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thema

Psalmbegeleiding was in Leiden feitelijk al twee jaar 
eerder ingevoerd. De meeste andere steden, zoals Delft, 
Dordrecht, Haarlem en Den Haag, volgden al snel, maar 
in Amsterdam bleef men tot 1680 en in Utrecht zelfs nog 
vijf jaar langer onbegeleid zingen. Toen in Den Haag op 22 
april 1641 de gemeentezang voor het eerst door het orgel 
werd begeleid, had men verzuimd de gelovigen hiervan van 
te voren op de hoogte te stellen. De reacties waren zo heftig 
dat, volgens een verslag, bij velen 

... door schrick daervan de koorts op haer hals cregen ende 
naer huys gaen mosten een Candeeltgen innemen ende 
gaen leggen rusten.

Direct na de Reformatie (de Alteratie in Amsterdam vond 
plaats in 1578, zie afbeelding hiernaast) zagen veel gerefor-
meerde kerkbesturen het instrument als een paaps relict en 
wilden het orgel het liefste uit de kerk verwijderen. De stads-
besturen wisten dat te voorkomen en zorgden voortaan voor 
de instrumenten en de bespelingen. De organisten werden 
in dienst van de overheid genomen. 
Ruim een eeuw lang zong men de nieuw berijmde psalmen 
zonder begeleiding. Diverse tijdgenoten, waaronder Con-
stantijn Huijgens in 1641, getuigden ervan dat dit nogal eens 
uit de hand liep: het leek of er meer ‘gehuylt oft geschreewt dan 
menschelick ghesonghen werde’. Ongetwijfeld speelde hierbij 
een rol dat er nogal eens verschillende berijmingen om het 
luidst door elkaar heen werden gezongen, maar het was ook 
duidelijk dat men manieren moest zien te vinden om de me-
lodieën bij de kerkgangers beter bekend te krijgen, uiteraard 
zonder het verbod op orgelbegeleiding te overtreden.

Instructies
Men vond daarvoor een ander medium: de doordeweekse or-
gel- en beiaardbespelingen. Naast een organist hadden veel 
steden ook een stadsbeiaardier in dienst; niet zelden werden 

Toen aan het eind van de zestiende en in de loop van de zeventiende eeuw de nieuwe Geneefse psalm-
melodieën werden geïntroduceerd, was tijdens de gereformeerde kerkdiensten het orgel als begeleidingsin-
strument vooralsnog verboden. Hoewel orgelbegeleiding hier en daar wellicht al eerder oogluikend werd 
toegestaan, duurde het tot halverwege de zeventiende eeuw voordat samenzangbegeleiding officieel werd 
geoorloofd. De synode van Delft besloot pas in 1638 dat ‘het orgelspeelen onder het psalmsingen [...] een 
middelmaetige saecke [is], en wert daeromme gelaeten in de vrijheyt van ydere kercke’

Orgel, beyaert, voorslahc & fluyt   
  – ter leering ende vermaeck
Peter Ouwerkerk

beide functies vervuld 
door één persoon. De 
instructies voor de 
stadsklokkenist en 
die voor de stadsor-
ganist waren vrijwel 
eensluidend: ze 
moesten vooral de 
nieuwe psalmme-
lodieën laten horen 
en ‘breecken’, dat wil 
zeggen: variëren. 
Door de herhaling 
leerde het publiek de melodieën kennen en op zondag beter 
zingen, zo hoopte men. Toch zochten de stadsmusici vaak de 
grenzen op, zodat herhaaldelijk berispingen werden geuit. 
Zo verordonneerde de Dordtse magistraat in 1598, 1599 
én 1600 herhaaldelijk dat voortaan ‘lichtvaerdige stuckskens’ 
waren verboden en alleen nog ‘psalmen ofte motetten’ en ‘grave 
stichtelicke stucken’ mochten klinken. Deze herhaalde instruc-
ties waren eigenlijk terechtwijzingen als reactie op de naar 
mening van de burgemeesters te lichtzinnige orgelbespe-
lingen door ‘insonderen den joncman Spueij’. Uit 1642 stamt 

