
 
 
Flanders Recorder Quartet 'Vier op 'n Rij' is trots hun nieuwe cd 'The Six Wives of Henry VIII' te 
mogen voorstellen. (Passacaille 948, 2008) 
 
 
‘Divorced, beheaded, died; divorced, beheaded, survived’ 
Ziedaar in een notendop het lot van Henry’s vrouwen. Niet 
de liefde bracht hem ertoe vaak te trouwen, wel zijn 
wanhopig streven om een mannelijke troonopvolger voort 
te brengen. Een Venetiaans ambassadeur beschreef Henry 
VIII in 1519 als ‘de aantrekkelijkste koning: groter dan 
gemiddeld, met een rond gezicht, zó mooi dat het dat van 
een prachtige vrouw had kunnen zijn.’ Op deze man werd 
Catharina van Aragon verliefd, ze ontmoette Henry toen hij 
10 was en zij 16... 
 
Op deze manier begint het verhaal van Henry VIII en zijn 
zes vrouwen... 
 
Koning Henry VIII speelde een belangrijke rol in de 
geschiedenis van de blokfluit. Hij was zo bezeten van het 
instrument dat hij de beroemde broers Bassano helemaal uit 
Venetië liet overkomen om dagelijks voor hem te spelen. 
Zij componeerden, speelden en bouwden instrumenten 
voor hun koning waardoor er een weelde aan 
ensembleliteratuur behouden is gebleven. Deze composities zijn één voor één juweeltjes.  
 
Voor het publiek is Henry VIII vooral gekend om zijn losbandig leven en zijn talrijke 
liefdesaffaires. Toondichter Piet Swerts vond het muzikaal portretteren van Henry’s zes vrouwen 
een interessant uitgangspunt. Boeiend en gevarieerd schetst hij in 20 scènes het Engelse hofleven 
van Henry VIII: jachtscènes, oorlogstaferelen, liefdesperikelen, folteringen… en zijn zes vrouwen.  
 
Vier op ’n Rij put uit zijn uitgebreid arsenaal aan blokfluiten om Henry's leven sprankelend te 
vertolken. Deze nieuwe cd is een boeiende combinatie van oud (Henry VIII) en nieuw (Piet 
Swerts) waar u niet onverschillig bij zal blijven.  
 
'The Six Wives of Henry VIII' Warm aanbevolen! 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Flanders Recorder Quartet ‘Vier op ’n Rij’ 
Info en bestellingen: www.flanders-recorder-quartet.be 
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