
Peter Benoit

1834-1901



Kindertijd en eerste leerjaren

Eerste muzieklessen van
vader Petrus, zelf koor- en
Orkestmuzikant

religieuze muziek
als koraal in de Sint
Salvatorkerk 

1847-1851 : lessen van
Pieter Carlier
(organist te Desselgem)  



Student in Brussel

1851:  toegang tot het 

Conservatorium

Les van Fétis  

(contrapunt, fuga en

compositie)

Bereidt zich voor op de

Prix de Rome (1857)



1e Kennismaking met de Vlaamse kwestie

Contacten met K.L. Hanssens
(dirigent van de Munt, orangist) 

Samenwerking met Jacob Kats
“Toneel der volksbeschaving”
(sociaal , antiklerikaal 
en Vlaamsgezind) 



Studiereis (met beurs)

de belangrijkste Duitse 
muziekcentra 

(Dresden, Berlijn, München)

vanaf mei 1859 tot maart 
1863 in Parijs

Tussendoor veel bezoeken 
aan Brussel om zijn werk te 
verdedigen



Dirigent en componist



3e Fantasie

A B A C A structuur (rondovorm)

A: lichtvoetige triolen,  waterval van 
nootjes

B: krachtige akkoordstijl (majeur, forte)

C: lange, romantische cantilene.  
De melodie zit afwisselend in rechter en 
linkerhand

https://youtu.be/-CF-JpbNjoE

https://youtu.be/-CF-JpbNjoE


“Contes et Ballades”

• Intimistische, eerder dan virtuoze 
pianomuziek

• Beginnend muzieknationalisme (vertrekpunt : 
de volkse tradities van zijn geboortestreek)

• Opgedragen aan  grootvader Bernard Monie



1e bundel Opgedragen aan  Angèle Tailhardat,  
die hij via dokter  Paul Gachet kende



Religieuze muziek



Quadrologie religieuse

O.i.v. Constance Teichmann: 

Ernstige kerkmuziek

Ontdaan van alle zgn

“opera-frivoliteiten”

Herbronning in Gregoriaans

en polyfonie

O.i.v. R.Wagner : 

een tetralogie

Salut de Noël

Hoogmis 

(viering van het offer)

Te Deum (lofzang)

Requiem 

(dood en verrijzenis)



Requiem en Kyrië uit het Requiem

Rode draad : hoorn-solo 

Opmerkelijke unisono-passages (o.i.v. Gregoriaans) en

stukken a capella (enkel stemmen)

Opname : Collegium Vocale, Vlaams Radio Koor,

Choeur de Chambre de Namur, Schola Cantorum,

Cantate Domino en deFilharmonie o.l.v Philippe

Herreweghe



https://youtu.be/2KCRKgtNJzU

https://youtu.be/2KCRKgtNJzU


1863 : naar huis

Onthaald als een Belgische held

Huwelijk met Flore Wantzel (Brusselse 
Bourgeoisie)

Op het toppunt van zijn faam

2 concerti (hij noemt het symfonische 
gedichten) bevestigen zijn status in 1864 - ‘65



Kunstenaar ten dienste van 
Vlaanderen

Onder invloed van E.Hiel (“Lucifer”)

liberaal, vrijmetselaar, Vlaming

"Hij laat mij veel te doen over. Hij

verheft mij op eenen berg, werpt

mij in eenen afgrond en zegt: Trek

er U nu maar uit zoals gij kunt!

Dat prikkelt mij, spoort mij aan en

doet de tonen en noten mij uit alle

poriën zijpelen!“ (P.Benoit)



“De Siameesche Broeders”

• Intense samenwerking

• Nederlands als voertaal 
in alle composities

• Compromisloos

• Oratorium : de Schelde



Antwerpen 

• 1863 : opheffing van de blokkades en 
tolheffingen voor de haven

• Antwerpen wordt maritieme en economische 
metropool

• De Schelde als levensader, symbolisch werk



Waar Maas en Schelde vloeien

Benadrukt de culturele en sociale eenheid der 
Nederlanden. 

De rivieren verzinnebeelden de  Zuidelijke en 
Noordelijke Nederlanden (en stromen beide door 
beide landen) 

De melodie werd geïnspireerd door het Wilhelmus

Het lied ging al snel een eigen leven leiden als "Het 
Lied der Vlamingen". 



https://youtu.be/2KCRKgtNJzU

https://youtu.be/2KCRKgtNJzU


1867 : Antwerpsche Muziekschool

Muzieknationalisme (o.i.v.  Herder)

"Een school is een reeks mannen van hetzelfde ras die 
langzamerhand de kunst ontwikkelen, haar gebied 
uitbreiden door het invoeren van nieuwe vormen, en van 
wie de werken verband houden door hunne eigen 
natuur. Daarin herscheppen zij zich gestadig, omdat zij 
de levensbron is waar alle vormen uit ontspruiten die de 
kunst verrijken, en de enige grondslag eener logische en 
consequente ontwikkeling.“ (1868)

Pas in 1899 gelijkgesteld aan conservatoriumdiploma (!!!)



Concreet?

• herbronning bij het volkslied . “Het zijn de 
natuurlijke, maar verborgen wortels waarin het 
wezenlijke karakter van de eigen muziek ligt 
opgeslagen”. Hij gebruikt ze zowel in zijn 
pedagogie als in zijn composities

• "Een volk dat zijne eigene taal niet spreekt zal 
nooit oorspronkelijke melodische kunsttypen 
voortbrengen." Componeren op Nederlandse 
tekst had in het toenmalig Belgisch staatsbestel 
een grote symboolwaarde. 