De Alteratie in Am-
sterdam: ‘D’afbeelding 
hoe men de Magistraet 

en Geestelyckheyt der 
stadt Amsterdam heeft 
uytgeleydt, en t’scheep 
gebraght den 26 May 

1578’. 
Ets, gesigneerd ‘Ian 

Luijken’, tussen 1677 en 
1679. In bezit van de 

auteur van dit artikel.
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de resolutie van de vroedschap van Monnikendam, gericht 
aan Dirck Jansz. Velsen die zojuist om loosverhoging had 
gevraagd: 

...mits dat d’heeren Burgermrn. hem vermanen sullen geen 
papiste ofte lichtvaerdige deuntjes op d’orgel ofte op de 
clocken te spelen.

Solostemmen
Tot de taak van de stadsorganist behoorde dus het verzorgen 
van de doordeweekse orgelbespelingen, die overigens in 
sommige gevallen al vóór de Reformatie waren ingevoerd. 
De kerk was een drukke ontmoetingsplaats, en deze con-
certen waren dan ook geen ‘luisterconcerten’ maar eerder 
muzikaal behang tijdens sociale ontmoetingen en besprekin-
gen tussen handelaren en andere lieden van divers allooi. Na 
enige tijd mocht het orgel ook vlak vóór en na de diensten 
(‘sermoen’) worden bespeeld, zodat de psalmmelodieën, die 
tijdens die dienst moesten worden gezongen, nog vers in het 
geheugen lagen.
De educatieve functie van dit orgelspel zien we ook terug in 
het feit dat de stadsorgels juist in deze tijd, na de Reforma-

straatbeeld verdwijnen. Zelfs nog in 1651 noemde Johan-
nes Beeltsnyder, bij de behandeling van het thema ‘bijge-
loof’ in zijn uitleg van de Heidelbergse catechismus, naast 
de in de katholieke kerk gebruikte middelen als wijwater, 
kruistekens, processies, bedevaarten, zielmissen en kaar-
sen, ook het klokgelui. Velen beschouwden luidklokken en 
het klokkenspel als rooms-katholieke en dus verwerpelijke 
speeltuigen. De reden laat zich raden: een instrument waar 
men vóór de Reformatie lichtzinnige deuntjes, meiliedjes en 
(nog erger) paapse Marialiederen en gregoriaanse hymnen 
als Sancti Spiritus adsit nobis gratia, Peccatore en Virginis 
Mariae laudes op kon horen spelen, kon onmogelijk geschikt 
zijn voor de vrome psalmen. Het gevolg was dat in veel 
steden het carillon voortaan zweeg of daadwerkelijk werd 
verwijderd – het brons kon men mooi gebruiken om, in een 
tijd vol twisten en oorlogen, de vijand (dat waren uiteraard 
meestal dezelfde katholieken) mee te beschieten.

Stadsbeiaardier
Behalve de beiaardbespelingen klonk van de meeste torens 
ook een automatisch klokkenspel, als ‘voorslag’ voor de klok 
die het aantal uren sloeg. In Delft mochten van het stadsbe-
stuur na 1572 alleen nog maar de Geneefse psalmmelodieën 
en ‘Eenige Gezangen’ klinken en vanaf 1573 moesten, vol-
gens verordonnering van het stadsbestuur, elke twee tot drie 
weken nieuwe melodieën op de voorslag worden geprogram-
meerd. Leiden volgde in 1579 en Gouda in 1590 met gelijk-
luidende voorschriften. In deze instructies benadrukten de 
hoogmogende heren dat hun besluit, behalve een religieus, 
ook een opvoedend doel had, te weten het bij de voorbijgan-
gers inprenten van de nieuwe psalmmelodieën. 
Het was de taak van de stadsbeiaardier de speeltrommel met 
deze psalmen te ‘versteken’ – het door middel van het aan-
brengen van toonstiften op de ronddraaiende speeltrommel 
programmeren van het klokkenspel. Tegelijkertijd bepaalden 
de Geneefse melodieën nog eeuwenlang de ‘live’ bespelin-
gen. Twee eeuwen later, in 1772, beschrijft de door Europa 
rondtrekkende Charles Burney hoe Jacob Potholt op de klok-
ken van het Amsterdamse stadhuis de bespeling vormgeeft. 
Hij begon steevast met een 

