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1.

Inleiding

Jaren geleden ben ik voor het eerst in contact gekomen met de muziek van Cape Breton via
de cd ‘The hear of Cape Breton’ waarop Buddy MacMaster een medley speelt op viool,
begeleid door Joey Beaton op piano. Deze stijl van Celtische muziek vorm was geheel nieuw
voor mij. Hoewel het verwantschap met Schotland en Ierland onmiddelijk duidelijk was
waren er toch een aantal vragen me ertoe aanzetten om er meer over te weten te komen.
Als vertrekpunt vond ik op Youtube een video van een CBC documentaire ‘The Vanishing
Cape Breton Fiddler’ van Ron MacInnis, uitgezonden in February 1972. Het bracht het
“uitsterven” van de Cape Breton muziekstijl in de volle aandacht, zowel muziek als sociaal.
Een trend die zich eerder in alle geïndustrialiseerde landen, zoals ook in België, reeds had
doorgezet. Deze uitzending werd op de nodige controverse onthaald door de mensen van
Cape Breton zelf. Het bracht een ganse beweging, met o.m. Frank MacInnis, Father Eugene
Morris, Burton MacIntyre, Archie Neil Chisholm, Father John Angus Rankin, Rod
Chisholm, Judge Hugh J. MacPherson, Anne Marie MacDonald, Jeannette Beaton, Joey
Beaton en Ray MacDonald, op gang om deze muziek terug tot leven te brengen. Een eerste
Cape Breton Fiddle festival werd georganiseerd in Glendale in July 1973.
Initieel verwachtte ik moeilijkheden met het vinden van informatie, immers Cape Breton
muziek is totaal onbekend in (continentaal) Europa. Partituren, live muziek, boeken, enz.. . .
zijn hier nauwelijks of niet te vinden. Maar ik ontdekte een overvloed aan informatie,
hoofdzakelijk via het internet. Sites zoals youtube, itunes, kimberleyfraser.com, het Celtic
Music Interpretive Centre, Cape Breton Fiddle Recording Index, Taigh na Teud, Cranford
Publications enz.… waren zeer waardevol. Door de grote hoeveelheid aan informatie was ik
genoodzaakt de scope van het werk drastisch te veranderen. Initieel beoogde ik een
algemeen overzicht maken van de dans-, lied- en instrumentale muziek maar dit bleek
algauw een onmogelijke taak en heb ik het noodzakelijker wijze moeten beperken tot de
laatste vorm.
Hoe is deze muziek op Cape Breton ontstaan, hoe traditioneel was deze muziek nog, had het
nog een sociale functie, welke instrumentale technieken maakten die de typische ‘sound’ van
Cape Breton muziek,... . . . het zijn vragen die ik trachtte te beantwoorden maar gezien de
hoeveelheid en uitgebreidheid aan informatie kan dit niet anders zijn dan een ‘inleidende
inleiding’ - slechts een tipje van de sluier werd gelicht. Traditionele muziek laat zich niet
puur theoretisch laat benaderen, daarom heb ik getracht om via audio en videofragmenten
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de ervaring met de Cape Breton muziek meer aanschouwelijk te maken. Trouwens de
liefhebbers van natuurwandelingen en zeezichten kunnen met de video van het
NovaScotiaTourism zien dat Cape Breton meer is dan muziek alleen.
Graag wil ik volgende personen nog bedanken - Hans Cammaert Kimberley Fraser, Angus
MacLeod, Mats Melan en Michiel Van Camp.
1. Videofragment A & B : ‘The Vanishing Cape Breton Fiddler’ van Ron MacInnis
2. Videofragment : The Celtic Music Interpretive Centre
3. Videofragment : NovaScotiaTourism en Joanne MacIntyre
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2.

Algemeen

In 1773 ontvingen Dr. J. Witherspoon, predikant te Philadelphia, en Mr . Pagan, koopman
te Greencock in Schotland, eigendomstitels voor landpercelen gelegen in Cape Breton en
Nova Scotia. Om dit verder economisch te ontwikkelen werd Dr. J. Witherspoon partner in
de rederij van Mr. Pagan en startten ze een handelsroute voor het vervoer van hout van
Cape Breton naar Schotland en England. Om tegemoet te komen aan de vraag naar werkkrachten op Cape Breton namen zij J. Ross in dienst om migranten in Schotland te werven
met de belofte van gratis overtocht, één jaar gratis voedsel en provisie en landeigendom.
Het zeilschip ‘ The Hector’, eigendom van mr. Pagan en Dr. J. Witherspoon, vertrok in juli
1773 vanuit Loch Broom, Schotland, richting Pictou, Nova Scotia, met 189 Schotse
migranten aan boord. De lange en gevaarlijke reis duurde 11 weken. Het schip was in zeer
slecht staat (1). Zware stormen rond Newfoundland dreven “The Hector” ernstig uit zijn
koers waardoor de reis veertien dagen langer duurde dan voorzien. Naarmate de reis
vorderde werden tevens voedsel en gezond drinkwater zeer schaars. Achttien personen, vnl
kinderen, stierven door pokken en dysenterie. Het zeilschip meerde aan in Pictou Harbour,
Nova Scotia, op 15 september 1973. Eens aangekomen bleek echter dat de beloften niet
werden nagekomen, geen voedsel noch gereedschappen en geen basishuisvesting waren
aanwezig. De beloofde landpercelen waren niet aan de kust gelegen zoals afgesproken maar
diep landinwaarts midden in de dichte bossen van Nova Scotia en Cape Breton. Komende
van Schotland met zijn kale bergen en heide landschappen vereiste het van de migranten
een drastische en snelle aanpassing van hun leef- en werk gewoonten om in deze nieuwe
omgeving te overleven want het was al midden september en de winter naderde snel.
Hoewel de reis van het zeilschip ‘The Hector’ zeker geen alleenstaand voorbeeld was van de
wijze waarop migraties verliepen, werd het wel een mijlpaal. Door het dramatische verloop
van de overtocht vond het dermate weerklank in de lokale media in Schotland dat men
besefte dat de migratiestroom naar Scotia Novia ( 2 ) onomkeerbaar geworden was. De
uitstroom van migranten vanuit Schotland, Ierland, England en continentaal Europe naar
het huidige Canada en Amerika was definitief op gang gekomen.

