ondanks de vele noten in de baspartij, een tragere
harmonische progressie en de opbouw van de melodie klassieke invloeden verbergen.
Hierdoor doen sommige passages wat denken aan echo’s van Vivaldi terwijl andere dan
weer eerder een Mozartiaans karakter hebben.
De zes kwartetten komen op de cd niet in volgorde voor. In plaats daarvan is er
gekozen voor een symmetrische constructie gebaseerd op afwisseling. Nummer 2 en
nummer 6 van de kwartetten hebben elk drie bewegingen terwijl de overige vier er slechts
twee hebben. De twee composities met elk drie delen zijn als hoekdelen uitgekozen
waardoor ze de cd openen en daarna weer sluiten. Ter variatie wisselen de kwartetten met
hobo en fluit elkaar af. Door deze afwisseling in klankkleur komt de eigenheid van deze
twee houtblazers extra goed in het oor van de luisteraar te liggen. Het geeft de cd als
geheel een erg gebalanceerde uitwerking. Wat perfect aansluit bij het gedachtegoed van
het classicisme.
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Vlad Weverbergh (1977) begon zijn carrière als soloklarinettist van deFilharmonie, het
orkest van Antwerpen. Aansluitend houdt hij zich bezig met de diverse ensembles die hij
in het leven heeft geroepen, waaronder een Big Band (Vlad's Big Bite), een Klezhmer
Ensemble (Trio Dor), en in 2012 het ensemble Terra Nova Collective. Hij studeerde bij
klarinetfenomeen Walter Boeykens aan het Conservatorium van Antwerpen, waar hij nu
zelf docent basklarinet is. Het Terra Nova Collective musiceert op oude instrumenten, is
flexibel van samenstelling (van kamermuziek tot orkest) en heeft op het label Et'cetera al
een tiental cd's uitgebracht. Weverbergh ziet zijn missie met het Terra Nova Collective in
het ontdekken van onontgonnen muzikale gebieden en het innoveren van het bestaande
repertoire, met name door aandacht te besteden aan vergeten Vlaamse
componisten. Eerder besprak ik hier cd's met werk van De Croes, Faber, Ryelandt en Van
Maldere. Een dubbel-cd met symfonieën van Leemans werd door Kees de Leeuw
besproken. In die bespreking komt tevens de levensloop van Leemans uitgebreid aan de
orde.

Hébert Leemans werd geboren in 1741 in Brugge in een muzikale familie. De eerste
scholing genoot hij van zijn vader, over de rest van zijn opleiding is weinig bekend. Hij
vestigde zich in Parijs als cellist en publiceerde daar een veertiental symfonieën, enige
bundels kamermuziek en nog wat vocale muziek. Hij overleed in 1771, slechts dertig jaar
oud, maar liet zijn echtgenote en twee dochtertjes in redelijke welstand achter.

Leemans publiceerde twee bundels kwartetten: Zes Strijkkwartetten opus 5 op populaire
melodieën van Grétry, Monsigny en Philidor verschenen in 1771; Zes kwartetten voor een
ad libitum bezetting opus 3 verschenen in 1769. Die ad libitum bezetting was

