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Het eerste publieke optreden van Susanna en mij 
was tijdens het verjaardagsfeest van een goede 
vriend, ongeveer acht jaar geleden. Wij wilden al 
jarenlang samen muziek maken, en kozen voor 
dansen en liederen uit de 16e en 17e eeuw. In het 
begin klonk het afschuwelijk... We lieten het pro-
ject een paar jaar rusten, en ongeveer vier jaar ge-
leden begonnen we in de zomer weer op te treden. 
We gingen enkele weken op fietsvakantie en be-
gonnen gewoon op straat te spelen. Wij speelden 

een kort programma met als bedoeling voldoende 
geld te verdienen voor het avondeten. Niet dat we 
het nodig hadden, maar je voelt je heel trots als 
het lukt. Op straat spelen is niet makkelijk, vooral 
in het begin is het eng. Je ziet duidelijk aan de re-
actie van mensen of je goed speelt: hoeveel men-
sen glimlachen, hoeveel mensen stoppen even...? 
Het is prettig om achteraf de muntjes te tellen en 
je maakt een mooi contact met mensen, heel even-
tjes, als ze langslopen. Als ze even stoppen en blij-
ven luisteren, ga je werkelijk voor hen spelen. Wij 
houden van dit gevoel. Elke dag ga je naar een an-
dere stad en begin je opnieuw. 

,17(59,(:

EORNÁXLWLVW��MDDUJDQJ����QXPPHU��

Wij kennen Adrian Brown voornamelijk als instrumentenbouwer, expert in de his-
torische ontwikkeling van de blokfluit en onderzoeker naar het repertoire en de 
bouw van blokfluiten in de Renaissance. De aanleiding voor dit interview is echter 
zijn debuutalbum met het duo Dapper’s Delight, dat hij vormt samen met zijn vrouw, 
blokfluitiste Susanna Borsch, en waarbij hij zingt en op de anglo-concertina speelt. De 
cd Indoors is een verzameling van Engelse liederen en dansen die zowel in klassieke 
als in populaire bronnen te vinden zijn.

Foto: Marco Magalhães.
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Later begonnen we op feestjes op te treden, voor 
vrienden. Iedereen was er zo enthousiast over dat 
we besloten het verder te ontwikkelen. Als je veel 
positieve opmerkingen krijgt, denk je: dit is iets 
waarmee we kunnen werken, laten we kijken hoe 
ver we kunnen komen! 

(Q�KRH�NZDP�GH�EHVOLVVLQJ�RP�HHQ�FG�RS�
WH�QHPHQ"�

Toen we op straat speelden, vroegen veel men-
sen of wij een cd te koop hadden. We maakten 
toen het plan om een eigen demo op te nemen, 
thuis te kopiëren en op straat te verkopen. Maar 
het duurde niet lang voordat wij de uitdaging 
aangingen om een professioneel album te ma-
ken. Wij wilden weten tot welk niveau wij deze 
stukken konden brengen, en wat voor reacties 
onze interpretatie zou opwekken. Wij stelden 
een programma samen en namen een paar de-
mo’s op om zo feedback van vrienden en colle-
ga’s te kunnen krijgen.

Wij hadden veel geluk. In een vroeg stadium van 
het project schreef Robin Bigwood, een Engelse 
klavecinist en vriend van mij, dat hij heel enthou-
siast was over onze benadering van dit repertoire. 
Samen met zijn vrouw, de blokfluitiste Annabel 
Knight, verzorgde hij de opnameleiding en de pro-
ductie van onze cd. Het hielp enorm met iemand 
te werken die zelf een sterke visie had op wat wij 
deden. Dit redde ons huwelijk [lacht] omdat de 
verantwoordelijkheid, de eindbeslissingen, het 
bijhouden van de goede takes, bij iemand anders 
lag dan bij ons: wij konden ons concentreren op 
het spel.