(Campey 2004, 21) “…the passengers could pick the wood of her sides with their fingers…”
(Campey 2004, 3) “Lamenting the loss of so many people to the New World, the Edinburgh
Advertiser called for something to be done to stem the outflow of Scots. But even to this early date, in
1773, the exodus had developed an unstoppable momentum. . . .”
1
2
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De migraties van de 18° en 19° eeuw
vanuit Europe moet gezien worden in het
licht van de enerzijds de stabilisering
van

de

buitenlandse

politiek

van

England en Frankrijk ten aanzien van de
oostelijke kust van Noord-Amerika en
Canada

en

de

economische

ontwikkelingen in Europe anderzijds.
Het huidige Nova Scotia en Cape Breton
werd oorspronkelijk bewoond door Mikmak indianen. Het was reeds gekend in de 15 eeuw
door Baskische vissers(3). Nadien werd het achtereenvolgens door John Cabet (1497) en
Jacques Cartier (1534) ontdekt en gedetailleerd beschreven. In de loop van de daarop
volgende eeuw koloniseerde Frankrijk het gebied (Île Royale later île du Cap-Breton)(4) (5)en
voegde het toe aan Acadia – een gebied in het noordoosten van Noord-Amerika en beheerd
door Frankrijk. Het bestond uit delen van het oosten van Québec, New Brunswick, Nova
Scotia, het huidige New England en verder naar het zuiden toe het tegenwoordige
Philadelphia. Met de ondertekening van de verdragen van Utrecht in 1713 en Parijs in 1763
kwam een einde aan de gebiedsbetwistingen verkreeg England de voogdij over deze
gebieden.
3 In het uiterste zuiden van Newfoundland – het eiland gelegen ten noorden Cape Breton – is er een dorp aan de
kust genaamd Channel-Port aux Basques
4 (Muis 2013)De naam Cape Breton is hoogst waarschijnlijk afkomstig van het Baskische dorp Capbreton nabij
Bayonne in Frankrijk.
5 (Willard, 1998)De keuze voor de naam Cape Breton kan verklaard worden doordat het Frans-Baskische vissers
waren die als eerste ‘kolonisten’ aan land gingen voor het drogen/converseren van de vis voor de terugreis naar
Frankrijk
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Einde 18° eeuw werd Cape Breton verder economisch ontwikkeld nadat het bestuurlijk werd
samengevoegd met Pictou. De voornaamste economische activiteiten waren in de late
18° eeuw en 19° eeuw voornamelijk hout- en mijnbouw.
De migraties, die in de 18° en 19° eeuw met een regelmaat van een klok op gang kwamen,
werden voornamelijk geïnitieerd door de slechte economische omstandigheden in Europe.
Hoge werkloosheid en extreem lage lonen, hoge landrenten en huishuur stimuleerden
mensen om te emigreren naar Cape Breton en Nova Scotia in het bijzonder en naar het
Amerikaanse content in het algemeen. Het is wel belangrijk te weten dat het niet alleen
Schotten waren die emigreerden naar Cape Breton maar ook Fransen, Duitsers,
Nederlanders, Ieren en Engelsen vestigden er zich.
Figuur 1 : Voornaamste etnische groepen in Nova Scotia en Cape Breton, 1871
(Campey 2004, 45)

Zoals

eerder

vermeld

reeds

maakt

het

huidige Cape Breton deel
uit van Nova Scotia – één
van

de

drie

provincies

maritieme

van

Canada.

Het ligt in oostelijk of
Atlantisch
Halifax

Canada

als

hoofdstad.

met

provinciale
Op

een

oppervlakte van 55 km²
wonen 921.727 personen.
Tot midden vorige eeuw
was Cape Breton enkel bereikbaar vanuit Nova Scotia via ferry’s. Het is pas in 1952 dat men
begonnen is met een vaste verbinding door de bouw van de “Canso Causeway” of Canso dam
die het eiland verbindt met Nova Scotia. Zoals verderop wordt besproken is dit een
belangrijk element geweest in het behoud en de ontwikkeling van de traditionele Cape
Breton muziek.
Vooraleer we verder gaan stel ik voor om even terug naar het begin van dit hoofdstuk, de
overtocht van “The Hector” en meer bepaald naar de sociale gevolgen van de migratie en de
leefomstandigheden in de Nieuwe Wereld.
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3.

De sociale functie van de traditionele muziek

Stel je even voor dat er geen internet bestaat, geen email noch gsm, geen tv noch radio. Dat
er geen vliegtuigen of snelle oceaanschepen bestaan die tegen een redelijke prijs een veilige
en snelle overtocht konden garanderen. Dat, als je een brief wil versturen, het meestal een
aantal maanden duurde vooraleer deze de geadresseerde bereikte. Dit was de situatie tot
einde 19° begin 20° eeuw. Een reis, vanuit bijvoorbeeld Schotland naar Pictou Harbour, was
een avontuur, een hachelijk en gevaarlijke onderneming met een enorme belangrijke sociale
impact op het persoonlijke en familiale leven. De passagiers die in juli 1773 Loch Broom te
Schotland verlieten met The Hector voor een enkele reis naar Pictou lieten letterlijk have en
goed achter en namen voorgoed afscheid van de familie en vrienden die achterbleven, zonder
een reële kans op weerzien én zonder een duidelijk realistisch beeld van wat hen te wachten
stond. Het was een definitief afscheid. De migranten zochten geen ander leven maar wel een
beter leven met meer welzijn en een hogere levenstandaard. Daarom ook dat men het
‘nieuwe vaderland’ bestuurlijk en maatschappelijk ging structuren en inrichten zoals zij het
kenden in hun geboorteland. Dorpen en streken werden genoemd naar bekende plaatsen in
bv. Schotland. Migranten gingen daar wonen waar er reeds mensen uit hun vroege oude
dorp of streek woonden. Ook het sociale leven werd dusdanig ‘ingericht’. Tradities en
rituelen werden behouden. Cultuur en sociaal leven was in opzet gelijkaardig aan deze van
Schotland maar ontwikkelden zich verder onafhankelijk. Dit alles versterkte het
maatschappelijk en sociaal gevoel van onderlinge samenhorigheid. En hier komen we tot de
kern van dit verhaal: de rol en de functie die Cape Breton muziek, bij uitbreiding de
traditionele muziek in het algemeen, in het sociaal leven, had en heeft.
Zoals Archie Stewart of Milltown Croo, Kings Co. in Prince Edward Island (PEI) vertelt aan
Ken Perlman (6)
“Back then … there was radios, there was no television, and that was the only
entertainment we had – in winter-time probably once a week somebody’d have a
house party. And . . everbody’d bring a pound of sugar and they’d make a fudge
and we’d have fudge and then they’d clear all the stuff out of the kitchen and I’d
get the fiddle out an away they’d go and they’d dance till 12 of 1 o’clock and that

6

(Perlman 1996, 13)
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was an evening’s entertainment. There was nothing else! And it was good
pastime.”
Wat valt er anders te doen tijdens lange koude winteravonden dan verhalen vertellen bij een
houtvuur of kachel, muziek maken, dansen en zingen (7). De sociale rol van muziek in al zijn
vormen - lied, dans of instrumentaal – was uitermate belangrijk. Niet alleen binnen de
kleine kring van familie maar binnen de lokale gemeenschap waar men deel van uit maakt.
Niet

alleen

als

entertainment

maar

ook

als

onderdeel

van

andere

belangrijke

gemeenschappelijk activiteiten zoals geldinzamelingen, huwelijken, dorpsfeesten en dansontmoetingen tijdens het weekend. Het zou ons te ver leiden om hier verder op in te gaan
maar het is toch belangrijk te vermelden dat in de lokale of regionale gemeenschappen er
een dansmeester was (8) – een beroep dat nu niet meer bestaat maar toen in zéér hoog
aanzien stond – die verantwoordelijk was voor het organiseren van bruiloften en feesten en
evenementen diende op te luisteren met dansmuziek. We willen hierbij enkel aantonen dat
muziek in de voorbije eeuwen tot midden 20° eeuw een enorme belangrijke rol speelde in de
lokale samenleving - muziek was een inherent onderdeel uit van het sociale leven.
4. Videofragment : Ceilidh in SW Margaree