Alweer een prachtig portret van een vergeten
Vlaamse toondichter.
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afgestemd op de smaak van het Parijse publiek, en vooral toegesneden op de geoefende
amateur. De bezetting die Leemans voorschrijft is merkwaardig, en komt verder in de
muziekpraktijk nauwelijks voor. De bovenstem is voor fluit of hobo, de tweede stem voor
viool, de derde voor fagot en de vierde voor cello. De fagot kan naar believen worden
vervangen door een altviool of een tweede cello.
Leemans stelde niet alleen geen al te hoge eisen aan de uitvoerenden, ook in zijn muzikale
opzet houdt hij het bij eenvoud. Vier van de zes kwartetten zijn tweedelig (rustig-snel), de
overige twee zijn driedelig (snel-langzaam-snel). Het idioom valt het best te vergelijken
met dat van Christian, de Londense Bach. Weverbergh speelt uiteraard zelf niet mee, maar
had wel de supervisie over de opname. Leemans schreef de eerste drie kwartetten voor
de hobo, en de volgende drie voor fluit. Op de opname wordt de volgorde zo gekozen dat
hobo en fluit om en om aan bod komen.
Op de achterzijde van het doosje wordt vermeldt dat de fluitiste een classical flute
bespeeld. Dat is uiteraard een traverso. De uitstekende musici verdienen het om even
apart genoemd te worden: Carlota Garcia, traverso; Dymphna Vandenabeele, hobo; Gisela
Cammaert, viool; Lia Goldberg, fagot; Edouard Catalan, cello. Op YouTube is een kort
voorproefje te zien. De uitgebreide toelichting (ook Nederlands) werd verzorgd door
musicoloog David Vergauwen. Het spreekt bijna vanzelf dat het hier gaat om
discografische premières, smaakvol gebracht en sfeervol opgenomen. Alweer een
prachtig portret van een vergeten Vlaamse toondichter.
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Leemans is een naam die wij tot dusver met bedenkelijke kredietformules associeerden,
maar niet met fijne muziekjes. Dat was buiten Hébert Philippe Adrien gerekend, een
Bruggeling die zich halfweg de 18de eeuw met een aantal andere artistiek onderlegde
Vlamingen in de bruisende kunstscene van Parijs stortte. De componist en cellist maakte
er geen brokken als solist of orkestmuzikant, maar frequenteerde wel de chicste salons en
wierf daar clientele voor muzieklessen en opdrachtwerken.

Klarinettist Vlad Weverbergh en Terra Nova Collective zetten zich aan Leemans’
symfonieén en maakten er een verfijnd potje van. De charmante drie- en vierdelige werken
van bescheiden artistieke allures mengen de stijl van de Mannheimer Schule met wat
tragédie lyrique: Elegante klasso-pop, die zich dankzij het gretige ensemblespel en de
verfijnde timbres van de (historische) instrumenten als een friszoet roseetje laat genieten.

DE STANDAARD

Un inconnu qui gagne à être connu
J'ignorais l'existence de ce compositeur, né et formé à Bruges,
mais dont la carrière s'est déroulée pour l'essentiel à Paris : dans
le sillage de Gossec, il y a enrichi le répertoire symphonique dont
les concerts étaient alors friands. Ces symphonies supportent

sans peine la comparaison avec celles de Gossec et constituent plus qu'une découverte
musicologique : cette musique est inventive, personnelle et continue à nous parler. Tout
cela est interprété de manière remarquable, avec le tonus, l'esprit et la délicatesse que
ces belles partitions, si heureusement inscrites dans le sillage de Haydn, exigent.

AMAZON

Manuel Couvreur 5,0 sur 5 étoiles (achat vérifié)

...dankzij het gretige ensemblespel en de verfijnde
timbres van de (historische) instrurnenten als een
friszoet roseetje laat genieten.
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Terra Nova Collective is een puik kamerorkest
en haalt alles uit deze muziek wat erin zit.

Veel Vlaamse vakmensen zochten in de achttiende eeuw hun heil in Parijs, hét centrum
voor luxegoederen, welvarend en tot de revolutie relatief vreedzaam en veilig. ln dat
klimaat kon ook het burgerlijke muziekleven tot bloei komen. De aristocratie en de
religieuze instellingen steunden muzikale talenten met opdrachten. Daarnaast Waren er in
Parijs verenigingen van amateurs en beroepsmusici met klinkende namen als La Société
académique des Enfants d'Apollon en - bekender nog - Le Concert Spirituel: belangrijke
stimulators van de ontwikkeling van de symfonische muziek.
In 1764 verscheen de bladmuziek van symfonieén van Joseph Haydn in Parijs. Dat dreef de
vraag naar symfonische muziek nog verder op.

Hébert Leemans (1741-1771) - afkomstig uit een muzikaal milieu in Brugge, z’n geluk
beproevend in Parijs - haakte hierop in en schreef, deels verloren geraakte, symfonieén,
waarvan er hier zes zijn opgenomen. Het is muziek met kenmerken van de stijl van de
Mannheimer School, de Bach-zonen en de jonge Haydn.
Levendig, met enthousiast stuwend bewegende snelle delen en ingetogen Andantes en
Adagio’s. Het is prettig luisteren, maar qua inventiviteit en melodische kwaliteit haalt het
niet het niveau van Haydn.
Terra Nova Collective is een puik kamerorkest met als basis zestien strijkers en haalt,
aangevuld met wisselende blazers, alles uit deze muziek wat erin zit.
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