:DV�GLW�MH�HHUVWH�FG�RSQDPH"�

Ja! In dat opzicht was de ervaring heel interes-
sant voor mij, niet alleen het opnemen zelf, 
maar ook de voorbereidingen. Wij repeteerden 
zeer intensief de drie weken voor de opname. 
We gingen heel diep, tot in de kleinste details. 
Tijdens het opnemen bestaat bovendien een he-
le andere spanning dan tijdens een optreden. 
Maar volgens mij was deze opname tamelijk 
ontspannen. Wij werkten in een zeer idyllische 
studio in Osnabrück, bijna een soort jeugdher-
berg, waar je ook kunt overnachten, koken, ont-
spannen, en kunt opnemen wanneer je wilt. We 
bleven daar drie dagen waarvan de eerste paar 
uurtjes, terwijl de de technici de beste opstelling 
van de microfoons zochten, eigenlijk de span-
nendste waren.

0RRLH�WLWHO��,QGRRUV���

We hadden verschillen-
de ideeën voor een titel, 
maar Susanna kwam met 
het idee om het Indoors 
te noemen, omdat we tot 
dat moment altijd bui-
ten speelden, maar voor 
de cd-opname gingen we 
juist binnen oefenen en in 
de studio zitten.
 
:HON�UHSHUWRLUH�VWDDW�HU�RS�GH�FG"�

Het album bevat vooral Engelse liederen en dan-
sen uit de periode 1560-1750. Dit repertoire is 
hoofdzakelijk gebaseerd op de melodieën, die 
zijn universeel. Sommige melodieën komen uit 
de volksmuziek, andere uit geschreven bronnen, 
maar ze werden allemaal op dezelfde wijze be-
handeld. Je moet je voorstellen dat veel ‘airs’ van 
bijvoorbeeld Henry Purcell zo populair werden dat 
ze eigenlijk deel gingen uitmaken van het volks-
repertoire, en andersom. Zo bestond er een soort 
‘cross-over’ tussen volks- en geschreven muziek in 
de 16e en 17e eeuw. De Engelse Restauratie was 
een belangrijke factor: rond 1660, voordat Char-
les II op de troon werd geplaatst, was er een hele 
tijd lang geen theater, muziek en dans geweest. Er 
ontstond een onstilbare wens om plezier te ma-
ken met muziek en dans. 

Mijns inziens is dit repertoire bijzonder, omdat er 
geen vaste richtingen zijn: vaak vind je in de ori-
ginele bronnen geen tweede partij, niet eens een 
baspartij. Je hebt dus alle vrijheid om er iets on-
verwachts van te maken en toch met het gevoel 
dat je de muziek respecteert…

-LM�VSHHOW�DQJOR�FRQFHUWLQD��NXQ�MH�PH�LHWV�
PHHU�YHUWHOOHQ�RYHU�GLW�LQVWUXPHQW"

De anglo-concertina is de Engelse versie van de 
Duitse concertina, een klein instrument verwant 
aan de accordeon dat ontstond rond 1850 en dat 
ook een voorganger is van de Argentijnse ban-
doneón. De anglo-concertina is bijzonder, omdat 
zij een beetje als een mondharmonica werkt. Bij 
een mondharmonica krijg je verschillende tonen 
als je in hetzelfde gaatje blaast of zuigt. Ook bij de 
anglo-concertina krijg je in principe een verschil-
lende toon bij het duwen en bij het trekken. Ik zeg 
‘in principe’ omdat er minstens drie verschillende 
greepsystemen bestaan voor deze instrumenten. 
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Anglo-concertina. Foto: Marco Magalhães.

Het instrument werd in de 19e eeuw ontwikkeld, 
vooral voor music halls, een soort vaudeville the-
atre, variétévoorstellingen met veel afwisseling. 
Men zong grappige liedjes onder begeleiding van 
dit instrumentje. Er bestonden hele kleine, maar 
ook grotere modellen. De omvang van de concer-
tina is bijna gelijk aan die van een renaissanceluit. 
In feite kun je dus meerstemmige muziek arran-
geren en uitvoeren als je het goed oefent [lacht]. 

2S�GH�FG�VSHHO�MH�RS�HHQ�PRGHUQH�HQ�RS�
WZHH�RULJLQHOH���H�HHXZVH�FRQFHUWLQD�·V��

Inderdaad. Originele concertina’s zijn dure instru-
menten, maar een origineel zoeken is een van de 
makkelijkste manieren om een concertina aan te 
schaffen. Er zijn op dit moment maar drie con-
certina-bouwers actief en ze hebben alle drie een 
wachtlijst van vier tot tien jaar! 