Dit impliceert tevens dat elke regio en/of dorp zijn eigen regionale muzikale traditie en stijl
ontwikkelde. De graad van bereikbaarheid van de lokale gemeenschap bepaalde ook de mate
waarin de eigen muzikale traditie werd afgeschermd van invloeden van buitenaf en zijn
eigenheid kon behouden. Het feit dat Cape Breton pas in midden jaren 60 permanent werd
verbonden met Nova Scotia en Canada door de Canso dam verklaart waarom de lokale
muzikale traditie van Cape Breton zolang heeft stand gehouden in een steeds verder
voortschrijdende industriële en economische ontwikkeling - in het bijzonder in de naoorlogse
periode.
De sociale en maatschappelijke functie en rol die de muziek had in de lokale gemeenschap
had echter ook een ‘donker’ kantje. De kunst of kunde om dansmuziek te brengen bracht
niet alleen voorrechten en hoog aanzien mee maar ook verplichtingen. Het was voor elke
muzikant een sociale verplichting om zijn muzikale kunde te delen met de gemeenschap. Er
werd van hem/haar verwacht dat hij/zij gratis muziek speelden tijdens ”house parties”,
dorpsfeesten en lokale fondsenwervingen, huwelijken, . . . . Sommige muzikanten werden,
7
8

(Robb) - Een interessant boek in dit verband is De ontdekking van Frankrijk door Graham Robb
zie J. Scott Skinner
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naast hun dagelijkse handenarbeid, gevraagd om verschillende avonden per week te spelen
– en dit dikwijls tot laat in de nacht.
4.

Cape Breton muziek: traditioneel en Keltisch

Doorgaans wordt naar Cape Breton muziek gerefereerd als volksmuziek. Maar kunnen we
de hedendaagse muziek in Cape Breton gespeeld door bv. Natalie MacMaster nog wel als
volksmuziek benoemen.
Vergelijking
5. Videofragment : John MacDougall
6. Videofragment : Natalie MacMaster
Is “volksmuziek” wel een juiste term in deze context?
Als we zoeken naar een goede werkbare definitie of classificatie dan blijkt het moeilijk
hierop een goed antwoord te vinden. Noch in het werk van D.J. Grout over de “Geschiedenis
van de westerse muziek” (Donald J. Grout 2006) noch in het werk van W. Steffelaar
“Muzikale Stijlgeschiedenis” (Wouter Steffelaar 2007) wordt de term “volksmuziek” nader
beschreven en zelfs nauwelijks of niet vermeld. Het is alsof “volksmuziek” niet bestaat en
enkel “klassieke muziek” de Europese muziekgeschiedenis uitmaakt.
Wikipedia geeft al een meer bruikbare omschrijving “… volksmuziek is in het algemeen het
tegendeel van klassieke muziek (de laatste uitsluitend bedoeld als kunstmuziek, als
esthetisch luistergenot), in diverse culturen. Het kenmerkende van volksmuziek, is dat het
een rituele of functionele rol in een bepaalde cultuur vervult, bijvoorbeeld in de vorm van
dansmuziek, feestmuziek of muziek die gebruikt wordt om bepaalde arbeidshandelingen te
synchroniseren…” (Wikimedia Foundation, Inc. n.d.). Hier wordt verwijzen naar de rol van
de volksmuziek in het sociale dagelijkse leven. Maar zoals Wim Claeys stelt is volksmuziek
een te beladen term – het is muziek van en door het volk en dus ook wat gezongen wordt
tijdens bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Daarom is het meer aangewezen om de term
traditionele muziek te gebruiken dan volksmuziek. Traditionele muziek verwijst naar hoe
muziek gespeeld, gezongen en beoefend wordt op de vanouds gebruikelijke wijze zoals
generaties geleden en zoals dit vandaag de dag nog wordt beoefend (Dree Peremans 2006,
15). Hier mag echter zeker niet uit worden afgeleid dat traditionele muziek een statisch
gebeuren is, integendeel het evolueert permanent.
Ten gevolge van de migraties, is muziek van Cape Breton sterk gerelateerd aan die van
Schotland. Ze is er rechtstreeks uit voortgekomen tijdens de 18° eeuw en 19° eeuw en heeft
zich nadien verder zelfstandig ontwikkelt. Het is dus zeer zeker van Keltische oorsprong of
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beter gezegd het kan worden omschreven als “Celtic music”. Hiermee wordt bedoeld muziek
die zijn traditie vindt in de landen of regio’s waar de Keltische taal werd/wordt gesproken:
Ierland, Schotland, Man, Wales, Bretagne, Cornwall (Sawyers 2004, 3). We zouden hieraan
ook de regio Cape Breton / Nova Scotia moeten toevoegen. Niet alleen omdat ook hier het
Gealic nog actief wordt gesproken maar ook omdat de muziekstijl, hoewel sterk gelijkend op
en verwant aan de Schotse muziek, zich toch verschillend heeft ontwikkeld. Daar waar de
Schotse muziekstijl een sterk klassieke benadering heeft is de muziek van Cape Breton
veeleer gebaseerd op de sociale rol die het had/heeft.

5.

Dans- en melodietypes (9)(10)

Cape Breton muziek is hoofdzakelijk dansmuziek met een sterk ritmisch karakter. Het
dansen zelf neemt twee vormen aan – het solo dansen of het groepsdansen. Met betrekking
tot dit laatste wordt een dans – of muziekbijeenkomst een céilidh genoemd.
We omschrijven hierbij de voornaamste dans- en melodiestrukturen m.b.t. de Cape Breton
muziek stijl.

5.1. Air
Omschrijving: Dit is de instrumentale variant van de liedvorm – de aria. Een air kan zowel
naar tempo, ritme als naar structuur verschillen. Het tempo is eerder lento of adagio met
een vrij en dus geen strak ritme. Voorbeeld: Hector the Hero (zie 7.1)

5.2. Jigs
Maatsoort: een traditionele dans in 6/8. (kan ook in 9/8 of 12/8 – maar dit komt zelden voor
in Cape Breton)
Structuur: idem als reel met voornamelijk achtste en gepunte vierde noten.
Vormschema: AABB ABAB
Tempo: 86 – 130
Opmerkingen:
-

Deze structuur ontwikkelde zich in England gedurende de 16° eeuw en werd populair
in gans Europe. Het werd ook toegepast in de Barok muziek.

9

(Wikipedia sd)
(Unknown sd)

10
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-

In Cape Breton worden groepen van drie achtste noten gelijkmatig gespeeld, in
tegenstelling tot bv Ierland waar de eerste noot wordt verlengd, de tweede noot korter
wordt gespeeld en de derde noot een normale achtste tel krijgt.