Psalm ten gevalle en op verlangen van Hunne Hoogmo-
gende Heeren, iedere Dinsdag en Vrijdag, wanneer hij een 
concert geeft. 

Verder werd geïmproviseerd op melodieën uit het Antwerp-
se Schoon Liedekens-Boek (1544) en het Haerlems Oudt Liedt-
boeck (1650). Tot op de dag van vandaag bestaat een flink 
deel van het Amsterdamse voorslagrepertoire –vooral van de 
Westertoren– uit psalmzettingen of -variaties, naast andere 
geestelijke liederen en overigens inmiddels ook operamelo-
dieën en door de stadsbeiaardiers zelfgeschreven liedjes. De 
frequentie van het versteken is inmiddels wel teruggelopen 
tot eens per half jaar.1

Eerste carillonrepertoire
Maar hoe klonk die torenmuziek in de zestiende en zeven-
tiende eeuw? Klokkenisten als Jacob van Eyck (Utrecht, plm. 

tie maar vóórdat de 
orgelbegeleidingen 
werden toegestaan, 
werden aangepast 
voor de nieuwe taak. 
Soloregisters als 
Sesquialter en Vox 
humana, bedoeld om 
de melodieën duide-
lijk geprononceerd 
te laten klinken, wer-
den op diverse orgels 
aangebracht. Nog 
zeven jaar voor de 
invoering van de or-
gelbegeleiding werd 
in de Amsterdamse 
Nieuwe Kerk aan de 
dispositie een Cornet 
toegevoegd, een 
register dat tegen-
woordig juist wordt 
gezien als gemeen-
tezang-register bij 
uitstek. Overigens is 
het mogelijk dat deze 
toevoeging ook een 

diplomatieke reden had: wanneer de magistraten dit register 
zouden horen, zouden ze wel overtuigd raken van het nut 
van invoering van de orgelbegeleiding! 

Tegenstand
Niet iedere reformatische predikant stond achter het gebruik 
van het carillon voor psalmvariaties. Net als het orgel uit de 
kerk, zagen sommigen ook het klokkenspel graag uit het 

1informatie op de website van Stadsdeel Amsterdam-Centrum
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1590-1657), maar ook Gherardus Ha-
vingha (Alkmaar, 1696-1753) en nog la-
ter Willem Lootens (Middelburg, 1736-
1813) en Radeker (Haarlem, 1738-1799) 
stonden wel als componist bekend, 
maar van hen is geen muziek voor caril-
lon bekend. Zij componeerden werken 
voor viool, fluit of andere instrumenten 
met of zonder basso continuo-begelei-
ding. De eerste oorspronkelijke werken 
voor carillon zijn geschreven door Mat-
thias van den Gheyn (1721-1785), stads-
beiaardier en organist in Leuven. Zijn 
elf Preludia voor carillon verschenen in 
een negentiende-eeuwse druk. 

