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II - Sviluppo del primario punto: (Development 
of the primary point): The primordial theme 
expands into great masses of sound and color 
develops virtuosically. Development has need 
of order, and the Ruling Powers come therefore 
into being.

III - Arco nel cielo: (Rainbow): Above these Powers 
the Martyr’s Firmament shall shine.

IV - La pomposita della Cattedrale per i Populi 
Martirizati: (The pompousness of a Cathedral of 
the Martyred Peoples): The Ruling Powers erect 
a Gaudian Cathedral to their tortured people. 
Unreal are the voices of the tortured people. 
Unreal is the Gaudian Cathedral. Life goes on 
behind a facade.

Drie Karamellen (Three Caramels) – 
opus 71 (1999), 77 & 78 (2000) 
recorder, trumpet and oboe

The Drie Karamellen are musings about the 
experience of an unborn child in his mother’s 
womb – or how it might feel to be a turtle – and 
about what language-sound would be produced 
by the Guatamalan forest bird, the Quetzal?
Both the Drie Karamellen and Chichen Itza are 
dedicated to my intimate family members who,  
at the time of their composition, were working 

with an NGO in Guatemala for the preservation 
of the still-living Maya culture.

from “Slapeloze dagen” (Sleepless 
Days) opus 124 (2007)  “Eenzaamheid 
is een blauwe appel” (“Loneliness is a 
blue apple”)

“Eenzaamheid” is the 8th of a 14-part song cycle 
based on the poetry of Monika Lo Cascio aka 
Monika Macken.

Eenzaamheid
Is een blauwe appel
Liefde 
Is een rode panda
Wanhoop
Is een speelgoedtrein.

Ik speel 
dat ik lach
Ik speel
dat ik schrijf
Ik speel 
Dat je van mij houdt.

Zie je wel:
Liefde 
is een paarse citroen.

Chichén Itzá opus 63 (1996) 
recorder and marimba

Loneliness 
is a blue apple
Love 
is a red panda
Despair 
is a toy train.

I pretend
That I laugh
I pretend
That I write
I pretend
That you love me.

So you see:
Love
Is a purple lemon.

4



“De Vis ” (“The Fish”) opus 136 (2008)
mezzo-soprano and piano 

A child’s poem by Elisabeth Biesemans, 27/07/1982 (10 years old)

Ik ben een vis.
Ik zwem wat starend rond in een bokaal.
Het is hier maar saai en kaal.
K’zou graag eens wat beleven.
Voor mij is ‘t om het even

Hij nam een grote zwemloop, sprong,
En kwam op de keukenvloer terecht.
Hij dacht : “Mmm, tot nu toe ging het
nog niet zo slecht.”

Maar toen hij de poes tegenkwam,
Werd hij direkt bang.
Nu dacht hij : “Ojee! dat valt niet mee!”

Maar de poes zag hem niet eens,
Hij ging er gewoon voorbij!
“Zie mij hier beven.
Dat wil ik geen tweede keer beleven!”

Toen sprong hij weer in zijn bokaal,
Daar waar het saai was en kaal.
Nu dacht hij : “Hier is het beter, dan in
De buik van zo’n visseneter.”

Koncerto for Recorder and String Orchestra  opus 101 (2003-04)
I composed this work with a warm heart and soul for my musician friends, Geert Van Gele, and his 
dear family members, Ellen Delahanty (mezzo-soprano) and their son Daniel.

      texts: Janpieter Biesemans

I am a fish.
I swim around, staring out of my bowl.
How boring it is here.
I wish I could experience something, 
No matter what it was.

He swam quickly around, jumped,
And landed on the kitchen floor.
He thought, “Hmm, so far
This isn’t so bad.”

But when he saw the cat coming,
He became frightened.
Now he thought, “O No! This isn’t so good!”

But the cat didn’t see him
He just passed by!
“Look at me shivering.
I don’t want to encounter that again!”

Then he jumped back into his bowl,
There where life was so dull.
And he thought: “It’s better here than in
The belly of that fish-eater.”
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Introductie

Of we Janpieter Biesemans moeten 
onderbrengen in de eregalerij van de grote 
B’s, daar zal ik mij zeker niet over uitspreken.  
Niemand van ons zal er bij zijn als we binnen een 
eeuw of wat vaststellen dat zijn hele œuvre onder 
een dik pak stof verdwenen is of integendeel 
door nieuwe generaties werd opgepoetst en 
doorgegeven.  Wat ik wel weet is dat Janpieter 
Biesemans de grootste notendagboekschrijver 
(“Ik ben geen componist !”) in mijn gemeente is 
en daarover gaat deze CD.