5.3. Mars
Maatsoort: in 2/4 of 4/4 en 6/8
Structuur: idem als reel maar in Cape Breton worden er dikwijls strenge variaties aan
toegevoegd (zie 7.2.1)
Vormschema: AABB
Tempo: 60 – 80
Karakter: een sterk regelmatig ritme ter ondersteuning een (bv. militaire) mars

5.4. Reels
Maatsoort: 2/4 of 4/4 met het accent op de eerste en op de tweede(2/4) of derde(4/4) tel.
Structuur: twee delen A en B van telkens 8 maten met voornamelijk vierde en achtste noten.
Elk deel bestaat uit een voor- en nazin van telkens 4 maten met een vraag en antwoord.
Vormschema: AABB of ABAB.
Karakter: zeer snelle dans waarin figuren worden uitgevoerd door 2 of meer koppels
Tempo: 90 – 130

5.5. Strathspey
Maatsoort: 4/4 met accent op elk van de vier tellen
Structuur: twee delen A en B met telkens 8 maten met voornamelijk zestiende en achtste
noten. Er worden doorgaans ook strenge variaties toegevoegd.
Vormschema: AABB
Tempo: traag (60) of dans (108)
Opmerkingen: Deze structuur vindt zijn oorsprong in the strathspey regio in Schotland.
Het refereert naar zowel een bepaald type van melodie als naar de dans. De zogenaamde
‘cut‘ of ‘Scotch snap’ (een zestiende noot voor een gepunte achtste) komt veelvuldig voor.
Omdat deze cut telkens op de tel begint komen er geen syncopes voor.
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6.

Beschrijving van de Cape Breton muziekstijl

De muziek van Cape Breton omvat zowel de lied-, dans- als instrumentale muziek. Zoals
reeds aangehaald in de inleiding beperken we ons tot the instrumentale muziek met een
korte beschrijving van de dans.
Zoals hoofdstuk 2. besproken is Cape Breton muziek in wezen dansmuziek. Dans, meer
bepaald stepdancing, is de kern van de muziek van Cape Breton. Het is de reden van
bestaan van de muziek in zijn traditionele vorm. Indien de dans verdwijnt dan zal ook het
typische karakter van de Cape Breton muziek verdwijnen. Dans en dus ritme zijn veruit de
belangrijkste elementen in de Cape Breton muziekstijl. Ik kan geen betere beschrijving
vinden voor Cape Breton muziek dan die K. Fraser me in een Skype interview. Zij gebruikte
het Engelse woord ‘percussive’.
“Cape Beton fiddle music is very percussive music” (11)
Dans en ritme bepaalt de ganse stijl en vorm van de Cape Breton viool muziek.

6.1. Algemene stijl en vormkenmerken (12)(13)
In het algemeen wordt naar Cape Breton muziek gerefereerd als hoe de traditionele muziek
van Schotland zou geëvolueerd zijn indien daar de culturele en sociale repressie niet had
plaatsgevonden. Dit is slechts correct dat daar waar ze enerzijds dezelfde melodieën delen ze
anderzijds ook, sinds de migraties in de 18° en 19°, sterk verschillend van elkaar
geëvolueerd wat betreft stijl en techniek. Traditionele muziek is in voortdurende
verandering. Over het algemeen, zonder de lokale en regionale stijlverschillen in
aanmerking te nemen, kunnen we Cape Breton muziek als volgt omschrijven
6.1.1.

Vorm

Cape Breton viool muziek is in essentie een solo traditie bestaande uit drie elementen:
1°) een viool speler met 2°) piano begeleiding en 3°) het ritmisch tikken of stampen met de
voeten. Traditioneel is het eerder uitzonderlijk dat meerder violisten samenspelen. Dit zowel
voor dansevenementen, concerten, enz.…. Indien er echter twee of meerdere muzikanten
samenspelen, zullen ze ofwel de melodie in andere octaaf spelen ofwel de beurtelings van
elkaar overnemen.
Met betrekking tot de medley-vorm – zie 7.2.

(Kimberley Fraser, Cape Breton music 27)
(jim@sfcelticmusic.com 2001)
13 (K.E. Dunlay & D. L .Reich 1986)
11
12
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De melodieën worden zowel van partituur als uit van buiten gespeeld. Algemeen houdt men
zich in Cape Breton aan het juist spelen volgens de partituurversie – versieringen kunnen
tijdens het spelen toegevoegd worden.

6.1.1.1.

Begeleiding door piano

Traditionele muziek werd doorgaans gespeeld op publieke plaatsen zoals kruispunten, pubs
of, zoals in Cape Breton, thuis. In tegenstelling tot de aanverwante traditionele muziek in
Ierland, Schotland of Bretagne is piano als begeleiding een integraal en zeer kenmerkend
element van de Cape Breton muziek.
In de 18° en 19° eeuw was een toetsinstrument zeker geen alledaags muziekinstrument. Het
is dan ook verwonderlijk dat piano, of zijn voorloper het harmonium, zo nadrukkelijk
aanwezig is als begeleidingsinstrument in de traditionele Cape Breton muziek. Een
verklaring is hiervoor niet gevonden maar het dient waarschijnlijk gezocht te worden in de
barok muziek van het Schotland van de 17° en 18° eeuw. Klavecimbel en later piano,
vormden het basso continuo – een geïmproviseerd versierend en aanvullend spel met
harmonie als basis. Dit vertoont merkwaardig genoeg een grote overeenkomst met de Cape
Breton muziekstijl waarin de viool de melodielijn speelt en de piano de geïmproviseerde
baslijn. Deze improviserende begeleiding o.b.v. basisakkoorden is geëvolueerd naar zeer
versierende improvisatie met complexe patronen. Sinds midden vorige eeuw wordt ook
gitaar voor begeleiding gebruikt. De begeleiding met de voeten ondersteunt/versterkt de
melodie ritmisch.
7. Audiofragment : Andrea Beaton – King Arthur
8. Audiofragment : Kimberley Fraser – The Fairy Dance

6.1.1.2. Ritmisch stampen met de voeten
Solisten, al of niet met begeleiding, stampen ritmisch met hun voeten. In andere
aanverwante muziek stijlen is dit slecht uitzonderlijk en afhankelijk van de muzikant. In de
Cape Breton muziek stijl is het integraal onderdeel. Elke type van muziek – reel, jig, mars,
strathspey, … kan op een andere manier met de voeten begeleid worden. Het ritme wordt
tegenwoordig ook ondersteund door een enkelvoudige trommel.
‘Putting it all together’
9. Audiofragment : Andrea Beaton – Magners Cut
10. Audiofragment : Andrea Beaton – Elizabeth’s Cut
11. Videofragment : Cynthia MacLeod - medley - mulitasking 
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6.1.2. Tonaliteit
De melodieën in een medley worden doorgaans gespeeld in dezelfde toonaard. Uitzonderlijk
zal naar een aanverwante toonaard worden overgegaan bijvoorbeeld van Do Groot naar la
klein. Dit is in sterk verschillend van de traditionele muziek in Ierland en Schotland waar
men met de melodie ook de toonaard verandert.
Tijdens het spelen van de medley kiest de muzikant de melodieën(14). Dit vereist dat de
muzikant over een groot repertorium beschikt maar tevens dat hij dat van buiten kan
spelen. Het gebruik van gelijkaardige toonaard biedt twee belangrijke voordelen. Allereerst
vereenvoudigt dit, tijdens een optreden, de keuze van melodieën. Anderzijds maakt het
begeleiding op piano eenvoudiger en minder complex want, in tegenstelling tot de melodie
partituur, zijn de begeleidingspartituren nooit uitgeschreven en blijven de begeleidingspatronen binnen eenzelfde toonaard.