Gent
Van den Gheyn was werkzaam in de 
Zuidelijke Nederlanden, waar in veel 
steden een levendige carilloncultuur 
was. Dat het voorgeschreven repertoire 
vooral een politieke achtergrond had, 
laat zich goed illustreren aan de hand 
van de goed vastgelegde geschiedenis 
van de stad Gent. In 1560 beleefde Gent 
een ommezwaai van het strikte katho-
lieke regime van Karel V naar het even 
strenge calvinisme. De reformatoren 
wilden alle katholieke herinneringen 
uitwissen en ook de carillonbespe-
lingen, waarbij aanvankelijk vooral 
populaire en niet zelden schuine liedjes 
klonken, werden aan strenge banden 
gelegd. Zelfs de zeer populaire uit 1540 
daterende Souterliedekens werden verbo-
den, omdat ze 

‘seer onstichteliyck en God betert, 
seer ghemeen waren, gemaect op 
lichtvaerdighe voysen ende andere 
wulpscheden’ 

aldus dichter, schilder en calvinistisch 
griffier Lucas D’Heere. Het waren wel-
iswaar psalmen, maar ook contrafacten 
van volkliedjes en de stadsbestuurders 
konden niet controleren of de klok-
kenist de psalm of het oorspronkelijke, 
meestal heel wat minder vrome volks-
liedje speelde. Bovendien hadden ze 
het niet begrepen op de ‘antichrist bellen’ 
omdat ze het gebruik ervan een ‘super-
stitieus en papistisch misbruik’ vonden. In 
vijfentwintig jaar tijd werd het klokken-
aantal van de stad bijna gedecimeerd.
Al in 1585 kwam een einde aan de 
calvinistische overheersing. Opnieuw 
was dat direct te horen aan het reper-

toire dat van de Gentse torens klonk. 
Zelfs een eeuw later woedde de strijd 
tussen de katholieken en calvinisten 
nog onverminderd voort: in Den boeck 
vanden voorslahc van Ghendt (1681) van 
klokkenist-organist Phillipus Wyckaert 
(1620-1694) treffen we behalve volks-
liedjes, luchtige dansen, Maria-, kerst- 
en sacramentsliederen ook liederen 
aan als Marten Luther is in d’Hell en 
gregoriaanse melodieën ‘om de ketters 
te bekeeren’. Het duurde tot in de acht-
tiende eeuw dat men de politieke en 
religieuze twisten achter zich liet. In 
die tijd ontstond een nieuwe muzikale 
mode onder de klokkenisten: men be-
werkte vooral klavecimbelmuziek voor 
beiaard. De belangrijkste klokkenisten 
tekenden in op de modieuze klavecim-
belmuziek van hun tijdgenoten, zoals 
Six Divertissements pour le Clavecin van 
F. J. de Trazegnies en Le Deuxième 
livre de Clavecin van Dieudonné Raick. 
Deze eenvoudige muziek liet zich 
goed op carillon spelen, maar tege-
lijkertijd was dit wellicht een signaal 
dat het improvisatietalent van de 
beiaardiers niet meer was zoals in de 
eeuwen daarvoor. 

Blinde klokkenisten
In de zestiende en zeventiende eeuw 
was het kunnen improviseren een 
voorwaarde voor een aanstelling als 
stadsmuzikant. Een aanwijzing uit 
onverwachte hoek hiervoor is het 
opvallend grote aantal blinde klok-
kenisten uit die periode, zoals Arien 
Damen in Rotterdam, Harmen de 
Blinde in Delft, Pieter de Vois en Jacob 
van Blankenburgh in Den Haag, Cor-
nelis van Bilderbergh in Leiden, Jacob 
van Eyck in Utrecht en Jacob Potholt 
in Amsterdam. Hun vergoeding 

bestond, behalve de gebruikelijke pen-
ningen, turf en bier (twee tonnen goed 
bier, en onbeperkte hoeveelheden van 
mindere biersoorten – er werd dan ook 
nogal eens geklaagd over dronkenschap 
onder organisten en klokkenisten…) en 
ontheffing van belastingen en schoor-
steengeld, ook uit een vergoeding voor 
een knecht die met hen meeliep bij de 
torenbeklimming. 
Misschien is het grote aantal blinde 
beiaardiers toeval, maar het is ook 
goed denkbaar dat juist het beroep van 
improviserend stadsklokkenist zeer 
aantrekkelijk was voor blinde musici. 
De hierboven genoemde musici waren 
er, dankzij hun (improvisatie-)talent, in 
geslaagd op te klimmen van een leven 
met nauwelijks arbeidsperspectief tot 
burgers met een groot sociaal aanzien 
(zie kader hieronder). Een nadeel van 
deze improvisatiecultuur is echter dat 
er vrijwel geen oorspronkelijk carillon-
repertoire is overgeleverd, waardoor het 
moeilijk is ons een beeld te vormen wat 
er precies van de zestiende- en zeven-
tiende-eeuwse torens heeft geklonken.