Bij 19e-eeuwse instrumenten speelt weer de 
vraag van de conservering. Ik vraag me af, of ik 
de instrumenten wil en kan modificeren en aan-
passen, of juist voor zo ver mogelijk in de oor-
spronkelijke staat houden. Ik ben al door een 
heel scala aan emoties en meningen gegaan wat 
dat betreft.

-D��LN�NDQ�KHW�PH�YRRUVWHOOHQ��+RH�]LW�KHW�
ELMYRRUEHHOG�PHW�GH�WRRQKRRJWH"�

Een van mijn concertina’s is gestemd volgens de 
Victoriaanse diapason A=452 Hz, ongeveer een 
kwart toon hoger dan de moderne A=440 Hz. Dit 
was de gebruikelijke orkesttoonhoogte in de late  
19e eeuw in Engeland, voordat het A=435 Hz. 

werd en uiteindelijk A=440 Hz. Ik wou het in-
strument niet modificeren en moest dus speciale 
blokfluiten bouwen die hierbij pasten. 

Toen we de cd maakten, was dit plotseling kri-
tisch... Mijn andere concertina’s zijn in A=440 Hz. 
We moesten alle stukken verzamelen die we in 
A=452 Hz speelden en extra lange pauzes inbou-
wen daarvoor en daarna, anders zou het verschil 
in toonhoogte enorm storen. Tijdens concerten is 
dit gelukkig nauwelijks een probleem.

-H�KHEW�GH�EORNÁXLWHQ�GXV�¶RS�PDDW·�JH�
PDDNW���

Ja, ik heb zes fluiten in ongebruikelijke maten ge-
maakt, omdat concertina’s, net zoals blokfluiten, 
een soort thuis-toonsoort hebben. Beide instru-
menten moesten bij elkaar passen. Ik heb een G-
alt en een G-sopranino gemaakt die bij de hoogste 
concertina passen, een F-alt en F-sopranino voor 
een concertina die juist een toon lager is gestemd, 
en dan een D-sopraan en een D-tenor voor de te-
nor-concertina. Alles in octaven, zodat Susanna 
een octaaf boven mij of juist in dezelfde register 
kan spelen. 

Alle blokfluiten zijn gebaseerd op drie instrumen-
ten in het Kunsthistorisches Museum in Wenen, 
met het bekende merkteken dat lijkt op een appel. 
Ik heb mijn eigen versie van deze instrumenten 
gemaakt, ik noem dit model Dolcimelo. Ze lijken 
op de late 16e-eeuwse modellen, maar ze hebben 
een stap-boring: een cilindrisch boorprofiel dat 
plotseling enger wordt, ongeveer ter hoogte van 
het laatste vingergaatje. Dit maakt een omvang 

De zes ‘Dolcimelo’ blokfluiten van Dapper’s Delight. 
Foto: Marco Magalhães.
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van meer dan twee octaven mogelijk, met grepen 
die al lijken op de barokgrepen. Hierdoor zijn ze 
perfect voor solomuziek.

Het maken van deze zes fluiten was weer interes-
sant voor mij als bouwer. Ze zijn heel erg in ba-
lans: de verhoudingen zijn vrijwel dezelfde voor 
elk van de drie originelen. De afmetingen van de 
drie instrumenten zijn goed uitgebalanceerd en ik 
hoefde deze alleen maar proportioneel te vergro-
ten of te verkleinen om een nieuw model te ont-
werpen. Tot nu toe heeft dit heel goed gewerkt. 
Sommige maten zijn levendiger dan de andere, 
maar ik denk dat ze allemaal prima werken.

+HE�MH�GH�VWHPPLQJ�YDQ�GH]H�ÁXLWHQ�RRN�
DDQJHSDVW"�7ZHH�YDQ�MH�FRQFHUWLQD·V�]LMQ�
LQ�HHQ�PLGGHQWRRQVWHPPLQJ��GH�GHUGH�LQ�
JHOLMN]ZHYHQGH�VWHPPLQJ���

Ik kan dat doen uiteraard, maar de blokfluit is uit-
eindelijk veel flexibeler dan de concertina wat de 
stemming betreft. Temperament op een blokfluit 
is meer een comfort-element dan een behoefte. 
Het is veel makkelijker voor een blokfluitist om 
solo te spelen naast een instrument met een ‘vas-
te’ stemming dan in een consort waar alle instru-
menten flexibel zijn qua stemming. In een consort 
moet je alle fluiten heel goed op elkaar afstem-
men, met een idee van de middentoonstemming 
die de spelers gaan gebruiken zodat, als iedereen 
‘normaal’ speelt, alles zuiver klinkt en je niet altijd 
moet aanpassen. 