6.1.3.

Stemming

Tegenwoordig is algemeen de meest gebruikte stemming voor viool de standaard stemming:
sol-re-la’-mi’’. Hoewel het gebruik van scordatura of herstemming veelvuldig gebruikt werd
is het in onbruik geraakt mede door het probleem van veranderende vingerzetting. De meest
toegepaste scordatura – High Bass genoemd - waren la re’ la’ mi’’ of ook la mi’ la’ mi’’. Het
biedt twee voordelen. Enerzijds komen er bijkomende microtonen vrij en hierdoor wordt het
volume tijdens het spelen aanmerkelijk sterker en krijgt de melodie meer kleur. Bovendien
kan, in een setting met meerdere spelers, de melodie op de hoogste snaren gespeeld worden
terwijl de andere muzikanten de melodie parallel kunnen spelen op de bas snaren zonder
een nieuwe vingerzetting te leren.

6.2.

Ritme

Zoals reeds eerder gesteld – ritme is het hart van de Cape Breton muziek.
Het wordt met een sterk en krachtig ritme gespeeld. Naast slow airs en strathspeys, clogs en
marchen bestaat de overgrote meerdere van het Cape Breton repertorium uit reels, jigs,
dans - en snellere strathspeys.

Cape Breton muzikanten houden eraan om de muziek te spelen zoals het genoteerd staat.
Improvisatie tijdens het spelen beperkt zich tot versieringen niet de veranderingen in de muzikale
structuur
14
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6.3.

Techniek (15)(16)

Het meest typerend karakteristieke element van Cape Breton viool muziek is de up-down
boogtechniek. Deze techniek wordt aangevuld met verschillende boogtechnieken en
linkerhand versieringen. Al de verschillende technieken zijn er op gericht om het ritme te
versterken, daarom worden bijvoorbeeld nootbindingen en syncopes zelden toegepast
hooguit in lament of airs. Ze worden naar eigen inzicht door de muzikant toegepast.

6.3.1.

Boogtechniek

a) Up-Down
Het meest kenmerkende van de Cape Breton muziekstijl is het afzonderlijk niet-gebonden
aanstrijken van de noot. Dit is naar alle waarschijnlijk de oudste vorm van boogtechniek in
de Schotse traditionele muziek. De noten worden non-legato of niet-gebonden gespeeld. De
belangrijkste reden voor het gebruik van deze techniek is dat het ritme duidelijk voel- en
hoorbaar blijft voor de dansers.
b) Droning
Het aanstrijken van de open snaar boven of onder tijdens het spelen van de melodie. Dit
wordt geheel naar eigen inzicht gedaan en is nooit opgenomen in partituur
c) Cutting
Het gebruik van “cuts” (ook “bow shakes”) is een typisch kenmerk van de Cape
Breton muziekstijl. Eigenlijk is het een oneven gespeelde triool met een waarde
gelijk aan een kwart noot. Doorgaans wordt het in een neer-op-neer boogbeweging
uitgevoerd. De cut gevolgd door 2 of 3 opvolgende gelijkaardige noten wordt zeer veel
toegepast in strathspeys.
‘Cutting up’ is een aanverwante techniek die veel wordt toegepast in de regionale “Mabou
Coal Mine” stijl. Hierbij wordt spontaan tijdens het musiceren een noot vervangen door twee
boogstreken op dezelfde noot– een gepunte achtste noot wordt dan bv een achtste en een
zestiende noot of een triplet.

15
16

(K.E. Dunlay & D. L .Reich 1986)
(Kimberley Fraser, Blog sd)
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d) Upstroke
Soms worden noten in een zelfde boogstreek gespeeld – typisch de laatste drie noten van een
groep van vier of dikwijls de eerste twee noten wanneer men met een opstreek begint. Men
duidt dit aan als “Flying spiccato”

6.3.2.

Versieringen

a) Gracing
Volgende versieringen worden doorgaans toegepast – dit wordt meestal niet beschreven in
de partituur maar toegepaste naar eigen aanvoelen van de muzikant.

b) Warble
Bij

deze

techniek

wordt

de

gebruikte

vinger

snel

opgeheven

en

teruggeplaatst, gelijktijdig met een vibrato
c) Unisons of due corde
Dit wordt veelvuldig toegepast. Hierbij worden noten op een open snaar gelijktijdig gespeeld
met de noot, door de vierde vinger op de volgende lager klinkende snaar.
d) Vibrato
Dit wordt regelmatig toegepast – zeker bij airs en slow strathspeys
e) Slides of glissando
Deze techniek wordt nauwelijks toegepast enkel bij airs om een variatie of klemtoon te
leggen.
f) Backstrings
Om bij het begin van een zin de eerste noot extra te beklemtonen
kan de eerste noot één of twee octaven lager - op de bas of sol snaar
– gespeeld worden.
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7.

Muzikale voorbeelden

We zullen de muziek van Cape Breton verder uitdiepen aan de hand van twee voorbeelden.
Het allereerste voorbeeld is de air ‘Hector the Hero’ gecomponeerd door J. Scott Skinner. Het
tweede voorbeeld is een medley bestaande uit een mars, strathspey en een reel.

7.1. Hector the Hero (17)
Hector the Hero werd door J. Scott Skinner, dansmeester in Schotland, gecomponeerd en
door G. Steig genoteerd. Het is een zeer bekende melodie en wordt zowel in Schotland als in
Cape Breton gespeeld.

7.1.1.

Verhaal

Het is een lament of, in Schotse Gaelic, een coronach. Het is een
geimprovisseerde klaagzang geschreven ter gelegenheid van een
overlijden, wake of een begrafenis. Deze klaagzang of lament werd
gecomponeerd ter ere van een vriend Sir Hector MacDonald (18531903) die zelfmoord heeft gepleegd. Sir Hector MacDonald werd
geridderd in 1901 en nadien benoemd tot generaal-majoor in het
Britse leger. Hoewel het de gewoonte was dat officieren van het Afbeelding 1: Sir Hector
MacDonald in Egyptisch

Britse leger niet huwden, trouwde Sir H. MacDonald in het geheim legeruniform
met C. Duncan in 1884 en samen hadden ze een zoon. Valse

geruchten en beschuldigingen omtrent zogenaamde homoseksualiteit en pedofilie dreven
hem tot zelfmoord. (Wikipedia sd)
De melodie is zeer bekend in Schotland, Cape Breton en PEI. (Wikipedia sd)

17

(Pat Ballantyne sd)
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7.1.2.

Geschiedenis

7.1.2.1. Initiële kladversie
Deze

versie

is

duidelijk

een

eerste

initiële

versie

–

aangegeven in blauw
geschreven

tekst

onderaan. Juist onder
de partituur is een in
klein hand geschreven
tekst 'Thou has been
mighty in battle; and
thy fame shall never
fade

-

Ossian'.

refereert

Dit

duidelijk

naar de functie die Sir
Hector
had

MacDonald
als

Majoor.