Al sinds zijn opus 1 neem ik vanop enige afstand 
kennis van zijn “dagboek“, regelmatig druppelt 
een nieuw muziekwerk op een podium en heel 
vaak bevindt dat podium zich in Meise.  Met 
hedendaagse muziek maak je over het algemeen 
gemakkelijker vijanden dan vrienden, maar toch 
lukt het hem om zijn werken aan de man te 
brengen en er wordt vaak met veel respect over 
gesproken. 

Werk van Biesemans is verspreid op verschillende 
CD’s terug te vinden, maar dit is de eerste 
keer dat een hele CD aan hem wordt gewijd.  
Aanleiding was een concert ter gelegenheid 
van zijn 70ste verjaardag.  Uitvoerende musici 

die hem, stuk voor stuk, na aan het hart liggen 
en een selectie van werken die de componist 
(jawel, jawel) Janpieter Biesemans schetsen in al 
zijn facetten, de avantgardist met romantische 
neigingen, de poëtische, kinderlijk bruisende 
geest, de architect met oog voor structuur en 
detail, een mens met idealen, een Vlaamse leeuw 
mèt klauwen en een kritische blik op de wereld 
én een oog voor het verleidelijk vrouwelijke. 

Tijdens zijn verjaardagsconcert werd het opus 
101 voor blokfluit en strijkorkest voor het eerst 
uitgevoerd, voor een laaiend enthousiaste zaal.  
Eigenlijk had dat werk deze CD moeten openen, 
maar we kozen voor chronologie.  En voor alle 
duidelijkheid, Janpieter wordt geen dertig jaar 
ouder in de zestig minuten van dit schijf je, wel 
rijper en toegankelijker, universeler.  Zijn muziek 
verkeert in blakende gezondheid.  We hopen 
van hem hetzelfde.

Guido Van den Troost
Cultuurbeleidscoördinator Meise
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Nocturne opus 1 (1980)  piano

Alhoewel de benaming Nocturne vooral aan 
lyrische en dromerige nachtstukken uit de 
romantiek gegeven wordt, confronteert dit 
werk ons met een heel ander aspect van de 
duisternis : de vrees, de obsederende angst, de 
nachtmerrie die gelukkig moet wijken wanneer 
de  kerktorenklok een nieuwe dag inluidt.  Het 
explosieve beginakkoord is een bevrijdingskreet, 
die de opgehoopte compositorische energie 
vrijmaakt.

De structuur van de Nocturne bestaat niet uit 
de klassieke verwerking van een ritmisch en 
een melodisch thema, maar van twee gebalde 
allegorische motieven, die doorheen het opus 
verweven zitten, aan elkaar gebonden door 
episoden van sprankelend notenspel, wat 
resulteert in een grote stuwkracht.

Het ritmische thema - het ongeduld -  begeleidt 
de driestemmige verpersoonlijking van de Nacht 
en later het speelse thema van de  jeugdige 
onschuld.  

Na de tweede clusterreeks wordt de  Nacht in 
kleur gezet door een wrang koraal. Een tweede 
koraal sluit het eerste deel af en is de verklanking 
van de nacht die de cyclische rust voorstelt. 

Het  Dies - Irae  middendeel - een hommage aan 
mijn verongelukte broer Jozef,  eveneens een 
slachtoffer van de  Nacht - gaat geleidelijk over 
in een ontspannen atmosfeer van rust en vrede : 
de  Aubade - de hoop naar een nieuw beleven!

Discorso a cinque per trombone-solo 
in pentafonia opus 13 (1982)                    
Live-trombone & 4 tot 8 tape-trombones

Dit opus is een vierdelige suite, geschreven als 
Gedenkklank  voor de volkeren die uitgemoord 
worden om godsdienstige redenen, of om een 
linkse of rechtse imperialistische machtshonger 
te stillen.

Aan deze naamloze martelaren wordt door de 
heersende machten een Gaudiaanse Kathedraal 
gewijd : “La pomposita della Cattedrale per i 
Populi Martirizati ” (De  pronkerige Kathedraal 
voor de Gemartelde Volkeren). Het blijkt een 
gemummifiëerde façade te zijn, waarachter 
onmacht en een gespleten persoonlijkheid 
schuil gaat.

1 - Punto fondamento: het volmaakte begin en 
einde is het punt. Het kleinste thema - de toon 
Re - lost op in “vento ” windgeruis. Zuiverheid 
en schoonheid zijn vluchtig. Verheerlijking van 
de onschuld.
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II - Sviluppo del primario punto: het oerthema 
groeit uit tot grote klankmassa’s en virtuoze 
toonontwikkelingen. Ontwikkeling vraagt 
ordening, hieruit ontstaan Heersende Machten.

III - Arco nel cielo: over deze Machten zal 
schitteren het Martelarenf irmament.