Versteekboeken
Een mogelijke bron van oorspronkelijk 
carillonrepertoire zijn de zogenaamde 
versteekboeken. Eenvoudige melodieën 
werden waarschijnlijk direct op de 
speeltrommel verstoken, maar gecom-
pliceerde speelstukken, zoals varia-
ties, werden vóór het versteken eerst 
genoteerd. In 1589 werd zelfs bepaald 
dat Gerrit Claeszoon de bewerkingen 
die hij maakte voor de beiaard in Leiden 
moest noteren en aan het stadsbestuur 
moest overhandigen. Echter: hoewel het 
voor de hand ligt dat vanaf de vijftiende 
eeuw, toen het automatische klokken-
spel met speeltrommel werd uitge-

Terwijl een ‘gewone’ arbeider een gulden per dag verdiende, ontving de zeven-
tiende-eeuwse beiaardier en stadsorganist tussen de tien en vijftien gulden per 
bespeling. Wat status betreft kan het beroep worden vergeleken met dat van ad-
vocaat of predikant. Dat hield ook zekere verplichtingen in: hun handel en wan-
del moest onberispelijk zijn. Dat dit goed werd gecontroleerd, blijkt uit diverse 
berichten van openbare dronkenschap van juist deze beroepsgroep. Ook werd 
het bij hun aanstelling verboden op openbare markten en in kroegen op veel 
minder in aanzien staande instrumenten als de viool te spelen – alleen in fami-
liekring was dat nog toegestaan. Hun aanzienlijke status blijkt ook uit het feit dat 
er veel rouwdichten voor beiaardiers bewaard zijn gebleven, evenals uit de locatie 
van hun (soms eigen) woning en hun lidmaatschap van belangrijke stadsgenoot-
schappen. 
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Daan Manneke
Muziekfestival zomer en najaar 2009

Masterclasses • Concerten • Boekpresentatie
www.daanmanneke.nl/70jaar

In november 2009 viert de componist, pedagoog en dirigent Daan 
Manneke zijn 70ste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan organiseert 
en coördineert de Stichting Babel een doorlopend muziekfestival 
rond de persoon en het werk van Daan Manneke. Gedurende zomer 
en najaar 2009 vinden talrijke manifestaties plaats op diverse loca-
ties verspreid over geheel Nederland en België.

Openingsconcert 
4 september om 20:00 uur

Grote Kerk Breda 
i.s.m. Stichting Orgelconcerten Breda 

Jos van der Kooy, orgel • Cappella Breda o.l.v. Daan Manneke 
Dansgezelschap De Stilte, choreografie: Jack Timmermans

vonden, vele honderden melodieën op 
schrift moeten zijn gesteld, is nauwe-
lijks repertoire bewaard gebleven. Zelfs 
van Gerrit Claeszoons versteekboeken 
is niets terug te vinden.
Uit de zeventiende eeuw zijn slechts en-
kele Brusselse versteekboeken bewaard 
gebleven, een exemplaar van ene ‘Claes’ 
uit 1616-1633 en van Theoodore de Sany 
Lof onser uurwerckx uit 1648, dat zich 
nu in de Bibliotheek van het Konink-
lijk Vlaams Muziekconservatorium te 
Antwerpen bevindt. Uit de tweede helft 
van de achttiende eeuw zijn versteekbla-
den van Joannes en zijn zoon Amandus 
De Gruijtters (1740-1804) bekend. Ze 
bevinden zich in de collectie van  de Ko-
ninklijke Beiaardschool in het Belgische 
Mechelen. In het Stadsarchief van Ant-
werpen bevindt zich het oudste beiaard-
boekje ter wereld: Beyaert 1728. Het is 
toegeschreven aan Theodoor Everaerts 
(1690-1740) of zijn broer Clemens-Au-
gustinus Everaerts (1703-na 1779). 
Uit de Noordelijke Nederlanden is de 