'H�FRQFHUWLQD�ZHUG�XLWJHYRQGHQ�LQ�GH�
��H�HHXZ��GH�EORNÁXLWHQ�]LMQ�JHEDVHHUG�
RS�RULJLQHOHQ�XLW�GH�ODWH��5HQDLVVDQFH��HQ�
KHW�UHSHUWRLUH�NRPW�YRRUQDPHOLMN��XLW���H�
HHXZVH�EURQQHQ��,V�GLW�KLVWRULVFK�YHUDQW�
ZRRUG"

Laat ik heel eerlijk zijn: Susanna en ik vinden dat 
de combinatie van blokfluit en concertina heel 
goed werkt. Toen we begonnen, hadden we een 
bepaald klankideaal in ons hoofd en we gingen op 
zoek naar passend repertoire. Wij kwamen heel 
snel bij de dansen en liederen uit de 17e eeuw. 
Wij vonden dat dit repertoire prima paste bij onze 
instrumentale combinatie en wij houden van de 
muzikale vrijheid die het ons geeft.

Ik heb enorm respect voor musici die deze mu-
ziek historisch proberen te reconstrueren, maar 
je kunt bij deze muziek niet zeker weten wat de 
originele bezettingen waren. Wij weten dat dit 

repertoire in hoge kringen gespeeld werd, maar 
juist ook in kroegen en op straat. De anglo-concer-
tina bestond toen uiteraard helemaal niet en is op 
veel gebieden een beperkt instrument, maar er 
zijn ook veel dingen die je wel kunt doen als je het 
materiaal goed arrangeert.

(Q�KRH�GRHQ�MXOOLH�GDW"�+RH�EHZHUNHQ�
MXOOLH�KHW�UHSHUWRLUH��HQ�KRH�]RUJHQ�MXOOLH�
YRRU�JHQRHJ�YDULDWLH"�

Aan het begin speelden wij alles samen, unisono. 
Susanna speelde een octaaf hoger, op sopranino, 
en zo was er een mooie afstand tussen de blok-
fluit en de concertina. Later begonnen we tweede 
stemmen te verzinnen en arrangementen te ma-
ken. Ik bouwde toen ook de lagere fluiten, zodat 
Susanna en ik in hetzelfde register konden spelen 
en ik kocht ook concertina’s in andere toonsoor-
ten om onze nummers meer variatie te kunnen 
geven.

,PSURYLVHUHQ�MXOOLH�GLH�WZHHGH�VWHPPHQ��
RI�]LMQ�]H�¶JHFRPSRQHHUG·"

Wij schrijven de meeste tweede partijen wel op, 
maar wij ‘componeren’ ze niet op papier. Wij spe-
len de liedjes door en Susanna improviseert en 
probeert verschillende mogelijkheden. Wanneer 
wij iets mooi vinden, schrijven wij het op. Susan-
na verzint veel van de tweede partijen, maar ik 
bedenk ook sommige van mijn eigen partijen.

Sommige ontwikkelingen in ons spel zijn het ge-
volg van de feedback van anderen. Een keer begon 
ik bijvoorbeeld voor de lol te zingen, en mensen 
zeiden: “Je moet dat vaker gaan doen!” We vonden 
mooie teksten voor de liederen en ik ging steeds 
vaker zingen. Als wij stukken met zang arrange-
ren, proberen we rekening met de tekst te houden.

De arrangementen ontstaan stapsgewijs: ik zoek 
meestal zelf de akkoorden die goed passen bij el-
ke melodie, en maak een harmonische structuur. 
Susanna geeft dan commentaar. In het algemeen 
ben ik verantwoordelijk voor de harmonie, de be-
geleiding, en Susanna voor de melodische lijnen 
en de tweede partijen. Je kunt onze ontwikkeling 
ook een beetje op de cd volgen: een van de eerste 
liederen die we deden, was If Love’s a sweet pas-
sion, daar hoor je dat ik de melodie zowel speel als 
zing. In onze latere arrangementen probeer ik te 
zingen en tegelijkertijd een tweede partij te spe-
len, wat technisch gezien lastiger is, maar zeker 
mogelijk. Dat brengt ons weer een stap verder en 
ik denk dat we dit in de toekomst vaker gaan doen. 
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Wij hebben allebei veel geleerd over het arrange-
ren van dit materiaal. Ik heb het gevoel dat wij 
met elke nieuwe melodie een nieuwe benadering 
proberen. Er komen steeds nieuwe opties bij en 
dat is heel spannend, ook voor de toekomst. Het 
laat zien dat we nog in ontwikkeling zijn als duo.