GeneraalHieronder

heeft J. Scott Skinner
nog

een

bijgevoegd

tekst
'Let

the

coronach sigh through
the Trees while the
Highlanders bear this
manly form to the Hill foot’ – ‘Laat dit treurlied zuchten door de bomen terwijl de
Hooglanders Hem naar de voet van de Heuvel dragen’. Over deze tekst kan veel gezegd
worden vooral omtrent de uitdrukking “this manly form” - het drukt een zeer groot respect
uit voor de overledene.
Vorm: Twee delen uit telkens acht maten met een AAB sequentie.
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7.1.2.2. Finale versie
Op 27 maart 1903 schrijft J. Scott Skinner de uiteindelijke versie van Hector the Hero.
Het eerste deel A bestaat uit 8 maten maar wordt herhaald. Het tweed deel B bestaat uit 16
maten maar wordt niet herhaald omdat de herhaling reeds doorgewerkt is in de laatste 8
maten. Het verschilt van de eerste initiële versie door de toevoeging van 8 maten in het
tweede gedeelte Het
toegevoegde
wordt
uit

de

gedeelte

samengesteld
eerste

vier

maten van het tweede
gedeelte

en

een

variatie van de laatste
vier maten van het
eerste gedeelte.

De traditionele muziek van Cape Breton - een inleiding
Dirk Van Damme

20/32

8/06/13

7.1.2.3. Werk – nota
J. Scott Skinner schreef volgende nota bij de finale versie van zijn compositie.
'B - melody extended here, simplicity of form, does not mean dearth - Play in
the Kirk on Sunday & get the Minister to announce as this is a national
Calamity - my eyes are full - B & F [his publishers, Bayley and Ferguson]
will publish at once - & include maybe in H&C - '.
VERTALING: De melodie van het B-gedeelte is uitgebreid, de eenvoud van
de vorm betekent zeker geen gebrek (aan talent) – De melodie dient
gespeeld te worden in kerk op zondag & vraag aan de predikant dit aan te
kondigen alsof het een nationale ramp betreft – B & F [zijn uitgevers,
Bayley en Ferguson] zullen dit onmiddellijk publiceren - & misschien
toevoegen in H&C. [The Harp and Claymore - 1903]
a) Hij geeft hier aan het een eenvoudige melodie is die is uitgebreid in vergelijking met de
initiële kladversie maar dat de eenvoud geen tekort aan ‘talent’ betekent. De reden voor
de eenvoud is
meer te zoeken in
het motief van de
coronach en zijn
vorm als lament.
b) Ook geeft hij
een aanwijzing
omtrent de plaats
en dag waar het
gespeeld dient te
worden – nl. in
de
[presbyteriaanse]
kerk op zondag en dat het dient aangekondigd te worden door de predikant als een nationale ramp
c) Aan de uitgevers vraagt hij voor onmiddellijke publicatie in The Harp en Claymore
collectie.
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7.1.2.4. Voorbeeldversie

De basis voor deze versie is de initiële versie met versieringen op basis van de versie van
Jerry Holland (18)
Metrum: samengesteld ternair maatsoort - 6/8
Stemvoering: homofoon met een begeleiding die zich echter beperkt op de eerste en tweede
hoofdstel van elke maat (met uitzondering van de laatste maat van elk deel). De meest
gebruikte akkoorden zijn echter veelal de basnoot in octaaf zonder andere akkoordnoten.
Toonaard: La Groot – Deze toonaard is alomtegenwoordig gebruikt de muziek van Cape
Breton en Schotland om de zeer eenvoudige reden dat doedelzak in La Groot gestemd
staat.(19)

18
19

(Holland sd)
(Jan van Doornum, sd)
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Structuur: 16 maten – telkens 8 maten in deel A en deel B - gespeeld in AAB vorm. De
eerste herhaling wordt en octaaf
lager gespeeld en de tweede
herhaling terug een octaaf hoger.
De ganse melodie wordt herhaald
als [AAB][AB][ABB]. In de eerste 4 maten van deel A is het centrale motief of thema vervat
in een voor- en nazin met telkens een vraag en antwoord. Hierin bestaat de vraag uit de
eerste twee maten en eindigt op het dominante mi akkoord. De nazin is bijna identiek aan
de voorzin maar eindigt op het tonica la akkoord.
Het hoofdthema wordt in een strenge variatie - zowel melodisch als ritmisch – herhaald
doorheen deel A (laatste vier maten) en deel B – in totaal vier maal. Op te merken is dat
maat 15 melodisch maar zeker ritmisch wordt doorgewerkt. Ook dat maat 13 – het einde
van de eerste variatie in deel B – eindigt op de mediant of kleine drieklank (do – mi – sol)
12. Videofragment : Buddy MacMaster - Hector the Hero

7.1.3.

Componist: James Scott Skinner (20)

James Skinner is op 5 augustus 1843 geboren in het dorpje Arbeadie nabij Aberdeenshire.
Zijn vader William Skinner, was een dansleraar, en verloor na een arbeidsongeval als
tuinier drie vingers aan zijn linkerhand. William Skinner heeft daarna linkshandig de viool
geleerd. De moeder van James Skinner was Mary Agnew en
kwam uit Strathon bij Abderdeenshire. Na het overlijden van
William Skinner in 1845 hertrouwde zijn moeder Mary Agnew en
verhuisde het ganse gezin naar Aberdeen. James Skinner leerde
van zijn broer Alexander F. cello en op de leeftijd van acht jaar
begeleidde

hij

reeds

violist

P.

Milne

(

1824-1908)

bij

dansgelegenheden. In 1855 vervoegde hij met een zesjarig
leercontract een jeugdorkest ‘Dr Mark’s Little Men’ waar hij cello
speelde en viool leerde. Het orkest reisde doorheen heel het
Verenigd Koninkrijk. Op het einde van zijn leercontract verliet
hij het orkest en keerde terug naar Aberdeen waar hij enkele maanden danslessen volgde bij
William Scott. (Pat Ballantyne n.d.). Uit respect voor W. Scott nam hij later diens naam - J.
Scott Skinner. Nadat hij de eerste prijs won op het Highland dansfestival in Ierland werd hij
professioneel dansmeester en had een dansschool in Strathdon, Aberdeen. Hij huwde Jean

