
Pluto - ensemble o.l.v.  Marnix De Cat

“C & R”  -   Chantilly & Rozenblaadjes  
Als vervolgprogramma op ‘ARGONAUTICS’ met thema Bourgondië werd het “C&R” 
programma door Netwerk Oude Muziek Utrecht uitgekozen voor een tournee in 
december 2020. Misschien wel ook mede door het succes-boek “de Bourgondiërs” van 
meesterverteller Bart Van Loo.  

Het neemt de luisteraar mee doorheen zijn eigen Bourgondische roots in de Lage Landen 
van eind 14de tot eind 15de eeuw. De periode waarin stilaan een band ontstond tussen 
Frankrijk en Vlaanderen, en daarna de ‘Nederlanden’ zelf stilaan vorm aannamen. 
Eerste knipoog in de titel : CNR is hét platenlabel voor de lichte muziek van de Lage 
Landen van de laatste 70 jaar. 
Daarnaast slaat de titel met culinaire inslag op 2 insteek-thema’s :  

1 de Chantilly - codex : een handschrift (bewaard in het kasteel van Chantilly) waarin we de 
beste Ars Subtilior muziekverzameling vinden van rond 1400, in bezit van Jean Duc de 
Berry. Deze was de oom van ‘onze’ Philips de Goede, die hier zijn intrede doet na de dood 
van zijn vader in 1419. Deze uitermate fascinerende en virtuoze muziek vormt het 
vertrekpunt van ons programma. 
Chantilly is tevens de franse term voor slagroom. (die natuurlijk pas veel later zou ontstaan) 

2. Rozenblaadjes, het thema van de roos doorheen het ridderideaal van onze hertog 
Philips, een uitloper van de ‘roos als troubadour- en trouvère-thema’, maar tevens ook een 
eetbare versiering bij gerechten. 
De ‘Roman de la Rose’, een meer dan 14000 verzen tellend hoofs verhaal, dat reeds 
ontstond in de 13de eeuw, was zowel in Frankrijk, alsook hier bij ons in de Lage Landen in 
Nederlandse vertaling, tot in de 16 eeuw een bestseller ! 

Het Pluto-ensemble zingt en speelt voor u een keuze uit die fascinerende 15de eeuw, een 
reis doorheen onze muzikale ‘vroegste Nederlanden’ met de ‘roos’ als leidraad. 
Muziek van componisten als Machaut, Andrieu, Senleche, Hasprois, Fabri, Maelbecque, 
Binchoys, Dufay, Ockeghem, Regis, Busnoys, Josquin… 
  
BEZETTING : 

Marnix De Cat    Altus, organetto, keteltrom & artistieke leiding 
Tore Denys    Tenor 
Romain Bockler   Bariton 
Harry van de Kamp   Bas 
Batiste Romain  vedel 1  
Romina Lischka  vedel 2  
Sarah L. Ridy   harp 