(Q�XLWHLQGHOLMN�VSHOHQ�MXOOLH�DOOH�DUUDQJH�
PHQWHQ�XLW�KHW�KRRIG���

Ja! Dit is voor mij iets makkelijker dan voor Susan-
na, want mijn muzikale praktijk vloeit voort 
uit een orale traditie. Voor haar is het veel werk 
om een heel programma uit het hoofd te leren, 
vooral de tweede partijen die misschien min-
der melodisch of minder ‘logisch’ klinken dan 
een bovenstem. Wij spelen uit het hoofd, omdat 
dit ons een bepaalde vrijheid geeft. Wij plannen 

een vorm, een structuur, maar wij vinden het niet 
erg als er iets onverwachts gebeurt, wij proberen 
het spontaan te houden. Het zou te stijf overko-
men als we met bladmuziek op het podium ver-
schijnen. Het is ook praktischer om uit het hoofd 
te spelen, zeker als we op straat spelen! Wij lazen 
wel van blad tijdens de opname, omdat we heel 
nauwkeurig wilden zijn met onze ideeën, maar 
dit doen we zeker niet tijdens concerten. 

:DW�]LMQ�MXOOLH�SODQQHQ�YRRU�GH�WRHNRPVW�
YDQ�'DSSHU·V�'HOLJKW"

Wij zijn nog maar net begonnen! Ik weet nog 
niet hoe ver we zullen komen en wat voor reac-
ties ons werk gaat oproepen. Wellicht zijn we te 
folky voor de oude-muziekscène, en te klassiek 
voor de volksmuzikanten. Maar ik hoop dat we 
de combinatie van folk en klassiek naar een ho-
ger niveau hebben gebracht en dat onze visie op 
dit repertoire duidelijk overkomt. In het verleden 
werd muziek namelijk niet gecategoriseerd als 
‘klassiek’ of ‘folk’. Wij hopen juist de veelzijdig-
heid en vrijheid over te brengen die dit repertoire 
kenmerken. 

0RRLH�XLWGDJLQJ��1X�EHQ�LN�QDWXXUOLMN�RRN�
EHQLHXZG�QDDU�MH�KXLGLJH�SURMHFWHQ�DOV�
EORNÁXLWERXZHU�HQ�RQGHU]RHNHU�

Ik ben nu al twintig jaar bezig met onderzoek naar 
renaissanceblokfluiten en het bouwen ervan. Het 
proces leidt me nu in een heel andere richting dan 
toen ik begon. In het begin luisterde ik veel naar 
spelers: ik probeerde hun wensen mogelijk te ma-
ken. Pas later, toen ik rond 1993 gevraagd werd 
om een lezing te geven over Renaissance-instru-
mentenbouw in Calw, begon ik te lezen en reali-
seerde ik me dat er veel dingen waren die ik niet 
wist. Ik leerde interessante mensen kennen, zoals 
Peter Van Heyghen en Christophe Deslignes, die 
de musicologische kennis hadden die bij mij ont-
brak. Ik leerde enorm van hen. Dat was het begin 
van een lange reis...

Voor het STIMU-Symposium in 2003 in Utrecht 
over de blokfluit in de 16e eeuw kregen Peter Van 
Heyghen en ik het idee om het ensemble Mezzalu-
na te beginnen, wij hadden al langer het plan om 
een aantal spelers samen te brengen als ‘etalage’ 
voor ons onderzoek. Wij hebben met Mezzaluna 
een cd gemaakt en proberen steeds het concept 
verder te ontwikkelen. Dit heeft me weer geïnspi-
reerd om andere maten en modellen te maken, 
gebaseerd op andere historische instrumenten 
die ik in musea ben tegengekomen. 