20

(Pat Ballantyne sd)
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Stewart in 1871 en in datzelfde jaar werd zijn dochter Jeanie geboren. Zijn zoon Manson
werd geboren in 1881. Het gezin verhuisde naar Elgin. De dansscholen breidde uit over heel
Noord-Schotland. In 1884 bracht hij de Elgin Collection uit - een bundeling van dansmuziek.
Dit bracht echter ongeluk want het uitbrengen van het verzamelde werk bracht hem tot het
bankroet. Ten gevolge hiervan stierf zijn vrouw in 1899. J. Scott Skinner hertrouwde
datzelfde jaar met Gertrude Mary Park. Zij verliet hem in 1909 en verhuisde terug naar
Rhodesië. Zijn zoon Manson verhuisde naar Australia om enkel tijdens WOI naar Europa
terug te keren met het Australische leger.
Sinds de jaren 1870 gaf J. Scott Skinner concerten doorheen gans Schotland. In1893 ging hij
samen met doedelzakspeler en danskampioen Willie MacLennan op tournee doorheen Noord
Amerika en Canada. Door het onverwacht overlijden van W. MacLennan werd de toer
onderbroken en keerde hij terug naar Schotland. Merkwaardig detail: het is op de terugreis
dat hij besloot om de ‘Highland Dress’ dagelijks te dragen.
Eens terug in Schotland besliste hij om te stoppen met dansen en hield hij zich uitsluitend
bezig met componeren en muzikaal optreden. Hij overleed in Aberdeen op 17 maart 1927.
Het belang van het werk van J. Scott Skinner, als componist én als dansmeester, kan niet
overschat. Als één van de belangrijkste componisten van Schotse traditionele muziek is hij
ook van zeer groot belang in Cape Breton (zie ook 6.1)

7.1.4. Compositions
J. Scott Skinner schreef en publiceerde zijn eerste compositie ‘Highland Polka’ als hij
zeventien jaar was. In totaal publiceerde hij meer dan 600 composities. Van J. Scott Skinner
zijn volgende werken en verzameling van partituren verschenen:
a) The Ettrick Vale Quadrilles (1865)
b) The Miller o’ Hirn Collection (1881)
c) The Elgin Collection (1884)
d) The Logie Collection (1888)
e) The Beauties of the Ballroom (1884)
f) A Guide to Fashionable Dancing (c.1884)
g) A Guide to Bowing (1900)
h) The Scottish Violinist (1900)
i)

The Harp and Claymore (1904)

j)

The People’s Ball Room Guide (1905)

k) The Bon-Accord Series
l)

Scott Skinner’s Famous Airs
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m) The Monikie Series
n) The Cairngorm Series
o) The Elgin Collection (1884)

7.2. Medley
Meestal worden de melodieën in medley-vorm gespeeld.
-

Luistermuziek: mars of trage air, trage strathspey, een paar dans-strathspeys en dan
meerdere reels. Hornpipes of clogs kunnen ook gebruikt worden. Jigs worden alleen
gespeeld in set van jigs en nooit gemengd met andere vormen.

-

Gemeenschappelijke dans: de medley zal enkel alleen uit jigs of uit reels bestaan
afhankelijk van de gewenste dansfiguur.

-

Solo stepdans: de medley bestaat uit een strathspey en reels.

De melodieën die men in een medley speelt hebben meestal een zelfde toonaard. De meeste
courante toonaard is La groot. Omdat de verschillende melodietypes aan een verschillend
tempo worden gespeeld zal het men dit tijdens de laatste maten van eerste melodie en de
eerste maten van de tweede melodie geleidelijk aan versnellen/vertragen totdat men,
ongeveer aan het einde van de eerste deel van de tweede melodie, aan de gewenste tempo
speelt
De keuze van de melodie gebeurt ofwel tijdens het spelen of ligt vooraf vast. Elke melodie
wordt hoogstens tweemaal gespeeld. In het algemeen kan de tijdsduur van een medley
variëren van 3 tot 20 en zelfs 30 minuten.
13. Videofragment A&B: Kinnon & Andrea Beaton – medley
14. VideoFragment : Kimberley Fraser & Mark Simos in Boston
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Als voorbeeld heb ik zelf een medley samengesteld met achtereenvolgens een mars,
strathspey en een reel
o

Mars - Father John MacMillan of Barra

o

Strathspey – Largo Law

o

Reel – Put me in the big chest

7.2.1.

Father John MacMillan of Barra (march)
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7.2.2. Largo Law (strathspey)

7.2.3. Put me in the big chest (reel)
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8.

Besluit

In Cape Breton de traditionele muziek is nog zeer actief en pertinent aanwezig, zowel sociaal
als muzikaal. Voor mij persoonlijk was deze kennismaking een ontdekking – een complete
verrassing - zoals het dit ook was in 1773 voor de eerste migranten die de reis met het
zeilschip The Hector naar Pictou maakten – voor mij alleen een véél veiliger en
comfortabeler J - het was ‘a trip from Flanders to Cape Breton’. Deze kennismaking was
intens en een bezoek aan Cape Breton zal zeker gebeuren om ook de muziek meer direct te
kunnen beleven. De muziekstijl zal mij blijven intrigeren en het is dan ook de bedoeling om
dit verder te leren – via o.m. de site van Kimberley Fraser.
Ter afsluiting wil ik nog even volgend videofragment meegeven.
15. Videofragment : Buddy MacMaster en Natalie MacMaster - the King George Medley

Ik hoop dat dit voor anderen ook een eerste kennismaking kan zijn met de Cape Breton
muziekstijl. Daarom heb ik hierna meer informatie uitgelijst omtrent muziekfragmenten en
cd, sites, muzikanten en literatuur.
Alle vermelde video en audiofragmenten en meer kunnen ook teruggevonden worden op de
website http://mycapebretonfiddlemusicproject.info of http://mcbfmp.info
Bedankt @ iedereen
Dirk Van Damme
AMC - 2013
SAMWD Lier
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9.

Muzikanten

Het boek ‘the Cape Breton Fiddler’ (21) wordt algemeen beschouwt als het standaardwerk
i.v.m. Cape Breton viool muziek. Het geeft een uitgebreide biografie van een honderdtal
violisten vanaf midden 18° eeuw.
De belangrijkste muzikanten van de laatste decennia zijn o.m.

Andrea Beaton
Donald Angus Beaton
Kinnon Beaton
John Campbell
Winnie Chafe
Stan Chapman
Angus Chisholm
J. P. Cormier
Winston "Scotty" Fitzgerald
Kimberley Fraser
Glenn Graham
Jerry Holland
Bill Lamey
...

21

Dan R. MacDonald
Howie MacDonald
Rodney MacDonald
Troy MacGillivray
Sandy MacIntyre
Ashley MacIsaac
Wendy MacIsaac
Dave MacIsaac
Buddy MacMaster
Natalie MacMaster
Mairi Rankin
John Morris Rankin
Brenda Stubbert