IV - La pomposita della Cattedrale per i Populi 
Martirizati: de Heersende Machten trekken 
voor hun gemartelde volkeren een Gaudiaanse 
Kathedraal op. Onwezenlijk zijn de stemmen 
van de Gemartelde Volkeren. Onwezenlijk de 
Gaudiaanse Kathedraal. Het leven speelt zich af 
achter een façade.

Drie Karamellen opus 71 (1999), 77 & 
78 (2000) blokf luit, trompet en hobo

 
De “Drie Karamellen” zijn denktrantjes naar het 
ervaren van leven van het ongeboren kind in 
moeders schoot, of hoe het voelt een schildpad 
te zijn en welk taalgeluid de Guatemalteekse 
woudvogel Quetzál zou  voortbrengen?
De Drie Karamellen en Chichén Itzá zijn 
opgedragen aan de toen in Guatemala 
verblijvende intieme NGO familieleden die zich 
aldaar hebben ingezet voor de opwaardering 
van de nog levendige Maya-kultuur.

uit “Slapeloze dagen” opus 124 (2007)  
“Eenzaamheid is een blauwe appel”

“Eenzaamheid ” is het nr 8 uit een liedcyklus van 
14 liederen op dichtwerk van Monika Lo Cascio 
alias Monika Macken.

Eenzaamheid
Is een blauwe appel

Liefde 
Is een rode panda

Wanhoop
Is een speelgoedtrein.

Ik speel 
dat ik lach
Ik speel

dat ik schrijf
Ik speel 

Dat je van mij houdt.

Zie je wel:
Liefde 

is een paarse citroen.

Chichén Itzá opus 63 (1996) 
blokf luit en marimba
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“De Vis ”opus 136 (2008)
mezzo-sopraan en piano 

kinderdichtwerk (10 jaar) van Elisabeth 
Biesemans, Meise 27/07/1982

Ik ben een vis.
Ik zwem wat starend rond in een bokaal.

Het is hier maar saai en kaal.
K’zou graag eens wat beleven.

Voor mij is ‘t om het even.

Hij nam een grote zwemloop, sprong,
En kwam op de keukenvloer terecht.
Hij dacht : “Mmm, tot nu toe ging het

nog niet zo slecht.”

Maar toen hij de poes tegenkwam,
Werd hij direkt bang.

Nu dacht hij : “Ojee! dat valt niet mee!”

Maar de poes zag hem niet eens.
Hij ging er gewoon voorbij!

“Zie mij hier beven.
Dat wil ik geen tweede keer beleven!”

Toen sprong hij weer in zijn bokaal,
Daar waar het saai was en kaal.

Nu dacht hij : “Hier is het beter dan in
De buik van zo’n visseneter.”

Koncerto opus 101 (2003-04)
blokf luit en strijkorkest

Dit opus heb ik met een warm hart en grote 
bezieling geschreven voor mijn vrienden musici 
Geert Van Gele en zijn lieve gezinsleden Ellen 
Delahanty (mezzo-sopraan) en zoonlief Daniel.
              teksten: Janpieter Biesemans

                                            © photo: Roland Van Rompaey







                                            

    1  opus  1 (1980)        Nocturne     Pieter Dhoore, piano  (9:10)

 2 -5 opus 13 (1982)        Discorso a cinque per trombone-solo in pentafonia  (13:54)

  Leo Verheyen, trombone & tape

                               Drie Karamellen (live recording 27 november 2009)

    6    opus 71 (1999)            I - Wachten op Smikkeltje (3:08) 

    7   opus 77 (2000)           II - Boudewijn, de schildpad  (3:07)

    8  opus 78 (2000)           III - Quetzál (3:11)

  Alain De Rudder, trumpet

  Piet Van Bockstal, oboe

  Geert Van Gele, recorders 

    9  opus 124 (2007)    “Eenzaamheid is een blauwe appel”   (2:25)

                               nr 8 from song cycle “Slapeloze dagen”

  Peter Ickx, counter-tenor

  Pieter Dhoore, piano

  10  opus 63 (1996)       Chichén Itzá Lin Chin Cheng, marimba (4:12)

  Geert Van Gele, alto recorder

  11  opus 136 (2008)    “De Vis” Ellen Delahanty, mezzo-soprano (5:37)

     Pieter Dhoore, piano 

   opus 101 (‘03-’04)  Koncerto for recorder and string orchestra

  12                                     I - Con amore piacévole (tenor) (8:20) 

  13                                     II - Vivo come un Pesce Rosso (sopranino) (3:59) 

  14                                     III - Ellen (bass) with Dirk Van Gorp, double bass) (4:30)

  15                                    IV - Alla Bulgaresca (alto) (4:28) 

    Chapelle de Lorraine, dir. Gunter Carlier

  Geert Van Gele, recorders     
                                                                                          (Total: 66:05)
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