oogst op dit gebied echter nihil. We 
moeten het doen met indirecte getui-
gen: verwijzingen naar muziek die 
op de carillons klonk, opgetekend in 
verslagen en andere bronnen. 

Huismuziek
Veel (stads)organisten waren ook 
stadsklokkenist; een combinatie die 
nog steeds vaak voorkomt. De opval-
lende combinatie klokkenist-fluitist 
komt voor bij twee bekende zeven-
tiende-eeuwse stadsmusici. Jacob van 
Noordt, de broer van Anthoni, was 
behalve organist van de Amsterdamse 
Oude Kerk ook fluitist en stadsbeiaar-
dier; Jacob van Eyck was géén organist 
maar stadsklokkenist van de Utrechtse 
Domtoren én fluitist. Hij is bekend 
van een in drie delen uitgegeven ver-
zameling fluitmuziek. 
In de zeventiende eeuw kwam steeds 
vaker repertoire op de markt voor 
(amateur-)muzikanten, bijvoorbeeld 
voor viool, luit, klavecimbel of fluit. In 

veel van deze verzamelingen treffen we 
al dan niet gevarieerde psalmzettingen 
aan. Wellicht was deze huismuziek 
behalve ter verpozing ook educatief 
bedoeld, in de zin van het leren kennen 
van de nieuwe psalmmelodieën. Be-
kend is het Susanna van Soldt-manus-
cript (1599), maar ook de Camphuysen- 
en Broekhuyzen-manuscripten (eerste 
helft zeventiende eeuw) bevatten, naast 
ander repertoire, psalmvariatiewerken. 
In het Thysius-manuscript (ca. 1590-
1630) staan enkele psalmvariaties voor 
luit. 
Opvallend is dat er geen vocale op de 
psalmmelodieën gebaseerde huismu-
ziek bewaard is gebleven. Sweelincks 
monumentale veelstemmige psalm-
bewerkingen zijn bezwaarlijk onder 
amateurrepertoire of huismuziek te 
scharen; ze waren bovendien in het 
Frans en konden dus geen educatieve 
functie hebben. De in 1647 gepubli-
ceerde Pathodia sacra et profana van 
Constantijn Huijgens (volgens eigen 
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zeggen geen beroepsmusicus, maar een 
occupati, m.a.w. een drukbezet man die 
zich op ander gebied van nut maakt) 
bestaat uit psalmzettingen die wellicht 
wel zijn bedoeld voor amateurzangers. 
Deze werken zijn echter weer niet op 
de Geneefse melodieën gebaseerd en 
bovendien gecomponeerd op latijnse 
tekst.
Voor fluit kennen we de driedelige 
verzameling Der Fluyten Lust-hof van 
Jacob van Eyck, met ook talrijke psalm-
‘breeckingen’. Het is opvallend dat op 
het titelblad van deze uitgave meerdere 
instrumenten worden genoemd, wat de 
gebruiksmogelijkheden uiteraard ver-
breedde. Zo draagt Van Eyck zijn boek 
op aan ‘alle Konst-lievers tot de Fluit, 
Blaes en allerley Speel-tuigh’ (zie afbeel-
ding hierboven). Van Eyck is niet de 
enige die dit deed; ook andere compo-
nisten en uitgevers probeerden op deze 
manier de markt voor hun uitgaven te 
vergroten.