Revolutionaire visie

• (hoger) onderwijs in de moedertaal

• Gemengd onderwijs (!!)

• Opleiding tot "denkende mensen", niet tot 
vakidioten. 



Verschillende niveaus gevat in een 
drieledige structuur :

Schoolafdeling : als initiatie voor alle gegadigden

Conservatoriumafdeling : voor de geroepenen

Hogeschool : voor de uitverkorenen



“In de Velden” 
voor hobo en strijkorkest

https://youtu.be/KlTqTvqWXsk

https://youtu.be/KlTqTvqWXsk


Sociale dimensie

"Groote kunstenaars bestaan niet uit en bestaan
niet op zich zelven." Componisten zowel als
uitvoerende musici moesten midden het volk -
hun publiek – staan

Hij voedt het publiek zelf op d.m.v. lezingen
De band met het publiek is "zóódanig innig dat alle
esthetiek evenwicht verdwijnt, wanneer die band
verbroken is of niet bestaat”



Heel concreet …

• De muziektaal wordt aangepast aan het publiek. 
Immers : “de muziek is een der machtigste 
wapenen tot propaganda" in de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd.  Maar hoe dat volk verheffen 
met een muziektaal die het niet begrijpt? 

• Drastische versobering. Hij offert zijn “status” op.

• Genres : liederen, koren, cantates (in open lucht)



Rubenscantate (1877)

• N.a.v de 300ste verjaardag van Peter Paul 
Rubens’ geboorte

• Tekst : Julius de Geyter

• Ongeveer  1200 uitvoerders 



Tijdgeest: Vlaamse romantiek
(Nicaise de Keyser)



Hendrik Conscience





Monument:
Willem Geefs
(1843)



Alle werelddelen zingen 
Vlaanderen toe: 

Behoudt het dubbel schild dat allen u benijden: 

Uw Vrijheid en uw Kunst! 

O, mochten in dezelfde gunst wij ons verblijden! 

Komt, volkren, saamgestroomd in dit gelukkig land, 

Waar eedle geesten zweven, eedle zonen leven, 

Komt, den zang der Toekomst aangeheven, 

Die harten trillen doet aan 't verste waereldstrand! 



Koorzang der volkeren : 

Vorsten, geen zwaerd aan de zij meer gegord! 

Volken, geen volk meer in rampen gestort! 

Wilden, geen bloed meer uit schedels gedronken! 

Allen zij plaats in het zonlicht geschonken! 

Vrij zij de Mensch, waar hij zwerft, waar hij huist, 

Vrij als waar de Schelde bruist! 

Groot blijve niet, wie verdrukt en vernielt! 

Groot zij alleen wie verrukt en bezielt! 



Groot, wie den nacht voor de klaarheid doet zwichten! 

t Rijk van de liefde en de waarheid helpt stichten! 

Groot, wie meer wijsheid en welvaren droomt, 

Groot, als waar de Schelde stroomt! 

Vrijheid en Kennis, de Kunst is uw kroon! 

Kunst in de kluizen en Kunst op den troon! 

Licht in de hoofden en lucht aan de harten! 

Zoetere vreugde en zachtere smarten! 

Kunst vol natuurkracht, die schept en ontgloeit, 

Kunst als waar de Schelde vloeit!



Afgunst : En dan?   

Allen(!) antwoorden: 

Dan zal de beiaard spelen 

Van alle torentransen, 

Dan zal de grijsheid kweelen, 

Dan zal de jonkheid dansen! 

Dan spreidt elk land voor de oogen

Zijn Vrijheid, Kunst en Zeden; 

Daar zal elk volk op bogen; 

Daar wordt het om aanbeden!



https://youtu.be/cW_DGpBQoaE

https://youtu.be/cW_DGpBQoaE








Grafmonument Schoonselhof

De ontluikende Vlaamse muziek, begeleid door 
de genius der kunsten die opstijgt uit de werken 
van Benoit

Rondomrond enkele figuren uit zijn werken : 
Lucifer, Charlotte Corday, de elzenkoning

(ontwerp : Arthur Pierre)



Vader van een Vlaamse 
componistenschool

Edward Keurvels (1853-1916, stichter Vlaamse 
Opera)

Jan Blockx (1851-1912) “Teniers van de Vlaamse 
muziek” bv Vlaamse dansen” voor orkest

Edgard Tinel (1854-1912) katholieke strekking, 
directeur Lemmensinstituut (Mechelen)



Coda

“Symfonisch gedicht voor fluit en orkest”

2e deel “Melancholie” 



Herfstdag 

Heer, het is tijd. Het was een grootse zomer.
Leg nu uw schaduw op de zonnewijzers
en laat de wind over de velden komen.

Gebied de vruchten vol te zijn,
verleen hun nog twee zuidelijke dagen,
stuw ze naar de voldragenheid en jaag
de laatste zoetheid in de zware wijn.

Wie nu geen huis heeft, bouwt er ook geen meer,
wie nu alleen is, zal het nog lang blijven,
zal waken, lezen, lange brieven schrijven

en rusteloos de lanen op en neer gaan 
als de wind de blaren voort zal drijven.

(R.M.Rilke) https://www.youtube.com/watch?v=i_VgJrIY
kcI&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=i_VgJrIYkcI&feature=emb_title