Dapper’s Delight: Adrian Brown en Susanna Borsch. 
Foto: Robin Bigwood.



�

EORNÁXLWLVW��MDDUJDQJ����QXPPHU��

-H�ERXZW�GXV�QLHW�PHHU�YDQXLW�GH�ZHQVHQ�
YDQ�GH�VSHOHU��PDDU�YDQXLW�KLVWRULVFK�EH�
ZLMVPDWHULDDO�

Wellicht ben ik als bouwer een beetje ‘fundamen-
talistisch’ geworden. Ik wil alleen sets bouwen die 
zinvol zijn, die kloppen. En ik weiger iets anders 
te doen! Wat ik doe, is echt wat het overgeleverde 
bewijsmateriaal suggereert, het is simpelweg pro-
beren om zo dicht mogelijk te komen bij hoe het 
ooit was. 

Ik blijf onderzoeken en ik hoop dat mijn instru-
menten steeds beter worden. In de toekomst hoop 
ik verschillende soorten renaissance-consorts aan 
te bieden, ik heb op dit moment twee verschil-
lende sets in de aanbieding. Er waren veel makers 
van renaissanceblokfluiten  van wie wij nog niets 
of heel weinig weten. Onderzoek wordt dan bijna 
archeologisch, wij zien alleen maar de oppervlakte. 
Er is nog veel dat we kunnen leren, ook over de ver-
binding tussen de instrumenten en het repertoire. 

:DW�]LMQ�GH�JURRWVWH�XLWGDJLQJHQ�YDQ�KHW�
RQGHU]RHN�QDDU�UHQDLVVDQFHEORNÁXLWHQ�HQ�
KXQ�UHSHUWRLUH"

Blokfluiten zijn van hout, en dus vergankelijk. El-
ke honderd jaar dat je terug gaat in de tijd, heb je 
minder materiële informatie. In mijn database 
van renaissanceblokfluiten heb ik op dit moment 
ongeveer 200 instrumenten en dat komt omdat 
ik ook veel exemplaren van de vroege 17e eeuw 
meetel. Veel informatie en bewijsstukken over de 
bewaarde instrumenten zijn in de 19e eeuw ver-

dwenen: in Wenen, in Parijs, in Rome... Veel privé-
collecties werden toen door de staat overgenomen 
en veel informatie over waar de instrumenten 
vandaan kwamen, ging op dat moment verloren. 
Dat is heel erg jammer, want dat was juist het 
moment waarop ze deze informatie systematisch 
hadden kunnen noteren. Voor ons is het nu een 
groot obstakel. Als we wisten waar de instrumen-
ten vandaan kwamen, zouden we makkelijk meer 
kunnen zeggen over hoe ze gebruikt werden. 

Ik heb ook veel gelezen over de geschiedenis van 
concertina’s en het is ongelooflijk hoeveel meer 
primaire bronnen er nog bestaan over 19e-eeuw-
se muziekinstrumenten. Soms heb je zelfs foto’s 
van de eerste makers en in de 60er jaren bestond 
er nog steeds een van de originele 19e-eeuwse 
concertinabedrijven! Alles ligt veel dichterbij, er 
zijn meer documenten... Ik ben eigenlijk een beet-
je jaloers op de deskundigen van die latere perio-
de, want ze hebben een veel completer beeld van 
de geschiedenis van hun instrument dan wij van 
de blokfluit kunnen hebben!

Websites:
Dapper’s Delight: www.dappersdelight.com
Adrian Brown: www.adrianbrown.org

Een consort naar Bassano bestaande uit een
D-sopraan, twee G-alten, twee C-tenoren, twee
F-bassetten waarvan een met extensie tot D en 
een Bes-bas met extensie tot G. Foto: Koen Beets.
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YDQ�HONH�VHULHX]H�EORNÀ�XLWLVW�
'HHO���EHYDW�VWXNNHQ�YRRU�À�XLW�
LQ�WUDQVSRVLWLHV�YRRU�EORNÀ�XLW��
GHHO���EHYDW�VRRUWJHOLMNH�
EHZHUNLQJHQ�YDQ�YLRROPX]LHN�

Beknopt van omvang – 
genoeg voor levenslang studeren!
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'H]H�SUDFKWLJ�XLWJHJHYHQ�
WZHHGHOLJH�VHW��PHW�����
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