Van Eyck, klokkenist en fluitist
Jonkheer Jacob van Eyck was de blinde 
stadsbeiaardier van Utrecht en een 
verre neef van Constantijn Huygens. 
Ook stond hij bekend als een groot 
klokkendeskundige; samen met de 
bekende klokkengieter Hemony ontwik-
kelde hij in 1644 voor de Wijnhuistoren 
van Zutphen het eerste zuiver gestemde 
carillon. In 1640 wordt voor het eerst 
genoemd dat hij tijdens zomeravonden 
fluit speelde op het St.-Janskerkhof in 
Utrecht. Vanaf 1649 kreeg hij hiervoor 
van het Janskapittel betaald. Zijn taak 

was dus het op carillon én fluit de 
burgers te ‘leeren ende te vermaecken’. 
Zijn repertoire bestond uit populaire 
volksliedjes maar ook uit psalmme-
lodieën. Dat kunnen we aflezen uit 
de inhoud van ‘Der Fluyten Lust-hof’, 
dat beide genres bevat. Ongeveer tien 
procent van deze verzameling bestaat 
uit psalmvariaties. 

Van Eyck was, zoals gezegd, zelf blind 
en kon zijn werken niet van blad 
spelen, maar het ligt voor de hand dat 
de driedelige verzameling van zo’n 
honderdvijftig werken, gedrukt tussen 

1644 en 1649, als weerslag kan worden 
gezien van een improvisatiepraktijk. 
Overigens is de omvang van de variatie-
werken f1-g2. Dat is zo hoog genoteerd 
dat thuis meezingen van de psalmen 
door volwassenen vrijwel ondenkbaar 
is, tenzij de fluit enkele tonen hoger 
of lager was gestemd dan genoteerd. 
Kinderen zullen echter minder moeite 
hebben gehad met deze toonhoogte, en 
juist zij werden door Calvijn ingescha-
keld bij het aanleren van de psalmen. 
Mogelijk speelde de psalmbewerkingen 
voor luit, klavecimbel en fluit een rol bij 
het onderricht aan kinderen? 

‘Lust-hof’ voor carillon
In zijn dissertatie uit 2006 gaat Thiemo 
Wind uitgebreid in op Van Eycks fluit-
muziek (zie literatuurlijst). Hij kwam 
tijdens zijn onderzoek tot het besef dat 
in idiomatisch opzicht een flink aantal 
van deze eenstemmige variatiewer-
ken ook heel goed op beiaard kunnen 
worden uitgevoerd. Hij vermoedt zelfs 
dat sommige variaties, en met name die 
op de psalmmelodieën, oorspronkelijk 
carillonwerken waren die Van Eyck later 
voor de uitgave voor fluit heeft aange-
past. Tijdens de beiaardbespelingen 
werden immers ook profane liedjes én 
psalmmelodieën gespeeld, precies het 
repertoire dat in Der Fluyten Lust-hof 
is te vinden. Met name in Psalm 15 is 

Titelpagina van deel 2 van Van Eycks Der Fluyten Lust-hof (1646). Voor ‘... allerley Speel-tuigh’?

  


  




  


              

 


  
  

  
  

  
        

                   
  

 
             

  
   



 

 
 

 
        

 

    

          
               

 

                     

 
           

       





 