(MacGillivray 1981)
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10. Beschikbare cd’s op iTunes en Amazone
1. Little Black Book
2. The Tap Session
3. Branches
4. Cuts
5. License to Drive 'er
6. Close To The Floor
7. Cape Breton Tradition
8. The Judique Flyer
9. Taste of Gaelic
10. Live at the House
11. A Step Back in Time
12. The Strathspey King
13. A Trip to Cape Breton (With Jerry Holland)
14. Parlor Music
15. Fiddler's Choice
16. Old Time Scottish Fiddle Music from Cape Breton
Island
17. Cape Breton Violin Music
18. Falling On New Ground
19. Heart Behind the Bow
20. Kinnon & Andrea Beaton
21. Eoghan Dubh (óu an dhu), Black Hughie
22. Tunesmith
23. Cape Breton Fiddle Compilation
24. Gaelic Songs of Cape Breton (Òrain Ghàidhlig)
25. In My Hands
26. My Roots Are Showing
27. No Boundaries
28. The Compilation
29. Fit As a Fiddle
30. Natalie & Buddy MacMaster
31. Cape Breton Fiddle and Piano Music
32. The Heart Of Cape Breton: Fiddle Music Recorded
Live Along The Ceilidh Trail
33. Cape Breton Live: Take 02
34. Failte: Traditions
35. Failte: Airs and Waltzes
36. Failte: A Cape Breton Welcome
37. Cape Breton Live: Take 01
38. Traditional Fiddle Music of Cape Breton - The
Rover's Return Vol. 2
39. Traditional Music from Cape Breton Island
40. Songs from Cape Breton Island
41. Cape Breton Violin
42. Classic Cuts
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Andrea Beaton
Andrea Beaton
Andrea Beaton
Andrea Beaton
Andrea Beaton
Ashley MacIsaac
Buddy MacMaster
Buddy MacMaster
Dawn & Margie Beaton
Donald Angus & Elizabeth Beaton
Doug Lamey
James Scott Skinner
JCB
Jerry Holland
Jerry Holland
Joe MacLean
John Campbell
Kimberley Fraser
Kimberley Fraser
Kinnon & Andrea Beaton
Kinnon Beaton
Kinnon Beaton
Kinnon Beaton, Betty Beaton
Mary Jane Lamond
Natalie MacMaster
Natalie MacMaster
Natalie MacMaster
Natalie MacMaster
Natalie MacMaster
Natalie MacMaster & Buddy
MacMaster
The Beaton Family of Mabou
Various Artists
Various Artists
Various Artists
Various Artists
Various Artists
Various Artists
Various Artists
Various Artists
Various Artists
Willie Kennedy
Winston Scotty Fitzgerald
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11. Partituren
1. Beaton, Andrea : Tunes from the Album – August 2008
2. Beaton, Kinnon : 105 Original tunes Fiddle Tunes – Judique, Nova Scotia, Canada
3. Beaton, K. & D. & A. : The Beaton Collection – Port Hawkesbury, Nova Scotia,
Canada – April 2000
4. Dingwall Printers Ltd : The Athole Collection of Dance Music Scotland -2008,
Inverness Scotland – ISBN 978-0-9559306-1-4
5. MacDonald, Keith N. : The Skye Collection – Scott’s Highland Services Ltd, London,
Ontario, Canada – 2002
6. Fackler, P. : A Cape Breton Collection –transciption from recorded sources – November,
2002 http://www4.ncsu.edu/~pfackler/Music/CBTunes.pdf
7. Public tunes : http://thesession.org/
12. Meer informatie
1. Highland Village Museum : (Nova Scotia Communities sd)
2. The Red Shoe Pub – Mabou : http://www.redshoepub.com/
3. Ottawa Cape Breton Session : http://www.cbsession.com/music.htm
4. Andrea Beaton - http://www.andreabeaton.com
5. Kimberley Fraser : http://www.kimberleyfraser.com
6. Cape Breton Fiddle Recording Index : http://www.cbfiddle.com/rx/index.html
7. Taigh na Teud Sheet Music Publishers : http://www.scotlandsmusic.com/
8. Cranford Publications : http://cranfordpub.com/
9. Jerry Holland : http://www.jerryholland.com/
10. Natalie MacMaster: http://www.nataliemacmaster.com/
11. David Greenberg: http://www.davidgreenberg.ca/works/articles/
12. Notatie software: http://lilypond.org
13. The Beaton Institute : http://www.cbu.ca/beaton
14. Cape Breton Island tourist information : http://www.cbisland.com/
15. Celtic Music Interpretive Centre : http://www.celticmusiccentre.com/
16. The Nova Scotia Tourism Board : http://www.novascotia.com/en/home/default.aspx
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13. Geciteerde werken
1. Campey, Lucille. After The Hector - The Scottisch pioneers of Nova Scotia and Cape
Breton 1773 - 1852. Toronto: Natural Heritage Books, 2004.
2. Donald J. Grout, Claude V.Palisca,. Geschiedenis van de westerse muziek. Achste
Druk. Olympus, 2006.
3. Dree Peremans. Naar de bronnen van de folk. EPO vzw, 2006.
4. Education Scotland. Scotland's songs and tunes.
http://www.educationscotland.gov.uk/scotlandssongs/creditsthanks/index.asp
(geopend jan 21, 2013).
5. Holland, Jerry. „Hector the Hero (feat. Marion Dewar).” Cape Breton Live : take 02.
Comp. J. Scott Skinner.
6. Jan van Doornum. De Schotse Highland doedelzak.
http://www.doedelzakenorgel.nl/?page_id=14.
7. jim@sfcelticmusic.com. „Introduction to the Music f Cape Breton, Nova Scotia.”
Traditional Celtic Music in the San Francisco & Monterey Bay Areas. 27 Januari
2001. http://www.sfcelticmusic.com/Capebret/cbmintro.htm.
8. K.E. Dunlay & D. L .Reich. Traditional Celtic Fiddle Music of Cape Breton. Wayland,
1986.
9. Kimberley Fraser. Blog. http://www.kimberleyfraser.com/sessions/blog.
10. Kimberley Fraser, geïnterviewd door Dirk Van Damme. Cape Breton music Skype,
(2013 February 27).
11. In The Cape Breton Fiddler, door Allister MacGillivray. College of Cape Breton Press,
1981.
12. Muis, D. A. „Cape Breton Island.” The Canadian Encyclopedia. 2013.
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/cape-breton-island.
13. Nova Scotia Communities, Culture and Heritage. Home.
http://museum.gov.ns.ca/hv/en/home/default.aspx (geopend Januari 2013).
14. Pat Ballantyne. J. Scott Skinner: Fiddler, Violinist, and Composer. Editor: Pat
Ballantyne. University of Aberdeen.
http://www.abdn.ac.uk/scottskinner/biography.shtml.
15. Perlman, Ken. The Fiddle Music of Prince Edward Island. Mel Bay Publications Inc.,
1996.
16. Robb, Graham. „De Ontdekking van Frankrijk.” In De Ontdekking van Frankrijk,
door Graham Robb, Vertaler: Suzan de Wilde. Atlas.
17. Sawyers, June Skinner. The complete guide to Celtic music. 4° editie. London: Aurum
Press, 2004.
18. Unknown. Definitions of fiddle styles and tunes.
http://www.biteyourownelbow.com/fidstyle.htm#styles.
19. Wikimedia Foundation, Inc. Volksmuziek. http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksmuziek
(geopend Feb 2013, 2013).
20. Wikipedia. Hector MacDonald. http://en.wikipedia.org/wiki/Hector_MacDonald.
21. —. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki.
22. Willard, Kristen McKay. „Hector - 1773 - The passenger list of the Hector.”
www.rootsweb.ancestry.com. 27 Augustus 1998.
http://www.rootsweb.ancestry.com/~pictou/hector1.htm.
23. Wouter Steffelaar. Muzikale Stijlgeschiedenis. 5° editie. Uitgeverij Nieuwezijds, 2007.
24. Youtube. www.youtube.com.
_______________________________________
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