Muziekvoorbeeld 1: Jacob van Eyck, Psalm 15, eerste variatie

Muziekvoorbeeld 2: Jacob van Eyck, Onan of Tanneken, tweede variatie

Muziekvoorbeeld 3: Jacob van Eyck, Eerste Carileen, tweede variatie
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de carillonstijl duidelijk merkbaar: een 
(uiteraard) eenstemmige speelwijze, 
waarbij harmonisch speelfiguren zoals 
gebroken drieklanken en terts-tremoli 
door het uitgalmen van de klokken 
vanzelf in een zekere meerstemmigheid 
uitmondt (zie muziekvoorbeeld 1). In 
dit werk ontbreekt een voor de klokke-
nist gecompliceerde zestienden-variatie, 
die in alle andere variatiewerken wel 
voorkomt. 
Ook andere werken uit Lust-hof zijn 
geschikt om op carillon te spelen, zoals 
Onan of Tanneken. De tweede variatie 
begint met een een tertsentremolo, een 
typisch carilloneffect (zie muziekvoor-
beeld 2). In andere variatiewerken is 
een meer gemengde stijl herkenbaar, 
zoals in Eerste Carileen (zie muziekvoor-
beeld 3). De tweede variatie hiervan is 
in carillonstijl, terwijl de eerste een later 
toegevoegde blokfluitvariatie lijkt. Ove-
rigens: de werken die te ingewikkeld 
zouden zijn om op beiaard te spelen, 
zouden wel op de speeltrommels van de 
automatische klokkenspelen verstoken 
kunnen zijn.
Met de intrigerende gedachte dat Van 
Eycks werken voor fluit zijn ontstaan uit 
oorspronkelijke werken voor carillon, is 
de lacune van Nederlands carillonreper-
toire uit de eerste eeuw na de Refor-
matie mogelijk ingevuld. De genres 
die in de klokkenisten-instructies en in 
de verslagen van tijdgenoten worden ge-
noemd, komen in ieder geval opvallend 
overeen met de genres in Der Fluyten 
Lust-hof. 

Populaire melodieën
Was er al in de zeventiende eeuw spra-
ke van ‘populaire’ en minder geliefde 
psalmmelodieën? Wanneer we ook de 
psalmvariaties uit Der Fluyten Lust-hof 
scharen onder het repertoire dat in de 
zestiende en zeventiende eeuw in het 
openbare leven klonk, is het interes-
sant om tot slot nog een kleine proef 
op de som te nemen. Wanneer we de 
psalmvariaties van Sweelinck (1562-
1621), Speuy (1575-1625; hij schreef 
zijn variaties in 1610), Van Eyck (1590-
1657, variaties uit 1644-1649) en Van 
Noordt (?-1675, Tabulatuurboeck uit 
1659) naast elkaar zetten, blijkt dat 
er tussen de verschillende verzame-
lingen opvallend weinig doublures 
voorkomen. Het lijkt wel alsof elke 
componist het liefst die psalmen koos 
die nog niet (zo vaak) door oudere 

tig variatiereeksen van de genoemde 
componisten wordt telkens een psalm-
melodie gebruikt die door geen van hun 
collega’s eerder (of later) is gebruikt. 
Alsof de heren het, tijdens een van de 
genootschaps-bijeenkomsten, zo heb-
ben afgesproken... 
Het is natuurlijk de vraag of dit bete-
kent dat de vaker gekozen psalmen tot 
de onder de burgers populairste be-
hoorden, of juist niet en dat ze dáárom 
meerdere keren zijn bewerkt. Je kunt 
het overigens ook anders benaderen: 
enkele verzen van zowel Psalm 23 als 
116 werden door Sweelinck zeer uit-
bundig gevarieerd, waarbij de melodie 
soms nauwelijks herkenbaar is. Dat is 
in ieder geval een aanwijzing dat deze 
melodieën –althans in het zeventiende-
eeuwse Amsterdam– al tot de bekende 
kunnen worden gerekend. •

Psalm:
1
2
5
6
7
8
9
12
15
16
22
23
24/111
27
33
36/68
37
38
42
50
51
60
65/72
68
79
100/131
101
103
116/74
118/66/98
119
128
129
130
133
134
140/10 geb.
150

Sweelinck:











Speuy:



























 



Van Eyck:

















 



Van Noordt:
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collega’s waren 
gevarieerd. Van 
de honderdvijfen-
twintig mogelijke 
psalmmelodieën 
is er slechts een 
achttal door meer 
dan één van de 
vier componisten 
bewerkt, namelijk 
de Psalmen 9, 15, 
23, 24, 116 (deze 
werd door elk van 
de vier compo-
nisten gebruikt!), 
118, 119 en 140. In 
de overige der-


